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OBČINSKE NOVICE

Turistično društvo Dovje - Mojstrana je tudi 
letos uspešno izpeljalo Juriš na Dovško Babo, 
na katerem so vzdržljivost preizkusili tako od-
rasli kot otroci.                               Stran 10

Z navdušenjem na Juriš

Iz vsebine:
Obnova ceste skozi dolino
Obnova dvokilometrskega odseka državne 
ceste med Mojstrano in Hrušico bo vsak čas 
zaključena, sledi obnova ceste v Planico in 
skozi Gozd - Martuljek.                     Stran 5

S predstavo Čwešpovi knedlni avtorja Zorana 
Robiča se Martuljčani ne bodo predstavljali le 
na domačih odrskih deskah. 
                                                       Stran 8

Premiera v Martuljku

V koloni na Hrušici sem prejšnji petek čakal 
skoraj pol ure. Opazoval sem pridne delavce 
Gorenjske gradbene družbe, kako hitijo in se 
vsak po svojih močeh trudijo dokončati najbolj 
poškodovan odsek ceste v naši občini. Niti malo 
me ni motila izguba časa, saj smo vsi vozniki, 
ki se vsak dan vozimo na tej relaciji, že leta sti-
skali zobe in poslušali zvijanje podvozij in ropo-
ranje koles, ko so udarjala v jame na cestišču. 
Ne vem, ali so bile uslišane naše neumorne pro-
šnje in obiski ministrov, sekretarjev pa podse-
kretarjev, raznih direktorjev in njihovih strogih 
tajnic v našem glavnem mestu, ki so nam oblju-
bili vse to, ali je premaknil jeziček na tehtnici 
sam predsednik Pahor po zadnjem obisku Pla-
nice ali celo bližajoči prihod predsednika Rusije 
Putina. Pa vse to niti ni važno, glavno je, da so 
se stvari premaknile in se cesta obnavlja. Oblju-
bljeno imamo še preplastitev nekaj slabih kraj-
ših odsekov po dolini, ureditev ceste skozi Gozd 
- Martuljek s pločnikom in sanacijo ceste Rate-
če–Planica v tem letu. Le želimo si lahko, da se 
bodo vodilni ljudje iz Ljubljane držali svojih 
obljub, Občina Kranjska Gora ima zagotovljena 
sredstva za svoj del investicij in za sofinancira-
nje projektov v cestno infrastrukturo.

Ob množici dogodkov naj z velikim veseljem 
povem, da s 1. julijem občina s komunalo v 

svoje roke prevzema kanalizacijski sistem, za 
katerega iz revizije vemo, da je žal potreben 
tako celovite sanacije kot dograditve manjka-
jočih odsekov. Letos je občini uspelo predča-
sno odplačati tudi preostanek preko družbe 
SHW najetega kredita za leti 2016 in 2017, ki 
je Občino Kranjska Gora na leto bremenil za 
slabih 350 tisoč evrov. Prepričan sem, da bo s 
prehodom v domače roke cena čiščenja in od-
vajanja odpadnih voda lahko nekaj odstotkov 
nižja, in to boste v jeseni lahko že opazili na 
svojih položnicah.

V soboto je bilo v Mojstrani v okviru Aljaže-
vih dnevov ob bogatem programu tudi odprtje 
dveh novih zavarovanih poti v Grančišču. Tako 
lepo je bilo videti množice zadovoljnih turistov, 
vzpenjajočih se po obeh poteh, tako Aljaževi 
kot po težji Poti mojstranških vever'c. Pred mu-
zejem, ki bi mu radi z novimi vsebinami dodali 
nekaj atraktivnosti in nove energije, so se zbrali 
ljubitelji planinstva in alpinizma iz vseh koncev 
Slovenije in zamejstva. Najbolj sem bil ponosen 
prav na veliko število domačinov, pa še vedno 
aktivne člane elitnega plezalnega kluba moj-
stranških veveric in seveda novega vala doma-
čih gorskih vodnikov, ki so poti tudi pomagali 
urediti in bodo v teh vaseh pod Triglavom lahko 
morda kmalu spet živeli od vodništva.

Še in še bi vam lahko napisal, pa je uvodnik 
omejen s prostorom. Ko ga boste brali, bom 
jaz verjetno že na poti v Cancun v Mehiki, kjer 
bo na kongresu FIS od 5. do 10. junija izbran 
organizator svetovnega prvenstva v nordijskih 
disciplinah za leto 2021. Samo upamo in želi-
mo si lahko, da bo Planica po dveh neuspelih 
poskusih tokrat le izbrana in bomo lahko svetu 
spet pokazali svoje kraje, nove naprave in mar-
ljive planiške delavce, brez katerih vsega tega 
niti ne bi bilo. Srečno, Planica.

Janez Hrovat, župan

Spoštovane  
občanke in občani
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Na naslovnici:  Planinca pred mojstranškima feratama 
Foto:  Tina Dokl

Naslednja številka bo izšla  v petek, 1. julija 2016.
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Splača se biti  
naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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Marjana Ahačič

Mojstrana – Dan Alpske konvencije so v Zgornjesavski dolini tudi 
letos obeležili z bogatim sklopom prireditev za spoznavanje razno-
likosti slovenskega alpskega območja. Organizatorji so tako za 
obiskovalce pripravili pohode, kolesarjenje, tek, bogat spremlje-
valni program, razstavo in strokovni posvet, osrednji dogodek pa 
je bilo sobotno odprtje mojstranških ferat, dveh planinskih plezal-
nih poti, ki predstavljata, kot poudarja predsednik Turističnega 
društva Dovje Mojstrana Matjaž Podlipnik, veliko spodbudo za 
tamkajšnji turizem. 

Dostop do stene in vstop v obe smeri je urejen v neposredni bližini 
Slovenskega planinskega muzeja. Mojstranški ferati – ime izhaja iz 
italijanščine – sta dolgi nekaj manj kot 200 metrov. Prva, poimenova-
na Aljaževa pot, je nekaj lažja, ocenjena na B-težavnost in primerna 
tudi za tiste, ki se še urijo v skalnem svetu. Druga, po skupini doma-
čih plezalcev poimenovana Pot mojstranških vever'c, je zahtevnejša in 
namenjena bolj izkušenim plezalcem. Obe sta speljani na vrh Granči-
šča, od koder se ponuja razgled na bližnje Julijske Alpe in Karavnake. 
Pot navzdol poteka po označeni sprehajalni poti skoraj do izhodišča.

Kot pravi Matjaž Podlipnik, bodo storili vse, da Mojstrana postane 
bolj prepoznavna kot center planinstva. 

»Ponosni smo, da stanujemo pod Triglavom, ponosni, da ljudje radi 
prihajajo v naše kraje,« je poudaril na slovesnosti ob odprtju v soboto. 
Z namenom, da kraj naredijo še privlačnejši za obiskovalce, že v leto-
šnji poletni sezoni pripravljajo kar nekaj novosti. Tako so že pred ča-
som pred Slovenski planinski muzej postavili skalnjak in na njem 
postavili originalni gorski bivak, 80 let staro konstrukcijo, ki predsta-
vlja razširitev stalne muzejske zbirke tudi zunaj muzejske stavbe in 
pod katerim načrtujejo ureditev tako imenovane doživljajske sobe. Že 
v začetku julija bodo v muzej preselili mojstranški Turistično-infor-
macijski center, ki bo poleg tega, da bodo v njem obiskovalce usmer-
jali do znamenitosti Dovjega, Mojstrane in okolice, opravljal tudi 
vlogo vodniškega urada. V teh dneh pa bodo v centru Mojstrane za-
čeli urejati tudi osrednji trg na prostoru nasproti trgovine, ki bo nosil 
ime Trg mojstranških olimpijcev.

