
GORENJSKA

Največji težavi  
prah in hrup 
Poteka posodobitev gorenjske že-
lezniške proge od Kranja do Jese-
nic. Kdaj pa bo na vrsto prišel od-
sek od Kranja do Ljubljane, zani-
ma tudi nekatere krajane Medvod, 
Medna in Vižmarij, ki živijo nepo-
sredno ob železniški progi.
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GG+

Tridesetkrat bo  
peš obkrožil občino
Ladislav Vidmar iz Žlebov se je 25. 
maja prvič podal na krožno pot po 
skrajnih mejah občine Medvode. 
Prehodil jo bo tridesetkrat in sku-
paj naredil 1.750 kilometrov, vse to 
v počastitev tridesetletnice samo-
stojnosti Slovenije.
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GG+

Čas negotovosti  
in upanja
Razstava Gorenjska v letu 1991, ki 
so jo ob tridesetletnici samostoj-
nosti Slovenije pripravili v Gorenj-
skem muzeju, ponuja presek sta-
nja v družbi v letu 1991. Bil je čas 
korenitih sprememb in odtlej je 
bilo marsikaj drugače.
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ZADNJA

Hoja nič več  
v gosjem redu
Epidemija je preklicana, a določe-
ni ukrepi ostajajo – tudi v gorah. 
Prenočišče v planinskih kočah je 
treba rezervirati, še toliko bolj pa 
se je treba držati tudi planinskega 
bontona. V nahrbtnik sodita tudi 
zaščitna maska in razkužilo.

24

VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo večinoma sončno, vse 
bolj vroče bo. Predvsem v 
Julijskih Alpah bo možna 
kakšna vročinska nevihta.

13/32 °C
jutri: večinoma sončno

74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Sveža  

spodbuda za  
vašo denarnico

Prihranite do 
200,00 €  

pri aparatih s 
funkcijo BioFresh.

Vabljeni v  
prenovljeni  
salon ETIS!

Ljubljanska c. 30  
Kranj

www.etis.si

Akcija velja za prostostoječe in 
vgradne kombinirane hladilnike 

z zamrzovalnikom s funkcijo 
BioFresh, od 1.5. – 31.7.2021.  

Vse informacije o aparatih najdete 
v vseh Etis-ovih poslovalnicah.
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Priloga:

jeseniške   
novice

Marjana Ahačič

Bohinj – V Bohinju z zmer-
nim optimizmom pričaku-
jejo začetek letošnje poletne 
turistične sezone. »Nadeja-
mo se, da bo podobno kot v 
lanski sezoni, pri tem pa upa-
mo, da kmalu pride do doda-
tnih odpiranj meja oziroma 
da bo tudi Slovenija uvrščena 
na zeleni seznam,« je na ne-
davni novinarski konferenci 
povedal Klemen Langus, di-
rektor Turizma Bohinj. 

»Glavna poletna sezona je 
sicer skrčena na čas od od pr-
vega tedna julija do zadnjega 
konca tedna v avgustu, a bo, 

kot kaže sedaj, naša destina-
cija sorazmerno dobro zase-
dena. Kljub temu se bojimo, 
da je letošnja situacija malo 
drugačna od lanske, neka-
teri ponudniki namreč be-
ležijo manjši odstotek zase-
denosti kot v enakem obdo-
bju in v podobnih okolišči-
nah lani. Predvsem nas skr-
bijo ukrepi odpiranja mej in 
semafor Evropske komisije, 
ki vplivajo na obisk tujih go-
stov,« je povedal Langus. Za-
dovoljen pa je, da se tudi le-
tos uvajajo turistični boni za 
domače goste, med katerimi 
je Bohinj tradicionalno zelo 
priljubljen. 

Pozdravil je tudi velike in-
vesticije v turistično infra-
strukturo; v Bohinju so v za-
dnjem obdobju vendarle do-
čakali tudi obnove hotelov. 
»V zadnjem desetletju smo 
nastanitvene kapacitete po-
večali za skoraj sto odstot-
kov, trenutno jih je na vo-
ljo 9.500. Ob tem Bohinj do 
sedaj ni imel trdnega teme-
lja v hotelskem turizmu, ki v 
smislu profesionalizma za-
gotavlja dolgoročnost turi-
stične ponudbe. Zato smo 
zadovoljni z velikimi premi-
ki na tem področju,« je pou-
daril Langus. 

V novo sezono z novima naložbama
V Bohinju je vse nared za začetek letošnje poletne sezone. Tudi letos 
okrepljene avtobusne linije; ta konec tedna bodo odprli prenovljeno Gostišče 
Danica, predvidoma sredi julija pa še Hotel Bohinj v Ribčevem Lazu.

V nedeljo bodo odprli Gostišče Danica v Bohinjski Bistrici. Po novem bo v njem prostora za 
170 oseb, v nastanitvenem delu pa 22. Za investicijo je Turistično društvo Bohinj namenilo 
1,3 milijona evrov.44. stran

Dočakali novi terminal
V sredo so na Letališču Jožeta Pučnika odprli nov potniški terminal. Z investicijo 
v vrednosti enaindvajset milijonov evrov so zmogljivosti letališča povečali za 
dvainpolkrat. Promet bo z novega terminala stekel prvega julija.

Trak so prerezali direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir, premier Janez Janša in 
predstavnik Fraporta AG dr. Pierre Dominique Prümm. / Foto: Primož Pičulin

43. stran

Epidemija je preklicana
V torek je bil zadnji dan epidemije covida-19. 42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme PETER RUPAR iz Poljan.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Poletna noč posvečena Tadeju Hrušovarju

Tradicionalni gala koncert Poletna noč, ki ga vsako leto orga-
nizira RTV Slovenija skupaj s Festivalom Ljubljana, bo letos 
posvečen Tadeju Hrušovarju. Spomnimo se ga kot izjemne-
ga glasbenika, skladatelja in pevca, ki je bil član legendarnih 
zasedb Bele vrane in Pepel in kri, za katero je napisal skladbo 
Dan ljubezni. Prireditev bo potekala na Kongresnem trgu v 
Ljubljani 21. junija 2021 z začetkom ob 20.45.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
steklenico za vodo. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Kdo bo voditeljica letošnje Poletne 
noči? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 30. junija 
2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 1, 4000 Kranj ali 
na koticek@g-glas.si.

