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Spomnim se, kako sem se zjutraj – dan po slovesni 
razglasitvi samostojnosti Slovenije – peljala v Ljubljano. 
V Šentvidu so bile barikade, preusmerili so nas na 
obvoz, mimo šentviške vojašnice sem se peljala 
v trenutku, ko so jo zapuščali tanki jugoslovanske 
armade. Vzela sem fotoaparat, skočila iz avta in skušala 
narediti posnetek. Tankist mi je pokazal, da ne smem 
fotografirati; ker nisem takoj odnehala, je vame uperil 
dolgo tankovsko cev, ki je bila neverjetno okretna. Po 
tridesetih letih se mi zdi prav neverjetno, da me takrat 
ni bilo strah. Prežemala nas je neka posebna energija, 
ki je razbila strah in nas združila v neponovljivo 
enotnost. Toda vse bi se lahko končalo tragično, tako 
kot se je marsikje na Balkanu, če ne bi imeli pogumnih 
politikov, ki se niso ustrašili groženj s tanki, helikopterji, 
letali. Vojna je bila kratka, žrtev ni bilo veliko, čeprav je 
bila seveda vsaka preveč. Dobili smo svojo državo in 
postali gospodarji na svoji zemlji, o čemer so stoletja 
sanjali naši predniki. Bodimo torej ponosni na našo 
ljubo Slovenijo in privzgojimo mladim ljubezen do 
domovine, da jo bodo spoštovali in varovali.  
                                      

Marija Volčjak
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Gradnja vodovoda  
poteka po načrtih
Dela na krvavškem vodovodu so v 
polnem razmahu. Položenih je se-
demdeset odstotkov cevovodov, 
gradi pa se tudi ultrafiltracijski sis-
tem. Kako napreduje gradnja, si je 
ogledal tudi minister za okolje in 
prostor Andrej Vizjak.
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GG+

Kaj je Slovenija  
dosegla in česa ni
Vitomir Gros: Lahko rečemo, da je 
naša domovina v tridesetih letih 
odrasla in da je, človeško gledano, 
v svojih najboljših letih. A vendar 
je treba narediti nekakšno bilanco 
doseženega in nedoseženega.

11, 12

GG+

Za povprečno  
plačo več dobrin
Kako smo v Sloveniji živeli pred 
tridesetimi leti in kako danes? 
Kako se je v tem obdobju gibal 
bruto domači proizvod, kaj se je 
dogajalo s cenami in inflacijo, ko-
liko se je izboljšala kakovost življe-
nja, koliko je še revščine ... 

14

GG+

Mož, ki je  
razglasil samostojnost
Ob obletnici osamosvojitve Slove-
nije so v Muzeju Tomaža Godca v 
Bohinjski Bistrici pripravili razsta-
vo o dr. Francetu Bučarju, enem 
od ključnih akterjev slovenskega 
osamosvajanja in soavtorju slo-
venske ustave.

17

VREME

Prevladovalo bo sončno 
vreme. Zvečer je predvsem 
v gorskem svetu možna 
kašna nevihta. Vročina 
bo postopoma popuščala.

17/30 °C
jutri: sončno

Trideset let imamo 
svojo državo. 

Bodimo ponosni na to 
in veselo praznujmo 

dan državnosti.
                                                                                

Priloga:  Karavanke
Maja Bertoncelj

Medvode – V Osnovni šoli 
Preska v občini Medvode so 
pred kratkim slovesno od-
prli novi modularni prizi-
dek k šoli, v katerem sta dve 
matični učilnici četrtega ra-
zreda in tudi garderobe. 
Učenci lahko neposredno 
iz učilnic vstopijo v atrijski 
vrt, ki ga uporabljajo tudi 
kot učilnico na prostem. 
Učenci vseh razredov pa so 
se razveselili tudi novih zu-
nanjih površin in igral. Sku-
pna vrednost novega objek-
ta, ki pa pomeni le začasno 
reševanje prostorske stiske, 
je okrog 450 tisoč evrov. 

Preška šola dobila prizidek
Novi modularni prizidek k Osnovni šoli Preska bo pripomogel k začasnemu reševanju prostorske 
stiske. Vrednost investicije je okrog 450 tisoč evrov. 

Modularni prizidek k Osnovni šoli Preska je tudi uradno odprt. Trak sta prerezala 
četrtošolca v družbi ravnatelja Primoža Jurmana (desno) in podžupana Občine Medvode 
Iva Repa. / Foto: Tina Dokl43. stran
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Knjigo prejme PAVLA PRISTOV iz Radovljice
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Mateja Rant

Cerklje – Stranka Naša deže-
la združuje okrog 2500 čla-
nov, gorenjski odbor pa jih 
ta čas šteje okrog petdeset, 
je pojasnil generalni sekre-
tar gorenjskega odbora De-
jan Podgoršek. Koordina-
tor deželnega odbora je pos-
tal Marko Velikanje iz Idrije, 
za podpredsednika pa so iz-
volili Rajka Perčiča. »Za pri-
oriteto smo si zastavili regi-
onalizacijo, saj zagovarja-
mo vzpostavitev regij, zato 
že zdaj delujemo na deželni 
ravni, da bi ugotovili, kaj re-
gije potrebujejo, čeprav de-
žela ni enako kot regija,« je 
pojasnil Podgoršek. Njihov 
deželni odbor namreč pokri-
va območje od Idrije do Jese-
nic in Komende.

»Naš gorenjski odbor se 
bo v prihodnje osredotočil 

predvsem na kmetijstvo, 
zato smo minuli četrtek 
pred ustanovnim zborom 
obiskali tudi kmetijo Pod-
jed,« je razložil Podgoršek 
in dodal, da je problem Go-
renjske, da sodi v razviti 
del in zato izpada iz razpi-
sov za razvoj kmetij. »Zato 
se bomo v prvi vrsti lotili 
tega problema, pozornost 
bomo namenjali še skrbi 
za starejše, povezujemo se 
z obrtniki in podjetniki, za-
nimajo nas konkretni ukre-
pi za izhod iz covidne krize 
z vidika gospodarstva, pred-
vsem turizma.« Kot stran-
ka se bodo na državni rav-
ni posvetili tudi posledicam 
izobraževanja na daljavo, ki 
je povzročilo socialno-eko-
nomske razlike med učenci 
zaradi neenakega dostopa 
do tehnološke opreme. Ena 
od njihovih prioritet bo še 
demografija; med drugim 
se zavzemajo, da bi upoko-
jenci imeli lažji dostop do 
trga dela, ne da bi bila za-
radi tega ogrožena njihova 
pokojnina. Večjo pozornost 
bodo namenili tudi odroč-
nim krajem. Za zaključek 
je Podgoršek poudaril, da 
so sredinska stranka, zato 
jih ideološka vprašanja ne 
zanimajo in se z njimi ne 
bodo ukvarjali.

Prednostna naloga bo 
regionalizacija
Stranka Naša dežela, ki jo vodi Aleksandra Pivec, je minuli teden na gradu 
Strmol pripravila ustanovni zbor gorenjskega odbora stranke.

Člani stranke Naša dežela so pred ustanovnim zborom 
gorenjskega odbora obiskali kmetijo Podjed. / Foto: Tina Dokl

Na sobotnem programsko-volilnem kongresu SDS v 
Ljubljani so Janezu Janši z veliko večino podelili nov 
mandat na čelu največje vladne stranke. Na volilnem 
kongresu so se v soboto v Ljubljani zbrali tudi člani 
stranke DeSUS. Vodenje stranke so zaupali nekdanjemu 
generalnemu sekretarju stranke Ljubu Jasniču.

Simon Šubic

Kranj – V Mestni knjižni-
ci Kranj so v ponedeljek od-
prli razstavo idejnih rešitev, 
prispelih na projektni nate-
čaj Mestne občine Kranj za 
arhitekturno zasnovo no-
vega doma starostnikov na 
Zlatem polju. Na natečaj je 
prispelo pet rešitev v vred-
nosti od 11 do 12 milijonov 
evrov, strokovna žirija pod 
vodstvom podžupana Ja-
neza Černeta pa je kot naj-
boljšo ocenila rešitev podje-
tja Multiplan arhitekti, ki bo 
osnova za izdelavo projek-
tne dokumentacije za novi 
dom. »Menim, da smo do-
bili eno najlepših in najbolj-
ših rešitev in upamo, da bo 
v naslednjih dveh letih ug-
ledala luč sveta,« je povedal 
Černe. Nagradili so še rešit-
vi, ki so ju pripravili v arhi-
tekturnem biroju Ravnikar 
Potokar in podjetje Aparh.

Župan Matjaž Rakovec 
je pojasnil, da v Kranju pri-
manjkuje več kot tristo po-
stelj za starejše. V Domu 
upokojencev Kranj, kje je 
prostora za 214 starostnikov, 

imajo kar 1100 aktualnih 
prošenj, na takojšen spre-
jem pa čaka dvesto oseb, ča-
kalna doba pa je od dve do 
tri leta. 

Novi dom, ki bo dislocira-
na enota Doma upokojen-
cev Kranj, bo imel 150 po-
stelj. Občina bo v projekt 
vložila dva milijona evrov v 
obliki zemljišča in projek-
tne dokumentacije. Rako-
vec si ob tem želi, da bi drža-
va čim prej odobrila financi-
ranje projekta. Gradbeno 

dovoljenje naj bi namreč pri-
dobili še letos. »Čaka nas še 
nekaj usklajevanja in dela, 
smo pa prepričani, da lahko 
zadevo pripeljemo do kon-
ca,« je razložil Andrej Grdi-
ša, v. d. direktorja Direktora-
ta za starejše in deinstitucio-
nalizacijo na ministrstvu za 
delo, družino in socialne za-
deve in enake možnosti. 

Aleš Žnidaršič iz podjetja 
Multiplan arhitekti je pojas-
nil, da so pri zasnovi doma 
upoštevali tudi dosedanje 

izkušnje z epidemijo covi-
da-19 v domovih za starej-
še. »Eno naših vodil je zato 
bilo, kako zasnovati nov tip 
domov, ki bo sposoben eno-
stavno odgovoriti na takšne 
situacije in bo hkrati zago-
tavljal visoko kakovost bi-
vanja,« je dejal. Zmagoval-
na rešitev tako predvideva 
dom z več ločenimi enota-
mi, predvidenih pa je tudi 
veliko zelenih površin. Imel 
tudi varovani oddelek za de-
mentne.

Pri zasnovi novega doma  
odgovorili tudi na nove krize
Na projektnem natečaju za nov dom starostnikov v Kranju je zmagala idejna rešitev podjetja Multiplan 
arhitekti. Dom s tremi stolpiči želijo zgraditi v dveh letih. 

Zmagovalna arhitekturna zasnova novega doma starostnikov na Zlatem polju v Kranju 
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Ljubljana – V državi so včeraj ob 2038 opravljenih PCR-te-
stih potrdili petdeset novih okužb s koronavirusom, delež 
pozitivnih je bil 2,5-odstoten. V bolnišnicah se je zdravilo 83 
covidnih bolnikov, od tega 29 v intenzivni negi. Umrl je en 
covidni bolnik. Štirinajstdnevna incidenca na sto tisoč prebi-
valcev je znašala 56. Čeprav se je prejšnji teden izteklo obdobje 
razglašene epidemije, nekateri ukrepi še vedno veljajo. Kako 
bo naprej, bo še odločila vlada, ki pa je že sprejela ukrepe 
za pospešitev cepljenja proti covidu-19. Napovedala je večje 
število mobilnih enot na različnih lokacijah (včeraj dopoldne 
še ni bilo informacije za Gorenjsko) ter možnost izbire cepiva 
ter cepljenim osebam tudi enostavno in brezplačno pridobitev 
potrdila o cepljenju. Ukrepi se usmerjajo v aktivnosti, ki bodo 
omogočile, da se zagotovi precepljenost prebivalstva, ki bo 
poleg zaščite posameznika postopno pomenila tudi čredno 
imunost, so zapisali v sporočilu za javnost. Delež cepljenih s 
prvim odmerkom cepiva je bil po podatkih cepimo.se včeraj 
39-odstoten, delež polno cepljenih pa 29-odstoten. 

Vzpostavljajo mobilne enote za cepljenje

Ljubljana – Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela predlog 
novele zakona o nalezljivih boleznih. Kot so zapisali v spo-
ročilu za javnost, se bistveno oži polje proste presoje vlade 
pri sprejemanju morebitnih omejitvenih ukrepov, saj novela 
zakona med drugim na novo določa vsebino strokovne oce-
ne, uvaja merila ter kazalnike, ki se upoštevajo tako pri njeni 
pripravi kot tudi v fazi odločanja vlade o sprejemu posameznih 
ukrepov, določa časovne in prostorske omejitve posameznih 
ukrepov ... V primeru najbolj intenzivnih posegov v človekove 
pravice in temeljne svoboščine pa predlog 39. člena novele 
zakona določa poseben mehanizem, po katerem lahko posa-
mezne ukrepe v trajanju nad devetdeset dni podaljša samo 
državni zbor. 

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih 

Kranj – V Kranju bodo dan državnosti zaznamovali danes ob 
20. uri s proslavo v Letnem gledališču Khislstein. Na ogled 
bo tudi razstava Gorenjskega muzeja Gorenjska vojna 1991. 
Vstop bo možen le z vabilom, ki velja za dve osebi, zahte-
vana pa je predhodna potrditev na prireditve@visitkranj.si 
(do zasedbe mest). Uro pred tem bodo na Maistrovem trgu 
slavnostno dvignili novo zastavo Mestne občine Kranj (MOK), 
ki jo je s sprejetjem sprememb in dopolnitve Statuta MOK na 
majski seji potrdil mestni svet. Po novem je na občinsko zasta-
vo umeščen tudi občinski grb z andeškim orlom iz 13. stoletja. 

Nova zastava ob dnevu državnosti 
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V tridesetih letih se je v 
državi veliko spremenilo

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

V teh dneh, ko praznu-
jemo trideset let samo-
stojne in neodvisne slo-

venske države, se spominjamo 
osamosvojitve vojne in drugih 
dogodkov, ki so bili pomembni 
za nastanek države. O vojni je 
veliko ocen, ki so jih dali poli-
tični in vojaški voditelji, stro-
kovnjaki, udeleženci vojne ... 
Res je bila vojna kratka, tudi 
žrtev med vojaki in civilnim 
prebivalstvom je bilo v primer-
javi s tem, kar se je, denimo, 
zgodilo na Hrvaškem in v 
Bosni, malo, a vendarle: med 
tistimi, ki smo v njej neposred-
no sodelovali, s puško v roki 
ali kako drugače, je vzbudila 
strah in negotovost. V prvih 
dneh vojne ni nihče vedel, kako 
dolgo bo trajala in kako kruta 
bo. Ko je v bližini kranjskega 
sejmišča, kjer smo stražili zaje-
te zvezne carinike in policiste, 
odjeknil strel in smo se v pol-
ni bojni opremi in s pravimi, 
smrtonosnimi naboji v puškah 
premikali od drevesa do dreve-
sa, sem prvič pomislil: To ni 
več »hec«, to niso orožne vaje, 
to je vojna. 

Vojna se je za Slovenijo, tudi 
po zaslugi spretnih pogajalcev 
in okoliščin, da Slovenija za 
tedanjo Jugoslavijo le ni bila 
tako strateško pomembna 
kot nekatere druge republike, 
srečno končala, začeli smo na 
svoje in po svoji poti. Takrat je 
marsikdo na glas razmišljal, 
da bi Slovenija lahko postala 
druga Švica. To se ni zgodi-
lo, verjetno tudi zato ne, ker 

upravljavci države (različnih 
političnih opcij) niso dobro iz-
koristili vseh možnosti in pri-
ložnosti. A karkoli že: Sloveni-
ja je v tridesetih letih marsikaj 
dosegla in življenje v državi se 
je v tem obdobju zelo spreme-
nilo. Po velikem upadu gospo-
darske rasti v prvih dveh letih 
samostojnosti je sledilo obdobje 
gospodarske rasti, ki ga je pre-
kinila le svetovna gospodar-
ska in finančna kriza ter lani 
epidemija covida-19. Če smo 
samostojno pot začeli s skoraj 
250-odstotno inf lacijo, je ta v 
zadnjih osmih letih pod dve-
ma odstotkoma, dvakrat smo 
v tem obdobju imeli celo def la-
cijo. Brezposelnost je nižja kot 
v prvih letih po osamosvojitvi, 
pod pragom revščine živi manj-
ši delež prebivalstva kot pred 
tridesetimi leti. Za povprečno 
neto plačo je zdaj možno ku-
piti več trajnih dobrin, stano-
vanjske razmere prebivalstva 
so se izboljšale, gospodinjstva 
so tudi bolje opremljena s traj-
nimi dobrinami. Izobraženost 
prebivalstva je na višji ravni, 
digitalno tehnologijo smo vzeli 
za svojo, en osebni avtomobil 
pride že skoraj na dva prebi-
valca ... Pomemben izziv za 
upravljavce države in njenih 
javnih blagajn postaja staranje 
prebivalstva. Povprečna starost 
prebivalstva se je v tridesetih le-
tih zvišala za sedem let in pol, 
občutno se je v državi povečal 
delež upokojencev, ljudje živijo 
zdaj v povprečju osem let dlje 
kot pred tridesetimi leti. 

»Približno pol leta je tra-
jala gradnja prizidka, ki 
smo ga težko čakali. Ob tem 
smo uredili tudi notranji 
atrij. Otroci učilnici upora-
bljajo od sredine maja. Če-
trti razred tako zaključuje-
jo v svetlih, novih, prijetnih 
prostorih. Gre za dva razre-
da, ki sta bila prej v preure-
jenem večnamenskem pro-
storu. Pogoji so bili tam pre-
cej slabši. S prizidkom smo 
vsaj delno razbremenili pri-
tisk na prostorsko stisko, s 
katero se srečujemo. Poleg 
tega je treba omeniti še nep-
rimernost prostorov. Novi 

prizidek prinaša nekakšen 
standard sodobnosti, ki si ga 
z novo šolo močno želimo. 
Več ali manj je vse v rokah 
odločevalcev. Upamo in že-
limo si, da bi čim prej prišlo 
do konkretnih korakov. Mis-
lim, da bi bila optimalna re-
šitev nova šola na novi loka-
ciji. Za naše otroke je treba 
postoriti kar se da največ,« 
je ob odprtju povedal Pri-
mož Jurman, ravnatelj OŠ 
Preska. Prizidek je investici-
ja Občine Medvode, o kateri 
je več povedal podžupan Ivo 
Rep: »Na poti do tega objekta 
smo se srečevali z različnimi 
izzivi reševanja prostorske 
stiske. Najprej smo iskali in 

našli prostore v objektu šole, 
da učencem ni bilo več treba 
obiskovati pouka v prostorih 
pastoralnega doma čez cesto. 
Treba je bilo zagotoviti naje-
mnino za prostore pastoral-
nega doma, nato za predela-
vo večnamenskih prostorov 
v šoli, nakar je sledila krona 
procesa. V 105 dneh smo mo-
rali zagotoviti skoraj pol mi-
lijona evrov za nov prizidek. 
Osnovno šolo Preska obisku-
je več kot 470 učencev. S pri-
zidkom sta se zagotovili dve 
novi učilnici učencem prve 
triade z vsem, kar temu pri-
tiče, in potrebno novo komu-
nalno infrastrukturo. Objekt 
ima 186 kvadratnih metrov 

uporabne površine, hkrati 
je bil urejen zunanji atrij z 
dvema terasama in zelenim 
vrtičkom. Prizidek se lah-
ko po potrebi v celoti prese-
li na drugo lokacijo, če bi se v 
Osnovni šoli Preska prostor-
ske potrebe zmanjšale in bi 
s tem dolgoročno rešili pro-
storsko stisko drugje.«

Slovesnost ob odprtju je 
spremljal tudi kulturni pro-
gram, ki so ga z glasbenimi 
točkami pripravili učenci če-
trtih razredov, ki uporablja-
jo novi prizidek. Dva učenca 
sta z ravnateljem Primožem 
Jurmanom in podžupanom 
Ivom Repom tudi prerezala 
trak nove pridobitve.

Preška šola dobila prizidek
31. stran

Aleš Senožetnik

Cerklje – Minister za oko-
lje in prostor Andrej Viz-
jak je včeraj obiskal obči-
no Cerklje, kjer se je srečal 
z županom Francom Čebu-
ljem, s katerim si je ogledal 
potek gradnje projekta oskr-
be s pitno vodo na območju 
Zgornje Save – 1. sklop, (t. i. 
krvavški vodovod) ter lokaci-
je načrtovane gradnje zadr-
ževalnika za sanacijo hudo-
urnika Reka. 

Na novinarski konferenci v 
kašči ob Domu Taber sta žu-
pan in minister tudi predsta-
vila potek projekta krvavške-
ga vodovoda, katerega vred-
nost znaša nekaj manj kot 12 
milijonov evrov (brez DDV), 
za katerega je pet sodelujo-
čih občin (poleg Cerkelj še 
Šenčur, Komenda, Vodice 
in Kranj) prejelo 6,1 milijo-
na evrov nepovratnih kohe-
zijskih sredstev EU in dober 
milijon od države.

Kot je dejal Čebulj, ima 
projekt že dolgo brado, sode-
lujoče občine so že leta 2009 
podpisale prvo pogodbo ter 
za evropska sredstva kandi-
dirale že v takratni finanč-
ni perspektivi, a niso bile us-
pešne. Kot je dejal, Občina 
Cerklje kot vodilna občina 
prevzema 43-odstotni vod-
ni delež in prav tolikšen de-
lež financiranja, Kranj 11 od-
stotkov, Šenčur 16, Vodice 
in Komenda pa po 15 odstot-
kov. Občina Cerklje bo tako v 
projekt prispevala 5,1 milijo-
na evrov, od tega 3,1 milijona 
lastnih sredstev, preostanek 
pa predstavljajo sredstva 
EU in države. Delež obči-
ne Šenčur znaša 1,9 milijo-
na evrov, od tega slabih 240 

tisoč lastnih, Mestna obči-
na Kranj prispeva 1,3 milijo-
na evrov, od tega nekaj manj 
kot 299 tisoč lastnih, občini 
Komenda in Vodice pa 1,8 
milijona evrov ter od tega 
541 tisoč lastnih sredstev. 

Celotna investicija zajema 
gradnjo 25 kilometrov vodo-
vodnih cevi in izgradnjo ul-
trafiltracijskega sistema ter 
vodohrana. Gorenjska grad-
bena družba je doslej že zgra-
dila okoli sedemdeset od-
stotkov predvidenih cevovo-
dov, poteka tudi že gradnja 
ultrafiltracijskega sistema. 
Po pričakovanjih cerkljan-
skega župana bo kmalu ste-
kla tudi gradnja vodohrana, 
ki bo stal nad Domom Taber 
v Šmartnem. 

»Projekt je pomemben, 
ker se z njim zaključuje 

predhodna finančna per-
spektiva ter predvsem za-
radi precejšnje hidravlične 
izboljšave vodooskrbe pre-
bivalstva teh petih občin. 
Doslej je bilo namreč na ob-
stoječem vodovodnem sis-
temu kar okoli petdeset od-
stotkov vodnih izgub, ob če-
mer je bil velik del vodne 
in električne energije pora-
bljen zaman,« pa je po ogle-
du delovišč povedal minis-
ter Vizjak, ki je dodal, da bo 
z novim vodovodom, iz ka-
terega se bo oskrbovalo oko-
li trideset tisoč prebivalcev, 
zmanjšana poraba tako vod-
nih kot drugih virov. »Žu-
pan, glede na vašo proaktiv-
nost ne dvomim, da bo pro-
jekt zaključen še prej, kot je 
načrtovano, in ker tudi za vas 
velja pregovorna gorenjska 

ekonomičnost, sem prepri-
čan, da bo zgrajen v okviru 
načrtovanih virov,« je še de-
jal županu Francu Čebulju.

Cerkljanski župan sicer 
računa, da bo vodovod zgra-
jen marca prihodnje leto. 
Dela sicer potekajo tekoče, 
a jih spremljajo tudi neka-
tere težave. Tako po bese-
dah Čebulja v kanjonu od 
vodnega zajetja še vedno 
potekajo odkupi nekaterih 
zemljišč, pred časom pa so 
morali najti novo lokacijo 
vodohrana v Šmartnem, saj 
prejšnja ni bila ustrezna za-
radi neprimernosti tal. Če-
bulj je spomnil tudi na to, 
da razen vodilne občine in 
Mestne občine Kranj pre-
ostale še vedno ne izpolnju-
jejo svojih finančnih obve-
znosti.

Gradnja poteka po načrtih
Dela na krvavškem vodovodu so v polnem razmahu. Trenutno je položenih sedemdeset odstotkov 
cevovodov, gradi pa se tudi ultrafiltracijski sistem. Kako napreduje gradnja, si je ogledal tudi minister za 
okolje in prostor Andrej Vizjak. 

Minister Andrej Vizjak na obisku v Cerkljah
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Sende deine Bewerbungsunterlagen sowie Infos über dich an office@fruhmann.at

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

BEWIRB DICH JETZT!
• Wunscharbeitszeiten!
• Kostenlose Vollverpflegung 
  mit freier Speisenwahl!
• Einzelzimmer (bei Bedarf!)
• Extra Saisonprämie!

STARKES TEAM!
„DEIN“

Prosta delovna mesta v naši PE 
Vernberk/Wernberg (bližina Beljaka): 

ČISTILKA m/ž
(Reinigungskraft)

Začetek dela takoj. Mesečna plača je 1.575,00 EUR 
bruto. Celoletna zaposlitev. Po želji vam nudimo tudi 
bivališče. Brezplačni obroki – izbira hrane po želji. De-
lovni čas ni deljen. Delovni urnik po želji prilagodimo 
prometni povezavi. Do nas se lahko pripeljete tudi s 
sredstvi javnega prevoza.  
_________________________________________________

VEČ SODELAVCEV ZA STREŽBO m/ž 
(Service Mitarbeiter)

Začetek dela takoj. Mesečna plača najmanj 1.575,00 
EUR bruto. Sezonski dodatek približno 170,00 EUR na 
mesec. Po želji vam nudimo tudi bivališče. Brezplačni 
obroki – izbira hrane po želji.
_________________________________________________

VEČ SODELAVCEV ZA 
POMIVANJE POSODE m/ž

(Abwäscher)
Začetek dela takoj. Mesečna plača najmanj 1.575,00 
EUR bruto. Celoletna zaposlitev. Brezplačni obroki – izbi-
ra hrane po želji. Po želji vam nudimo tudi bivališče. De-
lovni čas ni deljen. Delovni urnik po želji prilagodimo pro-
metni povezavi. Do nas se lahko pripeljete tudi s sredstvi 
javnega prevoza.   

Prosimo, javite se nam v nemščini na:
Gasthaus & Landfl eischerei  Fruhmann  

A-9241 Wernberg / Vernberk  I  Triester Strasse 1
offi ce@fruhmann.at
+43 664 204 52 27

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI!
www.fruhmann.at

„TVOJA“
DELOVNA EKIPA!