Alpska konvencija  
v znamenju mojstranških ferat

Vstop v ferati je zaznamovan z informacijsko tablo. / Foto: Tina Dokl

Skalnjak in stari bivak, razširitev muzejske razstave pred 
Planinskim muzejem / Foto: Tina Dokl

Takole je podžupan Kranjske Gore, domačin Bogdan Janša pred 
Slovenskim planinskim muzejem prerezal jeklenico in s tem 
uradno odprl plezalni poti. / Foto: Tina Dokl

Živahno dogajanje v soboto, na dan Alpske konvencije / Foto: Tina Dokl
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VABILO NA SPOMINSKO SREČANJE
PVD SEVER Gorenjska, Občina Kranjska Gora in OOZVVS Zgornja Gorenjska vabijo  
vse veteranke in veterane ter občanke in občane občin iz zgornje Gorenjske na spomin-
sko svečanost s kulturnim programom in družabnim srečanjem ob praznovanju 25. 
obletnice samostojnosti Republike Slovenije.

Spominska svečanost bo 18. 6. 2016 ob 17. uri v Ratečah na bivšem mejnem prehodu 
(pri spominskem obeležju – tetraedru), kjer bo udeležence nagovoril župan občine 
Kranjska Gora Janez Hrovat. 

Slavnostni govornik na slovesnosti bo gospod Andrej Žemva. 

VETERANSKI POZDRAV!

 Jože MENCIN Janez Hrovat Janez KOSELJ
 PREDSEDNIK ŽUPAN PREDSEDNIK
 PVD SEVER GORENJSKA OBČINE KRANJSKA GORA OZ VVS ZGORNJA GORENJSKA

Karmen Sluga

Oblak je sicer tudi zbiratelj poštnih znamk. »Maja 2013 je Pošta Slo-
venije izdala znamke na temo Evropsko košarkarsko prvenstvo 2013. Na 
povabilo Košarkarske zveze Slovenije sem se kot dolgoletni častni med-
narodni sodnik, aktiven v letih od 1967 do 1987, udeležil promocije v 
Ljubljani. Leta 2010 sem opazil, da sta Ruska federacija in Srbija izdali 
skupno znamko s cerkveno tematiko, in ob tem se mi je porodila ideja, 
da bi morda lahko izdali tudi znamko Ruske kapelice. Po lanski slove-
snosti sem se na zahvalnem sprejemu srečal z ruskim ministrom za tele-
komunikacije in množične medije Nikolajem Nikiforovom, ki je predse-
dnik mešane gospodarske komisije z ruske strani. Predlagal sem idejo o 
izdaji skupne znamke leta 2016 in obljubil je, da se bo za izvedbo zavzel. 
V okviru Društva Slovenija Rusija sem idejo predstavil na seji upravne-
ga odbora in aprila 2014 pripravil prijavo na natečaj za izdajo znamke 
2016. V tehnično izvedbo se je vključil podpredsednik društva Igor Fur-
lan, ki mu gre velika pohvala za opravljeno delo,« z zadovoljstvom raz-
laga Oblak. Naklada znamke je 50.000 izvodov nominalne vrednosti 60 

centov. Znamke so tiskane v nenavadni izvedbi, v polah, skupaj po se-
dem znamk. Za ilustracije in oblikovanje pole je poskrbel Sergej Ulya-
novsky, oblikovanje ovitka in žiga prvega dne izdaje, ki nosi oznako 27. 
5. 2016 in napis Kranjska Gora, pa je prevzel priznani slovenski obliko-
valec Edi Berk. Sicer bo letošnja slovesnost pri Ruski kapelici dan prej, 
v soboto, 30. julija. V teh dneh že potekajo sestanki in usklajevanja 
programa, ki se bo odvil na slovesnosti. Novost bo, da na cesti Kranjska 
Gora–Vršič ne bo dovoljeno parkiranje za avtomobile, saj bodo le tako 
lahko omogočili nemoten krožni promet avtobusov. Letos pa bo tudi 
veliko bolj poostrena varnost tako obiskovalcev kot gostov, saj je obisk 
napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. Občina Kranjska Gora ob 
letošnji slovesnosti sicer pripravlja tudi izdajo pravljic izpod Vršiča, raz-
glednice za obiskovalce in postavitev zgodovinskih tabel dogodkov iz 
prve svetovne vojne, povezanih z ruskimi vojnimi ujetniki.

Prvo znamko Ruske kapelice  
kupil župan
Izšla je poštna znamka Ruske kapelice, ki jo je na pošti v Kranjski Gori prvi kupil kranjskogorski 
župan Janez Hrovat. Idejo za izdajo je dobil Simon Oblak, član Društva Slovenija Rusija, ki že od  
leta 1993 sodeluje pri organizaciji slovesnosti ob kapelici.

Prvo znamko z motivom Ruske kapelice je kupil župan  
Janez Hrovat.

OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora

objavlja

JAVNO ZBIRANJE  
PONUDB  

ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV 
V NAJEM

v pritličju upravne stavbe občine,  
Kolodvorska ulica 1 b v Kranjski Gori, v 
skupni površini 52,40 m2.  
Celotna objava je na spletni strani 
občine:http://obcina.kranjska-gora.si/
informacije/javni razpisi/ostalo
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Podjetje R-GROUP d.o.o. se je specializiralo kot projektant/
proizvajalec lastnih bioloških čistilnih naprav (namenjenih 
4-im ali večim, tudi do 2000 osebam) za čiščenje komunalnih 
odpadnih vod. Mala biološka čistilna naprava je namenja za 
čiščenje odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih 
virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in 
gostinskih lokalih. Odpadna voda priteka v mehanski del biološke 
čistilne naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka 
v biološko stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej v 
ponikalnico ali v odprte vode.

V zadnjih letih smo prodali več kot 700 bioloških čistilnih 
naprav različnih velikosti. V letu 2012 smo zaključili uradno 
testiranje delovanja MČN velikosti 5 PE do 50 PE pod pogoji kot 
jih predpisuje slovenski standard za male čistilne naprave SIST EN 
12566-3:2005+A1:2009 in od pooblaščenega inštituta (TÜV) 
prejeli Izjavo o skladnosti - tako se lahko kot prvi pohvalimo 
s popolnoma slovenskim proizvodom certificirane kakovosti. 

R-GROUP d.o.o.
Hrušica 72c

SI-4276 Hrušica

OKOLJU PRIJAZNE  
MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE 

PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE SBR-REG:
slovenski proizvod  
hitra in enostavna montaža (majhna teža)
dolga življenjska doba
enostavno vzdrževanje 
visoka učinkovitost čiščenja
odlično razmerje cena/kakovost
garancija na posodo 30 let, na elektro opremo 1 leto

Marjana Ahačič

Ves pretekli konec tedna so bili zaradi delnih zapor regionalne ceste 
na odseku med Hrušico in Mojstrano zastoji v prometu. Delavci Go-
renjske gradbene družbe so namreč tudi v soboto in nedeljo hiteli z 
zadnjimi deli pri obnovi nekaj več kot dvokilometrskega odseka ceste 
od izvoza z avtoceste do odcepa za Mojstrano, ki naj bi ga zaključili v 
teh dneh. Obnova odseka ceste je izvedena po postopku hladne recikla-
že, vrednost sanacije pa je nekaj več kot pol milijona evrov. Država je 
sredstva zagotovila v okviru ukrepov investicijskega vzdrževanja. 