Fo
to

: J
ak

a 
G

as
ar

Novo življenje – kosi

Konec maja letos so na vrtu Jarčevih iz Škofje Loke spet gnez-
dili kosi. Ker je bilo takrat še precej hladno, sta se mladička na 
prostem kar malo našopirila, da jima je bilo topleje. 
Odrasel kos je črne barve z rumenim kljunom, tudi oči ima 
obrobljene z rumeno. Na tleh se giblje s skakanjem in visoko 
dvignjenim repom. Njegovo bivališče so vlažni gozdovi. Zara-
di boljših življenjskih pogojev se je preselil v bližino človeških 
bivališč. Je eden boljših pevcev, pa tudi precej glasen je.

Samica je temno rjave barve z zamolklimi progami na oprsju 
in trebuhu. Gnezdo gradita oba, samica pa vanj znese običajno 
štiri jajca, lahko tudi dvakrat na leto, če je dovolj hrane. Za 
valjenje jajc je zadolžena samica, pri hranjenju mladičev pa 
sodelujeta oba.
Kosi se hranijo z deževniki in manjšimi hrošči, pa tudi sadja 
se ne branijo, tako da na vrtu in v sadovnjaku niso najbolj 
zaželeni.
Besedilo in fotografijo nam je poslal naš dolgoletni naročnik, 
ljubitelj narave, fotografije, starih običajev in sploh vsega le-
pega Stane Jarc iz Podlubnika.

Mlada kosa dremata. Levo je verjetno samička.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Tokrat je skup-
ščina Skupnosti občin Slo-
venije (SOS) potekala v Ško-
fji Loki, na njej pa je domači 
župan Tine Radinja najprej 
pozdravil udeležence z vseh 
koncev Slovenije. Skupnost 
občin Slovenije je namreč 
največje reprezentativno 
združenje lokalnih skup-
nosti v Sloveniji, ki šteje 179 
občin članic. Združuje jih 
prepričanje, da je za razre-
ševanje mnogih težav, s ka-
terimi se občine srečujejo, 
treba sodelovati, izmenjeva-
ti izkušnje, širiti vedenje in 
znanje ter združevati moči.

Prav sodelovanje je bilo 
ena od tem skupščine, na 
kateri so se na daljavo ude-
leženci pogovarjali tudi z 
evropskim komisarjem za 
krizno upravljanje Jane-
zom Lenarčičem, ki jim je 
predstavil okrepitev evrop-
skega mehanizma civil-
ne zaščite (CZ) in vzposta-
vitev evropske strateške re-
zerve za učinkovitejše spo-
padanje z naravnimi in dru-
gimi nesrečami ter krepi-
tev odpornosti. Škofjeloški 

župan Tine Radinja je pos-
tavil vprašanje glede preno-
sa znanja in dobrih praks po 
Evropi, kjer je civilna zašči-
ta organizirana zelo različ-
no. Lenarčič je zagotovil, da 
izmenjava dobrih praks že 
poteka. Po pandemiji, ki je 
tovrstne dejavnosti zavrla, 
bodo vzpostavili mrežo zna-
nja, v katero bodo povezali 

države Evropske unije (EU), 
pripadnike CZ in druge stro-
kovnjake. 

Kot je tudi povedal Le-
narčič, so možni viri za in-
vesticije v opremo in in-
frastrukturo posameznih 
enot CZ iz instrumenta EU 
za okrevanje in odpornost 
ter v rednem večletnem fi-
nančnem okviru. »Vendar 
odobritev sofinanciranja 
poteka prek pristojnih dr-
žavnih služb, v Sloveniji to-
rej Službe Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko 
(SVRK),« je pojasnil.

Županje in župani so se 
seznanili tudi s predlogi 
operativnih programov, ki 
bodo občinam podlaga za čr-
panje sredstev EU iz različ-
nih skladov EU. Predstavila 
sta jih minister Zvone Čer-
nač in vodja urada za kohe-

zijsko politiko Josip Miha-
lič iz SVRK. Minister je po-
vedal, da je Slovenija ob za-
ključku aktualne perspekti-
ve v situaciji, ko nam za iz-
vedbo vseh projektov, ki so 
že pripravljeni, primanjkuje 
okoli 120 milijonov evrov. V 
obeh kohezijskih regijah se 
pojavljajo tako imenovani 
ostanki, zato si ministrstvo 
prizadeva, da bi se uporabi-
li kot celota v sklopu manj-
kajočih sredstev. Černač je 
dejal, da bodo našli načine, 

da nobeden od projektov, ki 
so uvrščeni v dogovore za 
razvoj regij in izpolnjujejo 
pogoje, ne bo zavrnjen. Kot 
je pojasnil, bodo, kjer bo to 
mogoče, kombinirali tudi s 
sredstvi iz prihodnje finanč-
ne perspektive.

Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko poli-
tiko si sicer prizadeva, da 
bi bili v prvi polovici pri-
hodnjega leta pripravljeni 
in potrjeni operativni pro-
grami za novo perspektivo. 
Predvidoma v juliju pa bo 
potrjen slovenski načrt za 
okrevanje in odpornost, kar 
omogoča prve objave raz-
pisov že v letošnjem letu. 
Sredstva bodo na voljo zlasti 
za investicije v vodooskrbo, 
kanalizacijo, širokopasovna 
omrežja, poplavno varnost, 
zaščito pred plazovi in dom-
sko oskrbo.

Skupščina je obravnava-
la pomembne dokumente 
SOS, kot so poročilo o delu 
2020, načrt dela 2021, fi-
nančno poročilo, finančni 
načrt in druge dokumente, 
pomembne za delovanje or-
ganizacije, ter jih soglasno 
sprejela.

