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Gospod FRANC VOGA

Franc Voga, se je rodil 30.12.1948. V društvu KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana deluje že od
otroštva, je še posebej aktiven član, saj je bil dobri dve desetletji član upravnega odbora. Kot vodja
sekcije za ljudske običaje je dobrih petnajst let organiziral po deset etnoloških prireditev letno na
vasi in v kulturnem somu: za pustovanje, vaganje, pustni sprevod, vlečenje ploha in pokop,
prireditve za dan žena, kresovanje z večerom na vasi, ki je kulturno zabavna prireditev , edina te
vrste in jo še danes redno prireja Turistično društvo Dovje Mojstrana. Vsako leto so sledili vaški
sejmi s prireditvijo kmečkih opravil. Jeseni so se vaščani v organizaciji sekcije udeleževali
martinovanja in drugih krajih naše domovine. Kadar so se bile zime radodarne s snegom, so
organizirali tekmovanja s samotežnimi sanmi. Leto so zaključili s silvestrovanji v kulturnem domu.
Izrednega pomena je njegovo dramsko delo. Za krstnouprizoritev na Dovškem odru je napisal dvoje
dramskih del. Prva igra z naslovom Kar sem rekel, sem rekel (1991), v kateri je upodobil lik Jakoba
Aljaža, je napisana po resničnem dogodku o domačinu Ivanu Brencetu, ki se je uprl cesarju. Druga
igra obravnava družbeno problematiko Past za ščurke (1998). Sonji Peternel, ki je režirala prvo in
Veri Skumavc, ki se je pridružila režiranju druge igre je pomagal pri režiji. Tretje dramsko delo je
scenarij za igro na prstem Vlak je pripeljal (2007). Skupina domačinov s približno 40 sodelujočimi
pod vodstvom Leone Gobmoc jo je uprizorila ob 100 letnici Turističnega društva Dovje Mojstran
na dovškem trgu pred Katro.
Pomemben delež je prispeval tudi na etnološko zgodovinskem področju. V
Železarju so izhajali v nadaljevanjjih etnološki zapisi o šegah in navadah Spomini na Dovje (1987),
ki jih je leta 1989 izdal v knjigi. Spomini na Dovje z leti pridobivajo na vrednosti, saj so zanesljiv
vir, ki bi sicer, če bi ostal le pri ustnem izročilu iz roda v rod utonil v pozabo. Trenutno je v pripravi
za tisk tretja dopolnjena izdaja.
Leta 2000 je izšel rodovnik Rodbine Voga v katerem je zajetih osem generacij te rodbine, nekateri
od družinskih članov pa še posebej označeni z življenjepisi.
Najpomembnejše delo doslej pa je vsekakor zadnja knjiga Mojstrana, njen nastanek, razvoj in
turizem (2007), v kateri je zbral, uredil in dopolnil zgodovinske podatke o kraju, ga predstavil tudi s
slikovnim gradivom in pričevanji domačinov.
Od leta 1994 je predsednik Turističnega društva Dovje Mojstrana. Kot predsednik in tudi lastnik
kampa Kamne skrbi za promocijo, razvoj in ugled kraja. Objavil je veliko člankov, v katerih
obravnava zgodovinsko tematiko, sodeloval je pri predstavitvah kraja v radijskih in TV oddajah. V
društvu skrbi za izvajanje vrsto projektov, tisk propagandnega materiala, animacijsko dejavnost za
stalne goste, organizacijo božično novoletnega osvetljevanja slapu Peričnik, sodelovanje na
različnih delavnicah za razvoj kraja in turizma. Skrbi za sodelovanje z društvi v kraju in v občini ter
sodeluje pri pripravi in izvedbi v okviru drugih društev. V letu 2007 je organiziral 100 letnico
Turističnega društva Dovje Mojstrana obeleženo z več prireditvami.
Že dolga leta je družbeno aktiven. V preteklosti ali še zdaj je član sveta KS, sveta Zavoda LTO,
član gospodarskega odbora v svetu KS in Občini Kranjska Gora, član odbora za pripravo Aljaževih
dni.
Priznanja, ki jih je prejel za svoja delo:

V letu 2007 je TD Dovje Mojstrana prejelo Zlati znak Turistične zveze Slovenije. Kot zaslužni
predsednik je prejel Srebrni znak TZS in Zlato plaketo društva.
Za svoje delo na področju kulturne in dramske dejavnosti je v letu 2007 prejel Častni znak Javnega
sklada za kulturne dejavnosti RS – Območne izpostave Jesenice in Priznanje KUD Jaka Rabič za 20
letno kulturno dejavnost za ohranjanje kulturne dediščine in dramske dejavnosti.
Za posebne zasluge na področju kulturne dediščine in turizma podeljuje Občinski svet Občine
Kranjska Gora gospodu FRANCU VOGI PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA.