Dela na državni cestni infrastrukturi bodo nadaljevali že na cestnem 
odseku Rateče–Planica, kjer bodo prav tako obnovili približno dva ki-
lometra dotrajanega cestišča; rok za oddajo ponudb se je iztekel v po-
nedeljek. Kot so povedali na kranjskogorski občinski upravi, pa bodo še 
pred poletjem stekla tudi dela pri obnovi ceste skozi Gozd - Martuljek 
ter na najbolj poškodovanih odsekih ceste prek prelaza Vršič.

Obnova ceste skozi Dolino

Delavci Gorenjske gradbene družbe so z zadnjimi deli pri obnovi 
cestnega odseka med Hrušico in Mojstrano hiteli ves pretekli 
konec tedna. / Foto: Tina Dokl

Občina Kranjska Gora v sklopu projekta Proč z invazivkami tudi 
letos ob podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske organizira 
Akcijo odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin. Ta bo v pone-
deljek, 6. junija, ob 17. uri z zborom na parkirišču pod smuči-
ščem v Mojstrani. Organizator akcije RAGOR bo priskrbel vreče, 
rokavice in okrepčilo. Trajanje akcije je odvisno od števila udele-
žencev, verjetno dve do tri ure. Zaželeno je, da prostovoljci s 
seboj prinesete tudi kakšno orodje (lopatke, motike). Prijavo k 
sodelovanju pošljite na jasmina.bagar@ragor.si ali po telefonu 
04/581-34-18 (ime, priimek, kontakt). M. A.

Proč z invazivkami

Kranjskogorski policisti so zadnji konec tedna v maju skupaj z 
občinskim redarjem v kratkem poostrenem nadzoru na dveh kole-
sarskih postajališčih proti Kranjski Gori nadzirali kolesarje, so 
sporočili s PU Kranj. Preverjali so upoštevanje kolesarskih pravil 
in opremo kolesarjev, delili preventivne zloženke za varno kole-
sarjenje, nekaj staršem pa so pojasnili, pod katerimi pogoji so 
lahko v prometu in na kolesarski poti udeleženi otroci. K. S.

Nadzor kolesarjev
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TURIZEM

Udeleženci festivala so se v Kranjski Gori zbrali že v četrtek zvečer, 
ko so se gostom in obiskovalcem predstavili domači gostinci, ki so v 
pokušino ponudili lokalne jedi in jih dopolnili s posebnostmi svojih 
gostiln. Nato se je štirideset tekmovalk in tekmovalcev iz šestih držav 
– Italije, Turčije, Srbije, Hrvaške, Makedonije in Slovenije – v dveh 
tekmovalnih dneh pomerilo v štirih kategorijah. Mednarodni sodniški 
komisiji je predsedoval priznani mednarodni kuharski sodnik Iztok Le-
gat, skupaj je delo kuharjev ocenjevalo kar deset sodnikov; skupni zma-
govalec festivala je postal Štefan Sraka iz Renkovcev. 

V petek zvečer so za posebno gastronomsko doživetje festivala 
poskrbeli v hotelu Ramada Hotel & Suites, saj so tamkajšnjo kuhi-
njo zasedli trije vrhunski kuharski mojstri iz treh držav: Hrvoje Zi-
rojević (Hrvaška), Marc Pavel (Italija) in Alma Rekić (Slovenija). 
Na večerji, ki je bila dober teden pred dogodkom razprodana, je bilo 
50 gostov, med njimi tudi skupina hrvaških in italijanskih novinar-
jev, nekateri pa so se za to priložnost v Kranjsko Goro pripeljali iz 
vseh koncev Slovenije. 

»Z organizacijo dogodka smo želeli – po zgledu uspešne Kulinarič-
ne poti po Kranjski Gori – povezati destinacijo in gostom pripraviti 
novo ponudbo ter dogajanje v kraju. Tako je bil tekmovalni del samo 
eden izmed segmentov prireditve,« ob tem poudarja Fedja Pobegajlo, 
izvršni direktor družbe Hit Alpinea. V programu so se ob tekmovanjih 
namreč zvrstili tudi vodeni turistični ogledi Kranjske Gore in okolice 
s posebnim turističnim avtobusom, na stojnicah v Resortu Ramada pa 
so obiskovalci lahko spoznali in kupili tudi zanimive izdelke lokalnih 
obrtnikov. Najmlajšim so v soboto namenili posebno kulinarično de-
lavnico, obiskovalci pa so na sobotni kulinarični poti med prijetnim 
sprehodom po Kranjski Gori večerjali kar pri petih različnih gostin-
skih ponudnikih. »Dobro sodelovanje in pozitivni odzivi na festival 
nas vodijo k odločitvi, da bo slednji postal tradicionalen. Prav tako so 
dogovori glede naslednjega vrhunskega kulinaričnega večera že v 
teku,« je ob zaključku festivala še povedal Fedja Pobegajlo. 

Prvi festival kulinarike
Prvi majski konec tedna so v hotelih družbe Hit Alpinea s prvim Mednarodnim kulinaričnim 
festivalom poskrbeli za zanimivo popestritev turističnega utripa destinacije. 

Triglavski narodni park je izdal poletni vodnik za obiskovalce bio
sfernega območja Julijske Alpe s programom aktivnosti, namigi 
za izlete ter napotki in koristnimi informacijami za obisk, pohodni
štvo in uporabo javnega prevoza. Vsebuje tudi zemljevid območja 
in koledar prireditev do konca avgusta. Osrednja tema letošnje 
številke je opazovanje nočnega neba z organiziranimi delavnicami 
astronomije, rdeča nit pa bogastvo voda na tem območju. Brez
plačna publikacija v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo na 
vseh informacijskih mestih TNP in turističnih pisarnah ter na sple
tu. Pripravili so tudi predstavitveno zloženko za zaključene skupi
ne z doživljajskimi programi za opazovanje živali in nočnega neba, 
spoznavanje Bohinjskega jezera, fotografiranje, učenje tradicio
nalnih ročnih spretnosti in kuhanja ter za krajše in večdnevne po
hodniške ture. M. A.

Časopis TNP

Izšla je že osma knjižica Vozni redi v Alpah, ki jo je z namenom 
spodbujanja trajnostne mobilnosti izdalo združenje 21 partnerjev, 
ki spodbujajo uporabo javnega potniškega prometa. Publikacija 
navaja 48 linij avtobusov, vlakov, žičnic in ladij po slovenskih Al
pah in čez mejo. V primerjavi z lani so ji dodali devet linij doma in 
v tujini, štiri so bile ukinjene, več je zanimanja za podaljšanje 
obratovanja javnega prevoza čez Vršič. Knjižica je izšla v nakladi 
pet tisoč izvodov, v angleškem in slovenskem jeziku. V elektron
ski obliki na spletnih straneh CIPRE Slovenija ter vseh partnerjev, 
med katerimi so tudi LTO Kranjska Gora, Planinska zveza Slove
nije in TNP.

Vozni redi v Alpah

Mirjana Miljevič, kuharica iz hotela Lipa v Kranjski Gori ( druga z 
leve), in Milana Jovanovič s pokalom za najboljšo torto sta prejeli 
veliko čestitk. / Foto: Janez Kuhar

 
 

Pokličite nas!  
Pomagali vam bomo. 