Želijo več izmenjave dobrih praks
Skupščini Skupnosti slovenskih občin sta se v video pogovoru pridružila tudi evropski komisar Janez 
Lenarčič in minister Zvonko Černač, ki sta predstavila evropske mehanizme civilne zaščite pa tudi 
programe za črpanje evropskih sredstev.

»Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da se lokalna 
raven v Sloveniji zelo dobro zaveda velikega pomena 
ustrezne pripravljenosti na različne krize in ustrezne 
koordinacije med vsemi nivoji,« je povedal evropski 
komisar Janez Lenarčič.

Rateče – Jutri ob 17. uri bo slovesnost v okviru praznovanja 
dneva državnosti in v spomin na dogodke v osamosvojitveni 
vojni na območju občine Kranjska Gora. Slovesnost bo pri 
obeležju na nekdanjem mejnem prehodu Rateče. Slavnostni 
govornik bo Bogdan Janša, podžupan Občine Kranjska Gora.

Spominska slovesnost v Ratečah

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – V torek je 
bil zadnji dan epidemije, ki 
jo je vlada razglasila 19. okto-
bra 2020. Za zaključek epi-
demije so izpolnjeni pogoji: 
14-dnevna incidenca okužb 
na sto tisoč prebivalcev in 
zasedenost navadnih in in-
tenzivnih bolnišničnih od-
delkov. Nekateri preventivni 
ukrepi ostajajo vsaj še do ne-
delje, nekateri po napovedih 
tudi dlje, kot je sistem PCT 
(preboleli, cepljeni, testira-
ni). O tem je včeraj na seji 
razpravljala vlada, odločitev 
do zaključka časopisne re-
dakcije ni bila znana. 

Dodatkov za javne usluž-
bence po obdobju epidemi-
je ne bo več, ostaja pa ne-
kaj izjem, določeni zapos-
leni bodo še vedno dobivali 
do trideset odstotkov dodat-
kov na osnovno plačo skla-
dno s PKP (na primer tisti, 
ki so v neposrednem stiku s 
pacienti), je v torek povedal 
državni sekretar na ministr-
stvu za zdravje Franc Vindi-
šar. Še neporabljene lanske 

turistične bone lahko drža-
vljani izkoristijo do konca 
leta 2021, neuradno pa bodo 
tudi letos izdani dodatni tu-
ristični boni v vrednosti 120 
evrov za polnoletne in 60 
evrov za mladoletne, nabor 
njihovega koriščenja naj bi 
se razširil. 

 V sredo je bilo ob opra-
vljenih 2333 PCR-testih po-
trjenih 83 okužb s koro-
navirusom, delež pozitiv-
nih izvidov je bil 3,6-odsto-
ten. Štirinajstdnevna po-
javnost okužb na sto tisoč 

prebivalcev je bila 99. V bol-
nišnicah se je zdravilo 112 
bolnikov, od tega 38 v inten-
zivni negi. Sreda je bila po 
več mesecih prvi dan brez 
smrti covidnih bolnikov. 

Cepljenje brez naročanja

Do včeraj je bilo s prvim 
odmerkom cepiva v drža-
vi cepljenih slabih 786 ti-
soč ljudi, polno cepljenih pa 
skoraj 569 tisoč. 

V cepilnem centru v kranj-
ski vojašnici bodo prvo odpr-
to cepljenje brez naročanja 

izpeljali v ponedeljek, 21. ju-
nija, od 12. do 14. ure. Pred 
tem bo običajen cepilni dan 
za naročene s prijavo. O no-
vih terminih odprtih vrat 
cepljenja bo Zdravstveni 
dom (ZD) Kranj obveščal 
sproti. 

ZD Radovljica vabi na cep-
ljenje s cepivom proizvajal-
ca AstraZeneca brez pred-
hodnega naročanja v torek, 
22. junija, od 14.30 do 17.30 
ure v telovadnici ZD Rado-
vljica. Cepljenje je namenje-
no vsem njihovim občanom 
in osebam, ki imajo osebne-
ga zdravnika v ZD Radovlji-
ca, v ambulanti Sinopsis in 
v ambulanti dr. Ščepanović. 

Prvo cepljenje brez naro-
čanja bo ZD Tržič imel v to-
rek, 22. junija, od 13. do 18. 
ure. Na voljo bo tristo od-
merkov cepiva AstraZene-
ca. Vse naročene še naprej 
cepijo v rednih terminih. V 
Tržiču k cepljenju poziva-
jo vidni predstavniki lokal-
ne skupnosti, tudi športnik 
Žan Košir: »Nasmeh je ne-
skončno lepši brez maske. 
Cepi se tudi ti.« 

Epidemija je preklicana
V torek je bil zadnji dan epidemije covida-19. Cepilni dnevi brez naročanja bodo v prihodnjem tednu 
v Kranju, Radovljici in Tržiču. 

V Kranju bodo v ponedeljek prvič cepili 86 otrok, starejših 
od 12 let. / Foto: Tina Dokl
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Konec prihodnjega tedna 
se bo začela Dirka po 
Franciji, največja eta-

pna kolesarska dirka na svetu, 
eden izmed športnih vrhuncev 
letošnjega leta za slovenske 
ljubitelje kolesarstva in špor-
ta nasploh. Na startu bosta 
znova lanski prvi in drugi: 
Slovenca Tadej Pogačar in 
Primož Roglič. 