POHITITE S PRIJAVO!. Delovni čas po dogovoru!. Brezplačni obroki - 
    izbira hrane po želji!. Bivališče (po potrebi)!. Sezonski dodatek!

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Na tretjo 
junijsko soboto slovenski ri-
biči tradicionalno praznuje-
jo svoj dan. Letos so ga izko-
ristili tudi za to, da so zazna-
movali 140-letnico organizi-
ranega sladkovodnega ribi-
štva na slovenskem ozem-
lju in osemdeset let izdajanja 
glasila Ribič.

Častni pokrovitelj prazno-
vanja, ki je bilo tokrat v Bo-
hinjski Bistrici, je bil pred-
sednik republike Borut Pa-
hor, ki se je ribičem zahvalil 
za njihovo slavno tradicijo pri 
negovanju slovenstva pa tudi 
za njihovo pomembno pos-
lanstvo. »Kar devetdeset od-
stotkov vseh slovenskih rek 
in jezer je v upravljanju ri-
biških družin. To je velika od-
govornost in vi jo opravljate 
z veliko skrbnostjo, profesi-
onalnostjo in predanostjo.«

Kot je za Slovensko tiskov-
no agencijo povedal sekretar 
Ribiške zveze Slovenije Igor 
Miličić, so na visoki jubilej 
ponosni, saj se že 140 let kot 
prostovoljci ukvarjajo z ohra-
njanjem narave in ribjih po-
pulacij, varstvom naravne in 
kulturne dediščine s področ-
ja sladkovodnega ribištva ter 
ohranjanjem in nadaljeva-
njem ribiške tradicije na Slo-
venskem. Pojasnil je, da se 
pogosto v javnosti pojavljajo 
negativne zgodbe, povezane 
s kakšnimi pogini rib ali pa 
v zadnjem času s težavami s 

kormorani, manj pogosto so 
opaženi v svoji skrbi za ohra-
njanje ribjega življa. Ob tem 
je navedel tudi nekaj zgodb o 
uspehu, kakršna je repopula-
cija soške postrvi. Kažejo se 
tudi prvi dobri rezultati repo-
pulacije primorske podusti.

»Želimo si vztrajati na tej 
poti in ohranjati bogastvo 
domorodnega ribjega življa 
tudi za zanamce, čeprav nas 
čakajo veliki izzivi v smis-
lu človekovih posegov v vo-
dotoke in naravo, podneb-
nih sprememb in še marsi-
česa drugega,« je opozoril 
in dodal, da so sladkovodni 
organizmi trenutno eni naj-
bolj ogroženih v Evropi in 
svetu. Še posebno v zadnjih 

desetletjih se dogajajo kore-
niti posegi v naravne habita-
te, kar je lahko katastrofal-
no za sposobnost specifične 

ribje vrste, da se samostojno 
ohrani pri življenju, je opo-
zoril. Zato morajo pomagati 
z ribogojništvom in poriblja-
vanjem voda z domorodni-
mi vrstami rib.

Ribiška zveza Slovenije, 
ki upravlja skoraj devetdeset 
odstotkov ribiških okolišev v 

Sloveniji, v 64 ribiških dru-
žinah združuje okoli 12 ti-
soč ljudi. Letos se je število 
članov povečalo kar za okoli 
petsto, kar bi bila, kot ugota-
vlja Miličić, lahko posledica 
epidemije, saj so v času pri-
silne izolacije nekateri zno-
va spoznali čare športnega 
ribolova.

Osrednje prireditve v Bo-
hinjski Bistrici je poleg pred-
sednika države udeležil mi-
nister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Jože Pod-
goršek, med nastopajoči-
mi na prireditvi pa so bili 
tudi znani ribiči, kot sta Vla-
do Kreslin in Tone Partljič, 
so sporočili iz Ribiške zveze 
Slovenije.

Ribiči praznovali v Bohinju
Ribiška zveza Slovenije je v soboto ob dnevu slovenskih ribičev praznovala 140-letnico sladkovodnega 
ribištva na slovenskem ozemlju.

Predsednik republike Borut Pahor je na sobotni slovesnosti v Bohinjski Bistrici dr. 
Miroslavu Žaberlu, predsedniku Ribiške zveze Slovenije, predal zahvalo za sto štirideset let 
skrbi za slovenske vode.

Ribiška zveza Slovenije 
združuje okoli 12 tisoč 
članov v 64 ribiških 
družinah.

Marjana Ahačič

Jesenice – Jeseniški občin-
ski svet je v drugi obravna-
vi potrdil spremembe odlo-
ka o razglasitvi kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov 
v občini, in tako Hotelu Po-
šta ukinil status kulturne-
ga spomenika. V preteklo-
sti eden imenitnejših jese-
niških hotelov je že vrsto let 
opuščen in razpadajoč, ob-
čina pa ga bo, kot kaže, zdaj 
odkupila, porušila in na nje-
govem mestu uredila povr-
šine za parkiranje; za nakup 
stavbe je v proračunu že za-
gotovljenih 190 tisoč evrov.

Občinski svet je na seji 
sprejel tudi predlog reba-
lansa proračuna za letoš-
nje leto, ki v drugi obravna-
vi predvideva 29,2 milijona 
evrov odhodkov in izdatkov 

ter 24,1 milijona prihodkov 
in prejemkov. Kot so pojas-
nili na občinski upravi, razli-
ko za financiranje odhodkov 
v celoti predstavlja ostanek 
sredstev iz preteklega leta, ki 
gre na račun zamika izvedbe 
nekaterih investicij. Občina 
Jesenice je pridobila tudi dva 
nova vira financiranja obno-
ve Ruardove graščine, in si-
cer 111 tisoč evrov, ki jih na-
menjajo za sanacijo lesne 
gobe in konservatorsko-re-
stavratorska dela, ter 122 ti-
soč evrov za sofinanciranje 
notranje opreme v grašči-
ni. V okviru rebalansa zago-
tavljajo še 180 tisoč evrov za 
vzpostavitev sistema alarmi-
ranja prebivalstva v primeru 
plazenja nad naseljem Ko-
roška Bela, za kar se v pro-
računu povečujejo tudi pri-
hodki sofinanciranja. 

V Načrt razvojnih progra-
mov pa so vključili dva nova 
projekta: tako je 240 tisoč 
evrov namenjenih za ener-
getsko sanacijo OŠ Koroška 
Bela ter dvesto tisoč evrov 
za energetsko sanacijo Eno-
te Julke Pibernik Vrtca Jese-
nice. 110 tisoč evrov bodo z 

rebalansom namenili za na-
kup zemljišča v naselju Koč-
na, na katerem je zgrajeno 
športno igrišče. Zaradi spre-
memb na prihodkovni ravni 
naj bi se z rebalansom z 0,9 
na 0,4 milijona evrov zniža-
la načrtovana višina zadolže-
vanja.

Hotel Pošta ni več kulturni spomenik
Občina Jesenice želi stavbo, ki je bila doslej razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, 
pridobiti v svojo last, jo porušiti in na območju urediti parkirišča, površine za pešce in park.

Radovljica – Tudi letos bodo v Radovljici osrednjo občinsko 
slovesnost ob dnevu državnosti pripravili pri Lipi samostojno-
sti v Radovljici. Prireditev se bo danes, 24. junija, začela ob 18. 
uri. Ob tridesetletnici samostojnosti Slovenije bo slavnostni 
govornik Radovljičan mag. Cveto Uršič, državni sekretar na 
ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti. V kulturnem sporedu bosta nastopila Pihalni orkester 
Lesce in Otroška folklorna skupina Voše. Če bo deževalo, bo 
prireditev v Linhartovi dvorani Radovljica. Po letu dni premora 
bodo organizirali tudi praznično Radol'ško 10ko; tokrat po-
tekala na atletskem stadionu pri OŠ A. T. Linharta. Otroški 
tek se bo začel ob 16. uri. V družbi mladih tekačev bo župan 
Ciril Globočnik ob jubileju samostojne Slovenije pri osnovni 
šoli ob 17. uri zasadil lipo, ob 17.30 pa bo sledil start že devete 
tradicionalne praznične tekaške prireditve.

Slovesnost pri Lipi samostojnosti

Propadajoči Hotel Pošta
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Sodelujte v 
nagradni igri 
Zavarovalnice 
Triglav

V času od 
1. 6. do 30. 6. 2021 
sodelujte v nagradni igri 
predstavništva Škofje Loke, 
kjer bomo izžrebali

• 10 bonov (40 EUR)
• 20 praktičnih nagrad.

     
     Izpolnjen kupon za sodelovanje v nagradni igri oddajte na predstavništvu Škofja Loka ali ga pošljite na naslov Zavarovalnica Triglav, Kidričeva c. 51c, 4220 

Škofja Loka. Žrebanje nagrajencev bo 8. 7. 2021. Izžrebani nagrajenci bodo obvestilo o nagradi prejeli po pošti oz. po telefonu ali e-pošti.

Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Kranj bo osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagradno vprašanje
Predstavništvo Škofja Loka se na novi lokaciji, na Kidričevi c. 51c (na Trati), nahaja (obkrožite):    
A) 1 leto    B) 3 leta    C) 5 let

triglav.si

IME IN PRIIMEK  

NASLOV    

 
E-NASLOV

PODPIS

TELEFONSKA ŠTEVILKA

Suzana P. Kovačič

Naklo – V dvorani OŠ Naklo 
je bil torkov večer posvečen 
praznovanju praznika Ob-
čine Naklo, podelitvi občin-
skih priznanj in tridesetle-
tnici samostojne Slovenije. 
Zlato plaketo Občine Naklo 
je prejel Hotel Marinšek za 
uspešno ohranjanje 75-letne 
družinske tradicije na po-
dročju gostinstva in turiz-
ma ter širjenje prepoznav-
nosti občine Naklo. Prizna-
nja sta se razveselila oče in 
sin Marjan in Janez Marin-
šek. Srebrno plaketo Obči-
ne Naklo so podelili Dragi-
ci Perne za predano 25-letno 
delo na področju kulture in 
ohranjanja kulturne dediš-
čine. V Kulturnem društvu 
Tabor Podbrezje deluje že 
več kot 25 let, zadnja leta ga 
je z veliko predanostjo tudi 
vodila. Bronasto plaketo Ob-
čine Naklo je prejel Branko 
Bandelj, podjetnik in ume-
tnik, za uspešno delovanje 
na področju kulture in hu-
manitarnosti ter promoci-
jo občine Naklo. Predanost 
je izkazal tudi z botrstvom 
pri ustanovitvi dobrodel-
nih ustanov Rotary klub Tr-
žič Naklo in podmladka Ro-
taract. Bronasto plaketo Ob-
čine Naklo so podelili Katji 

Rozman za dolgoletno aktiv-
no delo na kulturno-umetni-
škem področju. Srčna ljubi-
teljica zborovskega petja je 
sodelovala tudi pri ustanav-
ljanju Ženskega pevskega 
zbora Dupljanke. Bronasto 
plaketo Občine Naklo je pre-
jel tudi Peter Hkavc za us-
pešno vsestransko aktivno 
delovanje v društvih, še po-
sebej v Društvu upokojen-
cev Naklo, in v organih Obči-
ne Naklo. Priznanje Občine 
Naklo so podelili Kulturno-
-umetniškemu društvu LIK 
Naklo, ki je z intenzivnim 
delovanjem v samo petih le-
tih opazno razgibalo kultur-
ni utrip v Naklem. Priznanje 

je prevzela predsednica 
društva Alojzija Murn. 

Slavnostni govornik žu-
pan Občine Naklo Ivan Meg-
lič je poudaril, da občinski 
nagrajenci s svojim delova-
njem pomagajo k večji pre-
poznavnosti občine in pri-
spevajo k prijetnejšemu bi-
vanju občanov. Povzel je 
tudi aktualne občinske pro-
jekte in omenil razmere epi-
demije covida-19, ki je zare-
zala v vse pore našega življe-
nja in bivanja. Ob tridese-
tletnici Slovenije je župan 
spomnil na prelomne tre-
nutke iz zgodovine naše dr-
žave, na čas, ko smo ures-
ničili svoje sanje. Ko so na 

naše ulice zapeljali tanki, se 
je zgodil upor. »Uprli smo se 
vsi, skupaj in enotni. Zma-
gali smo. Začeli smo graditi 
državo in dobro nam je šlo,« 
je poudaril. A smo se pod 
svojo sveto goro Triglavom 
začeli prepirati. Župan Meg-
lič poziva, naj se ozremo še 
enkrat nazaj in končno ugo-
tovimo, da bomo uspešni le, 
če bomo enotni in povezani. 

Akademije se je udele-
žil tudi župan pobratene 
poljske občine Nakło nad 
Notecia Slawomir Napiera 
z delegacijo, čestital je za dr-
žavni in občinski praznik in 
županu Megliču izročil spo-
minsko listino prijateljstva.

Zahvalili so se jim s priznanji
Na slavnostni akademiji ob prazniku Občine Naklo so podelili priznanja letošnjim občinskim 
nagrajencem, naši Sloveniji pa zaželeli vse najboljše za trideseti rojstni dan.

Župan Ivan Meglič s prejemniki letošnjih občinskih priznanj / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V občinah, kjer 
imajo skupne vodovode, ta 
čas sprejemajo sklepe o ure-
ditvi lastništva, upravljanju, 
obnavljanju in vzdrževanju 
skupne gospodarske infra-
strukture za oskrbo s pitno 
vodo. Sporazum so obravna-
vali tudi na seji občinskega 
sveta v Preddvoru in ga po-
trdili. Kot je po seji povedal 
župan Rok Roblek, so ob čle-
nu, ki predvideva možnost 
povečanega odvzema vode 
iz skupnih vodovodnih sis-
temov, kot je sicer predvide-
no v vodnem dovoljenju, do-
dali, da mora k večji upora-
bi vode soglasje dati lokalna 
skupnost. V občini Preddvor 
je namreč veliko vodnih vi-
rov, ki po vodovodnih ceveh 
oskrbujejo tudi več drugih 
občin. Ne želijo imeti mono-
pola nad vodo, poudarja Ro-
blek, želijo pa vsaj vpliv nad 
morebitnim povečanjem 

odvzema. To so opredelili že 
v odloku leta 2014.

Na majski seji so sicer sve-
tniki odločali o nagrajencih 
ob letošnjem občinskem pra-
zniku in potrdili predlog, da 
veliko plaketo občine posmr-
tno prejme dr. Vladimir Žu-
mer. Ob poročilu Policijske 
postaje Kranj so obravnava-
li tudi varnostne razmere v 
občini, ki so bile lani zado-
voljive, vendar so ocenili, da 
je bilo manj kriminalitete in 
prometnih nesreč tudi zaradi 
epidemije. Sprejeli so povi-
šanje cen vrtcev, razlog za si-
cer manjše povišanje so pre-
težno stroški dela. Brez večje 
razprave so v drugi obravnavi 
potrdili tudi predlog skupne 
občinske uprave več gorenj-
skih občin, ki po novem poleg 
medobčinskega inšpektorata 
in skupne revizijske službe 
daje občinam možnost zdru-
ževanja tudi na področju dru-
gih nalog, kar je tudi osnova 
za državno sofinanciranje.

Vpliv na povečan 
odvzem vode
Na nedavni seji občinskega sveta v Preddvoru so 
se v zvezi z lastništvom magistralnih vodovodov 
zavzeli za to, da bi lokalna skupnost dajala 
soglasje k povečanemu odvzemu vode.

Medvode – Jutri, 25. junija, bo na Bonovcu v Medvodah slove-
sni pohod v počastitev dneva državnosti. Začel se bo ob 19. uri 
na začetku Aleje Slovenija na Seničici. Zaključek bo pri kapelici 
Marije Pomočnice kristjanov (Hafnerjevi kapelici). Tam bodo 
potekale tudi slovesna akademija in blagoslovitev v lanskem 
letu obnovljene kapelice, nato pa še sveta maša za domovino.

Slovesni pohod in blagoslov obnovljene kapelice

Križe – V Športnem parku OŠ Križe je Občina Tržič investirala 
v izdelavo ustrezne varovalne podlage fitnesa na prostem, ki 
ustreza pogojem šolskih športnih igrišč, namenjenim osnov-
nošolski mladini. Investicijo v višini nekaj več kot 16 tisoč 
evrov je občina pokrila iz sredstev proračuna, namenjenih za 
vzdrževanje športnih objektov in naprav.

Nova varovalna podlaga fitnesa na prostem

Radovljica – Na letališču Lesce bo ta konec tedna padalsko 
tekmovanje svetovne serije v skokih na cilj. Tekmovanje se 
bo odvijalo v petek in soboto med 8. in 21. uro ter v nedeljo 
med 8. in 16. uro, v četrtek pa bodo tekmovalci imeli uradni 
trening. Kot so sporočili z leškega letališča, bosta v tem času 
za potrebe transporta padalcev leteli dve letali Pilatus PC-6, 
ki sta glasnejši od običajnih. Organizatorji tekmovanja imajo 
za izvedbo pridobljena vsa potrebna dovoljenja, vključno z 
dovoljenjem za povečano količino hrupa, stanovalce v okolici 
letališča pa prosijo za razumevanje in potrpežljivost.

Povečan hrup zaradi padalskega tekmovanja

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občina Tržič s par-
tnerji v Sloveniji in iz dru-
gih evropskih držav v skla-
du s potrebami celovitega ra-
zvoja območja Zelenice želi 
vzpostaviti Raziskovalno-uč-
ni center za plazove in Natu-
ro 2000. Po načrtih bo cen-
ter namenjen proučevanju 
naravnih procesov (snežnih 
plazov, zemeljskih plazov, 
skalnih podorov, hudourniš-
kih poplav, vpliva zarašča-
nja na zaščitene vrste, vpli-
va podnebnih sprememb 
na gorsko okolje, naravo ...), 
spremljanju vpliva človeka 
na okolje in podajanju smer-
nic za trajnostno sobivanje 
v gorskih zaščitenih in za-
varovanih območjih. Cen-
ter bo imel lasten laborato-
rij za proučevanje snega in 

kamnin, geološko delavnico 
in gorski elektro laboratorij, 
kjer bodo razvijali in testira-
li senzoriko. V centru bo pre-
davalnica za strokovna sreča-
nja, prostori bodo namenje-
ni razstavam, delavnicam za 
otroke, izvajanju večdnev-
nih terenskih vaj in naravo-
slovnih dni, zato bo v njem 
možno tudi prenočiti. Cen-
ter bo energetsko samoza-
dosten. Predvideni program 
se umešča v objekt nekda-
nje srednje postaje žični-
ce. Za te potrebe Občina Tr-
žič načrtuje temeljito rekon-
strukcijo. Občinski svetni-
ki so na junijski seji že spre-
jeli sklep o lokacijski preve-
ritvi za individualno odsto-
panje od prostorskih izved-
benih pogojev za spremem-
bo namembnosti stavbe sre-
dnje postaje žičnice.

Učni center v objektu 
srednje postaje žičnice
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Alenka Brun

Sp. Jezersko – Konec letoš-
njega maja, ob koncu zad-
njega deževnega obdobja, se 
je v bližini zaselka Bajte na 
Spodnjem Jezerskem zgo-
dila naravna nesreča: priš-
lo je do kar precej obsežne-
ga skalnega podora, kar one-
mogoča dostop do doline 
Komatevre. Cesto so pristoj-
ni takoj zaprli, sanacija se je 
začela nemudoma. 

Na zadnji seji občinskega 
sveta na Jezerskem je o teža-
vi in sanaciji spregovoril tudi 
podžupan Jezerskega Iztok 
Tonejec. Takoj so angažira-
li geomehanika, ki je oce-
nil, da je treba cesto zapreti. 
Na vrhu brežine je namreč 
še čakal material, ki bi preja 
ali slej spolzel v dolino. Edi-
ni način, da so ga varno spra-
vili v dolino, je bilo minira-
nje. Podžupan Tonejec je 
poudaril, da so bile razmere 
izjemno zahtevne. »Preden 
smo se lotili čiščenja ceste, je 
bilo najprej treba spraviti kar 
nekaj zagozdenih skal v do-
lino. Potem so alpinisti, je-
zerski gorski reševalci, bre-
žino čistili še ročno. Sedaj pa 
je steklo tudi že čiščenje ces-
te.« K reševanju problema-
tike je Občina Jezersko pri-
tegnila tudi upravljavce ka-
mnoloma podjetje Marmor 
Hotavlje. »Zanje je ta mate-
rial aktualen, nekaj je upo-
rabnega, nekaj ne, tako da 
smo se sporazumeli, da mi 
prevzamemo stroške mini-
ranja in čiščenja brežine, oni 
pa prevzamejo stroške čišče-
nja ceste.« Opozoril je še, da 
gre za kratkotrajno rešitev, 

glede na videno na terenu 
pa bo nujna dolgoročna re-
šitev, kar seveda pomeni, da 
bo treba začeti razmišljati 
tudi o tem, kako bodo prido-
bili denar za sanacijo, ki za-
gotovo ne bo poceni. 

Tonejec upa, da bodo bre-
žino trenutno zaščitili in 
cesto čim prej očistili do te 
mere, da bo prevoznost rela-
tivno varna in bo dolina Ko-
matevre lahko spet normal-
no zaživela, saj jo je podor 
praktično odrezal od sveta. 
»Na kmetiji Robnik namreč 

živita dva domačina, gospo-
darska dejavnost stoji.« Tre-
nutno je možnost dostopa 
le z intervencijskimi vozili 
čez Smrečje, izvemo. Kas-
neje se je izkazalo tudi, da 
je materiala za odvoz precej 
več, kot so domnevali na za-
četku. 

Župan Jezerskega Andrej 
Karničar pa je dodal še, da 
so se v Marmorju Hotavlje 
odzvali takoj in tudi vsi dru-
gi deležniki so bili pri reše-
vanju težave pripravljeni so-
delovati.

Potrebna bo 
dolgoročna rešitev
Nekdanji kamnolom lehnjaka je danes ena izmed znamenitosti Spodnjega 
Jezerskega. Nahajališče lehnjaka se razprostira na štirih hektarih v dolini 
Komatevre in je zlahka dostopno, saj leži neposredno ob cesti. Ta zaradi 
plazu oziroma skalnega podora ostaja zaprta. Sanacija je v teku.

Dostop do doline Komatevre je zaprl plaz oziroma skalni 
podor. / Foto: Občina Jezersko

Vilma Stanovnik

Kranj – Znano je, da hrup le-
tal, predvsem v bližini leta-
lišč, negativno vpliva na ka-
kovost življenja, zdravje in 
počutje ljudi. Tudi zato je 
Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje (NIJZ) v sklo-
pu mednarodnega projekta 
ANIMA (Aviation Noise Im-
pact Management through 
Novel Approaches oziroma 
Obvladovanje vpliva letal-
skega hrupa z novimi pristo-
pi) posvetil večjo pozornost 
dejavnosti Letališča Ljublja-
na in prebivalcem, ki živijo v 
okoliških občinah. 

V okviru projekta ANI-
MA je NIJZ v sodelovanju 
z Mestno občino Kranj de-
cembra 2019 izvedel de-
lavnico Transparentno 
upravljanje s hrupom in so-
delovanje skupnosti prebi-
valcev na območju ljubljan-
skega letališča. Glavna ugo-
tovitev delavnice je bila, da 
sta za obvladovanje hrupa 
ključna preprečevanje in 
proaktivnost. Če zakonoda-
ja, ki bi zagotavljala ustre-
zno stopnjo zaščite, še ni na 
voljo, je treba na nacionalni, 

regionalni in občinski rav-
ni vseeno sprejeti pobude 
za povečanje kakovosti živ-
ljenja. Poleg izboljšanja ka-
kovosti bivanja v bližini leta-
lišč je treba upoštevati tudi 
razvoj letališč in njihovo kon-
kurenčnost v evropskem pro-
storu.

Tako je NIJZ prejšnji me-
sec, prav tako v sodelova-
nju z Mestno občino Kranj, 
organiziral delavnico v ož-
jem krogu z namenom, da 
se dogovorijo o možnem 
sodelovanju v okviru Foru-
ma za dialog letališča. V is-
kanju rešitve glede hrupa, 

ki moti prebivalce, trenutno 
na NIJZ izvajajo še Raziska-
vo počutja v lokalnem okolju 
v občinah ob letališču. Vabi-
la so poslali 650 naključnim 
prebivalcem občin Cerklje 
na Gorenjskem, Domžale, 
Komenda, Kranj, Mengeš, 
Šenčur in Vodice. K sode-
lovanju pri raziskavi vabijo 
tudi druge krajane, da izra-
zijo svoje mnenje. 

Pri študiji lahko sodeluje 
vsak, ki je starejši od 18 let in 
ima telefon, ki omogoča so-
delovanje. Vsa navodila za-
interesirani najdete na sple-
tni strani NIJZ.

Za boljše bivanje ob 
brniškem letališču
V iskanju rešitve glede hrupa, ki moti prebivalce, trenutno na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje izvajajo Raziskavo počutja v lokalnem okolju v 
občinah ob letališču.

Domačini v okolici brniškega letališča in tudi v Kranju 
večkrat opozarjajo na hrup letal, ki je za nekatere tudi 
moteč. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Služba vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko politi-
ko je ta teden odobrila evrop-
ska sredstva za projekt Dnev-
no varstvo starejših – Planina. 
Milijon evrov vreden projekt 
Mestne občine Kranj (MOK) 
bo EU sofinancirala z 280 ti-
soč evri iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj. Dr-
žava bo dodala 70 tisoč evrov, 

650 tisoč evrov pa bo prispe-
vala MOK. 

V okviru projekta bodo ob-
stoječi trgovski objekt na Pla-
nini 1, ki ga je občina odku-
pila junija 2020, preuredili v 
center za dnevno varstvo sta-
rostnikov. Prostora bo za tri-
deset starostnikov, program 
pa bo izvajal Dom upokojen-
cev Kranj. »Povpraševanje 
po dnevnem varstvu je veli-
ko, prav tako po prostorih v 

domovih za starejše,« je raz-
ložil kranjski župan Matjaž 
Rakovec. 

Gradbeno dovoljenje je 
že pridobljeno, tako da se 
bo obnova začela predvido-
ma jeseni, investicijo pa naj 
bi končali do poletja 2022. 
Od prvotne stavbe bo ostala 
samo osnovna konstrukcija, 
ki jo bodo temeljito obnovi-
li, zamenjali bodo tudi stre-
ho in stavbno pohištvo. 

V Kranju spet pridobili 
evropska sredstva

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Vzorci kopal-
nih voda v občini Škofja Loka 
na začetku letošnje kopalne 
sezone so skladni s pripo-
ročili o varnosti kopanja na 
naravnih kopališčih oziro-
ma kopalnih območjih,« 

sporočajo s škofjeloške ob-
čine in dodajajo, da Občina 
Škofja Loka vsako leto naro-
či strokovno analizo vzorcev 
površinskih kopalnih voda 
na standardnih oziroma re-
ferenčnih lokacijah. Tudi 
letos je ta mesec strokovno 
analizo izvajal Nacionalni 

laboratorij za zdravje, oko-
lje in hrano, Oddelek za mi-
krobiološke analize živil, 
vod in drugih vzorcev okolij 
Kranj, na treh lokacijah: Sel-
ška Sora – Podlubnik ter Po-
ljanska Sora – Visoko in ko-
pališče Puštal. Ocenjevali so 
mikrobiološke parametre in 
za vse tri odvzete vzorce in 
ugotovili, da je voda primer-
na za kopanje.