 

 

Imate težave z računalnikom? 
Brezplačno ga lahko prevzamemo 

pri vas v popravilo.  
Brezplačne prevoze organiziramo 1x tedensko na področju 

Zgornjesavske doline. Samo popravilo plača stranka. 
   prenosni računalniki, osnovne plošče, displeji, 

   namizni računalniki, strežniki 
   tiskalniki, monitorji, telefaksi, 
   računalniške mreže in internet, 
   čiščenje računalniških virusov 
   protivirusni program F-secure 
   nadgradnje računalnikov 

 
 
 

 
 

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si 
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KULTURA

Konec maja je tudi čas za praznik krajevne skupnosti Rute - Gozd 
- Martuljek, Srednji vrh. Slovesnost je ob tej priložnosti pripravilo 
domače kulturno umetniško društvo. Program so sooblikovali 
predsednik sveta KS Janez Mertelj s prazničnim nagovorom ter 
učenci Glasbene šole Jesenice in članice plesne skupine MIKI, 
ki so s svojimi nastopi popestrili kulturni program. Zbrane v polni 
dvorani krajevnega doma pa je v skoraj dve uri trajajočem koncer-
tu najbolj navdušil priljubljeni pevec, kantavtor Andrej Šifrer.

Praznik v Rutah

Praznični program so priravili v KUD Gozd Martuljek.

Karmen Sluga

Avtor in režiser igre Čwešpovi Knedlni je Zoran Robič, ki je idejo za 
predstavo našel na kasetah, na katere je kot otrok rad snemal svojo 
staro mamo, ki mu je pripovedovala razne zanimive prigode iz otroštva. 
Prah s kaset je obrisal, jih digitaliziral in spisal igro v narečju. Vse 
osebe v igri so resnične, prav tako je resnična vsebina. V predstavi 
odlično igrajo Veronika Radič, Cvetka Pavlovčič, Zoran Robič, Domen 
Zupančič, Valerija Hlebanja, Nina Košir, David Maks Zupančič, Viktor 
Mal Zupančič in Žan Pintar. Ob koncu premiere, ki je bila zelo dobro 
obiskana in pohvaljena, je sledilo še presenečenje za prizadevnega rež-
iserja – Zoran Robič je namreč postal dobitnik nagrade zlati knedel, ki 

so mu jo podelili soigralci. Gledalce so pogostili z domačimi ´knedlni´ 
izpod rok kuharskega mojstra iz gostilne Jožica Marka Robiča.

S predstavo se Martuljčani ne bodo predstavljali le na domačih odr-
skih deskah, pač pa imajo že potrjen nastop tudi na Ptuju in Velikem 
Mlačevem, seveda pa se bodo na še kakšno povabilo na gostovanje z 
veseljem odzvali.  Dramski sekciji KUD Gozd Martuljek predseduje 
prof. dr. Vladimir Boris Pogačnik, igra pa je izšla tudi kot publikacija z 
ilustracijami arhitekta Domna Zupančiča. Veseli so bili pomoči Darje 
Robič in predsednice KUD Gozd Martuljek Marije Mertelj, ob premie-
ri pa so pripravili še etnološko likovno delavnico Izdelava glinenih kro-
glic, ki jo je vodila Danaja Mertelj. Gledališču Toneta Čufarja se zahva-
ljujejo za kostume, Turizmu Kranjska Gora pa za oder.

Čwešpovi Knedlni v narečju navdušili
Najprej bralne vaje, nato vaje na odru, vmes veliko dobre volje in bodrenja, da jim gre dobro tudi  
v ne ravno enostavnem narečju … Pa so prišli do premiere na martuljških odrskih deskah.

Arhitekt Domen Zupančič, sicer v vlogi očeta, je sodeloval tudi 
pri izdaji publikacije. / Foto: Tina Dokl

Otroci so se zelo dobro spopadli z vsemi zankami domačega 
narečja. / Foto: Tina Dokl

 

36EUR

Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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KULTURA

Marjana Ahačič

Učenci Glasbene šole Jesenice so bili 
tudi letos uspešni na državnih in medna-
rodnih tekmovanjih, tudi tisti, ki priha-
jajo iz občine Kranjska Gora. Klarine-
tistka Katja Smolej je pod mentorstvom 
Monike Korbar na 45. tekmovanju mla-
dih glasbenikov Republike Slovenije 
dosegla srebrno plaketo. Katja se je 
udeležila tudi mednarodnega tekmova-
nja Svirel, kjer je dosegla zlato prizna-
nje. Prav tako pa je uspešno opravila 
sprejemni preizkus na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani, kjer bo v 
naslednjem šolskem letu nadaljevala s 
študijem klarineta, je sporočila ravnate-
ljica Glasbene šole Jesenice Martina 
Valant. Na mednarodnem tekmovanju 
Svirel je nastopila tudi kontrabasistka 
Karla Pernek. Pod mentorstvom Miloša 
Jovanića je dosegla srebrno priznanje. 
Na tekmovanju sta nastopili tudi harfist-
ki Hana Žagar in Leto Križanič Žorž 
pod mentorstvom Urške Rihtaršič. Hana 
je v A-kategoriji dosegla zlato prizna-
nje, Leto je dosegla zlato priznanje v 
D-kategoriji. Leto je tudi uspešno opra-
vila sprejemni preizkus na Konservato-
riju za glasbo in balet Maribor, kjer bo 
nadaljevala s študijem harfe. 

Uspešni glasbeniki

Hana Žagar / Foto: Vida Rezar

Člani in članice Mešanega pevskega zbo-
ra Kranjska Gora imajo že sestavljen pro-
gram nastopov za letošnje poletje. Pri-
sluhnili jim boste lahko 25. junija na le-
tnem koncertu z gosti. Na vasi bodo na-
stopili tudi 15. julija in 5. avgusta. Tradici-
onalne Škerlove dneve, na katerih vedno 
gostijo zanimive glasbenike, pa bodo le-
tos izpeljali 19. in 20. avgusta. K. S.

Nastopi pevskega 
zbora

V Naklem je bil 17. Orientacijski pohod 
gasilske mladine Gasilske zveze Gorenj-
ske. Pionirji PGD Rateče - Planica so bili 
14., PGD Kranjska Gora pa 18. Pionirke 
iz Podkorena so bile 11., z Dovjega pa 
18. Mladinci z Dovjega so zasedli 20. 
mesto. Mladinke iz Podkorena so bile 
12., z Dovjega pa 18. Pripravniki PGD 
Dovje so zasedli 14. mesto. K. S.

Orientacijski pohod

Podjetje Sijaj se opravičuje g. Mateju Mi-
kliču za poseg na njegovem drevesu, saj 
smo odžagali stran polomljen vrh in veje, 
ki so padale na sosednje zemljišče, ki ga 
vzdržujemo. Staro drevo smo po dogo-
voru zamenjali z novim. Za neljub dogo-
dek še enkrat oprostite. 

Opravičilo
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ŠPORT

Karmen Sluga

Člani in članice Turističnega društva Dovje - Mojstrana so tudi letos 
uspešno izpeljali Juriš na Dovško Babo, na katerem so vzdržljivost 
preizkusili tako odrasli kot otroci. Kot je povedala vodja tekmovanja 
Mina Kotnik, so se letos merili v teku, kolesarjenju in nordijski hoji, 
organizatorje pa predvsem veseli, da jim je bilo vreme naklonjeno in 
da so se teka na krajši in ravninski trasi po Dovjem v lepem številu 
– bilo jih je okoli 40 – udeležili tudi otroci. Sicer je bilo vseh tekmo-
valcev okoli 90. 