Ogrevanje za navijače je 
bila dirka Po Sloveniji, ki je 
ob traso privabila množico 
gledalcev. Kolesarji so v svojih 
izjavah vzdušje primerjali celo 
z najbolj znamenitimi prelazi 
na Touru. To je bila tudi izje-
mna promocija Slovenije kot 
turistične destinacije. Po za-
slugi prenosa na Eurosportu in 
Televiziji Slovenija je šla slika 
iz Slovenije v več kot 130 držav 
po celem svetu – do milijonov 
gledalcev. Lepot Gorenjske v 
teh prenosih ni bilo, saj je tra-
sa na Gorenjsko v manjšem 
delu letos zavila le v zadnji, 
peti etapi, pa še to preden se 
je začel neposredni televizijski 
prenos dirke. Gorenjska je v 
dosedanjih izvedbah že imela 
tako starte kot cilje etap, tudi 
kraljevskih s Krvavcem in 
Vršičem. Slovenska pentlja je 
bila ogrevanje pred Dirko po 
Franciji tudi za Tadeja Poga-
čarja. Njegova prva zmaga na 
največji domači dirki je bila 
prepričljiva. Pokazal je svojo 
moč in odlično pripravljenost. 
Ubral je drugačno taktiko od 
Rogliča. Slednji se je umaknil 
s tekmovanj, medtem ko Go-
renjec ta konec tedna nastopa 

tudi na državnem prvenstvu 
v Kopru, danes zvečer pa bo v 
Komendi še kriterij Tadeja Po-
gačarja. Komu se bo taktika v 
Franciji bolje izšla, bomo videli 
v naslednjih tednih, dokončno 
18. julija, ko bo v Parizu cilj 
zadnje, 21. etape. Konkurenca 
bo velika in apetite po skupni 
zmagi ima več kolesarjev, več 
ekip. Po Touru bodo sledile 
še olimpijske igre. Kolesarska 
mrzlica tako narašča, zani-
manje za spremljanje kolesar-
stva se povečuje. Kaj se ne bi, 
ko pa imamo najboljše kolesar-
je na svetu – ne le Pogačarja 
in Rogliča, tudi drugi imajo 
vidno in pomembno vlogo v 
svojih ekipah.

Kolesarstvo je zagotovo 
eden izmed najbolj priljublje-
nih športov tudi za rekreacijo. 
Rekreativci so znova v tek-
movalnih obratih. Za nami 
je najbolj množična domača 
kolesarska prireditev – Ma-
raton Franja, že jubilejna, 
štirideseta. Na Mali in Veliki 
Franji je bilo skupaj 1630 kole-
sark in kolesarjev, kar je za ta 
koronski čas kar lepa številka, 
seveda pa daleč od rekordne. 
Zagotovo pa je, da kolesari 
vse več ljudi, in po kolesih je 
takšno povpraševanje, da ga 
je treba naročiti precej vnap-
rej. Tudi v tem pogledu vlada 
kolesarska mrzlica. V prihod-
njih tednih bo prišla do vreli-
šča. Oddih na morju in Tour 
de France na televizijskih za-
slonih bo za mnoge zmagoval-
na kombinacija. Pred nami so 
vsekakor zanimivi tedni.

Kolesarska mrzlica

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – V sredo so 
na brniškem letališču ura-
dno odprli novi potniški ter-
minal, na katerem sicer prve 
potnike pričakujejo 1. julija. 
Trak so ob odprtju prereza-
li poslovodni direktor Fra-
porta Slovenija Zmago Sko-
bir, član izvršnega odbora in 
izvršni direktor za letalstvo 
ter infrastrukturo pri druž-
bi Fraport AG dr. Pierre Do-
minique Prümm in predse-
dnik vlade Janez Janša, ki je 
bil tudi osrednji govornik na 
prireditvi. 

Direktor Fraporta Slove-
nija Zmago Skobir je v svo-
jem uvodnem nagovoru 
spomnil na začetke načr-
tovanja terminala, ki sega-
jo dve desetletji nazaj, a so 
različni dejavniki realizacijo 
nato večkrat prestavili. Staro 
letališko zgradbo so delno 
nadgradili leta 2007 in tak-
rat načrtovali, da se bo grad-
nja terminala nadaljevala že 
leta 2008, a je načrte nato 
preprečila gospodarska kri-
za. Po menjavi lastništva in 
vstopu družbe Fraport AG 
so sprejeli odločitev in juli-
ja 2019 tudi začeli gradbena 
dela. »Med epidemijo so me 
večkrat vprašali, čemu gra-
dimo nov terminal v času 
največje zdravstvene in le-
talske krize, in to po stečaju 
domačega letalskega prevo-
znika. A najtežje in najbolj 
prelomne odločitve se spre-
jemajo v času največje ne-
gotovosti. Epidemija je pret-
resla dejavnost, a svet potre-
buje letalski promet in ta bo 
ponovno zaživel,« je pove-
dal Skobir in dodal, da slo-
vensko gospodarstvo in turi-
zem potrebujeta dobro letal-
sko povezljivost, z novo in-
vesticijo pa bodo ponovno 
rast števila potnikov priča-
kali dobro pripravljeni. 

Prümm je ob tem izra-
zil podporo matične družbe 
Fraportu Slovenija, ki ji mu 
je v težkih časih uspelo ures-
ničiti cilje in v predvidenem 
časovnem in finančnem 

okviru zgraditi terminal, za 
katerega je prepričan, da bo 
okrepil konkurenčnost brni-
škega letališča v regiji.

Slavnostni govornik pre-
mier Janez Janša je ob priha-
jajoči obletnici osamosvoji-
tve Slovenije spomnil na do-
godke izpred tridesetih let, 
ko je bilo prav brniško leta-
lišče ena prvih tarč jugoslo-
vanske vojske. Kot je dejal, 
je bil tudi nov terminal zgra-
jen v razmerah, ki sicer niso 
tako težke kot tedaj, a vsee-
no zelo zahtevne, saj je le-
talska dejavnost med epide-
mijo doživela enega najhuj-
ših udarcev sedanjega časa. 
»Kljub temu ste imeli vizijo, 
verjeli, da kriza ne bo trajala 
večno, da bo posijalo sonce, 
in danes sonce res sije in lah-
ko vidimo rezultate vašega 
truda,« je povedal Janša, ki 
je poudaril tudi vlogo nem-
škega lastnika brniškega le-
tališča, družbe Fraport AG, 
in dodal, da mora načrte, ki 
jih ima družba, nadgraditi 
tudi Slovenija. Kot eno glav-
nih državnih investicij v pri-
hodnje je poudaril gradnjo 
železniške povezave med le-
tališčem in prestolnico, h ka-
teri se je zavezala vlada. »Ra-
čunamo, da bo letališče slu-
žilo slovenskemu gospodar-
stvu, torej ne le turizmu, am-
pak nasploh gospodarstvu v 
državi, tako v naslednjih me-
secih, ko bo Slovenija vodila 
EU, kot tudi v prihodnjih le-
tih,« je še dejal premier, ki je 
ob tem poudaril, da so gospo-
darske napovedi domačih in 