Brezskrbno na kopanje
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V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26., 30., 31. in 
32. členom Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list 
RS, št. 63/16; v nadaljevanju Statut OZG), 21. in 22. členom Od-
loka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Urad-
ni list RS, št. 101/04, 69/05 in 72/13; v nadaljevanju: Odlok) in 
sklepom Sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske z dne 
22.06.2021, Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gos-
posvetska ulica 9, 4000 Kranj objavlja prosto delovno mesto:

STROKOVNI VODJA OSNOVNEGA 
ZDRAVSTVA GORENJSKE (M/Ž)

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogo-
jev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

•  univerzitetna izobrazba medicinske smeri, kar dokazuje z 
diplomo o dokončani najmanj univerzitetni izobrazbi po 
»pred-bolonjskih« programih oziroma magisterijem stroke 
(za imenom) – 2. bolonjska stopnja za izobrazbe po novih 
»bolonjskih« programih,

• opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda 
• najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu,
• aktivno znanje slovenskega jezika,

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi medicinske smeri– fotokopija 
2.  potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu s področja 

dejavnosti zavoda 
3.  opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4.  dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (kopija 

spričevala ali potrdila)
5.  program strokovnega razvoja OZG za obdobje mandata

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let in je po poteku te 
dobe lahko ponovno imenovan. Strokovnega vodjo OZG im-
enuje Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske na pred-
log direktorja zavoda in po poprejšnjem mnenju strokovnega 
sveta OZG.

Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje pri-
poročeno po pošti v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici 
na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska 
ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom  » razpis strokovni vodja 
OZG – ne odpiraj«.

Prijava je pravočasna, če je poslana priporočeno po pošti in je na 
njej poštni žig z datumom do vključno 9.7.2021. Nepravočasne 
prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku, ki ne 
sme biti daljši kot  30 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske
predsednik sveta zavoda:

Marjan Kristanc, dr.med.spec.

Mateja Rant

Žiri – Projekt ponovne upo-
rabe lesa Lesni feniks je po-
vezal Občino Žiri, Šolski 
center Škofja Loka in podje-
tje M Sora ter Ekologe brez 
meja in Razvojno agencijo 
Sora. V okviru projekta, pod-
prtega z evropskimi sred-
stvi, so iz odsluženega lesa 
izdelali klopi in druge lese-
no urbano opremo, s katero 
so opremili središče Žirov in 
kopališče Pustotnik. Minuli 
torek so jo tudi uradno pre-
dali v uporabo.

Sedemnajst mesecev, pet 
partnerjev, dvajset klopi, de-
vet ležalnikov in garderoba 
iz odsluženega lesa – tako so 
na kratko strnili projekt Le-
sni feniks, ki je uspešno po-
vezal lokalno skupnost, go-
spodarstvo in izobraževalno 
ustanovo. Urbano opremo 
za Občino Žiri so namreč 
v podjetju M Sora izdela-
li po idejnih zasnovah di-
jakov Šolskega centra Ško-
fja Loka. Osnova za izdela-
vo klopi je bil prototip klopi 
z izrezljanim klekljem, ki ga 

je izdelala Eva Kokelj, garde-
robo iz krivljenih elemen-
tov pa je razvil študent le-
sarstva Klemen Mezeg. Žu-
pan Janez Žakelj je omenje-
ni projekt označil za enega 
uspešnejših v Žireh. »To pa 
zato, ker ste vsi udeleženci 
pokazali najboljše, kar zna-
te – dijaki ste skupaj z men-
torji prispevali veliko ino-
vativnih idej, M Sora je to 

uspešno uresničila, Ekologi 
brez meja pa ste o ekologi-
ji vzgajali tudi nas Žirovce.« 
Končni rezultat po njegovih 
besedah zato niso le izdelki, 
s katerimi so obogatili jav-
ne prostore v Žireh, ampak 
tudi zavedanje, da je les lep 
in da ga je mogoče reciklira-
ti. Luka Kramarič iz podjetja 
M Sora je priznal, da je bil 
proces nastajanja izdelkov 

tudi zanje izziv, saj so upo-
rabljali surovino, ki je še ne 
poznajo dobro, to je odslu-
ženi les. Veseli ga, da jim je 
uspelo uresničiti ideje dija-
kov in tako dodali tudi svoj 
prispevek za lokalno okolje. 
Olga Vončina z Občine Žiri 
se je ob tem zahvalila vsem 
sodelujočim za ustvarjal-
no energijo, ki so jo vnesli 
v projekt.

Odsluženi les je lahko lep
Na kopališču Pustotnik so v torek slovesno predali v uporabo novo urbano opremo, ki je nastala v 
okviru projekta Lesni feniks.

V torek so v Žireh tudi uradno predali v uporabo urbano opremo, ki je nastala v okviru 
projekta Lesni feniks. / Foto: Tanja Mlinar

Ana Šubic

Železniki – Občinski svetni-
ki so na nedavni seji spre-
jeli prvi rebalans letošnjega 
proračuna Občine Železni-
ki. Prihodki so se povišali za 
301 tisoč evrov oz. 3,5 odstot-
ka in tako po novem znaša-
jo 8,8 milijona evrov, med-
tem ko odhodke predvide-
vajo v višini 10,3 milijona 
evrov, kar je 621 tisoč evrov 
oz. 6,4 odstotka več od načr-
tovanega. Proračunski pri-
manjkljaj nameravajo pokri-
ti z ostankom sredstev na ra-
čunih in najemom osemsto 
tisoč evrov kredita.

Zadolževanje so predvi-
deli že ob sprejemanju pro-
računa in nanj vezali tudi 
gradnjo garažne hiše v nase-
lju Na Kresu, a do te investi-
cije letos ne bo prišlo, so pa 

z rebalansom na novo doda-
li investicijo v dodatne pro-
store Osnovne šole (OŠ) Že-
lezniki, za kar bi najeli štiris-
to tisoč evrov kredita. Drugo 
polovico za letos predvide-
nega zadolževanja bi name-
nili za sofinanciranje izgra-
dnje obvoznice v Železnikih 
in nekaj drugih projektov, 
tako kot so načrtovali že prej.

Občina se je s projektom 
ureditve dodatnih prosto-
rov v mansardi OŠ Železni-
ki letos prijavila tudi na raz-
pis ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport, a ji 
ni uspelo pridobiti nepovra-
tnih sredstev. Glavni razlog 
za neuspeh so bili slabši de-
mografski podatki zaradi 
upadanja števila prebivalcev, 
je pojasnil župan Anton Lu-
znar. Med čakanjem na re-
zultate razpisa so že izpeljali 

tudi postopek izbire izvajal-
ca. Po besedah župana je bila 
ena od ponudb razmeroma 
ugodna, zato so začeli raz-
mišljati, da bi kljub vsemu 
skušali investicijo spraviti 
pod streho. Cene materialov 
zelo rastejo, zato ocenjujejo, 
da bi bila izvedba investicije 
prihodnje leto verjetno okoli 
sto tisoč evrov dražja, je opo-
zoril. Po sprejemu rebalansa 
je v proračunu za ta projekt 
ob upoštevanju omenjenega 
kredita predvidenih 535 tisoč 
evrov. Župan sicer upa, da 
jim bo naknadno uspelo pri-
dobiti državno sofinancira-
nje; neuradno so namreč iz-
vedeli, da naj bi ministrstvo 
povečalo sredstva za investi-
cije v šolah in naj bi podprlo 
dodatne projekte.

Občina Železniki bo sicer 
sofinancirala tudi triletni 1,7 

milijona evrov vredni pro-
jekt rekonstrukcije OŠ Jela 
Janežiča Škofja Loka, s kate-
rim so občine soustanovite-
ljice na razpisu ministrstva 
pridobile 765 tisoč evrov. Že-
lezniki bodo prispevali 141 
tisoč evrov, od tega najmanj 
v letošnjem letu: 1425 evrov. 

Z rebalansom so name-
nili tudi dodatnih 373 tisoč 
evrov za investicije in inve-
sticijsko vzdrževanje občin-
skih cest, za katere je po no-
vem zagotovljenih 938 tisoč 
evrov. Za subvencioniranje 
cen komunalnih storitev, ki 
od nedavnega višje, so pred-
videli slabih 37 tisoč evrov. 
Med drugim so zagotovili še 
56 tisoč evrov za gasilsko vo-
zilo PGD Selca in deset tisoč 
evrov za sofinanciranje na-
kupa vozila za Gorsko reše-
valno službo Škofja Loka.

Predvideli tudi investicijo v šolo
Z rebalansom občinskega proračuna so v Železnikih med drugim predvideli najem kredita za ureditev 
dodatnih prostorov osnovne šole, hkrati pa upajo, da bodo za to investicijo na voljo državna sredstva.

Jesenice – Jeseniški občinski svet je dal pozitivno mnenje k 
ponovnemu imenovanju Anite Bregar za pomočnico direktorja 
Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice. Svetniki 
so odločali tudi o imenovanju Marka Mugerlija za direktorja 
Gornjesavskega muzeja Jesenice za naslednje petletno obdob-
je, a njegovega imenovanja niso potrdili. Občina Jesenice bo 
tako javni razpis in postopek imenovanja še enkrat ponovila.

Razpis za direktorja muzeja bodo ponovili

Žiri – V Kulturnem središču Stare Žiri bo danes ob 18. uri po-
tekala slavnostna seja ob občinskem prazniku, na kateri bodo 
podelili tudi letošnja občinska priznanja. Ob 20. uri bo v novi 
športni dvorani sledila še občinska proslava ob dnevu držav-
nosti, na kateri bodo zaznamovali tridesetletnico samostojne 
države. Organizatorji ob tem sporočajo, da se po novem za 
udeležbo na dogodku ni treba prijaviti.

Slavnostna seja ob občinskem prazniku

Žiri – Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je letos peto leto 
zapored organizirala izbor za najboljšega mladega voznika 
oziroma voznico Slovenije Najboljši za volanom. V finalu, ki 
je potekal v ponedeljek v Centru varne vožnje na Vranskem, 
sta največ znanja in veščin pokazala 25-letna Neca Galičič iz 
Žirov in 23-letni Žiga Žgur iz Podnanosa. »O zmagi je odločalo 
pet vaj, s katerimi so AMZS, policija in Rdeči križ Slovenije 
preizkusili njihovo vozniško znanje in spretnosti ter sposob-
nost ukrepanja v prometni nesreči,« so sporočili iz AMZS. 
Skupaj z drugimi finalisti sta postala tudi mlada ambasadorja 
varne vožnje AMZS. Neca Galičič in Žiga Žgur bosta skupaj z 
Urošem Grubarjem kot tretjeuvrščenim na državnem izboru 
v začetku oktobra na Poljskem Slovenijo zastopala tudi na 
mednarodnem izboru Najboljši za volanom.

Ambasadorka varne vožnje tudi Neca Galičič 

Škofja Loka – Občina Škofja Loka v sodelovanju z Direkcijo 
Republike Slovenije za vode na širšem območju sotočja Po-
ljanske in Selške Sore pripravlja projekt Protipoplavna uredi-
tev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in 
Poljanske Sore ter Sore do Suhe. Projektna dokumentacija je 
pripravljena do te faze, da bo ta ponedeljek, 28. junija, ob 19. 
uri v Sokolskem domu potekala javna predstavitev.

Predstavitev protipoplavne ureditve
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Marjana Ahačič

Radovljica – V torek, z nekaj 
zamude zaradi epidemije, sta 
nekdanja vrhunska plavalka 
in dobitnica olimpijske me-
dalje Sara Isaković ter pred-
sednik Plavalnega kluba Ra-
dovljica Aleš Klement na ra-
dovljiškem kopališču pode-
lila vsakoletno štipendijo za 
perspektivnega plavalca. Za 
letošnjo sezono jo je dobi-
la Mojca Marčun, priplava-
la pa si jo je z odličnim rezul-
tatom na 200 metrov pros-
to; razdaljo je preplavala v 
času 2:06,42. Marčunova je 
tudi kadetska reprezentantka 
in ima normo za mladinsko 
evropsko prvenstvo v Rimu, 
kjer bo tekmovala v začetku 
prihodnjega meseca.

»Trdo sem delala, veliko 
sem vložila v treninge, tako 
da sem seveda zadovoljna z 
rezultati, ki jih trenutno do-
segam. Štipendije sem zelo 
vesela, sploh ker je od Sare 
Isaković, izjemne plavalke 
in moje velike vzornice. Nje-
ne besede, naj verjamem 
vase in nikoli ne neham 

sanjati, naj se sprostim in 
odplavam tako, kot znam, 
so tiste, ki mi vedno znova 
predstavljajo spodbudo,« je 
povedala Mojca Marčun.

Poudarila je še, da so nje-
ni uspehi sad dobrega sode-
lovanja s trenerko Urško Po-
točnik. »Odlično se ujameva 
in ona je poleg soplavalcev, ki 
me podpirajo in spodbujajo, 

razlog za večino mojih uspe-
hov.«

Mojca letos zaključuje 
osnovno šolo, septembra 
bo postala dijakinja Gimna-
zije Kranj. Kot pravi, je šolo 
in vrhunski šport seveda tež-
ko usklajevati, a je po drugi 
strani prepričana, da je prav 
plavanje tisto, zaradi kate-
rega se je naučila dobro in 

učinkovito razporejati čas 
in obveznosti. O prihodno-
sti, pravi, pa ne razmišlja ve-
liko. »Bomo videli, kam me 
bo pripeljalo življenje. Jaz 
bom vsekakor trdo delala – 
na vseh področjih.«

Štipendijo so v radovlji-
škem plavalnem klubu po-
delili v okviru letošnjega ob-
čnega zbora, na katerem je 
vodstvo kluba predstavilo 
in ocenilo dosežke pretekle-
ga leta, ki ga je seveda pred-
vsem zaznamovala epidemi-
ja, zaradi katere je bil med 
drugim bazen zaprt dvakrat 
po dva meseca. V okviru klu-
ba sicer trenutno aktivno tre-
nira 255 plavalk in plavalcev, 
lani pa je klub izvedel eno 
večje tekmovanje, in sicer 
tradicionalni mednarodni 
plavalni miting takoj po kon-
cu prvega vala epidemije.

Na zboru članov so sicer 
pripravili še sprejem za pla-
valko Špelo Perše, ki si je pre-
teklo soboto na kvalifikacij-
ski tekmi v daljinskem plava-
nju na Portugalskem pripla-
vala vozovnico za olimpijske 
igre v Tokiu.

Štipendija Mojci Marčun
Plavalni klub Radovljica in nekdanja vrhunska plavalka Sara Isaković vsako leto podelita štipendijo 
enemu od najperspektivnejših plavalcev v klubu. Tokrat jo je prejela Mojca Marčun, petnajstletna 
plavalka iz Dupelj.

Plavalka Mojca Marčun in njena vzornica Sara Isaković 

Vilma Stanovnik

Mošnje – Mošenjski tek, ki 
so ga organizirali člani Špor-
tnega društva Mošnje, je bil 
letos že 32. in je eden najsta-
rejših tekov na Gorenjskem. 
Kljub hudi vročini je prišlo v 
Mošnje kar 161 tekačev in te-
kačic, najprej pa so se pome-
rili najmlajši.

Prve so bile na startu 350 
metrov dolgega teka pred-
šolske deklice, zmagala pa 
je Nika Zima (ŠD Mošnje). 
Med najmlajšimi tekači je 
bil najhitrejši Aljaž Mohorič 
(ŠD Mošnje). Sledil je tek na 
700 metrov. Med dekleti je 
bila v starostni kategoriji od 8 
do 9 let najhitrejša Elena Mi-
helič (AK Radovljica), med 
fanti pa je zmagal Nejc Štefe-
lin (AK Radovljica). V staro-
stni kategoriji od 10 do 11 let 
je bila najhitrejša Ema Justin 
(AK Radovljica), med fan-
ti pa je zmagal Kristjan Kra-
mar (NK Šobec Lesce). 

V teku na 1000 metrov je v 
kategoriji od 12 do 13 let zma-
gala Maša Robič (AK Rado-
vljica), med fanti pa je bil 
najhitrejši Jaka Štefelin (AK 
Radovljica).

Med dekleti od 14 do 15 let 
je bila najboljša Meta Ilc (ŠD 
Mošnje) med fanti pa Am-
brož Peternel.

Najmočnejša udeležba je 
bila na najdaljšem, osem-
kilometrskem teku, kjer je 
nastopilo 81 tekmovalcev in 
tekmovalk. Med moškimi je 
zmagal Marjan Robič s ča-
som 28:45,7. Drugo mesto 
je s časom 29:48,4 osvojil 

Tadej Osvald (ŠTD Lončar), 
tretji pa je bil Primož Piškur 
(ŠD Dvorska vas). Med te-
kačicami je bila v cilju s ča-
som 34:29,8 prva Nives Sku-
be (AD Olimpik), drugo mes-
to je s časom 35:33,8 osvojila 
Ema Kolenc (AD Bled), tret-
je pa s časom 36:27,1 Anja 
Zima (ŠD Mošnje).

Mošenjskemu teku bo že 
danes sledil drugi tek serije 

Gorenjska, moj planet 2021, 
Radol'ška 10ka. Otroci bodo 
startali ob 16. uri, prvi start 
odraslih pa bo ob 17.30. Tek-
movanje bo potekalo na sta-
dionu pri Osnovni šoli A. T. 
Linharta. Tekmovalci v odra-
slih kategorijah bodo pretek-
li razdaljo 10 kilometrov v 25 
stadionskih krogih. Dolži-
ne prog za otroke bodo 400, 
800 in 1200 metrov. 

Premagovali so metre in vročino
Minulo vročo soboto so se tekači in tekačice pomerili na tradicionalnem Mošenjskem teku, ki je bil tudi 
prva tekma sezone v seriji Gorenjska, moj planet. Zmagovalec med člani Marjan Robič.

Na Mošenjskem teku je nastopilo več kot sto šestdeset tekmovalcev in tekmovalk, najprej 
pa so se pomerili najmlajši.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Slovenska ženska 
članska košarkarska repre-
zentanca je prejšnji v četrtek 
v Strasbourgu začela nasto-
pe na letošnjem evropskem 
prvenstvu. Varovanke Da-
mirja Grgića so najprej viso-
ko z 72 : 47 premagale eki-
po Turčije. Že naslednji dan 
so zabeležile prvi poraz, saj 
so kar s 57 : 92 klonile proti 
Belgiji. Na tretji tekmi so po 
trdem boju z 91 : 81 ugnale 
Bosno in Hercegovino in si s 
tem zagotovile tretje mesto v 
skupini in igranje v ponede-
ljkovih dodatnih kvalifikaci-
jah za mesto v četrtfinalu.

V repasažu za uvrstitev v 
četrtfinale so nato s 75 : 93 
klonile proti Rusiji. Naša 
dekleta so se tako z dvema 
zmagama in dvema porazo-
ma že poslovila od tekmova-
nja in evropsko prvenstvo 
tako kot pred dvema letoma 
sklenila na desetem mestu.

»Igralke so se borile do 
konca, vendar smo bili za 
Rusinje enostavno preslabi. 
Nasprotnice so izkoristile 
vse tisto, česar mi nimamo. 
Individualna kvaliteta je na-
redila svoje. Rusinje so ime-
le tudi izjemen strelski dan, 
res pa je to, da smo jim mi to 
omogočili s slabo obrambo. 
Zdaj bo čas za analizo. Glave 

ne smemo skloniti, čez dve 
leti bo nova priložnost za to 
generacijo. To je še mlada 
reprezentanca, ki lahko od-
igra skupaj vsaj še en olim-
pijski cikel. Ponosen sem 
nanje in njihovo delo,« je ob 
koncu tekmovanja poudaril 
selektor ženske članske re-
prezentance Damir Grgić.

Trenutno pa se na nov iz-
ziv, olimpijski kvalifikacij-
ski turnir v Kaunasu, prip-
ravlja naša moška članska 
košarkarska reprezentanca, 
ki trenira na Bledu in v Ra-
dovljici. Kot sporočajo iz Ko-
šarkarske zveze Slovenije, 
bodo imeli fantje v Kauna-
su glasno navijaško podpo-
ro. Turistična agencija Kom-
pas je namreč za podporni-
ke slovenske košarkarske re-
prezentance pripravila pose-
ben navijaški paket. Tako bo 
v Kaunas poletelo posebno 
čartersko letalo. Na letalu je 
še nekaj prostih mest.

Naši košarkarji bodo na 
prizorišče tekmovanja odpo-
tovali jutri. V sredo, 30. juni-
ja, jih ob 15.30 čaka prvi na-
stop proti Angoli. Naslednji 
dan bodo igrali s Poljsko. V 
primeru osvojitve prvega ali 
drugega mesta v skupini se 
bodo naši v polfinalu sreča-
li z najboljšima ekipama iz 
skupine A – Litvo, Venezue-
lo ali Južno Korejo.

Košarkarice brez 
četrtfinala
Naša ženska članska reprezentanca je v repasažu 
za uvrstitev v četrtfinale evropskega prvenstva 
izgubila proti Rusiji.

Kamnik – To nedeljo, 27. junija, bo Kamnik gostil državno 
prvenstvo za gorske kolesarje v olimpijskem krosu, dirka pa 
bo štela tudi za točke slovenskega pokala SloXcup. Kamnik 
in Calcit Bike Team sta dirko državnega prvenstva nazadnje 
gostila leta 2015, ko sta naslova v članski konkurenci osvojila 
Tanja Žakelj in Luka Mezgec. Prvi Kamniški kros je bil sicer 
organiziran leta 1996, z vmesnim premorom v letih 1998 in 
1999, ko dirke ni bilo, pa je kamniški klub vsako leto gostil 
najboljše slovenske in tudi tuje tekmovalce, saj so se vmes 
borili tudi za točke za Mednarodno kolesarsko zvezo UCI. 
Letošnji 23. Kamniški kros bo petič dirka za državne naslove. 
Prva dirka bo v nedeljo na sporedu ob 9. uri. Ob 12. uri se bodo 
na progo podale ženske elite in U23, za njimi že ženske U19, 
U17, veterani in amaterji. Moški elite in U23 bodo startali ob 
14. uri, za njimi pa še kategoriji U19 in U17.

Gorski kolesarji za naslov državnih prvakov

Jesenice – Potem ko je trener članske ekipe hokejistov SIJ 
Acroni Jesenice pred kratkim postal Nik Zupančič, je v mo-
štvu znanih tudi že nekaj hokejistov, ki so za novo sezono že 
podpisali pogodbo. Tako v ekipi ostajata Gašper Glavič in Žiga 
Urukalo, v Podmežaklo pa se vrača Nejc Brus. Branilec, ki bo 
prav danes dopolnil 22 let, je že igral za železarje, in sicer v 
sezoni 2017/2018. S takratno ekipo pa je Nejc proslavil tudi 
naslov državnega prvaka. Sezono kasneje je prestopil k več-
nemu rivalu, ljubljanski Olimpiji, kjer je igral tri sezone. »Za 
vrnitev domov sem se odločil zaradi želje po dokazovanju, 
všeč pa mi je bilo tudi zaupanje, ki ga ima klub v mlade igralce. 
Moj osebni cilj je, da bom iz dneva v dan boljši in da skupaj z 
ekipo dosežemo cilje, ki si jih bomo z zadali,« je ob podpisu 
pogodbe povedal Nejc Brus. Rdeče barve Jeseničanov bo v 
novi sezoni zastopal tudi Erik Svetina. Razveseljiva novica 
iz Jesenic je tudi dejstvo, da bo ekipo še naprej odlikovala 
jeklena volja, saj SIJ Acroni ostaja glavni sponzor kluba tudi 
v prihodnji hokejski sezoni. 

Sestavljajo ekipo za novo sezono
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Aleš Senožetnik

Kranj – Po zdaj veljavni zako-
nodaji so pošiljke z blagom 
v vrednosti do vključno 22 
evrov ob uvozu oproščene 
vseh dajatev, za pošiljke od 
22 do vključno 150 evrov pa 
se obračuna samo DDV, ca-
rina pa ne. To pa bo spreme-
nila nova evropska direktiva, 
ki v veljavo stopa 1. julija. Od 
prihodnjega četrtka dalje bo 
tako vse blago iz tretjih držav 
predmet obračuna uvozne-
ga DDV, pošiljke v vrednos-
ti do 150 evrov bodo še ved-
no oproščene plačila carine, 
ne glede na vrednost blaga 
pa bo treba ob uvozu opravi-
ti carinske formalnosti. 

Zakonodaja, ki je bila 
sprejeta že pred štirimi 
leti, bo tako zaščitila evrop-
ske spletne trgovce, ki so se 
v primerjavi z nekaterimi iz 
tretjih držav, predvsem Ki-
tajsko konkurenco, znašli v 
neenakopravnem položa-
ju, še posebno ob priljub-
ljenih spletnih platformah, 

kot sta denimo AliExpress 
ali eBay. Po nekaterih oce-
nah naj bi Evropska uni-
ja zaradi poceni spletne-
ga nakupovanja iz tretjih 
držav izgubila sedem mi-
lijard evrov javnih prihod-
kov letno zaradi oprostitve 
plačila davka za blago, ce-
nejše od 22 evrov. Pri tem 

pa oprostitev plačila davka 
ne velja za blago, kupljeno 
znotraj EU, kar je položaj 
evropskih trgovcev še do-
datno poslabšalo. 

V skladu z novo direktivo 
bodo lahko spletni trgovci že 
ob prodaji obračunali DDV 
in ga odvedli naslovnim dr-
žavam, obračunan pa bo po 
stopnji, ki velja v državi kup-
ca. Če pa prodajalci te mož-
nosti ne bodo uporabili, bo 
davek kupcu zaračunal in 
državi odvedel carinski de-
klarant, to je poštni opera-
ter, kurirski servis ali carin-
ski zastopnik.

Novi direktivi se prilaga-
ja tudi Pošta Slovenije, ki 
bo kot carinski deklarant 
s pomočjo posodobljene-
ga portala Uvoz uporabni-
kom omogočila spletno pla-
čilo obračunanega davka in 
carinskih dajatev. Kot po-
jasnjujejo na Pošti, bo pre-
jemnik pošiljke o uporabi 
portala Uvoz obveščen, še 
preden bo ta prispela v Slo-
venijo, če bo pošiljatelj za-
gotovil ustrezne podatke, 

v nasprotnem primeru pa 
ob prispetju v državo. V ob-
vestilu bo prejel kodo za pri-
javo v portal, ki mu bo pos-
lana v elektronski obliki na 
telefon oz. elektronski na-
slov. Če Pošta teh podatkov 
ne bo imela, jih bo posla-
la na domači naslov. Kot še 
dodajajo na Pošti, v prime-
ru, da naslovnik ustreznih 
postopkov ne bo izvedel, po-
stopek carinske deklaracije 
ne bo izveden in tudi pošilj-
ka ne bo izročena, Pošta pa 
jo bo po 15 dneh vrnila poši-
ljatelju. 