V svojih kategorijah so se v teku najbolje odrezali Tina Klinar, Eri-
ka Melihen, Metka Kenda, Žan Nadižar, Grega Hrovat, Dejan Zor-
man, Mirko Janjatovič, Boštjan Švab in Ivan Urh. Pri kolesarjih so 
bili najboljši Anica Klinar, Jan Kravanja, Domen Potočnik, Uroš Ko-
mac, Uroš Verčič in Branko Prešeren. Pri nordijski hoji so bili najhi-
treje na cilju Alenka Štular, Danica Pleško, Tej Dragaš, Viktor Zupan-
čič, Zdravko Bric in Andrej Janša. Med najmlajšimi tekači pa so bili 
najboljši Tinka Mesec, Lučka Mesec, Nika Dovžan Karahodžič, Živa 
Kovačič, Zala Zarja Mesec, Urban Luks, Matevž Luks, Rok Kopavnik 
in Luka Dovžan Karahodžič.

Z navdušenjem 
na Juriš

Pomerili so se kolesarji in pohodniki. / Foto: Mina Kotnik

Zadovoljni po uspešnem Jurišu / Foto: Mina Kotnik

Pomlad je bila za člane Športnega društva Varpa Gozd - Martu-
ljek delovna. Kot je povedal predsednik Bogdan Oman, so iz-
peljali čistilno akcijo, v kateri so pobrali smeti in navlako na le-
vem bregu Save, ob kopišču, kolesarski stezi ter pri Jasenjah in 
okolici. Pristojne so opozorili na drevesi, ki podrti ležita med 
Mahovjem in potjo do drugega Martuljškega slapa in bi ju bilo 
treba za lažjo prehodnost odstraniti. Ni šlo pa niti brez tradicio-
nalnega kresovanja pri športnem objektu v Jezercih, kjer so pri 
organizaciji pomagali tudi člani domačega turističnega ter gasil-
skega društva. K. S.

Delovna pomlad za športnike

Dvanajstega maja je na Osnovni šoli Josipa Vandota potekalo 
regijsko tekmovanje Kaj veš o prometu? Sodelovali so učenci 
petih osnovnih šol, od Žirovnice do Kranjske Gore. Učenci so 
se pomerili v znanju cestnoprometnih predpisov, spretnostni 
vožnji na poligonu in praktični vožnji po Kranjski Gori. 1. mesto 
je zasedel Jan Nemeček (OŠ 16. decembra Mojstrana), 2. me-
sto Jan Oblak (OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora), 3. mesto pa 
Blaž Grabnar (OŠ Žirovnica). Tekmovanje je potekalo pod okri-
ljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kranjska Gora. Na kranjskogorski šoli prometni vzgoji učencev, 

ki se začne že v vrtcu in nadaljuje v šoli, posvečajo posebno 
pozornost. Zelo dobro sodelujejo s Policijsko postajo Kranjska 
Gora in občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, ki ga je več let zapored uspešno vodil policist Roland 
Brajič. Posluh za akcije dobijo tudi pri županu Janezu Hrovatu. 
Vsako leto izvedejo več akcij za večjo prometno varnost: Varna 
pot v šolo, ogled policijske postaje, Postani viden, Akcija za 
varno uporabo pirotehničnih sredstev, Varnost na smučišču … 
Vsi učenci opravijo kolesarski izpit. Kolesa pregleda policist in 
jim tudi prilepi nalepko Varno kolo, če je kolo tehnično brezhib-
no. »Varnost naših učencev v prometu je za nas zelo pomemb-
na in učence vzgajamo v smislu varnega in odgovornega obna-
šanja v prometu,« poudarja mentorica na kranjskogorski šoli 
Zdenka Oven. K. S.

Kaj veš o prometu?
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GASILCI

Marjana Ahačič

Prostovoljno gasilsko društvo Rateče - Planica je na rednem občnem 
zboru pregledalo in predstavilo delo društva v preteklem letu. »Leto 
je bilo v znamenju dobrega dela operativne gasilske enote pod vod-
stvom poveljnika Slavka Cuznarja. Gasilci so opravili tri intervencije 
gašenja požarov, od tega so dvakrat sodelovali pri gašenju stanovanj-
skih objektov v Kranjski Gori in intervenciji gašenja požara na delo-
višču v Planici. Gasilska enota je preko celega leta opravila tudi 10 
gasilskih vaj in izobraževanj, pripravila evakuacijo in predstavitev 
gasilske dejavnosti za otroke vrtca Rateče, organizirala pregled gasil-
nih aparatov za krajane in izvajala požarne straže na prireditvah v 
Planici in srečanju treh dežel na Tromeji. Člani in članice društva so 
na tekmovanjih v gasilsko-športnih disciplinah dosegali odlične re-
zultate, naše članice pa so že drugo leto zapored osvojile prvo mesto 
na srečanju članic Gorenjske,« je sporočil predsednik PGD Rateče - 
Planica Jožef Lavtižar. »Dve dvojici tekmujeta tudi na državnem tek-
movanju dvojic v disciplini Fire Combat. Preteklo leto je bilo sedem 
tekmovanj v tej disciplini, pri tem pa je pohvalno to, da imamo v tej 
disciplini državna podprvaka (Klavdij Matjaž in Sara Lavtižar) v ka-
tegoriji mešanih dvojic. Kar nas pa posebej veseli, je delo z mladino, 
kjer naš član in mladinski referent David Matjaž uspešno povezuje in 
vodi našo gasilsko mladino in z njo dosega dobre rezultate na tekmo-
vanjih in kvizih.«

Prihajajoče obdobje bo potekalo v znamenju priprav na 120. obletni-
co društva, ki jo bo društvo praznovalo v letu 2017. »Dela ne bo 
zmanjkalo, saj je treba urediti še okolico gasilskega doma, ki je v 
preteklih letih doživel korenito prenovo in novo preobleko z izolacij-
sko fasado. Letos načrtujemo dokončanje parkirnega prostora ob stav-
bi gasilskega doma, za naslednje leto (2017) pa načrtujemo zamenjavo 

20 let starega kombija, saj si brez vozila za prevoz moštva, mladine in 
tekmovalnih enot preprosto ne predstavljamo več nadaljevanja do se-
daj uspešne dejavnosti društva na teh področjih.«

Občnega zbora so se udeležili tudi župan Janez Hrovat, predsednik 
Gasilske zveze Kranjska Gora Robert Plavčak, predstavniki pobrate-
nega gasilskega društva iz Spuhlje pri Ptuju, predstavniki vseh gasil-
skih društev Gasilske zveze Kranjska Gora, predstavniki poklicne 
gasilske enote GARS z Jesenic, Policijske postaje Kranjska Gora ter 
predstavniki društvenih organizacij Rateč. Predsednik društva se je ob 
tej priložnosti članom in vsem, ki sodelujejo z društvom in pomagajo 
pri njegovi dejavnosti, zahvalil za podporo.