tudi mednarodnih institu-
cij za Slovenijo v tem in pri-
hodnjem letu ugodne, brez-
poselnost pada, podjetja pa 
se že soočajo s pomanjka-
njem kadra.

Novi terminal, ki ga je 
zasnoval arhitekturni biro 
Plan B, zgradilo pa podjetje 
GIC Gradnje, se razteza na 
deset tisoč kvadratnih me-
trih, z dodatnimi 14 prijav-
nimi okenci in okencem za 
potnike s prekomerno pr-
tljago pa se je kapaciteta le-
tališča povečala s sedanjih 
petsto na 1250 potnikov na 
uro. 

Glavna značilnost termi-
nala, ki jo poudarjajo snoval-
ci, je, da se odpira v naravo, 
s pogledom na bližnja pobo-
čja Kamniških Alp, pri grad-
nji pa so uporabili naravne, 
trajnostne materiale. Objekt 
je tudi sicer zgrajen po nače-
lih trajnostne gradnje. Pri-
ključen je na sistem daljin-
skega ogrevanja, za splako-
vanje vode v straniščih de-
nimo uporabljajo deževni-
co, že tako svetel prostor pa 
dopolnjujejo pametna sveti-
la, ki se prilagajajo zunanji 
osvetlitvi. 

Novi terminal se odpira 
v času začetka slovenske-
ga predsedovanja Svetu EU 
in pred glavno turistično 

sezono, ko se z umirjanjem 
epidemije sproščajo tudi 
omejitve prehajanja. Trenu-
tno z letališča leti devet pre-
voznikov, poleti jih pričaku-
jejo 17, septembra pa se ve-
selijo tudi prihoda prevozni-
ka FlyDubai, ki bo vzposta-
vil redno povezavo med Lju-
bljano in Dubajem. Prvi cilj 
upravljavca letališča je, da 
ponovno dosežejo nivo po-
tniškega prometa pred za-
četkom epidemije, po pri-
čakovanjih Skobirja pa bi se 
novim zmogljivostim letali-
šča lahko približali v nasled-
njih dveh do treh letih. 

Največ priložnosti za na-
daljnji razvoj letališča di-
rektor Fraporta sicer vidi v 
tovornem prometu, ki tudi 
med epidemijo ni utrpel 
tako hudih padcev kot potni-
ški promet. »Imamo dva ve-
lika logistična projekta, ene-
ga za ekspresne pošiljke in 
enega za običajni tovor. Če 
ju bomo uresničili, bo imel 
tovorni promet zagotovo 
največje možnosti razvo-
ja,« je še dodal Skobir, ki je 
pozdravil tudi napoved pre-
mierja Janše o gradnji žele-
zniške povezave med letali-
ščem in prestolnico, ob tem 
pa dodal, da nasprotujejo 
spremenjenemu načrtu, ki 
predvideva povezavo preko 
Kamnika do Kranja. Z vidi-
ka potreb letališča se jim zdi 
bolj smotrna prvotna zasno-
va, ki predvideva gradnjo po-
vezave od prestolnice, preko 
letališča na Jesenice in nap-
rej v Avstrijo.

Dočakali novi terminal
31. stran

Z novim terminalom je brniško letališče pridobilo dodatnih deset tisoč kvadratnih metrov 
površin v dveh etažah. / Foto: Primož Pičulin

Premier Janša je kot 
eno glavnih državnih 
investicij poudaril 
gradnjo železniške 
povezave do letališča.

Zmogljivost letališča se 
bo z novim terminalom 
povečala s 500 na 1250 
potnikov na uro.

Snovik – Jutri ob 19. uri ob praznovanju tridesetletnice neod-
visnosti Slovenije v Termah Snovik pripravljajo glasbeni večer, 
posvečen jubileju države. Slavnostni govornik na prireditvi, ki 
jo organizira Turistično društvo Tuhinjska dolina, bo predse-
dnik republike Borut Pahor. Program bodo popestrili pevski 
zbori Lira Kamnik, tuhinjska godba, mladinski pevski zbor 
Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, Ansambel Bratov Poljanšek, 
Mešani pevski zbor Mavrica, recitatorka Frančiška Zore in 
solistka Marinka Golob, povezovala pa ga bo Barbara Božič.

Glasbeni večer, posvečen jubileju države

Kranj – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije od srede dalje ponovno sprejema stranke v svojih prosto-
rih, a le na podlagi predhodnega naročila v enotnem klicnem 
centru (EKC). Nenaročene stranke sprejema le v primerih, ko 
je to zaradi vodenja postopkov in uveljavljanja pravic stranke 
nujno potrebno in stranke nimajo znakov okužbe. Stranke 
lahko vlagajo zahtevke po elektronski poti, novost je storitev 
eVloge za VSE, ki jim omogoča pripravo in oddajo vlog tudi, 
če nimajo digitalnega potrdila.

Spet sprejemajo (naročene) stranke
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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!