Uporabniki, ki spleta niso 
vešči, bodo še vedno lahko 
opravili ustrezne postopke, 
znesek davka in carinskih 
dajatev pa bodo lahko porav-
nali ob vročitvi pošiljke. 

Kakšni bodo stroški?

Cena uvoznega carinske-
ga postopka bo za pošiljke v 
vrednosti do 22 evrov ena-
ka kot za tiste v vrednosti do 
150 evrov, če bo uporabnik 
izbral možnost neposrednega 

ca r inskega za stopanja, ki je, 
kot pravijo na Pošti Sloveni-
je, zanj najugodnejše. Upo-
rabnik mora v tem primeru 
s spletnim obrazcem sam 
dopolniti potrebne podatke 
o blagu, Pošta pa nato vlo-
ži uvozno deklaracijo. Cena 
takšnega postopka bo torej 
2,50 evra za vse pošiljke do 
150 evrov, k čemur je treba 
dodati še DDV, ki se obraču-
na glede na vrednost blaga. 
V primeru pošiljke v vred-
nosti 15 evrov bodo stroški 
za uporabnika znašali 5,80 
evra, za pošiljko v vrednos-
ti 150 evrov pa skupaj z dav-
kom 35,50 evra (doslej so 
znašali 46 evrov). 

Pošta trenutno letno izve-
de okoli sto tisoč carinskih 
postopkov za blago v vred-
nosti do 150 evrov, po spre-
membi zakonodaje pa pri-
čakujejo, da se bo število 
povečalo za okoli trideset-
krat, zaradi česar so izvedli 
več investicij v informatiza-
cijo in digitalizacijo postop-
kov in povečali prostore za 
obdelavo prispelih pošiljk.

Spletni nakupi kmalu dražji
S prvim julijem bo v veljavo stopila nova evropska direktiva, po kateri bo za vse spletne nakupe iz 
tretjih držav obvezno plačilo davka na dodano vrednost.

Spletni nakupi iz tretjih držav bodo kmalu dražji. / Foto: Gorazd Kavčič

Pošiljka v vrednosti 15 
evrov bo s carinskimi 
dajatvami in 
obračunanim davkom na 
dodano vrednost dražja 
za 5,80 evra. 

Maša Likosar

Kranj – Podjetje BeeIn kot 
prvi operater za digitaliza-
cijo industrij je januarja le-
tos na javni dražbi Agencije 
za komunikacijska omrež-
ja in storitve v Republiki Slo-
veniji pridobil licenco za ra-
dijske frekvence za zagota-
vljanje poslovno-kritičnih 
komunikacij med naprava-
mi (M2M) prek namenskih 
omrežij v 700 MHz radio-
frekvenčnem pasu. Ciljno 
so usmerjeni v pospeševanje 
digitalizacije slovenske in-
dustrije, predvsem na podro-
čju energetike, logistike in 

pametnih tovarn. Frekvenč-
ni pas, ki so ga pridobili, ni 
namenjen klasični upora-
bi, ki jo poznamo pri mobil-
nih omrežjih, ki ne omogo-
čajo velikih hitrosti prenosa 
podatkov. Pri komunikaciji 
M2M, ki je v veliki meri del 
ustvarjanja interneta stvari 
(IoT), je namreč pomemb-
na zanesljivost delovanja. 
Primer uporabe tovrstnega 
omrežja so števci za elektri-
ko in plin, kjer je med dru-
gim omogočeno daljinsko 
odčitavanje in spremljanje 
porabe v dejanskem času. 

»Kot operater ne proda-
jamo SIM-kartic, temveč 

ponujamo digitalne rešitve 
za tri omenjene industrijske 
vertikale. V Sloveniji smo 
postavili prve pilotne prime-
re, že v prihodnjem mesecu 
bomo svojo dejavnost širili 
na Hrvaško, kjer bomo prvi 
slovenski operater, ki se bo 
na njihovem ozemlju pote-
goval za frekvence. Usme-
riti se želimo v digitalizaci-
jo hrvaškega ladjedelstva,« 
je pojasnil generalni direk-
tor podjetja BeeIn Damir 
Opsenica in dodal, da nji-
hovo ime in logotip čebe-
le odražata povezavo med 
harmonijo v naravi in viso-
ko tehnologijo. »Naša vizija 

je digitalizacija industrije na 
klik, kar se moda trenutno 
sliši nemogoče, a verjamem, 
da Slovenija skupaj z našim 
podjetjem lahko dobi nekaj 
novega pri digitalni transfor-
maciji,« je še dodal Opsenica.

Na dogodku so študenti Fa-
kultete za elektrotehniko Jan 
Bevk, Tadej Boncelj in Kle-
men Cankar predstavili še 
projekt Uporaba IoT v čebe-
larstvu – Bee monitor. Reši-
tev obsega mobilno aplikacijo 
in elektronsko vezje, ki je na-
meščeno v čebelnjak in z ob-
veščanjem čebelarja pomaga 
pri nadzorovanju dogajanja 
v njem. 

Prvi slovenski operater za digitalizacijo industrije
Pred kranjskim Iskratelom se je predstavilo njihovo avgusta lani ustanovljeno hčerinsko podjetje BeeIn, ki je prvi slovenski operater za digitalizacijo industrij. 

Ogled prostorov podjetja BeeIn – prvega slovenskega 
operaterja za digitalizacijo industrij / Foto: Klavdija Žitnik

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Priznanja inže-
nirska iskra so organizator-
ji letos podeljevali drugič. V 
iniciativi Inženirke in inže-
nirji bomo!, ki povezuje že 
več kot sedemdeset sloven-
skih organizacij in institu-
cij, želijo z njo izkazati pri-
znanje prebojnim, izvirnim 
praksam, projektom, do-
godkom ali osebam, ki so v 
minulem šolskem letu po-
membno prispevali k razvo-
ju, veljavi in navduševanju 
za inženirski poklic in ino-
vativnost v družbi. 

Poleg dijakov z Gimnazi-
je Novo mesto in učiteljice 
Mojce Milone s solkanske 
osnovne šole je naziv preje-
la tudi Skupina Iskratel v so-
delovanju s Strokovno tehni-
ško gimnazijo Kranj za pro-
jekt !Nženirski izziv. Iskratel 
je namreč leta 2019 organi-
ziral !Dan inovativnosti, leto 
kasneje teden, letos pa kar 
!Mesec inovativnosti. V uvo-
dni dogodek !Nženirski izziv 
so vključili dijake Strokovne 
tehniške gimnazije Kranj. 
Tekmovalnim skupinam so 
zastavili tri realne probleme, 
s katerimi se soočajo inže-
nirji pri delu, in jih v reševa-
nje dali ekipam dijakov raz-
ličnih letnikov pod mentor-
stvom Iskratelovih inženir-
jev. Čeprav so na koncu do-
bili zmagovalno ekipo, sta 
se tudi drugi dve rešitvi za-
čeli razvijati naprej, projekt 
pa je naletel na izjemno po-
zitiven odziv tako med dija-
ki kot med Iskratelovimi in-
ženirji. »Spoznanje, da so 

dijaki sposobni razmišljanja 
izven običajnih okvirov in da 
imamo veliko vedoželjnih ter 
sposobnih dijakov, je nepre-
cenljivo,« so zapisali organi-
zatorji v obrazložitvi nagrade 
in dodali: »Recept kranjskega 
Iskratela in Strokovne tehni-
ške gimnazije Kranj je znan. 
Vendar nas je splošno navdu-
šenje udeleženih prevzelo in 
opozorilo, da je še prostor za 
širitev razvojnega lijaka v naši 
družbi. Tehnične šole ima-
mo še v marsikaterem kraju. 
Podjetij, ki so zavezana razvo-
ju, tudi. Inovativnost dijakov 
in podjetij se tesno povezuje. 

Zaradi navdušujoče izkušnje 
udeleženih in možnosti pre-
nosa ideje v različna okolja v 
Sloveniji letošnjo inženirsko 
iskro podeljujemo dogodku 
!Nženirski izziv.«

Poleg inženirskih isker so 
na včerajšnjem dogodku po-
delili tudi tri častne omem-
be. Prejela jo je tudi nekda-
nja evropska komisarka Vio-
leta Bulc, ki je povezala inici-
ative, ki si prizadevajo za dvig 
deleža deklet na tehniških in 
inženirskih študijih.

 Zbrane pa je poleg predse-
dnika iniciative Miha Babiča 
nagovoril tudi glavni tajnik 
Inženirske akademije Slove-
nije dr. Stanislav Pejovnik.

Inženirska iskra 
tudi v Kranj
Iniciativa Inženirke in inženirji bomo! je včeraj 
podelila priznanja inženirska iskra. Za !Nženirski 
izziv sta jo prejeli tudi Skupina Iskratel in 
Strokovna tehniška gimnazija Kranj.

!Nženirski izziv je 
nagrado dobil zaradi 
navdušujoče izkušnje 
udeležencev in možnosti 
prenosa ideje v različna 
okolja. 
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Maša Likosar

Zgornji Brnik – Scenarij vaje 
je predvideval trk vojaškega 
transportnega letala in šol-
skega letala PC-9M, ki se je 
zgodil na nizki višini. Po tr-
čenju je izbruhnil požar in 
stekla je reševalna akcija. 
Na vaji so bili predstavljeni 
postopki gašenja letala, za-
varovanja kraja nesreče in 
dokazov. Sledila je identifi-
kacija morebitnih nevarnih 
snovi in predmetov ter nji-
hova nevtralizacija, postop-
ki identificiranja žrtev ter 
drugi postopki, potrebni za 
nemoteno preiskavo letal-
ske nesreče. »Petnajsta vaja 
kriznega odzivanja v prime-
ru kompleksnejših letalskih 
nesreč je plod dolgoletnega 
sodelovanja med različni-
mi resorji. Posebnost letoš-
nje je razširitev znanja in ve-
denja tudi na tiste, ki se prvi 
odzovejo v primeru letalske 
nesreče, torej na reševalce 
in gasilce,« je dejal polkov-
nik Mihael Klavžar in pove-
dal še, da je vaja nastala na 
osnovi tragičnih izkušenj, ki 
jih je slovensko vojaško letal-
stvo doživelo leta 2004, ko 
se je smrtno ponesrečil ma-
jor Svetina, namestnik teda-
njega poveljnika 15. letalske 
brigade. V njegov spomin se 
kot učno sredstvo uporablja-
jo razbitine letala, s katerim 
se je ponesrečil.

Namen vaje je usposablja-
nje novih članov in stalnih 
strokovnih sodelavcev stal-
ne komisije ter vzdrževanje 
potrebne usposobljenosti 
preiskovalcev in drugih so-
delujočih. Vajo so tako v so-
delovanju s Fraportom Slo-
venija organizirali Stalna 
komisija za preiskovanje 

letalskih nesreč in inciden-
tov vojaških zrakoplovov 
ministrstva za obrambo ter 
Nacionalni forenzični labo-
ratorij ministrstva za notra-
nje zadeve. Sodelovali so pri-
padniki Slovenske vojske, 

kriminalistične policije, 
kranjskih poklicnih gasilcev 
in Civilne zaščite. »Pri šir-
jenju znanja enotam prvih 
posredovalcev je Fraporto-
va letalska akademija doda-
na vrednost,« je poudaril in-
štruktor Letalske akademije 
in vodja intervencije Frapor-
ta Slovenija Milan Dubravac 
in pojasnil, da je pogostost 
izrednih dogodkov na leta-
liščih statistično majhna. 
»Riziko, ogroženost ter po-
sledice ob tovrstnih nesre-
čah pa so lahko katastrofal-
ni, tako glede žrtev kot tudi 
z ekonomskega vidika,« je 
še dodal.

Vajo si je ogledal minister 
za obrambo Matej Tonin, ki 
je ocenil, da je bila vaja učil-
nica na prostem za medre-
sorsko sodelovanje različ-
nih organov za preiskova-
nje letalskih nesreč v Repu-
bliki Sloveniji. »Vaja Zlom-
ljeno krilo povečuje našo 

pripravljenost in usposo-
bljenost zato, da preisko-
vanje letalskih nesreč teče 
čim bolj profesionalno. Po-
membne so vse podrobno-
sti, da ne pride do napačnih 
zaključkov,« je dejal minis-
ter. 

V vajo Zlomljeno krilo, ki 
se je udeležujejo tudi civilne 
institucije in predstavniki le-
talske industrije, so že pred 
desetimi leti začeli vključe-
vati brezpilotne letalnike. S 
tem razlogom vaja velja za 
inkubator uporabe novih 
tehnologij, procesov, takti-
ke in strategije delovanja in 
upravljanja v kriznih razme-
rah. V zadnjih letih je vaja 
prerasla strokovne okvire 
preiskovalcev letalskih ne-
sreč in postala vaja kriznega 
odzivanja s poudarkom na 
ustreznem upravljanju in 
obvladovanju tveganj v pri-
merih kompleksnejših kriz-
nih situacij. 

Zlomljeno krilo okrepilo 
medresorsko sodelovanje
Na poligonu Fraportove letalske akademije na Brniku so minuli torek predstavili potek vaje kriznega 
odzivanja v primeru letalske nesreče Zlomljeno krilo 2021, s katero so preverili usposobljenost in 
okrepili sodelovanje med različnimi službami, ki so vključene pri reševanju in preiskavi letalskih nesreč.

Po trku vojaškega transportnega letala in šolskega letala PC-9M je izbruhnil požar. 

Posebnost letošnje vaje je bila razširitev znanja na reševalce 
in gasilce. / Foto: Primož Pičulin

Na vaji so bili med drugim predstavljeni postopki identifikacije morebitnih nevarnih snovi 
in predmetov ter njihove nevtralizacije in postopki identificiranja žrtev. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Kranj – Slovenski policisti 
so v okviru prvega dela na-
cionalne preventivne akcije 
za preprečevanje vožnje pod 
vplivom alkohola in drog mi-
nuli konec tedna izvedli tudi 
maraton nadzora nad psiho-
fizičnim stanjem voznikov. 
Nadzor je potekal od sobote 
od 18. ure do 6. ure v nede-
ljo po metodologiji Promil, 
kar pomeni, da so policijske 
patrulje kontrolirale vsake-
ga voznika, ki se je pripeljal 
mimo njih. V tem času so po-
licisti odredili 2856 preizku-
sov alkoholiziranost, od tega 
gorenjski 168. In kakšni so 
bili rezultati?

Na Policijski upravi Kranj 
so razložili, da so gorenjski 
policisti poostren nadzor iz-
vedli med 18. uro v soboto in 
2. uro v nedeljo. V nadzoru je 
sodelovalo šest patrulj, ki so 
ustavile 179 vozil. Opravlje-
nih je bilo 168 preizkusov 

alkoholiziranosti, ki so pri 
osmih voznikih pokazali, da 
so vozili v vinjenem stanju. 
Petim voznikom je indikator 
pokazal rezultat do 0,52 mi-
ligrama alkohola v litru izdi-
hanega zraka, trem pa nad to 
vrednostjo. Med zadnjimi sta 
bila tudi dva kolesarja, od ka-
terih se je eden tudi lažje poš-
kodoval v prometni nesreči.

V celotni Sloveniji pa je 
bilo odrejenih 2.857 preiz-
kusov alkoholiziranosti, pri 
tem pa so policisti odkrili 153 
alkoholiziranih voznikov. V 
101 primeru je rezultat pre-
izkusa pokazal do 0,52 mili-
grama alkohola v litru izdi-
hanega zraka, pri 52 vozni-
kih pa še več; 45 voznikom 
so začasno odvzeli vozniško 
dovoljenje in zadeve preda-
li v nadaljnje odločanje pri-
stojnim sodiščem (gre za 
kršitve, za katere je zagrože-
nih 18 kazenskih točk), za 24 
ur pa je brez vozniškega do-
voljenja ostalo 87 voznikov.

Ustavili več kot sto 
petdeset vinjenih
Predstavljamo rezultate maratonskega nadzora 
nad psihofizičnim stanjem voznikov. 

Gorenjski policisti so odredili 168 preizkusov 
alkoholiziranosti. Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl
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Bled – Blejski policisti so v torek popoldan obravnavali nesre-
čo voznika, ki je zaspal za volanom in zapeljal na nasprotno 
smerno vozišče, kjer je trčil v nasproti vozeče vozilo. V nesre-
či je nastala samo materialna škoda, je sporočila policija, ki 
opozarja, da proti zaspanosti pomaga samo počitek. V hudi 
poletni vročini se utrujenost še hitreje pojavi. »Med daljšo 
vožnjo si večkrat vzemite čas za odmor, se sprehodite in za-
užijete dovolj tekočine. Pomembna je tudi pravilna nastavi-
tev klimatske naprave, kjer nastavljena temperatura ne sme 
preveč odstopati od dejanske,« svetujejo gorenjski policisti. 

Voznik zaspal za volanom

Radovljica – Radovljiški po-
licisti so predvčerajšnjim 
obravnavali poškodbe mo-
škega zaradi električnega 
udara, je sporočila Policijska 
uprava Kranj. Do nesreče je 
prišlo pri delu z elektroinšta-
lacijami. Po podatkih policije 
se je moški lažje poškodoval.

Električni udar

Kranj – Gorenjski policisti so v torek obravnavali nastanek 
poškodb pri moškem, ki si je pri popravilu motornega kolesa 
huje poškodoval roko. V zobnik mu je v času delovanja motorja 
potegnilo blago in prste. Tuja krivda je izključena.

Poškodba pri popravilu motorja
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Vitomir Gros

Trideset let za državo je 
in ni dolga doba. Primerja-
ti moramo naši pretekli do-
movini. Kraljevina Jugosla-
vija je trajala približno 23 
let z obema državama SHS 
vred, komunistična Jugosla-
vija pa 46 let, če zanemari-
mo kratkotrajne medvojne 
nacifašistične okupacijske 
tvorbe na naših tleh (Mu-
ssolinijeva Italija, Hitlerje-
va Nemčija, Horthyjeva Ma-
džarska in Paveličeva NDH) 
in italijansko okupacijo slo-
venskega ozemlja med obe-
ma vojnama.

Glede na dosežena leta to-
rej lahko rečemo, da je naša 
domovina odrasla in da je, 
človeško gledano, v svojih 
najboljših letih. A vendar je 
treba narediti nekakšno bi-
lanco doseženega in nedo-
seženega. 

Slovenija je dosegla svo-
jo popolno samostojnost, 
brez kakršnekoli odvisno-
sti od kogarkoli. Pravzaprav 
je postala samostojna drža-
va že s sprejemom Deklara-
cije o suverenosti Republi-
ke Slovenije 2. julija 1990 
na predlog Demosove Libe-
ralne stranke. Neverjeten je 
bil popoln uspeh Slovencev 
na plebiscitu. Vse to je fan-
tastičen uspeh, če pomisli-
mo, da je od precej tisoč na-
rodov do tedaj uspelo usta-
noviti svoje države manj kot 

dvestotim! Svobode in sa-
mostojnosti nam ne more 
vzeti nihče več. 

Uspeh je tudi, da ji je svo-
jo popolno samostojnost us-
pelo doseči po poti razdru-
žitve, ki je mednarodno pri-
znan način delitve države, 
in ne po poti odcepitve, ki je 
mednarodna skupnost pra-
viloma ne priznava. Tedaj 
so mnogi, predvsem komu-
nistično usmerjeni politi-
ki, zagovarjali odcepitev, ki 
je bila usodna za Kraljevino 
Katango v Kongu. Mnogi še 
danes govorijo o odcepitvi, 
kljub opozorilom, da nam 
taka zatrjevanja lahko ško-
dijo. Namerno?

Samostojnost po poti 
razdružitve smo lahko do-
segli tudi zato, ker slovenska 
državnost obstaja že od nek-
daj, od Norika, plemenske 
zveze kralja Sama, Karan-
tanije, Vojnomirove Carne-
ole (Kranjske), Pribinove in 
Kocljeve Panonije, vojvodin 
Kranjske, Koroške in Štajer-
ske in grofije Goriške (iz ka-
terih je Avstrija črpala svo-
jo državnost in ki so bile dr-
žavotvorne kronovinske de-
žele Avstro-Ogrskega ce-
sarstva), dedne nasledstve-
ne pogodbe med Celjskimi 
grofi in Habsburžani, Drža-
ve Slovencev, Hrvatov in Sr-
bov (ki je nastala leta 1918 
po odvezi cesarja Karla svo-
jim narodom), Države Sr-
bov, Hrvatov in Slovencev 

(ki je nastala z združitvijo 
prvotne SHS s kraljevino 
Srbijo), Kraljevine Jugosla-
vije in povojnih DFJ, FNRJ 
in SFRJ. V vseh teh držav-
nih tvorbah je bil sloven-
ski narod konstitutivni del, 
kar vse je svetovni javnosti 
bolj znano kot domači, slo-
venski. Sploh pa ne smemo 
pozabiti, da tvori del usta-
ve ZDA prav izrek ustoli-
čevanja slovenskih vojvod 
na Gosposvetskem polju 

na Koroškem, ki je do leta 
1414 potekal v slovenskem 
jeziku. In da smo bili Slo-
venci zadnji branik Evrope 
pred turškimi vpadi, v bitki 
pri Sisku so namreč kranj-
ski arkebuzirji Adama Rav-
barja in kranjska vojska An-
dreja Turjaškega dokončno 
razbili turške sanje po osvo-
jitvi Evrope!

Kljub nasprotovanju 
mnogih nam je uspelo obo-
rožiti slovensko vojsko in 

učinkovito zmagati v kratki 
vojni, ki pa je trajala bistveno 
dlje, kot mislijo mnogi. Voj-
na se namreč ni začela šele 
z odkritim napadom po raz-
glasitvi samostojnosti, tem-
več mnogo prej, z roparskim 
zasegom dobršnega dela 
orožja Teritorialne obram-
be, tedaj slovenske vojske, 
končala pa z odhodom zad-
njega tujega vojaka. Tudi 
to je bil slovenski uspeh, ko 
so slovenski župani prisilili 

predsednika Kučana, da je, 
sicer nerad, uradno nastopil 
zoper oddajo preostanka slo-
venskega orožja jugoslovan-
ski armadi. 

Vsekakor pa je najpo-
membnejši uspeh Sloveni-
je, da ji je uspelo konsolidi-
rati gospodarstvo, ki se je v 
precejšnji meri še pred osa-
mosvojitvijo odtrgalo od 
razpadlega jugoslovanske-
ga trga in se pravočasno na-
vezalo na zunanje trge. To 
je po osamosvojitvi omogo-
čilo domovini zadovoljive 
finančne vire, da je mogla 
vzdržati pritiske, tuje in do-
mače. Tega na srečo ni mog-
la preprečiti niti divja pri-
vatizacija rdečih tajkunov, 
pravzaprav rop narodove-
ga gospodarstva, niti teda-
nji domači medijski pogro-
mi zoper lastno domovino v 
stilu vsem poznanega radij-
skega napovednika »Dobro 
jutro, revščina!«.

Uspeh je tudi, da se je dr-
žava vsaj delno demokratizi-
rala, sprejela novo demokra-
tično ustavo, ustavne aman-
dmaje k njej, vsaj na videz 
bolj demokratično zakono-
dajo, tudi tisto za popravo 
krivic, ki jih je storil pretek-
li komunistični režim. Pa 
čeprav je v njej ostalo še pre-
cej zastarele pravne nesnage 
iz časov komunistične Jugo-
slavije.

Kaj je Slovenija dosegla v 
tridesetih letih in česa ni
Gorenjski glas je želel pridobiti od mene za slavnostno številko časopisa ob tridesetletnici naše domovine Slovenije zapis, kaj je Slovenija dosegla v tridesetih 
letih in česa ni. Naloga ni lahka, zato se bom omejil le na bistvene dosežke in glavne opustitve dosežkov, ki bi jih lahko, nekatere celo morala doseči.
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Aktualno
Kako smo v Sloveniji živeli pred 
tridesetimi leti in kako živimo 
danes? Stran 14

Obletnica
Osamosvojitvena vojna na 
fotografijah, ki jih hranijo v 
Gorenjskem muzeju ... Stran 15

Osebnosti
Ob obletnici osamosvojitve so     
v Bohinju pripravili razstavo o 
dr. Francetu Bučarju. Stran 17
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Slovenci smo postali eden 
najuspešnejših narodov v 
športu, roman Vladimirja 
Bartola Alamut je postal sve-
tovna uspešnica, 108-letni Bo-
ris Pahor je kot mislec in pisa-
telj neke vrste svetovna iko-
na, slovenska znanost in teh-
nološko inovativna slovenska 
podjetja so v svetu prepoznav-
na in uspešna. Uspešni so na 
vseh mogočih področjih tudi 
Slovenci, ki so odšli v tujino, 
ker doma še ni bilo ugodnih 
pogojev za njihov razvoj.

Vsekakor je eden večjih do-
sežkov tridesetletne jubilant-
ke, da je državo očistila pre-
tekle onesnaženosti in Slo-
venijo uvrstila med najčistej-
še, da je Slovencem omogo-
čila dober standard, kakršne-
ga doslej še nikoli nismo ime-
li in ki je omogočil, da so na-
selja, stavbe, okolica in infra-
struktura urejeni kot še niko-
li. Skratka, poskrbela je za svo-
je ljudi.

Seveda je Sloveniji os-
talo tudi marsikaj doslej 

nedoseženega, čeprav bi lah-
ko dosegli tudi to in bi zmog-
li opustiti tudi vse tisto slabo, 
kar je ostalo iz preteklosti. Z 
malo več volje in spravljivosti. 

Upal sem, da bo državni 
zbor letos določil nov, resni-
čen praznik upora proti oku-
patorju 13. maja, ko je leta 
1941 v prvem spopadu slo-
venskih odpornikov s faši-
stičnim okupatorjem na Mali 
gori pri Ribnici padel Danilo 
Zelen, vojaški poveljnik TI-
GR-a. Vendar tega ni zmogel 
storiti. Zato še vedno praznu-
jemo vsiljeni nam 27. april, ki 
je praznik zavezništva komu-
nistov s Hitler-Stalinovo voj-
no navezo s silami osi, kajti 
le to in kolaboracijo komuni-
stov z nacisti pomeni ta raz-
vpiti praznik. Edini na sve-
tu kolaboracijo z nacisti 76 
let po vojni praznujemo le še 
mi, Slovenci. Duh vojne ko-
laboracije komunistov z na-
cisti je še vedno premočan, 
tako kot sejanje strahu med 
nasprotnike te kolaboracije 
in sejanje laži in obrekovanj 
proti TIGR-u. Molk o TIGR-u 

bo treba prekiniti in popravi-
ti zlagano zgodovino. Tigrov-
cem se bo morala slovenska 
oblast opravičiti za vse tego-
be, ki so jim jih storile njene 
predhodnice. Slovenci mora-
mo biti ponosni na TIGR-ovo 
borbo proti fašistom kot prvo 

v Evropi. Resnico o TIGR-u 
moramo svetu razložiti, kot 
je to storil takoj po vojni an-
gleški zgodovinar Taylor. 

