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Dostojen spomin na planince Jubilejni 
»Tu je naša zgodovina, vredna našega d osto jnega spomina ,« pravi Mihael Ke rs nik, g lavni p o budnik Aljaževi dnevi 
o bnove g ro bov in n agrob nikov domačih in tujih ponesrečenih pla nin(:ev na d ovškem pokopališču . SUZANA P. KovAčič koncert Slovenskega okteta 
Občina Kranjska Gora je pobudi prisluhnila in letos tri nagrobnike že obnovila. ·· · ...... ...... ............ ....... v farni cerkvi sv. Mihaela na 

Dovje-V spomin na Jakoba Dovjem. V nedeljo ob 8. uri 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Dovje - Občina Kranj
ska Gora se je odzvala po
bucli Mihaela Kersnika iz 
Mojstrane in Planinskega 
društva (PD) Dovje - Moj
strana za obnovo grobov in 
nagrobnikov domaah in tu
jih ponesretenili planincev, 
ki so na dovškem pokopali
šfu. S kulturnovarstvenim 
soglasjem kranjske območ
ne enote Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine (ZVKD) 
so letos že obnovili tri nag
robnike, restavriral jih je 
Jaka Grmek iz Art Arene. V 
naslednjih letih jih bodo ob
novili še enajst, po oceni bo 
obnova vseh stala 32 ·tisoč 

evrov, samo letos obnovlje
nili pa 9 .200 evrov. 

Več grobov z znamenitimi 
nagrobniki 

»Na pokopališču na Dov
jem je več grobov z zname
nitimi nagrobniki pones
rečenili planincev, športni
kov in znanih osebnosti. 
Nagrobniki kot zgodovinski 
spomeniki so kulturni spo
meniki na tem pokopališču, 
kjer je pokopan župnik Ja
kob Aljaž in mnogi tuji in 
domaa planinci ter športni
ki, na novem delu pokopali
šča pa velika l jubiteljica na
ših gora Fanny Susan Cope-· 
land in domaa planinci. Na 
spletni strani Turistične
ga društva Dovje · Mojstra
na je prikazano pokopališče 
okrog cerkve sv. Mihaela na 
Dovjem, ki predstavlja del 
krajevne kulturne dedišč
ne, ker so grobovi pomemb
nili ljudi za naš kraj in n jego
vo zgodovino, za šport in pla
ninstvo,« je pojasnil Mihael 

Trije obnovljeni nagrobniki v s pomin na Wolfa Luckmanna, Heinza MOlle rja in Friedricha 
Kuryja. Potrebna je le še zasaditev z rastlinjem. 

Kersnik in dodal, da Oba
ni Kranjska Gora predlaga 
tucli, da z dopolnitvijo Od
loka o razglasitvi kulturnih · 
in zgodovinskih spomeni
kov poimensko zaščiti gro- . 
bove in spomenike pones
rečenih tujih in domačih 
gornikov, ki so pokopani na 
dovškem pokopališču. »Me-

grobove/spomenike znanih 
osebnosti.« 

Zahvala za posluh 

Kot je še pojasnil Miha
el Kersnik, za grobove tujih 
ponesrečenili gornikov, pla
nincev, za katere sorodni
ki že leta ne skrbijo, skrbi 
PD Dovje • Mojstrana, ne 

»M enim, da je to del n aše planinske zgodovine, 

del kulturne dediščine, ki bi jo m orali ohraniti in 

prepovedati prekope oziroma odstranitve spom enikov. 