Z njim se strinja tudi pred-
sednik Turističnega društva 
Bohinj Boštjan Mencinger. 
»Prenove bohinjskih hote-
lov smo res veseli, to je se-
gment turistične ponudbe, 
ki je v Bohinju manjkal.« 
Mencinger je prepričan, da 
dodatna nastanitvena po-
nudba ne bo konkurenca bo-
hinjskim sobodajalcem, ker 
gre za drugačen segment go-
stov. Celo obratno: ponud-
ba, ki jo prinašajo novi ho-
teli, pomeni tudi obogatitev 
ponudbe sobodajalcev, saj 
bodo aktivnosti, kot so vel-
nes, bazeni in podobno na 
voljo tudi za zunanje goste.

Prenovljeno Gostišče Da-
nica v Bohinjski Bistrici se 
tako odpira že to nedeljo, 
nastanitvene kapacitete, ki 
so jih uredili v popolnoma 
prenovljeni stavbi, pa prve-
ga julija. V začetku poletja 
bodo odprli tudi prenovlje-
ni Hotel Bohinj v Ribčevem 
Lazu, ki je, tako kot še trije 
nastanitveni objekti v Bohi-
nju, v lasti poslovneža Da-
miana Merlaka. V hotelu so 
uredili 69 sob, v podjetju Al-
pinia, ki upravlja Merlako-
ve hotele v Bohinju, pa pou-
darjajo, da so si posebej pri-
zadevali, da so v projekt pre-
nove vključili čim več doma-
čih izvajalcev. Enako bo pri 

gostinski ponudbi, poudar-
jajo tako v Gostišču Danica 
kot v Hotelu Bohinj: teme-
ljila na tradicionalni sloven-
ski kulinariki z modernimi 
vložki in s poudarkom na lo-
kalnih jedeh in slovenskih 
dobaviteljih.

V Alpinii se sicer že prip-
ravljajo na začetek gradnje 

novega Hotela Zlatorog v 
Ukancu; starega bo namreč 
zaradi popolne dotrajanosti 
treba podreti. 

Sicer pa bodo v Bohinju 
tudi to poletje posebno po-
zornost posvečali prome-
tu. V letošnji poletni sezo-
ni bo v Bohinju z večjih par-
kirišč vozilo sedem linij 

organiziranih prevozov z 
večjih parkirišč (P+R) in vasi 
ter ena linija avtobusa Hop-
-on Hop-off. Novost je pre-
voz s parkirišča Ribčev Laz 
(Kristal) do križišča Vogar – 
Blato, ki se bo izvajal kot pre-
voz na klic. Novi sta tudi li-
niji iz Srednje vasi (Senožet) 
do Planinske koče na Vojah 
ter do parkirišča na Vogarju.

Poleg brezplačnih prevo-
zov bosta v poletni sezoni vo-
zili do planinskih izhodišč 
še dve redni plačljivi liniji, 
in sicer iz Bohinjske Bistri-
ce do slapa Savica ter iz Ško-
fje Loke in Železnikov čez 
Soriško planino do Ukanca.

V novo turistično sezono  
z novima naložbama
31. stran

Priprave na poletno turistično sezono v Bohinju so predstavili Majda Odar, predstavnica 
TNP, predsednik TD Bohinj Boštjan Mencinger, bohinjski župan Jože Sodja, Natalija Šahraj, 
namestnica direktorja Alpinie, in direktor Turizma Bohinj Klemen Langus.

V Bohinju se je število nastanitvenih kapacitet 
v zadnjem desetletju povečalo za sto odstotkov, 
večinoma na račun zasebnih sobodajalcev. V 
destinaciji so zadovoljni, saj so vrata začeli odpirati 
tudi prenovljeni hoteli; že to poletje bo goste sprejel 
Hotel Bohinj v Ribčevem Lazu.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – V soboto 
so v Bohinjski Bistrici prip-
ravili odprtje razstave likov-
nih del, ki so jih pod sloga-
nom Umetnost je povsod, 
naj bo tudi vsem na očeh na 
razpis prispevali občani Bo-
hinja.

»Verjeli smo, da v Bohinju 
kljub razmeram, ki ne dovo-
ljujejo večjih druženj in sku-
pnega ustvarjanja, obstaja 
veliko kreativnosti, ki mar-
sikomu tudi pomaga v tem 
času. Ker smo želeli nasta-
jajoča umetniška dela deli-
ti z ljudmi, domačini in obi-
skovalci, smo organizirali 
razstavo. Velika okna hostla 
Budkovič v Bohinjski Bistri-
ci smo namenili razstavi pri-
javljenih del in hkrati zainte-
resiranim ljubiteljem omo-
gočili njihov odkup,« je poja-
snila Urška Alič, pobudnica 

projekta, ki ga organizira 
skupaj z Občino Bohinj in 
PAC Sports, podjetjem, ki 
upravlja priljubljeni bistri-
ški hostel Budkovič.

Kot je povedala Aličeva, so 
bili navdušeni nad velikim 
odzivom, razstavljena pa so 

dela osmih avtorjev, to so: 
Špela Jensterle, Bohinc je 
djal, Špela Sodja, Ana Kre-
se, Urška Golob, Lea Vučko, 
Nena Šeša in Anita Bizjak.

»Razstavljena dela so si 
med seboj res zelo različ-
na, kažejo na to, da ima vsak 

svoj, neobremenjen, svobo-
den način ustvarjanja, način 
razmišljanja in dela. Kaže-
jo tudi na to, da sta kultura 
in umetnost ogromni polji 
interakcij, kombinacij idej 
in izražanja teh idej. Hkra-
ti to pomeni, da umetnost 
tudi ni samo nekaj nežnega, 
'luštnega', barvitega, ampak 
nas kakšna dela tudi spod-
bodejo k razmisleku, ker so 
eksperimentalna, kritična, 
mogoče celo nelagodna,« je 
na odprtju povedala Aličeva.

»Naj bodo razstavljena 
dela dokaz, da bi s takimi 
in podobnimi možnostmi 
predstavitev umetniških in 
drugih področij lahko v obči-
ni širili možnosti vključeva-
nja skupnosti v procese inte-
rakcije, socializacije in opol-
nomočenja ter boljših pogo-
jev za vse.«

Vsa dela bodo tudi na voljo 
za odkup.