Sloveniji ni uspelo popravi-
ti lažne zgodovine o naši pre-
teklosti, daljni in bližnji. Tudi 
šolstva, ki našim otrokom še 

vedno predava zlagano zgo-
dovino, ni uspela povsem de-
mokratizirati. Pravosodnega 
sistema ni prilagodila evrop-
skim demokratičnim nor-
mam. Kot edina ni sprejela 
Resolucije Sveta EU št. 1461 
o obsodbi nacizma, fašizma 
in komunizma. Ni zadovolji-
vo uredila vprašanja medvoj-
nih in povojnih morij, grobi-
šča še niso pietetno urejena. 
Ni še dosegla narodne spra-
ve na temelju resnice, pri-
znanja, kesanja in medseboj-
nega odpuščanja med sprti-
mi deli slovenskega naroda. 
Ni sprejela ustrezne deklara-
cije o narodni spravi, ki jo je 
tako vztrajno zagovarjal, spi-
sal in glede novih dognanj 
sproti popravljal prav pokoj-
ni kranjski odvetnik Stani-
slav Klep. Ker ni sprejela pre-
dloga Liberalne stranke o raz-
delitvi družbene lastnine Slo-
vencem v celoti, so počasi slo-
venske oblasti pretežni del 
slovenskega industrijskega 
in trgovinskega premoženja 
z zemljo vred razprodale tuj-
cem – kot sramotno sporočilo 

svetu, da ne znamo upravljati 
svojega premoženja!

Slovenija se ni debirokrati-
zirala, na mnogih področjih 
ima bistveno preveč uradni-
štva, njih število se stalno po-
večuje, ker ni poenostavila in 
zmanjšala števila predpisov. 
Ni zmanjšala davčnih obre-
menitev gospodarstva in pre-
bivalstva na normalno mero, 
zato je gospodarstvo slabo 
konkurenčno na svetovnem 
trgu. Slovenija bo morala vse 
to še storiti in ustvariti go-
spodarstvu ugodno in nak-
lonjeno okolje.

30 let R Slovenije
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Kaj je Slovenija dosegla v 
tridesetih letih in česa ni
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Da bi ohranili čim več 
optimizma in veselja 
do življenja, pridno 
ustvarjali, imeli dobre 
otroke, se ne sovražili 
in ljubili svojo v mukah 
rojeno domovino, 
želim bralcem ob 
tridesetletnici Slovenije 
tedanji župan kranjski 
Vitomir Gros.

Maja Bertoncelj

V Narodnem muzeju Slo-
venije na Metelkovi v Lju-
bljani je bilo 27. maja odpr-
tje razstave fotografij Srdja-
na Živulovića ob 30-letni-
ci samostojnosti Slovenije. 
Njen naslov je 30.

Na ogled je 36 pronicljivih 
fotografskih pričevanj, ki 
zrcalijo raznoliko družbeno 
dogajanje v burnih časih na-
stajanja samostojne sloven-
ske države. »Magična števil-
ka za fotoreporterje starejše 
dobe, kot sem jaz, je 36 po-
snetkov na filmu. Ker je bila 
celotna razstava narejena na 
film, sem se odločil naredi-
ti 36 fotografij iz posnetkov, 
ki sem jih posnel. Razstava 
je posvečena anonimnežem 
oziroma vsem tistim, ki so 
bili udeleženi v naši osamo-
svojitvi: od Majniške dekla-
racije maja 1989 do odho-
da zadnjega vojaka JLA v ok-
tobru 1991. Ljudje se bodo 
spoznali. Ne vem, če vsi. V 
bistvu je to ljudstvo, ki je 
bilo v pozitivnem mišljenju, 
da se bo nekaj spremenilo, 

in se tudi je. Za zgodbo fo-
toreporterja, ki dela vojno, je 
danes pomembno dobiti in-
formacije. Tudi takrat je bilo 
to pomembno, nisi pa vedel 
ne kdaj ne kako ne zakaj. Vsi 
ti dogodki so bili brez pred-
stavnikov za stike z javno-
stjo. Treba se je bilo znajti, 
povprašati ljudi, domačine. 
Sem kronist. Pomembno 
mi je, da te stvari ostanejo 
za zanamce in se postavijo 
v pravi kontekst,« je ob sple-
tnem odprtju razstave po-
vedal Srdjan Živulović, ug-
ledni slovenski fotograf, ki 
živi v Studenčicah v medvo-
ški občini. Pri prelomnih do-
godkih je vedno v prvih fo-
tografskih vrstah in tako je 
bilo tudi v obdobju osamos-
vajanja. Izmed posnetkov, ki 
so na razstavi, je izbral tudi 
tistega, ki mu je najbolj pri 
srcu. »To je posnetek, na ka-
terem fantek sedi verjetno 
s svojim očetom na travi in 
pričakuje nekaj novega,« po-
jasni. Dodaja še nekaj besed 
o vsebini razstave: »Z razsta-
vo svojih fotografij iz obdob-
ja prelomnih zgodovinskih 

dogodkov pred tridesetimi 
leti bi rad pokazal predvsem 
to, da je bilo takrat dva mi-
lijona ljudi pri nas, na cesti, 
v vojni, ki so bili s srcem in 
dušo pri osamosvojitvi. To 
so bili junaki osamosvojitve. 
Vsi skupaj smo bili igral-
ci na isti sceni. Ljudje, ki so 
bili anonimni in so še ano-
nimni, so iz dneva v dan, iz 
meseca v mesec pomagali 
pri tem, da se je zgodila osa-
mosvojitev. Vsi so jo imeli za 
svoj cilj. Jaz sem hotel tem 
ljudem dati priznanje brez 
posebne glorifikacije. Če 
gledam na takratne dogod-
ke, se mi zdi, da se je vse zgo-
dilo v nekem splošnem pozi-
tivnem razpoloženju, bilo je 
veliko pričakovanje nečesa 
boljšega. Vsi so bili za spre-
membe na bolje. In to, mis-
lim, da se zrcali v mojih fo-
tografijah iz tistega časa. Ta 
pozitivni naboj je ključen za 
to razstavo.«

O njenem pomenu je 
spregovoril tudi Iztok 
Premrov, kustos razstave: 
» Gre za zgodovinsko ob-
dobje izpred tridesetih let, 

ki ga je doživela Slovenija 
ob osamosvojitvi in ustvar-
janju nove države. Takrat 
je bil Srdjan profesional-
ni fotoreporter časopisne 
hiše Delo in je že po službe-
ni dolžnosti spremljal tisto 
pisano, dramatično dogaja-
nje in ga seveda zaznamoval 
s svojimi fotografijami. Kot 
je sam dejal, je želel z razsta-
vo opozoriti na ljudi iz mno-
žice, anonimne ljudi, ki so 
z velikim navdušenjem šli 
naprej in dosegli veliko že-
ljo, veliki cilj: dobiti svojo 
državo. Kot fotoreporter je 
bil v središču vseh teh doga-
janj in se je največkrat mo-
ral sam odločati o tem, kaj in 
kako narediti. Iz zgodb je se-
stavil prepričljive pripovedi, 
prepričljiva pričevanja o tis-
tem času.«

Razstava bo na ogled vse 
do 13. februarja 2022. Izšla 
je tudi publikacija, ki prina-
ša reprodukcijo vseh 36 fo-
tografij z razstave in sprem-
ni esej kustosa razstave Iz-
toka Premrova. Besedilo je 
v slovenskem in angleškem 
jeziku.

Prelomno obdobje na fotografijah
Ob tridesetletnici samostojnosti Slovenije v Narodnem muzeju Slovenije razstavlja Srdjan Živulović, ugledni slovenski fotograf, tudi že Pulitzerjev 
nagrajenec. Naslov razstave je 30, fotografije pa zrcalijo raznoliko družbeno dogajanje v burnih časih nastajanja samostojne slovenske države.

Ena izmed šestintridesetih fotografij, ki so na razstavi 

Srdjan Živulović je bil ob takratnih prelomnih dogodkih 
vedno v središču dogajanja. / Foto: arhiv Srdjana Živulovića
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Miha Naglič

V letih, ko je nastajala 
nova slovenska država, smo 
dogajanje spremljali z veli-
kim zanimanjem in večino-
ma tudi z odobravanjem, to 
je izkazal tudi rezultat plebi-
scita. Kaj pa trideset let po-
zneje? Smo nad svojo drža-
vo, kakršna že je, še navdu-
šeni? Navdušeni najbrž ne, 
odrekli pa se ji tudi ne bi. Si-
cer pa za stanje, ki ne navdu-
šuje, ni kriva država samo po 
sebi, ampak tisti, ki jo vodijo, 
mi pa smo jih izvolili. Slej ko 
prej namreč velja, da ima na-
rod takšno oblast, kakršno si 
zasluži. 

V tem razmišljanju se opi-
ram na gorenjskega rojaka 
Franceta Bučarja, enega od 
ustanovnih očetov naše dr-
žave. Znana je njegova izja-
va, po kateri politika ne sme 
biti le sredstvo za osebni us-
peh tistega, ki se s politiko 

ukvarja, ampak jo mora do-
jemati tudi kot poslanstvo. 
»Če je politika le sredstvo za 
osebni uspeh, kar je danes 
na žalost precej res, naša 
bodočnost ni ravno rožna-
ta. Seveda je osebni uspeh 
tudi sestavina politike, kot je 
sicer v vsaki dejavnosti. Ne 
more pa biti cilj sam po sebi, 
ki mu žrtvuješ tudi politiko 
samo. Tedaj postane politi-
kantstvo. Delo v politiki je 
poslanstvo. Samo takrat lah-
ko opravičuje tudi osebni us-
peh, ki pa je vedno podrejen. 
Tako pojmujem tudi svojo 
vlogo v politiki, v katero sem 
bil postavljen po volji dru-
gih. Za nobeno mesto v po-
litiki se nisem potegoval po 
lastni pobudi, vedno na željo 
drugih. Ko pa sem kandida-
turo sprejel, sem jo pojmo-
val kot dolžnost. Opravljal 
sem jo z veseljem. In ko se 
je navadiš, postane tudi po-
litika 'železna srajca'. Težko 

se od nje posloviš. To velja 
tudi zame.« (V intervjuju za 
Novo revijo leta 2000)

Pred dnevom državnos-
ti leta 1996 sem z dr. Fran-
cetom Bučarjem ob petle-
tnici Republike Slovenije 
naredil intervju za naš časo-
pis. V njem sem ga na kon-
cu vprašal, kaj si želi za pri-
hodnost naše države. »Da bi 
se okrepila slovenska samo-
zavest! Da bi ljudje znali ži-
veti s svojo državnostjo in da 
bi se sporazumeli v temelj-
nih zadevah. Če tega ni, po-
tem ni mogoče živeti skupaj. 
Taka je moja želja …« In to 
željo moramo vzeti za svojo.

Državljani generacij X, Y, 
Z …

Vprašanje je tudi, kaj ta dr-
žava pomeni mladim. Tudi 
oni bodo morali živeti s svo-
jo državnostjo in se sporazu-
mevati v temeljnih zadevah. 

Toda: jih politika kot »ureja-
nje družbenih razmer, od-
ločanje o njih s pomočjo 
države in njenih organov« 
(SSKJ) sploh zanima? Tako 
se je v svojem zadnjem inter-
vjuju spraševal tudi dr. Bu-
čar. »Saj ne vem, ali se mladi 
ljudje za te stvari sploh zani-
majo. To je v veliki meri res 
problem. Indiferentnost je 
največje zlo. Biti indiferen-
ten je huje kot imeti napač-
na stališča. In v veliki meri 
nam je uspelo iz velikega 
dela mladih, ki so nosilci bo-
dočega razvoja, narediti in-
diferentne ljudi. Prevladuje 
stališče, da ni mogoče niče-
sar narediti, saj tako ali tako 
odločajo drugi. V praksi se 
je pokazalo, da je pametne-
je držati jezik za zobmi. Za-
kaj bi se izpostavljal? Pame-
ten človek se ne izpostavlja! 
Ko prevlada ta miselnost, je 
vrag.« (V intervjuju za Pri-
morske novice marca 2015)

Posebno zanimivo bi bilo 
vedeti, kako te reči dojema 
generacija Z? To so državlja-
ni, rojeni po letu 1995, teh 
pa je v RS okrog pol milijo-
na. Zanimivo je brati, kako 
to generacijo opredeli psiho-
loginja Eva Boštjančič. »Že v 
vozičku so jih mame zamo-
tile z mobilnim telefonom. 
Zanje je značilno, da zna-
jo najti ustrezne informaci-
je in so popolnoma pisme-
ni na računalniškem podro-
čju. To se mi tudi zdi veli-
ka prednost te generacije … 
Generacija Z želi biti svo-
bodna in tudi dihati svobod-
no, želi biti neodvisna, zato 
lahko opazimo veliko idej o 
samostojnih podjetnikih, o 
ustvarjanju, kreiranju no-
vih, nam še neznanih delov-
nih mest. Njihove vredno-
te so biti fleksibilen, odprt, 
veliko potovati, kar se pove-
zuje tudi z delovnimi mesti. 
Ne ovira jih niti, če delovno 

mesto opazijo v drugi drža-
vi, npr. v Angliji, Nemčiji, 
Združenih državah Ameri-
ke. Geografske meje zanje 
izginjajo oziroma jih ni več 
…«

Najbrž je še malo prezgo-
daj špekulirati o tem, kako 
bo s svojo državo živela ta 
generacija. Politiko kreirajo 
starejše generacije. Na poli-
tično sceno vstopa genera-
cija Y, rojeni v letih 1981–
1995, na njej sta najbolj ak-
tivni generacija X (1966–
1980) in baby boom genera-
cija (1946–1965), vojna ge-
neracija (rojeni pred 1945) 
pa se s politične scene pos-
lavlja.

Kakorkoli že: na vpraša-
nje, kaj ta država pomeni 
mladim, bodo morali odgo-
voriti mladi sami, starejši 
lahko o tem samo razmišlja-
mo. In si želimo, da jo vza-
mejo za svojo in se zanjo, ko 
bo treba, tudi izpostavijo.

Kaj ta država pomeni mladim
V dneh ob dnevu državnosti 2021 smo deležni številnih pričevanj iz leta 1991. Po drugi stani pa ne vemo skoraj nič o tem, kako to državo doživljajo njeni 
najmlajši državljani …

Bojan Wakounig

Tiste dni sem bil zalju-
bljen kot še nihče prej v zgo-
dovini. Bil sem z dečvo, od 
katere ne bi mogel najti bolj-
še na Koroškem niti po ce-
lem svetu. Junija, točnega 
dne niti ne vem več, sem op-
ravil maturo na Slovenski gi-
mnaziji v Celovcu. In četudi 
sem februarja tistega leta do-
polnil 18 let, po tedanjih av-
strijskih pravilih še nisem 
bil polnoleten, počakati sem 
moral še leto dni. Bil pa sem 
poln življenja, poln mla-
dostnega prepričanja, da se 
pričakovanja dajo uresniči-
ti. In poln navdušenja, da so 
tistega junija končno nare-
dili slovensko državo. Poln 
naivnega pričakovanja, poln 
zatrapanosti sem bil. Tride-
set let mlajši. Na pragu od-
raslosti. 

Trideset let kasneje mla-
dostniške ljubezni ni več. 
Ostal je lep in drag spomin. 
Z življenjem in leti so prišli 
novi izzivi, nove ljubezni, en 
dan se je bilo treba ustaliti. Z 
otrokoma, ne sin ne hči nis-
ta bila pričakovana ali načr-
tovana, zato pa toliko bolj za-
želena, se mi je uresničil naj-
večji dar življenja, družina. 

In tako, po koroško rečeno 
»havžvamo,« kdaj bolj, kdaj 
malo manj uspešno. Tako 
kakor to pač je na tem svetu.

Skozi vsa ta leta, enajst od 
njih sem jih preživel v Lju-
bljani, skoraj vsa preostala 
pa na domačem Koroškem, 
pozorno spremljam Slove-
nijo, njeno politiko, kulturo, 
gospodarstvo, šport, skratka 
vse. Njene vzpone in padce. 
Njeno stagniranje v starih 
vzorcih. Tako kakor to pač 
je na tem svetu, bi človek re-
kel. A ne vem, ali sem preob-
čutljiv ali si domišljam, ven-
dar se mi zdi, da je vse to v 
Sloveniji začinjeno z dodat-
no porcijo histerije, drama-
tiziranja, medsebojnega za-
ničevanja. Da Slovenija kot 
družba po tridesetih letih ni 
dosegla niti polnoletnosti.

Ko sem po maturi prišel 
jeseni 1991 študirat v Lju-
bljano, se nisem mogel na-
čuditi medsebojnemu obra-
čunavanju in natolcevanju 
v slovenskih medijih. Bil 
sem vajen kakovostnega no-
vinarstva, kakor so ga v Av-
striji ustvarjali pri Die Pres-
se, pri Profilu ali Salzbur-
ger Nachrichten, vzor mi je 
bil in je še nemški Der Spie-
gel. V Sloveniji sem se moral 

navaditi na standarde Mla-
dininega Rolanja po sceni. 
Cinično klevetanje names-
to resnega žurnalizma. Po 
svoje so ti mediji, pri katerih 
ustvarjajo tudi izvrstni pisci 
in odlične avtorice – le čeda-
lje manj jih je, z leti dobili iz-
stavljen račun. Naklada jim 
padla, bralstvo se jim odre-
ka, toliko bolj pa vztrajajo v 

svojih zablodah. Politični 
aktivizem namesto distanci-
ranega poročanja in komen-
tiranja.

Načele so se neštete afe-
re, od domnevne orožarske 
do Patrie, zaradi njih je na-
čet ugled neštetih ljudi, sod-
nega preizkusa skoraj nobe-
na od njih ni prestala. Tudi 
v Avstriji se redno dogajajo 

afere, pa imam vtis, da novi-
narska srenja pri poročanju 
opravlja delo bolj resno, bolj 
resnicoljubno. O tem pričajo 
ne nazadnje sodbe in obsod-
be. Ne, ne merim na to, da 
slovensko sodstvo ne opra-
vlja svojega dela. Ne opravi-
jo ga kolegi novinarji, ko ši-
rijo neosnovane obtožbe in 
čenče. Ali pa svoje delo opra-
vijo dobro – v smislu svojega 
političnega aktivizma.

Po tridesetih letih sloven-
ske države imam vtis, da si 
slovenska družba gre na živ-
ce kot že dolgo ne. Da se deli 
po kriterijih levo – desno, na-
predno – zagovedno, domo-
ljubje – domolupje. Da ne 
govorim o standardnih ob-
tožbah, kot so narodno iz-
dajstvo (takšno in drugač-
no), hlapčevstvo ali klečep-
lazenje pred tujci. In seve-
da nepretrgane bojne lini-
je med partizani in domo-
branci. 

Mogoče pa berem le na-
pačne medije (bolje, da osta-
nem samo še pri Planinskem 
vestniku in Gorenjskem gla-
su …). Ko smo pred leti zidali 
hišo, zaradi nenehnega dela 
nekaj mesecev nisem prišel 
v Slovenijo. Sem pa sprem-
ljal dogajanje po spletnih 

medijih. In počasi se mi je 
dozdevalo, da so v Sloveniji 
skoraj vsi otroci lačni, ljud-
je na minimalnih plačah v 
vse hujši revščini, da razsa-
jata fašizem in represija in 
da bo sploh vsak čas konec 
sveta. Ko sem se potem spet 
pripeljal čez Ljubelj in prišel 
do Tržiča, pa sem videl, da 
se ljudje kar normalno spre-
hajajo, niti lačni in obupani 
se mi niso zdeli. Pa tudi po-
tem v Ljubljani se mi položaj 
ni zdel nič slabši kot v Celov-
cu. Ja, celo to se mi je zazde-
lo, da gre ljudem prav dob-
ro. Tako kot povsod po svetu 
– kdaj bolj kdaj malo manj 
uspešno.

Bilo je lepo poletje, tedaj 
1991. leta. Slovensko osa-
mosvojitev smo v naši dru-
žini pričakali z veseljem in 
ponosom in bili v skrbeh, 
ko je vojna ogrozila vsa pri-
čakovanja. Ko sva s tedanjo 
ljubeznijo šla na potovanje 
po Irski, sem s ponosom no-
sil bratov jopič iz džinsa, na 
katerega je mama prišila slo-
venski grb. Bil sem mlad in 
tisti dnevi so zame bili ne-
kakšen Woodstock. Bilo je 
moje poletje ljubezni '69. 
Poletje naivnega, malo hipi-
jevskega navdušenja. 

Moje poletje ljubezni '69 leta 1991
Po tridesetih letih slovenske države imam vtis, da si slovenska družba gre na živce kot že dolgo ne. Da se deli po kriterijih levo – desno, napredno – 
zagovedno, domoljubje – domolupje.
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Cveto Zaplotnik

Bruto domači proizvod 
(BDP) se je od osamosvo-
jitve leta 1991 do danes no-
minalno zvišal z 1,5 na 46,3 
milijarde evrov, realno pa za 
nekaj več kot 91 odstotkov. 
Ob osamosvojitvi je BDP 
na prebivalca znašal 5131 
evrov, lani je bil štirikrat viš-
ji – 22.014 evrov. Prva leta 
po osamosvojitvi se je realno 
zmanjševal, potlej se je zače-
lo obdobje gospodarske rasti 
in konjunkture, ki je trajalo 
vse do svetovne gospodarske 
in finančne krize leta 2008. 
Po nekajletnih nihanjih je 
Slovenija leta 2014 spet sto-
pila na pot trdne gospodar-
ske rasti, ki jo je prekinila 
epidemija covida-19, zaradi 
katere se je BDP lani realno 
zmanjšal za 5,5 odstotka. 

V tridesetih letih se je spre-
menila tudi struktura gospo-
darstva: zmanjšal se je delež 
kmetijstva, rudarstva, indu-
strije in gradbeništva ter po-
večal delež storitev. V prvem 
letu po osamosvojitvi, v letu 
1992, je Slovenija izvozila 
za nekaj več kot 5,5 milijar-
de evrov blaga, lani 6,6-krat 
več, to je za 32,9 milijarde 
evrov. Le leta 1992 in v ob-
dobju 2014–2018 je imela 
presežek v blagovni menjavi 
s tujino, v vseh preostalih le-
tih pa primanjkljaj. Vsesko-
zi je bila njena najpomemb-
nejša trgovinska partneri-
ca Nemčija. Osamosvojitev 
in razpad jugoslovanskega 
trga je vplivala tudi na porast 
brezposelnosti. Leta 1991 je 
bilo v državi več kot 91 tisoč 
brezposelnih, dve leti kasne-
je že 135 tisoč, lani jih je bilo 
v povprečju več kot 85 tisoč. 

Višji tudi javni dolg

Javni dolg je takoj po osa-
mosvojitvi začel naraščati, 
saj je Slovenija od nekdanje 

Jugoslavije prevzela del dol-
ga, hkrati pa je finančno po-
magala bankam in drugim 
poslovnim subjektom. Ko-
nec leta 1995 je predstavljal 
18 odstotkov BDP-ja in je os-
tal dokaj stabilen vse do sve-
tovne gospodarske krize, 
ko se je močno povečal. Ob 
koncu lanskega leta je zna-
šal 37,4 milijarde evrov in je 
predstavljal 80,8 odstotka 
BDP-ja.

Državo »začeli« z 
250-odstotno inflacijo

V letu 1991 in v prvih letih 
po osamosvojitvi se je Slove-
nija spopadala z izgubo ju-
goslovanskega trga, uvaja-
njem tržnega gospodarstva 
ter z visoko inflacijo. Sa-
mostojno pot je začela s sko-
raj 250-odstotno inflacijo, ki 
je pod deset odstotkov padla 
šele leta 1995. Deset let kas-
neje, leta 2015, smo prvič 
imeli deflacijo, nato pa še 
enkrat, in sicer lani.

Za povprečno plačo več 
kruha, sladkorja, olja, ...

Primerjava cen in plač od 
leta 1991 do danes je precej 
težavna, ker je Slovenija v 
tem obdobju prešla z dinar-
jev na uporabo bonov, nato 
tolarjev in nazadnje evrov. 
V statističnem uradu so iz-
računali, da je leta 1991 pov-
prečna neto plača znašala 43 
evrov, lani pa 1209 evrov. 
Razliko v višini povpreč-
ne plače najbolje ponazori-
mo s tem, koliko neke dob-
rine smo lahko s tem denar-
jem kupili v leto 1991 in ko-
liko lani. Na primer: pred 
tridesetimi leti smo s pov-
prečno mesečno neto pla-
čo lahko kupili 397 kilogra-
mov kruha, lani 449 kilo-
gramov, največ (571 kilogra-
mov) smo ga lahko kupili 
leta 1997, najmanj (389 ki-
logramov) pa leta 2002. Za 

kilogram kruha je bilo v letu 
osamosvojitve (preračuna-
no v evre) treba odšteti 0,11 
evra, lani je bila povprečna 
cena 2,42 evra.

Velik porast števila 
upokojencev 

V tridesetih letih se je 
močno spremenila sestava 
prebivalstva glede na njego-
vo aktivnost – delež aktivnih 
se je zmanjšal z 62 na 56 od-
stotkov, temu primerno pa 
se je zvišal delež neaktiv-
nih. Največ se je povečal de-
lež upokojencev – leta 1991 
so upokojenci predstavlja-
li 15 odstotkov prebivalcev, 
starih 15 let ali več, lani pa že 
skoraj 30 odstotkov. Število 
upokojencev se je v tem ob-
dobju zvišalo z 230 na 530 
tisoč.

Prebivalstvo se je močno 
postaralo

Ob koncu leta 1991 je sta-
tistika beležila v Sloveni-
ji 1.998.912 prebivalcev, v 
začetku letošnjega leta pa 
2.108.977 ali kar 110.065 
več. Slovenija je prvič pre-
segla mejo dva milijona 
prebivalcev leta 2005, pot-
lej število ni več padlo pod 
to mejo. Sredi leta 2019 so 
prvič v več kot 160-letni zgo-
dovini, odkar ima statistika 
zanesljive podatke o števi-
lu prebivalcev na sedanjem 
ozemlju Slovenije, našteli 
več moških kot žensk. Pre-
bivalstvo se je v tridesetih 
letih močno postaralo, pov-
prečna starost prebivalstva 
se je v tem obdobju zvišala s 
36,2 na 43,7 leta. Od sredi-
ne leta 2003 ima Slovenija 
več starega prebivalstva (65 
let in več) kot mladega (15 
let ali manj). K spremenjeni 
demografski podobi so po-
membno prispevale tudi se-
litve. Sredi leta 1995 je bilo v 
Sloveniji 47 tisoč tujih drža-
vljanov, v začetku letošnje-
ga leta pa že 169 tisoč.

Za osem let višja 
povprečna starost umrlih

V tridesetih letih, odkar 
imamo svojo državo, se je 
največ otrok rodilo v letu 
2010, več kot 22 tisoč, in naj-
manj v letu 2003, približno 
17.300, lani se jih je 18.527. 
Matere so ob rojstvu prvega 
otroka vse starejše: leta 1991 
so bile v povprečju stare 
malo več kot 24 let, predlani 
29,5 leta. Če se je leta 1991 le 
nekaj več kot četrtina otrok 
rodila zunaj zakonske zveze, 
je že od leta 2007 dalje ta de-
lež več kot polovični, predla-
ni je bil skoraj 58-odstotni. 