to bi bil tud i p rispevek za projekt Gorniška vas.« 

nirn, da je to del naše planin
ske zgodovine, del kulturne 
decliščine, ki bi jo morali oh
raniti in prepovedati preko-· 
pe oziroma odstranitve spo
menikov. To bi bil tudi pri
spevek za projekt Gorniška 
vas. K predlogu sem dodal še 

pa tudi za obnavljanje spo
menikov. »Zato sem Obani 
Kranjska Gora predlagal, da 
bi za te grobove in spomeni
ke v celoti skrbela Komunala 
Kranjska Gora, ki ima grobo
ve v evidenci in lahko dovo
ljuje prekope. Podrejeno pa, 

da bi Obtina povrnila stroške 
PD Dovje. Mojstrana. Vesel 
sem bil odziva na predlog pri 
PD Dovje · Mojstrana, zlasti 
Mira Eržena, podpore v Slo
venskem planinskem mu
zeju v Mojstrani, sodelova
n ja ZVKD v Kranju, obtin
ske uprave, še najbolj pa ra
zumevanja župana.« 

Škotska oboževalka naših 
gora in planincev F. Cope
land je v svoji knjigi (Bea
utiful Mountains) zapisa
la: »Navada je, da tiste, ki se 
ponesrečijo ria Triglavu, po· 
kopljejo ob njegovem vznož
ju. Na pokopališču prijazne 
vasi Dovje, nasproti vhoda v 
veličastno dolino Vrata, leži
jo drug ob drugem. Na dan 
mrtvih grobove obiščejo gor
niki s pobožnim spominom, 
z molitvami in prižganimi 
svečami.« 

Radovljiški balon na _kamniški bazen 
◄ 1. str?.o 

»Novi balon je na prvi pog• 
led enak, a z napredkom teh
nologije tehnitno bolj dovr
šen kot stari, bolj funkciona
len in tudi energetsko utin
kovitejši,<~ je o novem ba
lonu, ki ga bodo namestili 
nad bazen v Radovljici, dejal 
predsednik Plavalnega klu
ba Radovljica Aleš Klement. 

»Z ekipo podjetja Duol, 
ki dobavlja in montira ba
lone nad športnimi objekti, 
smo se dogovorili, da šotor 
nad bazenom prvič postavi
jo oni in opravijo vse potreb
ne prilagodi tve za konkreten 
objekt. V prihodnjih letih 
bomo tako kot doslej balon 
postavljali in odstranjevali s 

prostovoljci kluba,« je pojas
nil Klement. 

Kot je dodal, gre sicer za ba
lon, ki je prilagojen konkret• 
nernu bazenu, a ga je mogo
če, če bi se izkazalo, da bo že 
v bližnji prihodnosti radovlji
ški bazen imel trdno pomič
no streho, prodati naprej in 
uporabiti nadrngem objektu. 

»A to so sladke skrbi,« pra
vi Klement. »Zelo veseli smo 
prenove radovljiškega kopali
šta, ki jo vodi ob&a, do tedaj 
pa smo želeli uporabnikom 
zagotoviti čim boljše pogoje 
vadbe in rekreacije.« 

Stari balon bodo 
uporabili v Kamniku 
Čeprav je radovljiški ba

lon že precej star, ga bodo 

uporabili v Kamniku. Letni 
bazen Pod Skalco namreč 
obratuje le tri mesece v letu 
in pokriti bazen je tako v Ka
mniku že dolgo ena od neu
resničenih obljub, četudi je 
v prorafunu že nekaj let na
menska pos tavka za uresni
čitev tega projekta. A stvari 
se vendarle premikajo. 

»Pobudo. za namestitev 
balona iz Radovljice smo 
na obtini podprli, nekaj de
narja se je v proračunskem 
skladu že nabralo, dejansko 
pa bomo šele ·sedaj videli, 
koliko stroškov vzdrževa
nja to p rinaša. Moje mne
nje je, da trajna oblika po
kritja na bazenu Pod skaka 
ni primerna, veliko nalrtov 
je že bilo narejenih, a žal 

na zemljištih, ki n iso v las
ti občine. Ta balon bo tako 
za nas neki test, kaj lahko 
na tej lokaciji dejansko na
redimo. Ker nam je bil ba
lon ponujen , smo ga vzeli, 
moramo pa narediti še lo
kacijsko preveritev oziro
ma spremembo občinske
ga podrobnega prostorske
ga natrta in dobiti vsa pot
rebna soglasja ,« nam je 
povedal župan Matej Sla
par in dodal, da je občino 
vzdrževanje bazena zgolj 
poleti stalo sto tisoč evrov, 
da pa bo ta strošek v mrzlih 
zim skih mesecih obfutno 
višji. 