Razstava na ogled z ulice
Petnajst likovnih del domačih umetnikov, ki so prispela na razpis Umetnost je povsod, naj bo tudi 
vsem na očeh, je na ogled v velikih okenskih vitrinah hostla Budkovič v Bohinjski Bistrici.

Za ogled razstavljenih del tokrat ni treba v muzej ali 
galerijo, razstavljena so tako, da so obrnjena navzven, kar 
omogoča, da si jih sproščeno ogledujemo na prostem.

Radovljica – Na spletni strani Občine Radovljica je objavljen 
razpis, na katerega se lahko prijavijo dijaki, ki so v tem šolskem 
letu zaključili srednješolsko šolanje z odličnim uspehom v 
vseh štirih letnikih, in zlati maturanti. Prejeli bodo priznanje 
in denarno nagrado. Rok za oddajo vlog je 27. julij.

Objavili razpis za odličnjake in zlate maturante

Domžale – Slamnikarski muzej Domžale v okviru Poletne mu-
zejske noči v soboto, 19. junija, med 18. in 21. uro vabi na dogo-
dek V Domžale po slamnik. Pripravljajo vodene oglede v živo 
s prikazi izdelovanja slamnikov, z bogato ponudbo slamnikov 
pa je založena tudi njihova muzejska trgovina. Obiskovalce 
dogodka, ki bodo v muzeju izpolnili prijavo, čaka nagradni 
žreb, nagrada pa je domžalski slamnik.

V Domžale po slamnik
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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 – Dogodki in priredi-
tve, ki jih Občina Naklo or-
ganizira v počastitev občin-
skega praznika v sodelova-
nju z društvi in drugimi or-
ganizacijami, se začenjajo 
danes ob 18. uri z odprtjem 
druge pregledne razsta-
ve naklanskih likovnikov v 
Graščini Duplje, ob 20. uri 
bo pred dupljansko podru-
žnično šolo Pozdrav poletju 
z nastopom Ženskega pev-
skega zbora Dupljanke. 

Jutri, 19. junija, od 7. do 
10. ure bodo v dupljanskem 
gasilskem domu merili krv-
ni tlak, sladkor in holeste-
rol, ob 9. uri bosta nogome-
tni turnir mladih selekcij na 
igrišču za OŠ Naklo in ob-
činsko prvenstvo v bovlin-
gu v hotelu Marinšek. Ob 15. 
uri bo občinsko prvenstvo v 
prstometu, TD Naklo pa bo 
ponudilo pražen krompir, 
oboje na lokaciji Mladin-
skega športnega parka Nak-
lo. Ob 16. uri bo nogometni 
turnir med podbreškimi za-
selki Pod farovžem, ob 17.30 
pa vleka traktorja za najmoč-
nejšega Naklanca pri OŠ 
Naklo, ob 19. uri pa na isti 
lokaciji košarkarska tekma 
med PP Kranj in ŠD Naklo. 
Ob 20. uri bodo v Pavlinovi 

galeriji odprli razstavo Prvih 
pet let KUD LIK Naklo.

V torek, 22. junija, ob 20. 
uri bo slavnostna akademi-
ja s podelitvijo priznanj v 
OŠ Naklo. Priznanje Obči-
ne Naklo bo prejelo KUD 
LIK Naklo, bronasto plaketo 
Peter Hkavc, Katja Rozman 
in Branko Bandelj, srebrno 
plaketo Dragica Perne, zla-
to plaketo pa Hotel Marin-
šek Naklo.

V sredo, 23. junija, ob 19. 
uri bo občinska gasilska vaja 
v Poslovni coni Naklo. 

V četrtek, 24. junija, ob 19. 
uri se bodo na Taboru Kres-
ne vile poklonile rojstnemu 
dnevu države, ob 20.30 pa 
bo kresovanje na Primožov-
čevem travniku v Naklem. 

Na državni praznik ob 
8.30 bo kolesarjenje po ob-
čini, ob 10. uri pa vabijo Po 
poti kulturne dediščine – 
Ivanini poti v Podbrezjah.

V soboto, 26. junija, bo z 
začetkom ob 10. uri pohod 
po Rokovnjaški magistra-
li, ob 19. uri pa prevzem ga-
silskega vozila pred naklan-
skim gasilskim domom. 

Občina Naklo ima svoj 
praznik 29. junija, ta dan bo 
ob 19. uri maša za občino v 
cerkvi sv. Petra v Naklem. 
Vse prireditve bodo izvedli 
skladno z navodili NIJZ. 

Občina Naklo 
praznuje
Junij je za Občino Naklo poseben mesec – s 
praznovanjem občinskega praznika in podelitvijo 
priznanj. 

Igor Kavčič

Kranj – V soboto, 19. junija, 
bo od 8. do 13. ure na Glav-
nem trgu pri vodnjaku pote-
kala že tradicionalna prire-
ditev Pozdrav poletju, ki jo 
organizirata Zveza kultur-
nih društev (ZKD) Kranj in 
Zavod za turizem in kulturo 
Kranj. Kot je povedala pred-
sednica ZKD Kranj Mija 
Aleš, ki bo prireditev povezo-
vala, bodo kulturna društva 
popestrila mestni utrip s 
plesom, glasbo, risbo in še 
čim … Tako se bodo v kul-
turno-umetniškem progra-
mu predstavili pevski zbori 
ŽPZ Dupljanke, MoPZ Maj, 
MePZ Lipnica, KoPZ Myste-
rium Kranj, PZ DPD Svobo-
da Stražišče, Pevsko dru-
štvo Viharnik, Kranj, ljudski 
pevci Hiše čez cesto, vokal-
na, inštrumentalna ter otro-
ška in članska plesna skupi-
na Folklorne skupine Iskra-
emeco Kranj, Folklorna in 
pevska skupina – SKPD Sve-
ti Sava Kranj, Folklorna sku-
pina KD Sava, otroška in ve-
teranska folklorna skupina 

KD Brdo, poezijo bodo 
predstavili člani SKD Petar 
Kočić, improvizacijsko gle-
dališče, otroci OŠ Staneta 
Žagarja, predstavile se bodo 
članice Mažoretnega in twir-
ling kluba Kranj, na citre bo 
igral Dejan Praprotnik, na 
orglice, kitaro in harmoniko 
pa Marjan Urbanija, Hervin 
Jakončič in Rok Urbanija.