Povečuje se število družin 
brez otrok in enostarševskih 
družin, hkrati pa se zmanj-
šuje tudi število otrok v dru-
žinah.

Prebivalci Slovenije živi-
mo vse dlje, v tridesetih le-
tih se je povprečna starost 
umrlega zvišala za osem 
let, s 70 na 78 let, pri tem 
pa moški umirajo v povpre-

čju osem let prej kot ženske. 
V zadnjih tridesetih letih je 
bila umrljivost najvišja lani, 
ko je zaradi vpliva epidemi-
je covida-19 umrlo skoraj 
24 tisoč prebivalcev. Prav 
zaradi visoke umrljivosti je 
bilo leto 2020 leto z najviš-
jim negativnim naravnim 
prirastom po drugi svetov-
ni vojni.

Manj ljudi pod pragom 
revščine

Kako se je v tridesetih le-
tih spremenila kakovost živ-
ljenja v Sloveniji? Na to ka-
žejo številni (statistični) po-
datki, med drugim o revšči-
ni. Mesečni prag tveganja 
revščine se je od 1997. do 
2019. leta nominalno zvišal 

z 276 na 703 evre: leta 1997 
je pod pragom revščine ži-
velo 14 odstotkov prebival-
stva, predlani pa 12 odstot-
kov. V letu 2005 je 10 od-
stotkov gospodinjstev oce-
nilo, da s svojimi dohod-
ki brez težav preživijo me-
sec, predlani je tako ocenilo 
18 odstotkov gospodinjstev. 
Med izdatki za življenjske 

potrebščine se je delež za 
hrano in brezalkoholne pi-
jače v obdobju 1998–2018 
znižal s 25 na 14 odstotkov.

Boljša opremljenost 
gospodinjstev 

Zanimiva je tudi primer-
java med tem, kako so bila 
gospodinjstva opremljena 
s trajnimi potrošnimi dob-
rinami nekdaj in kako so 
danes. Leta 1990 je imelo 
barvni televizor 72 odstot-
kov gospodinjstev, danes je 
takšnih 96 odstotkov; de-
lež gospodinjstev s pomi-
valnim strojem je v tem ob-
dobju porasel z 10 na 62 od-
stotkov, delež tistih z oseb-
nim avtomobilom z 71 na 
82 odstotkov. Leta 1995 je 

imelo osebni računalnik 14 
odstotkov gospodinjstev, v 
letu 2018 je bilo takšnih 76 
odstotkov. Mobilni telefon 
je imelo leta 2018 že prak-
tično vsako gospodinjstvo, 
pred dvajsetimi leti pa le 
vsako peto.

Prebivalstvo bolj 
izobraženo

Izobrazbena raven prebi-
valstva Slovenije se zvišu-
je, v letu 1991 je med prebi-
valci Slovenije prevladova-
la osnovnošolska izobrazba, 
lani pa srednja strokovna in 
srednja splošna izobrazba. 
Vse več otrok je vključenih v 
vrtce, lani jih je bilo čez 86 ti-
soč ali polovico več kot pred 
15 leti.

Nove tehnologije

Velike spremembe v 
življenju prebivalstva so 
povzročile nove tehnolo-
gije. Leta 2004 je imela 
dostop do interneta manj 
kot polovica gospodinjstev v 
Sloveniji, lani pa že 90 od-
stotkov. Pred 15 leti je stori-
tve e-bančništva uporablja-
lo približno 230 tisoč drža-
vljanov, starih od 16 do 74 
let, lani je bilo takih že več 
kot 805 tisoč. Z razvojem 
interneta so se spremenile 
tudi nakupovalne navade. 
Leta 2004 je na spletu na-
kupovala manj kot desetina 
prebivalcev, starih od 16 do 
74 let, lani pa že več kot dve 
tretjini.

V zadnjih tridesetih letih 
se je Slovenija tudi v veliki 
meri motorizirala. Leta 1991 
je bilo registriranih 602.884 
osebnih avtomobilov, lani 
pa 1.170.690; torej pride na 
en osebni avtomobil 1,8 pre-
bivalca.

Za povprečno plačo več dobrin
Kako smo v Sloveniji živeli pred tridesetimi leti in kako danes? Kako se je v tem obdobju gibal bruto domači proizvod, kaj se je dogajalo s cenami in inflacijo, 
koliko se je izboljšala kakovost življenja, koliko je še revščine, kakšne spremembe je povzročil internet, kako se je gibalo število prebivalcev ...? Veliko 
odgovorov na ta vprašanja so dali v državnem statističnem uradu, kjer so ob tridesetletnici samostojne države izdali posebno publikacijo. 

Za povprečno plačo dobimo zdaj v trgovini več dobrin kot pred tridesetimi leti. / Foto: Tina Dokl

Količina dobrin, kupljenih s povprečno neto 
mesečno plačo v obdobju 1991–2020

Dobrina 1991 2020

Kruh (kg)    397  449
Pšenična moka (kg)  693  1679
Svinjina, kotlet (kg) 61 208
Jedilno olje (l)  237  870
Krompir (kg) 787   1570
Sladkor (kg)   409  1405
Kava (kg)  36   134
Kino vstopnica  192  203 
Žensko striženje 17   36

Vir: Statistični urad RS

Opremljenost gospodinjstev s trajnimi 
potrošnimi dobrinami (v odstotkih)

Dobrina Leto 1990 Leto 2018

Barvni televizor 72 96
Videokamera 5 43
Radijski sprejemnik 79 82
Osebni računalnik ...   76
Pralni stroj 93 97
Stroj za sušenje perila ... 37
Hladilnik 95 98
Pomivalni stroj 10 62
Mikrovalovna pečica ... 56
Osebni avtomobil 71 82
Kolo   69  46
Mobilni telefon ... 96

Vir: Statistični urad RS
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Podobe vojne na Gorenjskem

Tabla letalskih odhodov na letališču Brnik v času, ko je bilo 
letališče zaprto; junij/julij 1991 / Foto: arhiv Adrie Airways

Kolona oklepnih vozil na gorenjski regionalni cesti;  
27. junij 1991 / Foto: Mirko KunšičBlokada mostu čez Tržiško Bistrico / Foto Mirko Kunšič

Menjava mejne table na Ljubelju, kjer je vseh deset dni 
plapolala slovenska zastava; 26. junij 1991 / Foto: Mirko Kunšič

JLA na mejnem prehodu Ljubelj / Foto Mirko Kunšič

Menjava mejnih tabel na mejnem prehodu Jezerski vrh; 26. 
junij 1991 / Foto: Gert Eggenberger, Celovec

Zgorela oklepna transporterja za tanke JLA na mejnem 
prehodu Karavanke; 30. junij 1991 /  Foto: Slavko Hočevar

Ostanki avtomobila dveh avstrijskih novinarjev. Ko sta se 
vozila po letališki pisti, so ju zadeli izstrelki tankov JLA; 28. 
junij 1991 / Foto: Marjan Mikluš

Brnik, parkirišče pred glavno letališko stavbo po napadu 
letal JLA; 28. junij 1991 / Foto: Bojan Lučovnik

Sežgani avtobus na regionalni cesti Kranj–Brnik, ob letališču, 
je predstavljal barikado tankovski koloni JLA; 4. julij 1991 

Po uspešno končanih pogajanjih je sledil umik tankov in 
pripadnikov JLA z Brnika; 4. in 5. julij 1991 / Foto: Jure Cigler

Slovenska zastava je na Jezerskem vrhu svečano 
zaplapolala 29. junija 1991 ob 19.15. Predaja mejnega 
prehoda je bila opravljena ob 18. uri. / Foto: Gert Eggenberger, Celovec
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»Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan,« 
so bile preroške besede Milana Kučana. In res 
so se naslednji dan sanje razblinile. Slovenija 
je bila v vojni. Res je, da je vojna k sreči trajala 
le deset dni, a treba je vedeti, da vsaka vojna, 
pa ni pomembno, kako dolgo traja, za seboj 
pušča žrtve, vdove in sirote. Če se je za civilno 
prebivalstvo vojna končala po desetih dneh, pa je 
bila situacija za pripadnike Teritorialne obrambe 
napeta vse do trenutka, ko je zadnji vojak JLA 
zapustil Slovenijo. Med prebiranjem fotografij, ki 
jih hranimo v Gorenjskem muzeju, sem izbrala 
kolaž vojnih podob tistega časa na Gorenjskem.
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med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (804)

Praznujejo tudi Slovenci na tujem
Trideseto obletnico usta-

novitve države Republike 
Slovenije, njen rojstni da-
tum je 25. junij 1991, ponos-
no praznujejo tudi Slovenci 
v zamejstvu in izseljenstvu. 
Nekateri od njih so bili te ju-
nijske dni tudi v Ljubljani. V 
čast novi državi je v Cankar-
jevem domu zasedal Svetov-
ni slovenski kongres, ki pa je 
moral zaradi nevarnosti za-
sedanje prekiniti. 

V zamejstvu in po svetu 
je bilo že nekaj prireditev v 
počastitev tridesete obletni-
ce ustanovitve države slo-
venskega naroda. V Vatika-
nu je slovesno mašo daroval 
slovenski kardinal dr. Franc 
Rode. Svet slovenskih orga-
nizacij v Italiji, ena od dveh 
krovnih organizacij Sloven-
cev v Furlaniji in Julijski 
Krajini, je svojemu logotipu 
dodal simbol praznika drža-
ve matičnega naroda. 

Jubilejnega dneva držav-
nosti so se že spomnili tudi 
Slovenci v Porabju na Ma-
džarskem. Njihove slovesno-
sti se je udeležila slovenska 
ministrica za Slovence v za-
mejstvu in po svetu dr. Hele-
na Jaklitsch. V Zgornjem Se-
niku so predstavili knjigo av-
torja Lojzeta Kozarja mlaj-
šega o župniku Janošu Ku-
harju, ki je skoraj pol stoletja 

ohranjal slovensko narodno 
zavest v Porabju in rojake 
bodril z besedami, da Sloven-
ci smo bili, smo in bomo os-
tali. Osrednjo slovesnost pa 
je v vojaškem muzeju v Če-
pincih organiziralo Društvo 
porabskih slovenskih upoko-
jencev. Meja nas sicer loči, so 
dejali, vendar slovenski na-
rod brez Slovencev iz Porab-
ja ne bi bil popoln. 

Praznika ustanovitve dr-
žave matičnega naroda se 
spominjajo tudi Slovenci 
na Koroškem. Osrednje pri-
reditve bodo v sredo, 30. ju-
nija, ob 16.30, ko bodo v Ti-
schlerjevi dvorani Mohor-
jeve hiše odprli fotografsko 
razstavo koroškega Sloven-
ca Marjana Fere o vojni za 
Slovenijo. Pol ure kasne-
je bo prav tako v Mohorjevi 
hiši okrogla miza o dogod-
kih pred tridesetimi leti, na 
kateri bodo sodelovali Lojze 
Peterle, Karel Smolle, Ra-
imund Grilc in Rudi Mer-
ljak. Za glasbeni program bo 
skrbel Aleksander Mežek. 
Ob 19. uri pa se bo v Tehno-
loškem parku v Celovcu za-
čel praznični sprejem, na 
katerega vabita generalni 
konzul Republike Sloveni-
je v Celovcu dr. Anton No-
vak s soprogo dr. Vesno No-
vak. O nastanku Republike 

Slovenije in vojni za nje-
no obrambo bo govora tudi 
na okrogli mizi in razstavi, 
ki bosta v četrtek, 15. julija, 
ob 17. uri v Mohorjevi hiši. 
O tej temi bodo govorili dr. 
Helena Jaklitsch, dr. Karel 
Hren, Milan Piko in zvezna 
poslanka Olga Voglauer.

Porabski Slovenci so praznovali skupaj z ministrico 
Jaklitschevo. / Foto: Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

Jubileju slovenske 
države namenja posebno 
pozornost tudi avstrijska 
radiotelevizija ORF, ki 
je med osamosvojitveno 
vojno pomagala 
slovenski televiziji in ji 
omogočala povezave s 
svetom. V sredo zvečer 
je na drugem programu 
v okviru oddaje 
Weltjournal predvajala 
dokumentarec o vojni za 
Slovenijo.

Igor Kavčič

Sprejem v pionirje, Rubi-
kova kocka, Laibach, pan-
kerji in šminkerji, čez mejo 
po kavo, prašek, banane, Vu-
čko in olimpijske igre, Ma-
ček Muri, boni za bencin, 
vožnja po pravilu par – ne-
par, delavske stavke, oglaše-
valska akcija Slovenija, moja 
dežela, nagradna igra Poda-
rim – dobim, politične are-
tacije, strip Diareja in pro-
dajalci Mladine, sprava, Ka-
ravanški predor, plebiscit, 
agresija JLA, priznanje nove 
države, prva olimpijska me-
dalja za samostojno Sloveni-
jo … in številne druge male 
in velike vsakdanjosti ali po-
sebnosti zadnjega desetle-
tja pred slovensko osamo-
svojitvijo so še vedno v spo-
minu srednje in starejše ge-
neracije. Takrat še nerojena 
današnja mladina o tem kaj 
izve iz učbenikov in pripo-
vedovanj. S knjigo Osamo-
svojitev – skoraj vse o poti k 
lastni državi je spoznavanje 
tega časa lažje. 

V iskanju duha časa

Knjiga je razdeljena na 
enajst poglavij, ki zajema-
jo obdobje od leta 1980 do 
1992, od Titove smrti, do 
prve olimpijske medalje za 
Slovenijo veslaškega dvojca 
Iztok Čop in Denis Žvegelj. 
Vsako poglavje ima uvodno 

besedilo, sledijo pa gesla 
in vsako izmed njih je pod-
krepljeno z ilustracijo Dami-
jana Stepančiča. Skupaj jih 
je več kot 150. »Vedel sem, 
da knjiga ne bo zasnovana 
ozko tematsko v smislu po-
litičnega procesa, ki je takrat 
potekal. Zdi se mi zelo po-
membno tisti čas predstaviti 
v vsem njegovem bogastvu, 
tako na športnem kot kultur-
nem in umetniškem ter so-
cialnem področju. Pri tem 
imam to prednost, da sem se 
takrat šolal in sem v študent-
skih letih ujel duh časa,« po-
jasnjuje avtor ilustracij in 
poudarja pomen širše obrav-
nave tistega obdobja. 

Želja založbe je bila 
večplastna predstavitev, saj 
osemdeseta leta niso zgolj 
politična zgodovina, ampak 
preplet različnih stvari. »Na 
eni strani je bilo pomanjka-
nje, imeli pa smo tudi odlič-
ne športnike in nagradno 
igro Podarim – dobim, ki 
je na nezavedni ravni zdru-
ževala ljudi. To je zgodovi-
na vsakdanjega življenja,« 
pove avtorica besedila Na-
taša Strlič, prepričana, da bi 
vsak drugače odgovoril na 
vprašanje, kako je doživljal 
ta čas. Tako rekoč pri vseh 
pomembnih dogodkih pa 
je bil zraven fotograf Tone 
Stojko. »Pred seboj sem 
imel enormno knjižnico fo-
tografij, iz katere sem lahko 

izbral ključne motive, ki sem 
jih risarsko preinterpretiral. 
Ilustracija pri tem ne deluje 
kot konkurenca fotografiji, 
saj ima neko svojo poetiko. 
Če ima fotografija tu doku-
mentarno funkcijo, ilustra-
cija v obravnavani dogodek 
bolj vnaša neko vzdušje,« o 
iskanju motivov za ilustraci-
je pripoveduje Stepančič.

Fotograf in športnik

»Vsi smo bili željni infor-
macij takoj, tisti hip. Spom-
nim se novinarskih konfe-
renc s sojenja četverici. Bile 
so ob tretji, četrti popoldan, 
ko se je končalo sojenje za 
tisti dan. Franci Zavrl, ki ni 
bil priprt, je imel vsak dan 
dobro obiskano novinarsko 
konferenco pod garažami 
na Roški. Bile so dogodek, 
vsi smo čakali, kaj bo nove-
ga. Na drugi strani pa so bili 
pogoji za delo slabi, ni bilo 
interneta, množičnih direk-
tnih prenosov, kot je to da-
nes, ko so protesti lahko is-
točasno predvajani na različ-
nih medijih,« se spominja 
Tone Stojko. »Občutek za 
reportažno fotografijo v sebi 
imaš ali pa ne. Lahko se mu-
čiš, pa ne boš posnel dobre 
fotografije, lahko se prepus-
tiš dogajanju in samo bele-
žiš. Sam sem vedno raje fo-
tografiral več kot manj. Iz-
bor slik potem je izključno 
racionalno dejanje. Izbereš 

fotografijo, za katero me-
niš, da bo preživela čas in bo 
čez trideset let imela enako 
energijo kot takrat, ko je bila 
posneta.«

Veslač Iztok Čop se prelo-
mnih časov spominja z nos-
talgijo. »Pri prebiranju knji-
ge sem osveževal spomine 
na osemdeseta leta, kako je 
bilo treba imeti dva komple-
ta tablic, da si se lahko vozil 
vsak dan,« se spominja naš 
vrhunski veslač. »Primerjal 
sem odnos do nacionalnih 
simbolov konec osemdese-
tih in na začetku devetdese-
tih v času osamosvajanja. Pri 
opremi s simboli nekdanje 
države nismo čutili nič po-
sebnega, ko pa smo oblekli 
tekmovalna oblačila s sim-
boli nove države, je bilo to 
nekaj povsem drugega, ve-
liko bolj čustvenega. Danes 
lahko rečem, da smo ime-
li srečo, da smo imeli mož-
nost to doživeti.« 

Zlorabe nacionalnega dre-
sa za različne nacionalizme 
Čop v veslaškem športu ni 
čutil, če že, pa je bilo tega 
s strani športnikov precej 
manj kot recimo s strani na-
vijačev. »Mogoče je bilo pri 
skupinskih športih tega ne-
kaj več, posebno če je bila v 
ozadju tudi politika.«

Objektiven pogled nazaj

Knjiga je zapisana v mir-
nem, objektivnem tonu. 

Njena vsebina sicer ni ideo-
loško nevtralna, ne izostane 
tudi občutek vznesenosti ob 
nastanku lasne države, se 
pa hkrati izogiba kakršni-
koli polarizaciji in poudar-
ja takratno enotnost. »Že 
na startu smo se odločili, da 
bomo pri snovanju knjige 
zavzeli samostojno držo in 
vsebina v njej ne bo produkt 
ene struje in enega človeka. 
Gre za prepletanje različ-
nih področij, na katerih se je 
sestavljal skupni akt osamo-
svojitve. Zgodbo sem želela 
pripeljati mirno do zadnje-
ga akta. Sama sem bila v tis-
tem obdobju še precej mla-
da, kljub temu pa sem kot 
zgodovinarka sicer temelji-
la na dejstvih, a sem vsee-
no poskusila ujeti duh časa. 
Pri tem so mi bile v pomoč 
tudi Damijanove ilustra-
cije,« svoj avtorski pristop 

opisuje Nataša Strlič in do-
daja, da je na čim prijaznej-
ši in hkrati čim bolj poveden 
način želela bralca uvesti v 
ta pomembni del narodove 
zgodovine. 

Otroci imajo v šolskih 
programih že od prvega ra-
zreda naprej zapisane vse 
praznike, državne simbole, 
v knjigi Osamosvojitev pa je 
predstavljeno, kako smo do 
njih prišli. Knjiga pa je na-
menjena tudi večgeneracij-
skemu branju – da se star-
ši, stari starši spomnijo do-
godkov iz tega časa, jih po-
doživijo in jih skupaj s svoji-
mi izkušnjami posredujejo 
mlajši generaciji. »Upam, 
da bo knjiga prispevala tudi 
k večjemu zavedanju, da se 
je za to, da v življenju dose-
žeš kaj večjega, preprosto 
treba potruditi,« še dodaja 
Iztok Čop.

Pot k lastni državi
Pri založbi Miš je ob tridesetletnici samostojnosti Slovenije izšla velika ilustrirana knjiga z naslovom 
Osamosvojitev. Njena avtorja sta kustosinja Nataša Strlič in ilustrator Damijan Stepančič.

Ilustrator Damijan Stepančič in kustosinja Nataša Strlič 
nas v knjigi popeljeta v zadnje desetletje pred slovensko 
osamosvojitvijo. / Foto: Tina Dokl
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Peter Colnar

Marjana Ahačič

Jutri bo minilo natanko 
trideset let od dne, ko je te-
danja slovenska skupščina 
sprejela ustavni zakon za 
uresničitev temeljne ustav-
ne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slo-
venije ter deklaracije o neod-
visnosti. Dan zatem je Slo-
venija razglasila samostoj-
nost in neodvisnost, kma-
lu za tem se je začela agresi-
ja jugoslovanske armade in 
osamosvojitvena vojna.

»Mož, ki je vodil slovenski 
parlament v ključnih osa-
mosvojitvenih trenutkih in 
tudi razglasil slovensko dr-
žavo, je bil dr. France Bučar. 
Ves čas je bil vključen v dol-
go in težavno pot, ki je vodi-
la v osamosvojitev. S svojim 
razumom, vztrajnostjo in 
odločnostjo je pripomogel k 
temu, da danes živimo v sa-
mostojni državi,« poudarja 
Ana Debeljak iz Gorenjske-
ga muzeja, avtorica razsta-
ve, ki so jo v Bohinju odpr-
li prejšnji petek, na ogled pa 
bo še do konca septembra.

Bogato in pestro življenje

Na razstavi je predstavlje-
no Bučarjevo življenje s po-
udarkom na politiki, pred-
vsem v obdobju okoli leta 
1990, a je avtorica želela 
pokazati tudi, da je bil dr. 

Bučar človek, ki je že v mla-
dih letih izstopal iz povpre-
čja in imel bogato in pestro 
življenjsko pot, ki je številni 
ne poznajo.

Kot lahko izvemo na raz-
stavi, se je v Bohinjski Bi-
strici rojeni Bučar med dru-
go svetovno vojno priklju-
čil Osvobodilni fronti. Itali-
janski okupatorji so ga zato 
zaprli in leto dni pred kon-
cem vojne poslali v Nemči-
jo, a je na poti tja pobegnil 
in se pridružil NOB. Po voj-
ni je diplomiral na ljubljan-
ski Pravni fakulteti, kjer je 
nato tudi predaval, a je mo-
ral kasneje fakulteto zara-
di kritike socialističnega sa-
moupravljanja zapustiti.

S svojim razmišljanjem in 
pisanjem je še večkrat raz-
buril tedanjo oblast, v slo-
venski zavesti pa je zapisan 
kot eden od avtorjev zname-
nite 57. številke Nove revi-
je, v kateri so leta 1987 teda-
nji intelektualci objavili pri-
spevke za slovenski nacio-
nalni program, in tudi so-
avtor Majniške deklaracije. 
Bil je predsednik prve de-
mokratično izvoljene skup-
ščine in eden od avtorjev slo-
venske ustave.

Dejaven je ostal tudi po 
osamosvojitvi; več kot dvaj-
set let je vodil Slovensko pa-
nevropsko gibanje. Do kon-
ca življenja je ostal kritičen 

opazovalec političnega in 
družbenega dogajanja. 

Delo, optimizem, 
poštenost

»Navdušilo me je, kako se 
je vedno zavzel za svoj narod. 
Samoumevno mu je bilo, 
da se vključi v narodnoosvo-
bodilni boj, kjer je bil v Kok-
rškem odredu v jurišnem 
bataljonu,« je občutke ob 

raziskovanju Bučarjeve-
ga življenja opisala Ana De-
beljak. »V njem je bilo veli-
ko Bohinjca: njegova odloč-
nost, celo trma ..., brez teh 
karakternih lastnosti najbrž 
danes ne bi bili v samostoj-
ni državi. Pa seveda razgle-
danost, izobraženost – to 
so bile njegove glavne zna-
čilnosti, kot jih vidim jaz.« 
Debeljakova si želi, da bi obi-
skovalci z razstave morda 

odhajali z željo, da bi mu bili 
vsaj malo podobni. »Bučar-
jev sin Janez mi je v pogovo-
ru povedal, da je bil oče več-
ni optimist, da je bilo v njem 
vse življenje tudi nekaj otro-
ške nedolžnosti. Nikoli ni iz-
gubil upanja, da je stvari mo-
goče izboljšati, ni pristajal na 
to, da se vdamo obupu. Verjel 
je, da se je treba za svoje cilje 
potruditi, biti delaven, kar je 
dr. Bučar zagotovo bil, pa da 

je z delom in poštenostjo mo-
goče daleč priti.«

V Bohinju so ponosni na 
rojaka

Ponosni smo, da je bil dr. 
France Bučar Bohinjec, pa je 
na odprtju razstave poudari-
la podžupanja Bohinja Moni-
ka Ravnik. »Zato smo se odlo-
čili, da bo njegov doprsni kip 
prvi, ki ga bomo postavili v bo-
hinjski aleji slavnih pred Kul-
turnim domom Joža Ažma-
na; načrtujemo, da jo bomo 
uredili že v prihodnjem letu.« 
Bronasti kip je za občino že 
izdelal akademski kipar Jer-
nej Mali, trenutno pa je kot 
del razstave o dr. Francetu 
Bučarju na ogled v Muzeju 
Tomaža Godca. 

»Ob novici, da bo razstava, 
posvečena očetu, prav v Bohi-
nju, smo bili prijetno prese-
nečeni,« je na odprtju razsta-
ve v imenu družine povedal 
sin Franceta Bučarja Janez 
Bučar. »Hvaležni smo avtori-
ci, muzeju in bohinjski obči-
ni, ki se je odločila, da očetu 
v spomin pred kulturnim do-
mom postavi njegov kip. Prav 
se nam zdi, da je to prav v Bo-
hinju. Tu je oče še v obdob-
ju pred osamosvojitvijo, ko so 
bili za vse nas težki časi, našel 
zatočišče, kamor se je rad vra-
čal in kjer se je vedno počutil 
tudi varnega.«

Mož, ki je razglasil samostojnost
Ob obletnici osamosvojitve Slovenije so v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici pripravili razstavo o dr. Francetu Bučarju, enem od ključnih akterjev 
slovenskega osamosvajanja in soavtorju slovenske ustave. Čeprav je večino svojega življenja preživel v Ljubljani, se je vedno imel za Bohinjca. V rodni 
Bohinjski Bistrici je tudi pokopan.

Avtorica razstave Ana Debeljak, kustosinja Gorenjskega muzeja, ob doprsnem kipu 
dr. Franceta Bučarja, ki je trenutno del razstave v bistriškem Muzeju Tomaža Godca, v 
prihodnje pa bo kot prvi postavljen v novo alejo slavnih pred Kulturnim domom Joža 
Ažmana v Bohinjski Bistrici.