Obtinski svetniki bodo te• 
matiko predvidoma obrav
navali na oktobrski seji. 

Aljaža bodo od 25. do 28. av- bo Gustlnov pohod od Alja
gusta trideseti Aljaževi dne- ževega doma v Vratih pod 
vi na D_ovjem in v Mojstrani. Triglavsko severno steno do 
V tetrtek ob 20. uri bo v Slo- sedla Luknja, v krajši izved
venskem planinskem mu- bi pa do bivaka pod Luknjo. · 
zeju predavanje kustosinje V primeru slabega vreme
Saše Mesec z gosti o Fanny na bo pohod od Slovenskega 
Susan Copeland (1872- planinskega muzeja do Alja-
1970), predavateljici angle- ževega doma po Poti Trigla
štine na ljubljanski univer- vske Bistrice. Ob 15. uri bo pri 
zi, pisateljici, pesnici, ljubi- Aljaževi kapeli sv. b ratov Ci
teljici naših gora, ki je svo- rila in Metoda v Vratih kon
jih štirideset vzponov na Tri- cert v znamenju gora in Jako
glavokronala s podvigom na ba Aljaža v izvedbi Timoteja 
ocaka v starosti 88 let. V pe· Willewaldta s prijatelji in ob 
tek ob 20. uri bo v Aljaže- i6.urimaša,vprimeruslabe-
vem prosvetnem domu na ga vremena bosta koncert in 
Do~em slovesna prireditev maša v cerkvi sv. Klemena v 
Kako so se rojevali Aljaževi Mojstrani. 
dnevi, ki jo bo z gosti soobli- Aljaževe dneve. organizi-
koval Marsel Gomboc, na- ra Kulturno-umetniško dru-
stopil bo Kvintet Vintgar. štvo Jaka Rabič Dovje • Moj-

V soboto ob 16. uri hov Alja- strana v sodelovanju z lokal-
ževem prosvetnem domu nuni društvi, pokrovitelj pri-
glasbeno-lutkovna predsta- reclitev je Turizem Kranjska 
va Vrana in glasba v izvedbi Gora. Vstop na prireditve je 
Teatra za vse, ob 20. uri pa prost. 

Nova plezalna stena 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Tržič - Dvorana tržiških 
olimpijcev bo do začetka 
novega šolskega leta dobi
la novo plezalno s teno. Kot 
so povedali na trl:iški _obtin
ski upravi, gre za postavitev 
nizke plezalne stene okvir
ne skupne površine 145 kva
dratnih metrov s samosto
ječo konstrqkdjo in plezal
no površino z devetsto ple
zalnimi oprimki. »Osnovni 
namen je ponuditi dodatno 

Večno mladi na Stol 

športno alctivnost in posta
.viti v športno dvorano ple
zalno steno, ki bo omogo
čala vadbo in rekreacijo šir
ši skupini uporabnikov (ot." 
rod, rekreativci, tekmovalci 
začetniki, člani GRS in enot 
CZ ... ) celo leto, ne glede na 
vremenske pogoje,« so po· 
jasnili na občinski upravi. 
Vrednost investicije je sko
raj 68 tisoč evrov, od tega 20 
tisoč evrov sofinancira mi
nistrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. 

Radovljica - Zadnja sobota v avgustu je že tradicionalno na
menjena pohodu Večno mladih fantov na Stol, letos že 48. po 
vrsti. Simbol pohoda bo gobica za šivanje in krpanje. Ob 16.30 
bo potekala povorka Večno mladih fantov in pihalnih orkestrov 
skozi Grajski park na Linhartov trg, kjer bodo sledili koncerti. 
Ob 20. uri bo nastopil Bid Bang s pevcem Mitjo Šinkovcem. 