Rateški gasilci v preteklem letu

Renault CLIO

RCI ponudba gratis
5 let servisiranja
Obvezno in kasko zavarovanje
Jamstvo 5 let
Dodatna oprema za 200,00 €
+ DARILO

že 
od 9.420,00 €

Renault CAPTUR

RCI ponudba gratis
5 let servisiranja
Obvezno in kasko zavarovanje
Jamstvo 5 let
Dodatna oprema za 200,00 €
+ DARILO

že
od 12.690,00 €

Renault MEGANE

RCI ponudba gratis
5 let servisiranja
Obvezno in kasko zavarovanje
Jamstvo 5 let
Dodatna oprema za 200,00 €
+ DARILO

že
od 12.990,00 €

Renault SCENIC

RCI ponudba gratis
5 let servisiranja
Obvezno in kasko zavarovanje
Jamstvo 5 let
Dodatna oprema za 200,00 €
+ DARILO

že 
od 14.999,99 €

ASP d.o.o., Janeza Finžgarja 2, 4270 Jesenice, Tel.: 04/58 33 330
ASP d.o.o., Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450, www.asp.si
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KRAJEVNE NOVICE

Marjana Ahačič

Turistični vodnik Tomaž Pšenica, domačin 
z Dovjega, že skoraj desetletje skrbno načrtu-
je strokovne ekskurzije v okviru Kulturno-
-umetniškega društva Jaka Rabič Dovje Moj-
strana. »Iz prepletanja preteklosti s sedanjo-
stjo ustvarja zgodbo našega kraja in povezuje 
njene prebivalce. Začel je leta 2007, ko smo 
obiskali Dunaj, nato smo si ogledali Ljublja-
no, Trst, dvakrat Benetke, se v Ljubljani spo-
minjali igralca Rudija Kosmača in igralke 
Julke Dovžan ter obiskali njune sodobnike 
Poldeta Bibiča, Ivo Zupančič in Danila Bene-
dičiča. Na Hrvaškem smo obiskali najmanjše 
mesto Hum ter Opatijo in Rovinj. Še posebej 
načrtno se je lotil projekta Poiščimo naše ko-
renine, ki ga nameravamo zaključiti z izdajo 
zgibanke in sklepno prireditvijo. V njem smo 
raziskovali, od kod so prišli nekdanji nase-
ljenci iz naših krajev pod Triglavom, zatorej 
smo se odpravili po sledeh prednikov v Nem-
čijo v Freising, si spotoma ogledali München, 
nato dvakrat obiskali z istim namenom Inni-
chen ob meji med Italijo in Avstrijo. Za 
100-letnico društva smo jo spet mahnili na 
Dunaj, kjer smo v spomin na Aljaža in njegov 
obisk tedanje prestolnice s tridesetimi doma-
čini in folklornim nastopom leta 1908 položi-

li venček k Plečnikovemu vodnjaku Karla 
Boromejskega. Nato smo stopili po Aljaževih 
stopinjah od njegove rojstne hiše v Zavrhu, 
čez Dobravo in Tržič na Dovje. Lani smo z 
obiskom Klevevža na Dolenjskem, ki je bil 
prav tako kot Dovje in Škofja Loka del frei-
sinške posesti, zaključili obiske krajev, od 
koder izhajajo naši predniki,« je povedala 
Metka Kern Trček.

Na letošnji majski ekskurziji je popotnikom 
Tomaž razkazal Ljubljano, zeleno prestolnico 
Evrope 2016. »Popeljali smo se mimo zname-
nitih stavb, veleposlaništev, si ogledali zani-
mive kotičke glavnega mesta in se ustavili ob 
vrtnici »Prešeren«, ki jo je vzgojil Matjaž 
Kmecl. Nato smo nadaljevali z vožnjo mimo 
Postojne, Vipave in Ajdovščine do izvira reke 
Hubelj. Nato smo se zapeljali v Novo Gorico, 
nad mesto na Kostanjevico, kjer so nam raz-
kazali cerkev, grobnico francoskih kraljev 
Burbonov in knjižnico, v kateri hranijo izvod 

Bohoričeve slovnice. Njihov znameniti rožni 
vrt vrtnic burbonk je drugi največji tovrstni 
nasad v Evropi. Povzpeli smo se tudi k edini 
orientalski stavbi z islamskim pridihom 20. 
stoletja v Sloveniji. V Novi Gorici smo si pod 
vodstvom ogledali gledališko hišo SNG Nova 
Gorica in si v bližnjem parku na sončku pri-
voščili skupno slastno malico. Nadaljevali 
smo vožnjo čez zgodovinsko deželo Gradi-
ščansko ter si ogledali zanimivo mesto Gradi-
šče ob Soči. Nazadnje smo se popeljali čez 
morske lagune do znanega turističnega sredi-
šča Gradeža, ki simpatično vabi na sprehod 
po obali, med uličice, na kramljanje ob kavi. 
Proti večeru smo se vračali mimo Ogleja, 
Vidma, skozi Trbiž. Dnevi so kot kovčki ena-
kih velikosti; tega dne nam je s Tomaževim 
vodenjem uspelo spraviti v kovček mnogo 
več kot sicer. Zadovoljni smo bili, saj smo 
izkoristili dan, uživali v lepih krajih in ga 
preživeli v dobri družbi.«

Spet so  
rajžali

Na majski ekskurziji / Foto: Tone Urbanc

Zanimivo pismo Miloša Pečarja govori o ja-
dralnem letalstvu v Kranjski Gori. Miloš Pe-
čar je pismo napisal pred več kot 60 leti, go-
vori pa o dogodkih iz poznih tridesetih let 
prejšnjega stoletja. Takole piše: »Leta 1938 
smo pričeli graditi jadralno letalo tipa »Zö-
gling«. Sodelovali so Hubert Oitzl, Joža Ko-
šir, Alojz Smolej, Bojan Kavčič, Drago Kav-
čič, Alojz Ferjančič, Branko Blenkuš, Anton 
Černe in Miloš Pečar. Zahtevnejša mizarska 
dela je opravil Alojz Smolej, ki je imel strojno 
mizarstvo. Jadralno letalo je bilo oktobra del-
no gotovo. Na kranjskogorskem sejmu smo ga 
razstavili in pobirali prostovoljne prispevke. Z 
zbranim denarjem smo kupili platno. Do zime 
smo ga oblekli in izgotovili. Ko je padel prvi 
sneg, pa smo ga preizkusili na »Užcah« (da-
nes smučišče Preseka, op. p.) pod vodstvom 
inštruktorja z Jesenic. Leta 1939 zgodaj po-
mladi smo letali v Stanu. Tam smo imeli tudi 
leseno lopo – hangar. Inštruktorja nismo ime-
li, bila pa sta Drago Kavčič, rezervni oficir 
pilot, in Bojan Kavčič, pilot amater. Štartali 
smo z elastično vrvjo, ki so nam jo posodili 
Jeseničani. Junija 1939. leta smo posodili le-
talo Jeseničanom, ki so odšli z njim na Bloke. 

Z njimi sta šla tudi Hubert Oitzl in Anton 
Černe. Na Blokah so letalo stolkli in tako je 
bilo z našim »Zöglingom« konec. Ker smo 
bili ob letalo, smo pozneje letali z jeseniškimi 
letali v Poljčah. Tja sem šel leta 1940 za štiri-
najst dni na izpopolnjevanje. Imeli pa smo dve 

nesreči. K sreči sta pilota ostala nepoškodova-
na, letali pa sta bili uničeni. Ostali smo brez 
letal in odpotoval sem domov. Tako je bila 
moja letalska kariera končana.«

Pismo Miloša Pečarja je za Zgornjesavca 
zapisal Franc Žerjav.