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Alojzij Knafelc in njegov pečat 
Slovenije

Ni Slovenca, ki bi v svo-
jem življenju zapustil toli-
kokrat ponovljeno zname-
nje, kot ga je s planinsko 
markacijo kartograf in pla-
ninec Alojzij Knafelc. Mar-
kacijo, belo piko, obdano z 
rdečim kolobarjem, sreču-
jemo praktično po vseh slo-
venskih gorah, tudi kot ne-
kakšen pečat slovenstva.

Rodil se je 23. junija 1859 
v Šmihelu pri Novem mes-
tu. Po končani gimnaziji 
je služboval kot učitelj, po-
tem pa je kot risar sodelo-
val pri konstrukciji železni-
ške povezave med Hrpelja-
mi in Kozino. Ko je bil pre-
meščen v Beljak, je bil leta 
1900 med ustanovitelji 
ziljske podružnice Sloven-
skega planinskega društva. 

Med letoma 1906 in 1915 je 
služboval v Trstu, potem pa 
do upokojitve leta 1922 na 
Češkem in v Zagrebu.

Leta 1922 je postal načel-
nik markacijskega odseka 
Slovenskega planinskega 
društva, leta 1923 pa je sam 
prebarval celoten Aljažev 
stolp. Leto prej je za Pla-
ninski vestnik napisal na-
vodila za markiranje poti 
in izdelavo smerokazov, ki 
so leta 1924 izšla v samos-
tojni publikaciji. Knafe-
lčev seznam smerokazov je 
leta 1936 obsegal natančno 
466 tabel. 

Od leta 1928 do smrti leta 
1937 v Ljubljani je bil oskr-
bnik Koče pri Triglavskih 
jezerih. Na to opozarja 
spominska plošča na skali 

ob jezeru. Narisal je vrsto 
grebenskih kart, med dru-
gim Julijcev in Kamniških 
Alp, ter zemljevida Bleda 
in Roža.

Knafelčeve markacije so 
bele pike, obdane z rde-
čim kolobarjem. Velike so 
od osem do deset centime-
trov, medtem ko je razmer-
je med rdečo barvo in belo 
piko v prečnem prerezu ena 
proti dve. Uporabljajo se za 
večino slovenskih poti, ra-
zen za evropski pešpoti E6 
in E7. Nanje naletimo tudi 
na planinskih poteh po dr-
žavah nekdanje Jugosla-
vije. Predpisuje jih Zakon 
o planinskih poteh iz leta 
2007. Po Knafelcu se ime-
nujeta planinski priznanji 
Knafelčeva diploma od leta 

1960 in Knafelčevo prizna-
nje od leta 2004. Pošta Slo-
venije je ob 150. obletni-
ci njegovega rojstva izdala 
znamko in priložnostni žig 
z njegovim imenom.

Oznake, ki označuje-
jo planinsko ali pohodni-
ško pot, se med državami 
razlikujejo. V Sloveniji se 
za označevanje planinskih 
poti uporablja markacija 
z belo piko z rdečim kolo-
barjem, za evropske pešpo-
ti pa rumena pika, obdana 
z rdečim kolobarjem. Prva 

s Knafelčevo markacijo oz-
načena pot je bila pot na 
Triglav že leta 1871. Enotno 
označevanje planinskih 
poti se je začelo, ko je leta 
1922 Alojz Knafelc pred-
ložil Navodila za jednotno 
markiranje potov. Danes 
tako za označevanje posa-
meznih poti kot tudi za nji-
hovo nadelavo, vzdrževa-
nje in smerne table skrbi-
jo posamezna planinska 
društva in njihovi člani, ki 
delujejo v markacijskem 
odseku.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
  V Tržiču se je 21. 6. 1740 rodil Janez Krstnik 

Primic. Okoli leta 1760 je prišel v Ljubljano ter 
vsaj že leta 1768 odprl kramarijo s platnom na 
Špitalskem mostu. Bogatel je naglo. Ko se je poročil 
s Terezijo Fajdiga, je dobil ljubljansko meščanstvo. 

  V Kamniku se je 21. 6. 1867 rodil Alojzij Benkovič. 
Pri Slovenski šolski matici v Ljubljani je leta 
1922 izdal Slovensko-latinsko-nemški rastlinski 
imenik slovenskih dežel. Ob lekarniškem delu se 
je ukvarjal s prevajanjem leposlovja iz slovanskih 
jezikov, nemščine, angleščine, francoščine in 
italijanščine ter z zbiranjem rastlinskih imen.
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Razgledi

Vaš razgled

Gorazd Stariha

Da se je brezdelna gospo-
da sredi belega dne »dol da-
jala«, je za zapolnitev dnev-
nih dejavnosti meščanstva 
nekako pričakovati. Zani-
mivo pa je, s kakšno samou-
mevnostjo so sprejemali Ar-
carijevo preverjanje stanja 
vulve Ambroževe, ki je tudi 
pohitela z opravičevanjem, 
da jo je malo prej »naskočil« 
mož. Ta je to tudi priznal in 
za sodišče je bila ta njegova 
potrditev ključna, da ni šlo 
za krvoskrunstvo. Vlažnost 
beder, ki jo je ugotovil Ar-
cari s svojim otipavanjem 

Ambroževe, je bila spreje-
ta kot dejstvo, vprašanje je 
bilo samo, kdo jo je povzro-
čil, oče ali mož. Ker je sle-
dnji potrdil ženino »opra-
vičilo«, da je bil on zadnji 
na njej, je sodišče (z olajša-
njem) ugotovilo, da ni šlo za 
krvoskrunstvo.

Verjetno kar nekaj posil-
stev sploh ne bi bilo prija-
vljenih, če ne bi bila posle-
dica nezaželena nosečnost. 
Taki primeri so bili po dru-
gi strani lahko tudi vprašlji-
vi, ker se je izgovarjanje na 
posilstvo lahko zlorabljalo 
za navadno prešuštvo z ne-
želenimi posledicami. »Po-
silstvo!« pa so že od nekdaj 
znale zakričati dame, če so 
bile zalotene v položaju, ki 
jim ga niso prisojali.

Tako je bilo tudi v primeru 
Franca Zagorca iz ljubljan-
skega Poljanskega predme-
stja, ki je v začetku januar-
ja 1855 prijavil, da ko se je 
dopoldan nenapovedano 
vrnil domov, je zalotil ženo 
in gosta, ki je prenočeval pri 
njem, v sumljivem položa-
ju. Ta gost je bil železniški 
uradnik Janez Šegula.

Na vprašanje, kaj se doga-
ja, mu je žena Marija odgo-
vorila, da jo je Šegula vrgel 
na posteljo in hotel z njo ob-
čevati, kar bi mu tudi uspe-
lo, da se Franc ni nenadoma 
vrnil domov.

Na zaslišanju je Marija 
nato razložila, da je tistega 

jutra, ko je mož odšel na 
delo, ostala v stanovanju 
sama z gostom, ki je pri nji-
ju prenočil. Nekajkrat da ga 
je šla budit, češ da bo čas, 
da gre, ampak kakor hit-
ro je prišla v njegovo bliži-
no, je začel stegovati roke po 
njej, da bi jo potegnil k sebi 
v posteljo, vendar se mu je 
vsakokrat izognila in odšla 
iz sobe. 

Okrog devete je ponov-
no vstopila v sobo, Šegu-
la je že vstal in bil oblečen. 
Pa jo je zagrabil z obema 
rokama, objel, vrgel počez 
na posteljo, tako da je ime-
la eno nogo na postelji, dru-
go na tleh. Seveda se mu je 
upirala z vsemi močmi, ven-
dar se ji je vsilil med nogi, ji 
dvignil obleko, že se je do-
taknil trebuha svojim moš-
kim udom, vendar mu ga za-
radi njenega upiranja, pre-
mikanja, še ni uspelo vtak-
niti v njeno nožnico, kar bi 
mu nazadnje gotovo uspelo 
kljub silovitemu upiranju, 
če ga ne bi presenetil nena-
den prihod njenega moža. 
Takoj je vstala in odhitela k 
možu v predsobo in mu vse 
natančno in po resnici razo-
dela. Pomoči da pri tem na-
padu Šegule ni mogla prikli-
cati, ker je bilo njuno stano-
vanje osamljeno na podstre-
hi, tako da je nihče ne bi mo-
gel slišati in je bila povrhu 
tega ravno takrat močno hri-
pava in skoraj brez glasu.

Skrb za izgubljeno 
čast, nosečnosti
spolnost  
in nasilje

Tino Mamić

Janša je svetniški prii-
mek. Nastal je bil namreč 
iz svetniškega imena Janez. 
Izjemna priljubljenost sve-
tnika Janeza Krstnika in nje-
govih soimenjakov je vzrok, 
da imamo več desetin priim-
kov iz tega imena. Koliko, se 
v resnici niti ne ve. Celo ko-
liko je svetih Janezov, se ne 
ve, a verjetno že več kot pet-
deset. Poleg Janeza Evange-
lista, Janeza Nepomuka, Ja-
neza Zlatoustega, Janeza od 
Boga in mnogih drugih.

Sv. Janez Krstnik je eden 
najbolj priljubljenih svetni-
kov na Slovenskem, tudi za-
radi tega, ker goduje o kre-
su in se tako navezuje na 
predkrščansko praznova-
nje kresne noči. Janez Kr-
stnik je nadomestil staro-
slovanskega boga Kresnika, 

zlatolasega in zlatoglavega 
božanstva s konjskimi uh-
lji. Juniju se je včasih reklo 
šentjanževec, nadvse zdra-
vilni rastlini, ki zlato zacve-
ti o kresu, pa se reče šen-
tjanževka. Olju, ki ga zara-
di preproste priprave mnogi 
delajo sami, da šentjanžev-
ka značilno rubinasto barvo. 

Učinkovito zdravi opekline 
in celi površinske rane. 

Janez Krstnik je živel v pu-
ščavi in se hranil z medom 
in kobilicami. Bil je Jezusov 
bratranec, enkrat zamak-
njen, kot se uradno reče. 
Poznamo ga kot »glas vpi-
jočega v puščavi«, preroka, 
ki je spodbujal k spreobr-
nitvi. Jezusa je krstil v reki 
Jordan. Vladar Herod Anti-
pa ga je dal zapreti v temni-
co in mu dal odsekati gla-
vo, saj mu je Janez Krstnik 
očital, da je varal ženo. Zato 
ga včasih, bolj hudomušno, 

imenujejo tudi Janez brez 
glave.

Iz imena Janez imamo ve-
liko izpeljank. Ivan je naj-
pogostejša. Zelo priljublje-
no ime je bilo tudi Janč. Iz 
te različice je nastal tudi pri-
imek Janša. Enako je nastal 
priimek Jančar. Izpeljanki 
priimkov Janša in Jančar sta 
Jančič ali Janšič.

Ime Janez je tipično slo-
vensko in ga v taki obliki dru-
gi narodi ne poznajo. Oni 
imajo Johne, Johanne, Gi-
voannije in Juane. Ime je iz-
vorno hebrejsko, Jehohanan 
ali okrajšano Johanan. Prvi s 
tem imenom je bil veliki du-
hovnik v templju v Jeruzale-
mu leta 410 pr. Kr. Kot vsa 
judovska imena ima svoj po-
men: Bog je milostljiv. Pisa-
no z veliko, Bog, saj ne gre za 
kakega Peruna. Janez je nas-
tal na podlagi latinske različi-
ce Ioannes. V južni in vzhod-
ni Sloveniji je bolj kot Janez 
uveljavljen Ivan, ki pa je nas-
tal iz grške različice. Janez je 
bolj kranjski, zato upraviče-
no rečemo tudi kranjski Ja-
nez.

Osebno ime Janč, Janš ali 
Janše najdemo večkrat ome-
njeno že v srednjem veku. V 
Proseku pri Trstu je leta 1498 
živel kajžar Janše Hlača (Janse 
Chlatscha), v Šembidu ali da-
našnjemu Podnanosu pa leto 
kasneje Janše Koppatin (Janse 
Koppatin). 

Janša je kranjski priimek, ki 
ima dvoje samostojnih gnezd, 
notranjsko in gorenjsko. Eno 
je v okolici Žirovnice, dru-
go v Po(lho)grajskem hribov-
ju. Dva najbolj znana nosilca 

priimka, čebelar Anton Jan-
ša in predsednik vlade Janez 
Janša, sta prvi iz gorenjskega, 
drugi iz notranjskega gnez-
da. Vseh 330 nosilcev priimka 
Janša je bržkone v sorodu bo-
disi z enim bodisi z drugim. 
Število ljudi s tem priimkom 
rahlo raste. Drugod na svetu 
priimka Janša ne najdemo, 
razen ducat Čehov in Čehinj. 
Slednje se pišejo po staroslo-
vanski navadi z žensko konč-
nico: Janšova. 

                       (Se nadaljuje)

Gorenjski priimki

Janša, 1. del

Umetelni zapis priimka v urbarju za Polhov Gradec iz leta 
1589: Štefan Janša, Steffan Jancher. Ta zapis kaže, da sta 
priimka Jančar in Janša različici istega priimka. Urbar hrani 
Arhiv Republike Slovenije (SI AS 1074/138)

Ena od najstarejših omemb priimka Janša v matičnih 
knjigah na Gorenjskem je v župniji Radovljica. V Hrašah 
se je 25. septembra 1672 rodil Mihael Janša, stric čebelarja 
Antona. Knjigo hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1667-
1680 Radovljica, str. 124)

Vročinski val, ki nas sili v iskanje hladne sence in osvežilnih napitkov, bo, kot kaže, tudi na 
Gorenjskem vztrajal še nekaj dni. V sušnem obdobju se zelo poveča tudi možnost požarov 
v naravi, katerih gašenje je izjemno težavno in dolgotrajno. Pazimo torej, da marljivi gasilci 
ne bodo imeli dodatnega dela. Tule je šlo na srečo za – sicer prav tako naporno – gasilsko 
vajo, po njej pa več kot zaslužena osvežitev. S. L. / Foto: Tina Dokl

Mnogi športniki, tako profesionalne kot rekreativne narave, za svoje aktivnosti in izdatne 
napore prejemajo energijo in motivacijo od svojih zvestih navijačev pa tudi drugih 
ljubiteljev športa. Tako je bilo tudi na nedavnem Teku štirih mostov v Škofji Loki, kjer je 
tekmovalce pred ciljno črto spodbujala prav posebna »športna navdušenka«. Zadnji metri 
tokrat niso bili prenaporni. S. L. / Foto: Tina Dokl 
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Rešitev:

Rešitev:

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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S tovornjakom skozi Slovenijo 
Mujo pelje tovornjak skozi Slovenijo, ko ga na dolenjski 
avtocesti ustavi policija.
»Ne dela vam zadnji desni smernik,« mu reče policist.
Mujo stopi iz tovornjaka, gleda okrog in se čudi.
»Gospod, ne dela vam zadnji smernik,« ponovi policist.
Mujo še kar vidno začuden postopa okrog tovornjaka.
Policist zdaj že vidno nervozen: »Smernik vam ne dela, 
gospod, smernik!«
Mujo naenkrat: »Mah pusti ti smernik, gledam, kam je 
šla prikolica.«

Barvanje oken
Šef gradbenega podjetja pošlje Pepeta, naj prebarva 
nekaj oken stare hiše, ki jo obnavljajo.
Pepe hitro in natančno opravi delo ter se oglasi pri šefu: 
»A moram prebarvati tudi okenske okvire?« 

Facebook 
Kaj dela ruski pes na Facebooku?
Lajka.

Je že s kom hodila? 
Fant vpraša svoje dekle: »A si ti že s kom hodila pred 
menoj?«
»Nisem. Vsi so imeli avto,« odgovori dekle.

Nasprotno od smeha 
Učiteljica vpraša učence v sedmem razredu: »Ali ve kdo, 
kaj je nasprotje od smeha?«
»Jaz vem, učiteljica. To je seks,« se takoj oglasi Lukec.
»Kako to misliš, Lukec?«
»Enostavno smeh je 'ha, ha, ha', seks je pa 'ah, ah, ah'.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Glede zadeve, za katero mislite, da je že zaključena, dobite 
informacije, ki vas pripeljejo do cilja, v katerega ne verjame-
te več. V tem tednu vam bo uspelo najti čas, da se spočijete 
in naredite načrt za dopust. Končno se vse dobro reši.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Če boste hoteli uresničiti svoje želje na ljubezenskem pod-
ročju, boste morali hitro spremeniti svojo taktiko. Vse pre-
več delujete v ozadju, namesto da bi se postavili v ospre-
dje. Dopust bo potekal po načrtu in še bolje, brez skrbi.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Izčrpali boste vso svojo delovno energijo in cel teden 
preživeli v upanju na čimprejšnji dopust. A kaj, ko dobro 
veste, da je pred vami še veliko dela in da so naloge, ki so 
odvisne samo od vas. V pomoč vam bo dobra volja prija-
telja.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Nov poslovni začetek vam bo dal veliko energije, tako da 
boste lahko tudi stare, ničkolikokrat preložene zadeve 
spravili na svoje mesto. Končno pride do vas sporočilo, ki 
ga že nekaj časa pričakujete. Vsebina vam bo dala veliko 
misliti.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V naslednjih dneh boste izkoristili čisto vse ugodnosti, ki 
vam bodo ponujene. Marsikaj se vam bo spremenilo na 
bolje, v ljubezensko življenje pa vam vstopi oseba, ki bo 
ključnega pomena za vašo prihodnost. Pogum velja.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Že sama misel, da bi se odpravili stran od vsega, vam bo 
odnesla vso slabo voljo. Si predstavljate, kakšno veselje bi si 
naredili, če bi samo misel tudi realizirali. Poskusiti ni greh, 
možnosti pa se bodo tudi pokazale. Četrtek bo vaš dan. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Vreme bo na vas precej vplivalo, zato bo vaše počutje v 
naslednjem tednu precej nestabilno. Svoja čustva in obču-
tke boste skrivali pred drugimi, čeprav to nikakor ni dobro 
zdravilo. Nekdo, od kogar tega ne pričakujete, vam bo stal 
ob strani.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Način življenja in vaše razmišljanje – vse se vam bo posta-
vilo na glavo. Veliko stvari bo dobilo nov smisel, saj boste 
videli z drugačnimi očmi. Vse, kar je črno, se bo spremeni-
lo v belo, vse, kar je slabega, bo postalo dobro. Pred vami 
je sreča.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Že kar nekaj časa ste se otepali družbe z izgovorom, da 
nimate časa. Tokrat vam to ne bo uspelo. Navsezadnje 
se boste imeli še kar lepo. Lepo presenečenje pa vas čaka 
tudi pri financah, saj boste dobili darilo v obliki denarja.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Spomnili se boste starih prijateljev in jih tudi poiskali. 
Prav čutili boste potrebo po zabavi in sproščenem sme-
hu. Tako sprostitev bi si lahko privoščili večkrat, saj ste na 
splošno preveč obremenjeni. V ljubezni pričakujte dobre 
spremembe.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Kar nekaj dni boste premišljevali o tem, ali ima vse, kar 
počnete, sploh kakšen smisel ali ne. Iskali boste odgovore 
na različna vprašanja, ki jih seveda ne morete dobiti. Črne 
misli vam še ob pravem trenutku prežene nekdo, ki vas 
ima resnično rad.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Zaradi majhne pozornosti boste dobili val energije. Moč-
nejši ste, kot si mislite, a vseeno tudi vi vsake toliko časa 
potrebujete potrditev ali spodbudo. Čustvena negotovost 
bo minila in kmalu boste našli to, kar si želite in nestrpno 
iščete.
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Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 

2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 

polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 

12. julija 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 

po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Jasna Paladin

Kamnik – Zanimiv in zdaj 
že tradicionalni dogodek, 
ki je tudi letos pritegnil veli-
ko ljudi, je del projekta Mre-
ža vodnih poti Kamniško-
Savinjskih Alp. Ta povezu-
je štiri LAS-e: LAS Srce Slo-
venije, LAS Gorenjska ko-
šarica, LAS Zgornje Savinj-
ske in Šaleške doline in LAS 
Železna Kapla, prav vsak od 
njih pa bo v prihodnjih te-
dnih v svojih občinah prip-
ravil podobne festivale. Prvi 
v dolgem nizu je bil letos 
kamniški.

Organizatorji iz LAS-a, 
Občine Kamnik in Jamar-
skega kluba Kamnik so obi-
skovalcem ponudili vodo 
iz sedmih različnih izvirov 
oziroma vodovodov s Kam-
niškega, to so izvir Malega 
izvirka, vodovodna voda v 
Godiču, voda iz vrtine v Po-
toku, izvir Kraljevega stu-
denca, izvir v dolini Konj-
ske, vodovodna voda iz 
Volčjega Potoka in živa voda 
iz Tunjic. Obiskovalci so 

dobili kozarček in pokusi-
li vseh sedem vzorcev, nato 
pa izpolnili anketni list in 
zapisali svoja opažanja. Iz-
polnjenih anketnih listov se 
je na dosedanjih festivalih 
nabralo že več kot tisoč. »Te 
anketne liste bomo analizi-
rali in z ugotovitvami skuša-
li prepričati javnost, da voda 
iz različnih izvirov ima raz-
ličen okus. Analize pravijo, 
da so vse vode pitne, torej 

zdravstveno neoporečne, 
a sploh v zadnjem času se 
vedno bolj uveljavlja prepri-
čanje, da voda brez okusa 
ne obstaja, vse imajo neki 
specifičen okus; večinoma 
na to vplivajo minerali, pa 
tudi podlaga, po kateri teče 
voda. Zelo pogosto se zgo-
di, da kdo ob okušanju zatr-
di – pa saj to vodo pa poz-
nam,« nam je povedal Raj-
ko Slapnik iz Jamarskega 

kluba Kamnik in nadalje-
val: »Izviri sicer niso nič no-
vega, ljudje so jih poznali in 
uporabljali že od nekdaj, a 
z vodovodnim sistemom 
smo nanje kar malo pozabi-
li – vse do sedaj, ko se ljud-
je vedno bolj zavedajo, kako 
pomembna je neoporečna 
pitna voda. Naše analize na-
mreč kažejo, da se je kako-
vost marsikje v zadnjih pe-
tih letih močno poslabša-
la. Naša želja za prihodnost 
je, da bi povezali dobre iz-
vire med seboj, da bi lahko 
vodo okušali tam, kjer pri-
vre na plano, čeprav si se-
veda ne želimo množičnos-
ti, saj prav ta kakovost pitne 
vode najbolj ogroža.« Anali-
ze meritev na izvirih, ki jih 
kamniški jamarji opravlja-
jo že nekaj let, namreč ka-
žejo, da se je izvirska voda v 
zadnjih petih letih marsikje 
močno poslabšala.

S projektom tako želi-
jo predvsem poudarjati po-
men ohranjanja pitne vode 
in vplivati na zavest o skrbi 
za vodo kot naravno dobrino.

Ni res, da voda nima okusa
Tako so z okušanjem vzorcev različnih vodnih izvirov in vodovodov ugotavljali obiskovalci Festivala 
pitne vode, ki so ga pripravili v Kamniku – vse s poudarkom na pomenu ohranjanja pitne vode.

Okušanje hladne izvirske vode na kamniškem Glavnem 
trgu se je v vročem dopoldnevu še posebno prileglo.

Suzana P. Kovačič

Tržič – »Biti odličen vseh de-
vet let ni šala. Pokazali ste, 
da ste pridni, da imate gla-
vo na pravem mestu; in re-
cite v mojem imenu hva-
la tudi staršem, starim star-
šem oziroma vsem tistim, ki 
vas podpirajo znotraj druži-
ne. Bodite ponosni na svoje 

znanje, kot županu pa mi je 
dragoceno tudi to, da niste 
zakopani samo v zvezke in 
knjige, ampak uspešni tudi 
na področju športa, kultu-
re, v društvih ...« je na ne-
davnem sprejemu 23 učen-
cev, uspešnih vseh devet 
let osnovnega šolanja, dejal 
župan Občine Tržič Borut 
Sajovic in se zahvalil tudi 

ravnateljem, celotnemu ko-
lektivu za odlično opravlje-
no delo. Župan je učencem 
podelil županovo petico, pri-
znanje in praktično darilo, 
vstopnico za Gorenjsko pla-
žo. Na OŠ Tržič so župano-
vo petico prejeli Veno Baja-
zet, Sebastjan Bernard, Tja-
ša Kumlanc, Jakob Žefran, 
Zala Knaflič, Ajda Gramc, 

Maj Soklič, Matic Soklič in 
Maja Meglič. Na OŠ Križe 
so jo prejeli Aljaž Erman, 
Sara Leban, Tea Meglič, Ja-
kob Snedic, Urban Bizjak in 
Nejc Šmon, na OŠ Bistrica 
pa Meta Mencej, Tina Stri-
tih, Klara Šlibar, Žan Mlade-
novski, Nuša Polajnar, Alja 
Štular, Neja Bijelić in Kle-
men Aljančič.

Bodite ponosni na svoje znanje

Najuspešnejše učence treh tržiških osnovnih šol in njihove ravnatelje sta sprejela župan Borut Sajovic in v. d. direktorja 
občinske uprave Klemen Srna. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub zahtevnim 
okoliščinam zaradi epide-
mije covida-19 je 244 kranj-
skih osnovnošolcev in sre-
dnješolcev izstopalo s svoji-
mi dosežki. Med njimi je 125 
učencev, ki so z odličnim us-
pehom izdelali vseh devet ra-
zredov, 68 dijakov, ki so bili 
odlični v vseh štirih letih sre-
dnje šole, in 51 tako imeno-
vanih prebojnikov, ki so na 
državnih ali mednarodnih 
tekmovanjih iz znanja ozi-
roma pri mladinskem razi-
skovalnem delu dosegli za-
vidljive rezultate. Na Mestni 
občini Kranj so jim čestita-
li virtualno v okviru projek-
ta Brihte Kranja, ob koncu 

šolskega leta pa jih bodo ob-
darili s knjigo, mladinsko 
kriminalko Smrdljivc avtor-
ja Roka Bohinca. »Dokaza-
li ste, da se znate prilagodi-
ti najzahtevnejšim okolišči-
nam. Pa ne samo to. V težkih 
razmerah ste bili nadpov-
prečni. Zato si vsak od vas 
zasluži priznanje. Ohranite 
ta zagon. Pilite svoje sposob-
nosti in odkrivajte nova zna-
nja. Bodite še naprej radove-
dni, raziskujte, berite, opa-
zujte svet okrog sebe.« je v 
video čestitki uspešne mla-
de Kranjčane nagovoril žu-
pan Matjaž Rakovec. Sicer 
pa v kranjski občini, skupaj 
s partnerji uspešno izvajajo 
projekt TIP – Talenti, Inova-
tivnost, Podjetnost.

Čestitke za uspehe

Aleš Senožetnik

Žalec – Pred dnevi je v Žal-
cu potekal dogodek Naj pivo 
Slovenije 2021, na kate-
rem je Zbornica kmetijskih 

in živilskih podjetij pri Go-
spodarski zbornici Sloveni-
je 19 pivom podelila prizna-
nje in znak odlične kakovo-
sti. Tri so šla tudi na Gorenj-
sko. Ekološka kmetija Šlibar 

iz Tržiča ju je prejela za pivi 
Bock pivo Franz Josef in bio 
pivo Amber Lager, kamniška 
pivovarna Maister pa za pivo 
Vega. Novinarji in ljubite-
lji piva so izbrali najljubše 

pivo, Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije pa 
je v sodelovanju z Državnim 
izpitnim centrom podelil 13 
nacionalnih poklicnih kvali-
fikacij pivovar/pivovarka.