Jadralno letalstvo v Kranjski Gori
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STAREJŠI

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je 
v sklopu projekta Mladi razveseljujemo 
starejše, ki ga financira Občina Kranjska 
Gora, organizirala druženje četrtošolcev 
iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in 
stanovalcev doma Viharnik. Na učni igral-
nici v Pekarni Miš Maš v Gozdu - Martulj-
ku so se na poučen in zabaven način 
skozi pravljico o peku Mišmašu učili 
skrivnosti peke dobrega kruha. Ko je  
ob koncu srečanja zadišalo po sveže pe-
čenih žemljicah, štručkah in rogljičkih, 
so dobrote tudi z užitkom pojedli, je po-
vedala Hermina Biščević iz agencije RA-
GOR, ki se v imenu vseh sodelujočih 
zahvaljuje Elizabeti Kejžar, Alenki Peter-
nel in Barbari Gričar za prijazen sprejem 
in prijetno popotovanje v domišljijski svet 
pravljice. M. A.

Skupaj so pekli kruh

Urša Peternel

Tudi v kranjskogorski občini je od novem-
bra lani potekal projekt 3fit – Čili in zdravi 
starosti naproti. Razvili so ga na Ljudski uni-
verzi Jesenice (LUJ), zanj uspeli pridobiti 
denar Norveškega finančnega mehanizma, k 
sodelovanju pa so pritegnili sedem občin, 
društva upokojencev in druge partnerje (tudi 
Dom Viharnik Kranjska Gora). Kot je dejala 
direktorica LUJ Maja Radinović Hajdić, se 
prebivalstvo Gorenjske stara in že več kot tre-
tjina prebivalcev je starejših od 55 let. Da bi 
sledili njihovim potrebam in poskrbeli, da bi 
se »starali pri dobrem zdravju«, so pripravili 
program, katerega cilj je uvedba sprememb v 
življenjskem slogu starejših tako na umskem, 
telesnem kot duševnem področju. V 266 de-
lavnicah so starejši pridobili najrazličnejša 
znanja za zdravo staranje. Najbolj obiskane 
so bile delavnice umske vadbe, telesne vadbe, 
delavnice o zdravi prehrani, o osmišljanju ži-
vljenja v starosti ... Skupaj so v programu 

našteli kar 450 udeležencev, starejših od 55 
let. Pristop je bil individualen, med drugim 
so z udeleženci opravili individualne sveto-
valne razgovore. Ena od udeleženk Lili Gri-
čar iz Kranjske Gore je dejala: »Tako poglo-
bljenega razgovora, katerega rezultat je pisni 
osebni načrt ohranjanja zdravja, še nisem 
doživela. Obsega ugotovitve in priporočila o 
bivalnih pogojih, zdravem prehranjevanju, te-
lesnih aktivnostih, zdravstvenem stanju, du-
ševnem zdravju, socialni mreži, vsakdanjem 
življenju in prihodnosti ...« Na delavnicah so 
udeležence spodbudili, da postanejo bolj tele-
sno aktivni, da spremenijo prehranjevalne na-
vade, postanejo bolj optimistični in samoza-
vestni ... Skratka, da poskrbijo za bolj zdravo 
staranje.Ker si na Ljudski univerzi Jesenice 
želijo, da bi v občinah namenjali več pozor-
nosti zdravju starejših, so v sodelovanju s 
sedmimi občinami začeli pripravljati strategi-
jo promocije zdravja starejših na zgornjem 
Gorenjskem, ki jo bodo še ta mesec obravna-
vali občinski sveti sodelujočih občin.

Čili in zdravi  
starosti naproti
V projektu 3fit – Čili in zdravi starosti naproti so sodelovali tudi 
starejši občani Kranjske Gore.
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PRIREDITVE

3. 6. 2016
GLASBENI VEČER: »ALESSANDRO RISTORI & PORTOFINOS«
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona, Casino 

4. 6. 2016
RED BULL GONI PONY
Kdaj: 11.00 registracija; 15.00 start; 18.00 podelitev in afterparty 
(Magnifico) Kje: Kranjska Gora, nasproti Vopa Puba Organizator: 
Roiss DVA, d. o. o. 

PLESNI VEČER: »GALA DANCE ORCHESTRA«
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona, Casino

4. 6.–5. 6.2016
ODPRTO PRVENSTVO KRANJSKE GORE 2016 –  
KRANJSKA GORA OPEN 2016
Sobota, 4. 6. 
7.00–19.00: FAI tekmovanje v piki (vzletišče: Grpišca, pristanek: za 
Hotelom Kompas); 19.00–23.00: družabni del pri Okrepčevalnici 
Lačni Kekec – predavanje Matica Erbežnika: Jadranje v Alpah 

Nedelja, 5. 6. 
7.00–11.00: tekmovalni delFAI tekmovanje v piki (vzletišče: Grpišca, 
pristanek: za Hotelom Kompas); 12.00–14.00: razglasitev 
rezultatov pri Okrepčevalnici Lačni Kekec v Kranjski Gori Kje: 
Kranjska Gora Organizator: DPL Lesce Bled, info: Anže Pristov, 
041 864 223 

Prireditve junij 2016
8. 6. 2016
KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI
Prvenstvo PZDU Gorenjske Kdaj: 9.00 Kje: Mojstrana, Mlačca 
Informacije: du.dovjemojstrana@gmail.com

10. 6. 2016
MISS SLOVENIJA 2016 – FASHION SHOW:  
modna revija in nagradno žrebanje
Kdaj: 22.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

11. 6. 2016
IGRE NEKOČ IN DANES; druženje in zabava ob igranju iger
Kdaj: 9.30–12.30 Kje: Gozd - Martuljek, igrišče Organizator: TD 
Gozd Martuljek Info: Cvetka Pavlovčič, 031 309 125

20. UBRANE MISLI piscev upokojencev Zgornjesavske doline
Kdaj: 18.00 Kje: Dovje, Kulturni dom  Organizator: DU Dovje - 
Mojstrana; Info: du.dovjemojstrana@gmail.com

MISS SLOVENIJA 2016 – TALENT SHOW; šov talentov s 
finalistkami
Kdaj: 22.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

17. 6. 2016
SLOVENSKE GORSKE ENOTE; predavanje Davida Šveglja
Kdaj: 19.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

SLOVENSKI VEČER & IGOR IN ZLATI ZVOKI
večer narodno-zabavne glasbe in brezplačna pogostitev
Kdaj: od 20.00 dalje Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

17.–19. 6. 2016
ALPE-ADRIA BIKEFESTIVAL
Kje: Kranjska Gora, Beljak, Avstrija, Trbiž, Italija, Bovec 
Organizator: Triangle Sport Promotion GmbH Informacije:  
www.kranjska-gora.si, www.alpe-adria-bikefestival.com

18. 6. 2016
DEDIŠČINA RUTARJANA STANKA KOŠIRJA; odprtje razstave
Kdaj: 18.00 Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

POSLIKANO POHIŠTVO NA GORENJSKEM; muzejski večer
Kdaj: 19.00 Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

ELEGANCE & CO. WITH IRENA VIDIC; glasbeni večer
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casino & Hotel 

19. 6. 2015
POLETNI KULTURNI DAN NA POCARJEVI DOMAČIJI 
Lutkovna predstava in odprtje razstave MITI IN LEGENDE TNP
Kdaj: 18.00 Kje: Zgornja Radovna, Pocarjeva domačija
Info: Mojca Smolej 04 578 02 26, 031 671 663 ali  
mojca.smolej@tnp.gov.si

24. 6. 2016
LA NOCHE ESPANOLA & VIENTO FLAMENCO  
CON RUMBA GACHI
Brezplačna pogostitev in tematska zabava
Kdaj: od 20.00 dalje Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

KONCERT: »ZAHOD BAND«
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

www.vistikranj.si

SLOVENIJA GRE NAPREJ
LOVŠIN, KRESLIN, PREDIN3.6.

PETEK

PRODAJA
VSTOPNIC

NA PRODAJNIH
MESTIH

EVENTIM

10.6.
PETEK

POČASTITEV DNEVA
DRŽAVNOSTI
25 LET SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE

PETEK, 

23. 6

PETEK

10.6. GIBONNIGIBONNI

9.6.  MAJA ZALOŽNIK
16.6.  PETRA POLAK Z JAZZ ZASEDBO
30.6.  BIG BAND KRANJ

VEČERI POD LIPO
9.6.  MAJA ZALOŽNIK
16.6.  PETRA POLAK Z JAZZ ZASEDBO
30.6.  BIG BAND KRANJ

VEČERI POD LIPO
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PRIREDITVE

25. 6. 2016
2. POHOD PO MOJČINI PANORAMSKI POTI
Kdaj: 7.15 Kje: Kranjska Gora, avtobusna postaja Čas hoje: 7 ur, 
1100 m. v. r. Pohod je namenjen vsem planincem, obvezna primerna 
planinska oprema. V primeru slabe vremenske napovedi bo pohod 
odpovedan 23. 6. na spletni strani: www.vitranc-mojcindom.si. Stroški 
prevoza na Vršič: 5 EUR/osebo Informacije: 041 612 778, info@
vitranc-mojcindom.si

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC
Kdaj: 10.00 Kje: Mojstrana, za pošto
Predstave so ob vsakem vremenu! Predhodne prijave na telefonsko 
številko 040 241 660.

22. TEK NA VRŠIČ – ANDREJČKOV TEK
Kje: Kranjska Gora, pri Oštariji – Vršič Kdaj: 10.00
TD Kranjska Gora; www.jurisnavrsic.com, 041 365 765,  
tdkrgora@gmail.com

POBEG S KOLESOM
Kdaj: 8.00 Kje: Horjul – Kranjska Gora (121 km)
Zaključek ob 14.00 – Kranjska Gora, na terasi gostilne  
Oštarija – MEGA PIKNIK
Organizator: Center Astera, prijave in info: www.pobegskolesom.si, 
040 90 66 90 

LETNI KONCERT
Kdaj: 20.00 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo Organizator: KD 
Odmev, MePZ Kranjska Gora Informacije: Nevenka Grozina 031 
379 011 ali nevenka.grozina@telemach.net

THREE STEPS TO HEAVEN; glasbeni večer
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

26. 6. 2016
KONCERT: UČENCI GLASBENE ŠOLE ALENKE GOTAR
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

1.–3. 7. 2016
15. KEKČEVI DNEVI

Petek, 1. 7.
PRAVLJIČNI DAN
17.00, Kranjska Gora/Trg pred cerkvijo. Predstava Rdeča kapica z 
napako, ustvarjalna delavnica Maxi slikarska packalnica
 
Sobota, 2. 7.
ZMAGOVALNI DAN
9.45, Kranjska Gora/Zbor pred TIC Kranjska Gora – dvorana 
Vitranc; Rajže po poteh triglavskih pravljic (8 )
10.00, Kranjska Gora, pri kavarni Sport Point
7. Družinski kolesarski dan Kranjska Gora
17.00, Kranjska Gora/Trg pred cerkvijo
Predstava Športna pravljica, delavnica Lego igralnica na trgu,  
Mini Planica
 
Nedelja, 3. 7.
MAGIČNI DAN
9.45 Kranjska Gora/Zbor pred TIC Kranjska Gora – dvorana Vitranc
Obisk Kekčeve dežele (12 )
 
17.00 Kranjska Gora/Trg pred cerkvijo
Predstava Čarovnije s čarodejem Tonijem, delavnica Čarobna 
ustvarjalnica, FerFud
LEGO razstava (brezplačno)
Kranjska Gora, Ljudski dom, petek od 16.00 do 19.00 ter sobota 
in nedelja od 11.00 do 19.00

V primeru slabega vremena bo program potekal v Dvorani Vitranc  
ali v Ljudskem domu v Kranjski Gori. 
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40

RAZSTAVE
6. 4.–12. 6. 2016
PEČE IN RUTE – POKRIVALA SLOVENSKIH ŽENA, gostujoča 
muzejska razstava
Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

15. 4.–12. 6. 2016
ZELENI PLAZ – VČERAJ, DANES, JUTRI; gostujoča razstava  
ob 70-letnici rednih meritev Triglavskega ledenika 
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

Od 20. 5. 2016
40 LET EVROPSKE PEŠPOTI V SLOVENIJI
Gostujoča muzejska razstava Komisije za evropske pešpoti 
v Sloveniji

IZZIVI SLOVENSKEGA GOZDA; muzejska razstava

POHODNIŠTVO; razstava likovnih del osnovnošolcev  
Zg. Gorenjske
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

18. 6.–7. 8. 2016
DEDIŠČINA RUTARJANA STANKA KOŠIRJA
Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

od 19. 6. 2016
MITI IN LEGENDE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA

KOMUNALA KRANJSKA GORA OB SVOJI 20-LETNICI 
vabi na 

DAN ODPRTIH VRAT
v SOBOTO, 11. 6. 2016, med 10. in 13.  uro 

na KOMUNALNO BAZO TABRE v Gozdu -  Martuljku.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali vozila in stroje za  
vzdrževanje cest, zbiranje odpadkov, kompostarno, zbirni 

center ter sisteme daljinskega upravljanja vodovodov.

Kranjskogorski turistični avtobus bo zainteresirane občane 
pobiral na avtobusnih postajah:

RATEČE - 9.00, PODKOREN - 9.05, KRANJSKA GORA - 9.10,   
LOG 1, 2  9.15, GOZD - MARTULJEK 1, 2 - 9.20,  

MOJSTRANA - 9.35, KAMNE - 9.40, DOVJE - 9.42,  
BELCA 1,2 - 9.50, PODKUŽE - 9.55

Vabljeni vsi, ki bi se radi pobliže spoznali  
z delom naše Komunale.
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Zgornjesavci se kopate in 
                savnate ceneje

1=2
plača eden,
kopata ali 

savnata se dva

Aqua Larix: 04 588 45 00 
Svet vode Špik: 04 587 75 80

info@hit-alpinea.si 
www.hit-alpinea.si 

Kupon za kopanje, savne

1 = 2
Veljavnost kupona: do 15.7. 

Kupon je za enkratno uporabo. 
Popusti se med seboj ne seštevajo. Posebna ponudba velja do 15.7. in le ob predložitvi kupona.

FASHION SHOWFASHION SHOWFASHION SHOWFASHION SHOWFASHION SHOW
10. 6. // 22.30

TALENT SHOWTALENT SHOWTALENT SHOWTALENT SHOWTALENT SHOW
11. 6. // 22.30

večer narodno-zabavne glasbe z brezplačno pogostitvijovečer narodno-zabavne glasbe z brezplačno pogostitvijovečer narodno-zabavne glasbe z brezplačno pogostitvijovečer narodno-zabavne glasbe z brezplačno pogostitvijovečer narodno-zabavne glasbe z brezplačno pogostitvijo

17. 6. // 20.00

Slovenski večer 
& IGOR IN ZLATI ZVOKI

Miss Slovenija 
2016