Priznanja gorenjskima pivovarjema

od 1. do 3. julija 2021
Hrastnik

www.kamerat.org
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na Nazor-
jevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPANI IZOLA 3.7.; IZLET RAB- PAG 26.7. TURISTIČNI BONI 
PRIJAVE ZA JESENSKE TERMINE: STRUNJAN, BERNARDIN, 
BANOVCI, ŠMARJEŠKE TOPLICE,DOLENJSKE TOPLICE, RA-
DENCI, MORAVSKE TOPLICE. MORJE: DALMACIJA – DUGI 
OTOK: 2.–9. 7., 5.–12. 7., 9.–14. 7., 12.–22. 7., 14.–24. 7., 22.–30. 7., 
30. 7.–6. 8., 14.–18. 8., 18. 8.–26. 8., 26. 8.–3. 9.; LASTOVO: 7.–14. 
8., 11.–19. 9.; OREBIČ: , 6.–13. 9., 2. 9.–9. 9.. www.rozmanbus.si

V knjigi Sladko 
je raj boste našli 
53 preprostih 
receptov za 
presne in pečene 
slaščice na 
rastlinski osnovi iz 
vsem dostopnih 
sestavin, ki vas 
bodo popeljale 
v raj. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

15112 strani
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MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno  
od 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje, 65 m2, 
Planina 1, cena 139.000 EUR, tel.: 
040/744-477 21001553

ODDAM

GARSONJERO, opremljeno, 24 
m2, brez balkona, v 1. nad. v Kranju, 
po dogovoru, tel.: 04/25-26-860, 
031/506-673 21001542

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

R Trafic, l. 96/4, 78.400 km, prva 
barva, gl. servis, primeren za avtodom, 
cena 2.600 EUR, tel.: 031/374-706  
 21001545

VOLKSWAGEN Touran, letnik 2005, 
ugodno, tel.: 041/612-032 21001561

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629-
504 21001340

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, 
vozila v okvari, slabše ohranjena in 
nevozna, poceni avtovleka po celi 
Sloveniji, Grega Meze s.p., Čopova 1, 
Lesce, tel.: 040/629-675 21001373

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NOVO manjšo motorko, meč 30 cm, 
4 KS in več widia klin za sekular, tel.: 
041/364-504 21001544

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 21001367

DRVA, bukova, meterska ali razžagana, 
Radovljica, cena 65 EUR, tel.: 
031/632-677 21001558

SUHA bukova in mešana drva ter 
butare, tel.: 031/826-621 21001344

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

NOV kamin Taurus, s termometrom, še 
v garanciji, sliko pošljem po sms, tel.: 
041/374-201 21001546

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MESTNO žensko kolo Rog 28 col, 
cena 50 EUR in Pony Rog, cena 100 
EUR, tel.: 04/25-21-554, 041/939-
267 21001554

TURIZEM
ODDAM

V Barbarigi oddam apartma za vaš 
dopust: klima, terasa, parkirišče, tel.: 
041/680-201, Sonja 21001543

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 26. 6.
15.30, 18.20, 20.00 VARUJ MI ŽENO
19.00 KRUDOVI: NOVA DOBA
14.00, 16.00, 18.00 KRUDOVI: NOVA 
DOBA, sinhro.
15.00, 17.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, 3D, 
sinhro.
19.50 KRUELA
16.20 PRIJATELJI ZA VEČERJO
17.50, 20.40 TIHO MESTO 2
14.40, 17.30, 20.20 HITRI IN DRZNI 9
14.10 DUŠA, sinhro.
21.00 GODZILA PROTI KONGU

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Četrtek, 24. 6.
20.30 FOTOGRAF

Petek, 25. 6.
18.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, 3D, sinhro.
20.30 DEŽELA NOMADOV

Sobota, 26. 6.
20.30 FOTOGRAF

Nedelja, 27. 6.
18.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, sinhro.
20.30 DEŽELA NOMADOV

KINO SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Petrov sm'n s Folklornim društvom Preddvor
Preddvor – Zavod za turizem Preddvor vabi v nedeljo, 27. 
junija, v Preddvor in na tradicionalni Petrov sm'n z boga-
tim folklornim programom. Na stojnicah boste lahko izbirali 
med domačimi pridelki in izdelki, poskrbljeno bo tudi za je-
dačo in pijačo. Začetek ob 7.45.

IZLETI

Martinova pot skozi Bistriški vintgar
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 3. 
julija, pohodniški izlet na Pohorje po Martinovi poti skozi Bi-
striški vintgar: Slovenska Bistrica–Zgornja Bistrica–Bistriški 
Vintgar–Ošelj–Šmartno na Pohorju. Skupne zmerne hoje 
bo okrog 4 ure. Informacije in prijave zbira do četrtka, 1. juli-
ja, Franci Erzin na telefonsko številko 041 875 812.

OBVESTILA

Razstava Izginula dediščina Šenčurja
Šenčur – Kulturno društvo Hiša čez cesto obvešča, da je raz-
stava Izginula dediščina Šenčurja prestavljena na novo loka-
cijo, in sicer v severni del Šenčurja, na zelenico pred fitnes 
parkom. Na tej lokaciji bo postavljena do konca avgusta. Z 
ogledom razstave boste podrobneje spoznali Šenčur v pre-
teklosti in sedanjosti. 

Tržič – Občina Tržič vabi danes, 24. junija, ob 20. uri na Go-
renjsko plažo na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti. 
Slavnostni govorniki bodo predstavniki treh različnih genera-
cij: učenka Osnovne šole Križe Katarina Langus, nekdanji na-
čelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej 
Osterman in častna občanka občine Tržič Marija Ahačič Pol-
lak. Kulturni program bodo oblikovali Pihalni orkester Tržič, 
Plesni klub Tržič in vokalna skupina Katarince s Podružnične 
šole Lom pod Storžičem. Pred slovesnostjo bo ob 18. uri v 
galeriji Atrij odprtje razstave ob trideseti obletnici osamosvo-
jitve, ki jo pripravlja Tržiški muzej. V petek, 25. junija, ob 8. 
uri s startom pri Gostišču Karavla 297 v Podljubelju bo tradi-
cionalni pohod po poteh teritorialne obrambe. Po pohodu je 
predvideno polaganje venca pri spominskih obeležjih. 

Danes slovesnost v Tržiču

Domžale – Jubilejni, 15. Festival gorniškega filma (FGF) bo 
med 28. junijem in 4. julijem zaradi covida-19 potekal le v 
Domžalah in postregel s 33 filmi iz 19 držav v štirih kategorijah: 
Alpinizem, Plezanje, Gorska narava in kultura ter Gore, šport 
in avantura. Gostili ga bodo Tomčeva dvorana KD Franca Ber-
nika Domžale, dvorišče pr' Berniku in šotor pred OŠ Venclja 
Perka. Še nikoli do zdaj ni bilo na ogled toliko filmov o divjih 
živalih, pečat bodo dodale epske zgodbe iz Himalaje, seveda 
ne bo manjkalo dobrih plezalnih in gorskih pustolovščin. Več 
o dogodkih najdete na spletni strani festivala.

Gorniški film le v Domžalah

Adergas – Občina Cerklje in Kulturno-umetniško društvo 
Pod lipo Adergas v soboto, 26. junija, v Adergasu organizira-
ta osrednjo občinsko slovesnost ob dnevu državnosti in 30. 
obletnici razglasitve in obrambe države, ki so jo poimenovali 
Pozdrav naši Sloveniji. Program bodo obogatila domača kul-
turna društva in zbori ter glasbenik Andrej Šifrer, prisotne 
pa bo nagovoril Jelko Kacin, minister za informiranje v času 
slovenske osamosvojitvene vojne. Ob 18.30 bo v tamkajšnji 
cerkvi maša za domovino, nato pa bo v parku pred cerkvijo 
sledila proslava ob 19. uri. V primeru slabega vremena bo tudi 
proslava v cerkvi.

Pozdrav Sloveniji v Adergasu

Bled – Na Bledu bodo tridesetletnico samostojnosti Slovenije 
zaznamovali na prav poseben način: drevi, na predvečer dneva 
državnosti, bodo med 22. in 23. uro s posebnim sporočilom 
osvetlili grajsko skalo. Lasersko predstavo, ki bo trajala eno 
uro, si bo mogoče ogledati skoraj s cele obale Blejskega jezera, 
vidna ne bo le tik pod grajsko skalo. 

Laserska predstava na grajski skali

Radovljica – Turistično društvo Radovljica letos praznuje 125. 
obletnico ustanovitve. Visoki jubilej bodo počastili v soboto, 
26. junija, ob 19. uri z odprtjem razstave o zgodovini društva 
v Grajskem parku in isti večer od 20. uri s kulturno prireditvijo 
na trgu pred cerkvijo. Na praznovanje so vabljeni vsi nekdanji 
in sedanji člani Turističnega društva pa tudi vsi drugi občani. 
»Radovljičani, če nam je covid preprečil pustno praznova-
nje, ne zamudite priložnosti, da skupaj obudimo spomine, 
sprejmemo nove izzive in preživimo lep večer kulture,« so 
zapisali v vabilo.

Visoki jubilej Turističnega društva Radovljica

Žirovnica – Prireditev v počastitev Spominskega dne Občine 
Žirovnica bo tudi letos v Mostah; v se bo pri obeležjih ustre-
ljenim talcem začela ob 19. uri. Slavnostni govornik bo dr. 
Martin Premk, zgodovinar in kustos v Vojaškem muzeju v 
Pivki. Dan pred tem bosta ob 19. uri pri lipi pred cerkvijo na 
Breznici maša in srečanje za domovino.

Spominski dan Občine Žirovnica



23Gorenjski glas
četrtek, 24. junija 2021

ZAHVALA

Ob slovesu dragega moža, očeta, starega očeta in strica

Slavka Jelovčana
se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, čebelarjem, pri-
jateljem in sodelavcem Zavarovalnice Triglav za izrečena sožalja, 
darovane sveče in svete maše. Zahvala tudi župniku, pevcem in 
pogrebni službi Navček za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala 
vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na zadnji poti.
 
Žalujoči: žena Anica in hčerka Nataša z družino 

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a v naših srcih  
za vedno boš ostal.

ZAHVALA

V 88. letu nas je zapustila

Marija Draksler
roj. Zmrzlikar, iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in darovane svete 
maše. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo 
boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustila naša 
draga tami 

Anka Ušeničnik
iz Škofje Loke 

Pogreb pokojnice bo v petek, 25. junija 2021, ob 17. uri na Mestnem 
pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji 
mrliški vežici. Namesto cvetja in sveč lahko svoj dar namenite Rde-
čim noskom. 

Žalujoči: njeni bližnji

ZAHVALA

V 60. letu starosti nas je zapustil naš

Bojan Medved
iz Čirč pri Kranju 

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjene sveče 
in ostale darove. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: mama Ivanka, partnerica Polona in sin Matej,  
brat Marjan z družino ZAHVALA

V 92. letu se je poslovila naša draga mama, sestra, teta in svakinja

Marija Bešter
po domače Dobretova mama iz Zgornje Besnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za sočutje, 
podporo in pomoč. Iskrena hvala za darovano cvetje, sveče, molitve 
in svete maše. Najlepša hvala ge. Mileni Rakovec za pomoč na dan 
maminega slovesa. Iskrena hvala g. župniku Igorju Jerebu, pogrebni 
službi Navček, kvartetu Ultima in nosačem za lepo opravljen pogrebni 
obred. Iskrena hvala vsem, ki ste se prišli od nje poslovit, jo pospremili 
na njeni zadnji poti in ji tako izkazali spoštovanje in naklonjenost.

Žalujoči vsi njeni

Živeti – umreti je usoda naša,  
a cilj nam je visoko posajen.
Glej to drevo: za usodo nič ne vpraša,  
a večno se bori za svoj namen.
(Oton Župančič)

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

Simpl sladice so 
drugačne! Nobena 
izmed šestdesetih, 
ki jih najdete v 
knjigi, ne vsebuje 
olja, rafiniranega 
sladkorja, 
mleka, mlečnih 
izdelkov ali jajc, 
hkrati pa vsako 
sestavlja največ 
pet sestavin, 
ki jih imate 
najverjetneje že 
doma. Večina je 
primernih tudi 
za alergike na 
oreščke in tiste s 
celiakijo ...
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: SLAŠČICE 
NA RASTLINSKI OSNOVI, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 8. junija 2021 so: Marija Demšar iz Mojstrane, ki 
prejme 1. nagrado (darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR), 
Jan Burja z Bleda in Olga Škarabot iz Naklega, ki prejmeta 
2. nagrado in 3. nagrado (knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, 
mi). Nagrajencem čestitamo!

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 21001372

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BALIRKO KRONE KR 125, brez nožev, 
dobro ohranjena, tel.: 031/475-042  
 21001556

FREZO Maschio W 125, širina 125 
cm, letnik 2009, cena 1.320 EUR, 
tel.: 041/677-605 21001540

NAKLADALKO  Sip, rotacijsko 
kosilnico in grablji set, tel.: 041/729-
037 21001547

NAKLADALKO Sip 16m3 in Opel 
Corso, letnik 2006, tel.: 031/475-
042 21001555

SLAMOREZNICO Mengele, z elektro 
motorjem in cevmi, cena 200 EUR, 
tel.: 01/83-23-939 21001539

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico, trosilec 
gnoja in druge priključke, tel.: 
041/529-684 21001536

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE  češnje, hrustavke, 
integrirane pridelave, izbrana kakovost, 
dnevno sveže nabrane, ugodno. 
Kmetija Princ, Hudo 1 pri  Kovorju, 
Tržič, tel.: 041/747-623 21001557

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave in 
bele pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 21001370

BIKCA ČB, starega 1. teden, tel.: 
041/418-616 21001549

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/886-862 21001551

PRAŠIČE, težke od 60 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21001378

TELICO ciko, staro 8 mesecev in 
kravo, brejo, staro 9 mesecev, tel.: 
030/270-280  
 21001550

ZA simbolično ceno prodam večje 
število zajcev, kuncev za vzrejo, tel.: 
040/287-101  
 21001560

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce 
in teličke.  Kogler Franz A. d.o.o., 
Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 21001369

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 21001537

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah, letošnje, kvalitetno, 
tel.: 031/309-747 21001538

SENO v kockah, tel.: 070/659-629  
 21001548

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA  & Restavracija nudi redno 
zaposlitev natakarju/-ici za delo v 
restavraciji. Nudimo redno plačilo, 
delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Makarončki d.o.o., 
Podgorica 21, LJ. - Črnuče, tel.: 
041/328-590 21001495

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 21001368 

BARVANJE fasad, nadstreškov, ograj 
in druga slikopleskarska dela. Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 21001529

ADAPTACIJA - vsa gradbena dela od 
temeljev do sterhe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, 
ograje, dimniki, izolacija - po zelo 
ugodni ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, 
Naklo, tel.: 041/583-163  
 21001374

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 
53/a, Kranj izvaja vsa gradbena dela 
od temeljev do strehe, adaptacije, 
omete, omete fasad, kamnite škarpe, 
tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871 
 21001371

PEČARSTVO, lončene peči, zidani 
kamini, kmečke peči, obnova, 
popravilo, izdelava, izris. Trgovina 
Kamin, Aleš Avsenek d.o.o., Kranjska 
cesta 2, Radovljica, tel.: 040/364-
636  
 21000737

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 21001475

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 21001097

TESNJENJE OKEN IN VRAT, 
uvožena tesnila, do 30 % prihranka 
pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni 
več! Zmanjšan hrup, 10 let garancije. 
Samo Kališnik, s.p., Velika Lašna 45, 
Kamnik,, tel.: 041/759-088  
 21001366

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje 
REDŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje 
- izvajamo vse od temeljev do streh, 
notranji ometi, predelne stene, vse 
vrste fasad, kamnite in betonske 
škarpe, urejanje in tlakovanje dvorišč, 
041/294-279, tel.: 041/589-996 
 21001249

ZASEBNI STIKI
IŠČEM

ČE si stara od 60 do 65 let, se javi 
moškemu za prijateljevanje ali kaj več, 
tel.: 071/385-581 21001552

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
V BRITOFU smo našli klešče za 
nakladanje hlodovine, tel.: 051/899-
823 21001559

RAZNO
PRODAM

ZRAČNO puško in žensko kolo 26 col, 
21 prestav, tel.: 041/364-504 21001541



24 Gorenjski glas
četrtek, 24. junija 2021

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

ČETRTEK PETEK SOBOTA

17/32 oC

13/29 oC

19/32 oC

22/32 oC

20/33 oC

16/31 oC

15/30 oC

22/32 oC

20/34oC

20/35 oC

18/33 oC

16/31 oC
20/33 oC

20/34 oC

17/30 °C 16/28 °C17/32 °C

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Prevladovalo bo sončno vreme. Zvečer je predvsem v gorskem 
svetu možna kašna nevihta. Vročina bo postopoma popuš-
čala.

Suzana P. Kovačič

Kranj, Jesenice – Z najsodob-
nejšo fotolučko BL70 (in do-
datno opremo, tudi kame-
ro) bodo v obeh bolnišnicah 
lahko še bolje oskrbeli novo-
rojenčke z zlatenico in pos-
krbeli za njihovo nadaljnje 
zdravljenje. 

Vodja službe za neonato-
logijo v BGP Kranj Andreja 
Cerkvenik Škafar, dr. med., 
spec. pediatrije, je povedala, 
da za varno in kakovostno 
obravnavo novorojencev po-
leg znanja potrebujejo tudi 
najsodobnejše aparature, in 
se zahvalila za darilo. Kot je 
pojasnila, je zgodnje odkri-
vanje zlatenice pomembno 
za uspešnost zdravljenja in 
razvoj otroka, najpogostejša 
oblika zdravljenja pa je fo-
toterapija oziroma obseva-
nje novorojenčka z modro 
svetlobo. Zahvali za dona-
cijo se pridružuje tudi stro-
kovna direktorica v SB Je-
senice Anja Jovanovič Kun-
stelj, dr. med. Kot dodaja: 
»Prednost naprave BL70 je 
predvsem v tem, da novoro-
jenček med fototerapijo ni 

ločen od mamice, kar je v 
prvih dnevih njegovega živ-
ljenja izjemnega pomena. 
Celotni tim ginekološko-po-
rodniške službe pri skrbi za 
takšnega novorojenčka ma-
mici svetuje in pomaga.«

Družba T-2 je v okviru pro-
jekta T-2      življenje eden 
največjih podpornikov letoš-
nje dobrodelne akcije. »Izziv 
so skupaj z nami tudi letos 
sprejeli naši poslovni par-
tnerji, ki so se takoj odzvali 

klicu k dobrodelnosti, za kar 
se jim iskreno zahvaljujem, 
prav tako tudi sodelavcem 
in T-2 naročnikom, ki nas 
pri tem podpirajo. Nova na-
prava simbolno odraža lju-
bezen do življenja in star-
šem prinaša upanje k hitrej-
ši in boljši zdravstveni oskr-
bi njihovih novorojenčkov,« 
je poudaril Gregor Štampo-
har, član poslovodstva druž-
be T-2, zadolžen za področje 
prodaje in marketinga. 

Predaje donacije se je v ime-
nu društva Slojenčki udeleži-
la koordinatorka akcije An-
dreja Verovšek. ''Ta donacija 
je v zadnjih petih letih največ-
ja enkratna donacija, pri kate-
ri sodeluje društvo Slojenčki. 
Posebno pomembna je, ker 
vključuje vseh 14 slovenskih 
porodnišnic, ne glede na nji-
hovo velikost in kraj. Tako 
vsem slovenskim novoro-
jenčkom in staršem prinaša 
enake pogoje za zdravljenje.«

Darilo bodo skrbno uporabljali
V okviru dobrodelnega projekta T-2      življenje, ki letos poteka v sodelovanju z društvom Slojenčki, so 
Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj in Splošni bolnišnici Jesenice pred nekaj dnevi 
slovesno predali donacijo – naprave za fototerapijo novorojenčkov. 

Slovesna predaja donacije najprej v BGP Kranj (na sliki), zatem še v SB Jesenice 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Vsakih pet 
let zamenjam svoj invalid-
ski voziček, ki se v tem času 
iztroši, imam pa tudi pravi-
co do menjave. Strošek je kar 
velik, dvanajst tisoč evrov in 
razliko v ceni, kar pomeni 
šest tisoč evrov, moram pla-
čati. Tako sem konec lan-
skega leta za pomoč obrnil 
na župana Tineta Radinjo in 
Stanka Livka, ki ima računo-
vodski servis. Oba sta nare-
dila lepo promocijo in denar 
se je začel hitro nabirati. Po-

memben prispevek sem do-
bil tudi od Območne enote 
Rdečega križa Škofja Loka in 
podjetja Polycom, tako da je 
bil odziv res fenomenalen. V 
enem mesecu smo že prese-
gli polovico končnega cilja, 
po novem letu pa sem pro-
sil, da zapremo račun, saj je 
bilo na njem toliko denar-
ja, kot sem ga potreboval,« 
je povedal Miha Nardoni, ki 
je vedno vesel pomoči, saj bi 
brez nje težko zmogel vse 

stroške. Kot mladi upokoje-
nec z vozičkom naredi veli-
ko kilometrov. 

»Rad bi se zahvalil vsem, 
ki so pomagali, čeprav vseh 
ne poznam po imenu,« pra-
vi Miha Nardoni, ki je zad-
nja dva tedna že dobro preiz-
kusil novo pridobitev.»Nov 
voziček je sicer malenkost 
ožji in zato malo manj sta-
bilen, ima krtačne motor-
je ter tri hidravlike. Z njim 
lahko grem v trgovino in se-
žem po polici. Lahko grem 
na bankomat in sem bolj sa-
mostojen. Je pa malce poča-

snejši od prejšnjega. Zato 
pa na eno polnjenje lahko 
naredim nekaj več kilome-
trov kot prej. Na teden na-
redim med 120 in 150 kilo-
metrov. Največ kilometrov 
naredim na relacijo Škofja 
Loka–Trata, saj stanujem 
na Trati. Včasih se peljem 
po polju tudi do Šenčurja,« 
pravi Miha Nardoni, ki bo le-
tos star štirideset let, invalid 
brez obeh nog in ene roke pa 
je že od rojstva. 

Na poti z novim 
vozičkom
Škofjeločan Miha Nardoni je bil presenečen nad 
hitrim odzivom, saj je s pomočjo darovalcev lahko 
kupil nov elektromotorni invalidski voziček.

Miha Nardoni je za pomoč zelo hvaležen škofjeloškemu 
županu Tinetu Radinji in Stanku Livku, ki sta se prav tako 
razveselila nove Mihove pridobitve.

Škofja Loka – Leta 973, 30. junija, je bila v darilni listini cesarja 
Otona II. prvič omenjena Škofja Loka kot Loka. Tako je ta dan 
postal praznik občine, letos pa bosta slavnostna akademija s 
podelitvijo priznanj in slavnostni večerni koncert na dvorišču 
Škofjeloškega gradu (v primeru dežja pa v Sokolskem domu) 
potekala jutri, 25. junija, z začetkom ob 20. uri. 

Praznik Občine Škofja Loka

Kranj – Slovenska karitas vabi k darovanju v dobrodelni ak-
ciji Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju denar-
nih sredstev za pomoč 12 tisoč socialno ogroženim otrokom 
s šolskimi potrebščinami. Darovati je možno z nakazilom na 
transakcijski račun Slovenske karitas SI56 0214 0001 5556 761 
(sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo), poslanim 
SMS-sporočilom s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919, s čimer 
posameznik pripeva pet evrov, in s položnicami, ki so na vo-
ljo tudi po župnijah, poleg tega pa je možno v papirnicah Of-
fice&More in galanterijah Bags&More do konca julija za en 
evro kupiti in darovati kakovosten zvezek. Ob tem na Karitas že 
zbirajo prošnje socialno ogroženih družin, ki jim bodo avgusta 
razdelili zbrane potrebščine in sredstva. »Neposredna pomoč 
bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali v obliki 
bonov oziroma naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih 
potrebščin,« so sporočili s Karitas. V lanski akciji Otroci nas 
potrebujejo so zbrali skoraj 184 tisoč evrov, sicer pa je skupna 
pomoč s šolskimi potrebščinami in pomoč pri plačilu položnic 
za šolo lani v celotni mreži Karitas presegala 341 tisoč evrov.

Zbiranje sredstev za šolske potrebščine

Kranj – Danes se zaključuje še eno posebno šolsko leto, saj so 
se učenci in dijaki polovico šolskega leta preživeli doma in se 
šolali na daljavo. V gorenjski regiji bo danes šolanje končalo 
19.951 osnovnošolcev in okrog sedem tisoč dijakov. Vsi, ki 
nimajo popravnih izpitov, bodo tako lahko uživali v resnično 
zasluženih počitnicah po šolskem letu, ki je po opozorilih 
učiteljev in strokovnjakov poglobilo razlike med bolj in manj 
uspešnimi učenci pa tudi socialne razlike, saj vsi niso imeli 
enakih pogojev za izobraževanje od doma. Letošnje šolsko 
leto je prineslo tudi več psiholoških stisk pri učencih in dijakih, 
zato bodo počitnice priložnost, da si naberejo novih moči.

Končuje se še eno posebno šolsko leto

Kranj – V kranjskem Globusu bodo od ponedeljka naprej 
brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi na korona-
virus izvajali po drugačnem urniku kot doslej: ob ponedelj-
kih, torkih, sredah in petkih med 7. in 11. uro, ob četrtkih pa 
med 12. in 16. uro, so sporočili z Mestne občine Kranj. Danes 
testiranje izvajajo še po starem: od 9. do 12. ure in med 13. 
in 16. uro. Testiranje je mogoče opraviti tudi v Šenčurju v 
domu krajanov in Kliniki Fabjan, v Cerkljah v nekdanji trgo-
vini Julija in v Naklem v Domu Janeza Filipiča. Urniki so na 
voljo na spletnih straneh navedenih občin. Cepljenje proti 
covidu-19 v vojašnici v Kranju poteka tekoče, nanj pa se je 
mogoče prijaviti s spletnim obrazcem ali s klicem na cepilni 
telefon. Več informacij je na voljo na spletni strani ZD Kranj. 
V Zdravstvenem domu Škofja Loka pa danes znova vabijo na 
cepljenje brez predhodne najave. Potekalo bo med 11. in 13. 
uro v Turistično-informacijskem centru v starem Petrolu. Na 
voljo bodo tri cepiva: Janssen, Pfizer in AstraZeneca. Vabijo 
tudi prebivalce drugih gorenjskih občin, ki ne želijo čakati na 
naslednje termine v svojih krajih. 

Novi urnik testiranja v Kranju, v Škofji Loki vabijo

♥ 

♥ 