Ob nastopajočih pa se 
bodo v spremljevalnem pro-
gramu na trgu zvrstile tudi 
stojnice nevladnih orga-
nizacij, na katerih se bodo 
predstavile organizacije in 
društva z različnih podro-
čij delovanja. Likovniki in 
FS KD Sava, Zavod Tri, KD 
Brdo Kranj, SKD Petar Ko-
čić Kranj, Medgeneracij-
sko društvo Z roko v roki, 
Društvo prijateljev mladi-
ne Kranj, Fundacija Vincen-
ca Drakslerja za odvisnike, 
so. p., Komunala Kranj, iz-
delovalec klobukov Matjaž 
Rešek, KD Tabor Podbrez-
je s peko Podbreške potice 
ter Folklorna skupina Iskra-
emeco Kranj s predstavitvijo 
Graščak za en dan.

Pozdrav poletju

Maja Bertoncelj

Medvode – Lani se je zače-
la nadgradnja gorenjske že-
lezniške proge, ki bo poso-
dobljena vse od Kranja do 
Jesenic. Od Kranja do Lju-
bljane pa z izjemno manjših 
popravkov ostaja kot doslej. 
Nad tem je razočaran tudi 
občan Medvod Borut Klan-
čar, ki živi neposredno ob 
železniški progi. Že več let 
opozarja na poslabšanje po-
gojev za življenje.

»Na to problematiko kra-
jani Medvod, Medna in Vi-
žmarij opozarjamo že od 
leta 2013. Predvsem zaradi 
tovornega prometa postaja 
bivanje in življenje ob pro-
gi praktično nemogoče z več 
vidikov, ki škodijo našemu 
zdravju: zaradi hrupa, pra-
hu in tresenja hiš. Vzpored-
no z nadgradnjo proge od 
Kranja do Jesenic bi odsek 
od Ljubljane do Kranja lah-
ko reševali vsaj s protihru-
pnimi in protiprašnimi og-
rajami,« je razočaran Borut 
Klančar in sprašuje, kdaj 
bo na vrsto prišla celovita 
obnova gorenjske železni-
ške proge od Ljubljane do 
Kranja na način, da bi tudi 

prebivalcem ob progi na 
tem odseku izboljšala pogo-
je življenja. Na Direkciji RS 
za infrastrukturo odgovarja-
jo, da se je marca letos za-
čela izdelava državnega pro-
storskega načrta (DPN) za 
nadgradnjo železniške pro-
ge Ljubljana–Kranj–Jeseni-
ce–državna meja v obstoje-
čem koridorju (dvotirnost 
na celotnem poteku). »V 
okviru DPN je predvidena 
izdelava strokovnih podlag, 
med drugim tudi študija 
hrupa s predlogom ustrez-
nih protihrupnih ukrepov, 
ki bodo vključeni v DPN. Po 
trenutnem terminskem pla-
nu je izvedba dvotirnosti na 
odseku Ljubljana–Šiška–
Kranj (z nadgradnjo žele-
zniških postaj) predvidena 
v letih po letu 2030. Zadnja 

večja vzdrževalna dela na 
progi št. 20 na odseku Lju-
bljana–Kranj so se izvajala 
v času popolne zapore pro-
ge od 19. do 25. aprila letos. 
Glede na predvideno pove-
čanje prometa se v letu 2023 
predvideva nov vozni red, ki 
bo vključeval nove potniške 
garniture, s čimer se bo po-
sledično povečala tudi zmo-
gljivost potniškega prome-
ta. Z nadgradnjo proge pa 
je v prihodnosti predvide-
na tudi uvedba taktnega 
prometa. Izvajanje tovor-
nega prometa je vezano na 
osno obremenitev, ki na od-
seku Ljubljana–Kranj os-
taja enaka, dokler ne bo iz-
vedena celotna nadgradnja 
obstoječe železniške pro-
ge v takem obsegu, kot se 
trenutno izvaja na odseku 

Kranj–Jesenice–državna 
meja. Izvedba nadgradnje 
obstoječe železniške proge 
na odseku Ljubljana–Kranj 
je predvidena v letih po za-
ključku nadgradnje odseka 
Kranj–Jesenice, skladno z 
razpoložljivimi sredstvi,« še 
pojasnjujejo na Direkciji RS 
za infrastrukturo.

»Moj ded je bil železni-
čar. Bilo je okrog leta 1975. 
Sedela sva v čuvajnici in mi 
je rekel, da bo tu kmalu pe-
ljala dvotirna železnica in bo 
vse drugače, lepše. Nisem 
ga povsem razumel. Sedaj 
se piše leto 2021, moj ded je 
pokojen in očitno bom sam 
kot dedek, če bom to doča-
kal, podobne pravljice pri-
povedoval svojim vnukom. 
Res žalostno,« na vse to pra-
vi Klančar.

Največji težavi prah in hrup 
Poteka posodobitev gorenjske železniške proge od Kranja do Jesenic. Kdaj pa bo na vrsto prišel odsek 
od Kranja do Ljubljane, zanima tudi nekatere krajane, ki živijo neposredno ob železniški progi.

Železniška proga ponekod, na primer v Medvodah, poteka povsem blizu stanovanjskih hiš. 
Tamkajšnji prebivalci si želijo rešitev, ki bi prinesle izboljšanje kvalitete bivanja. 
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Nadgradnja obstoječe 
železniške proge na 
odseku Ljubljana–Kranj 
je predvidena v letih po 
zaključku nadgradnje 
odseka Kranj–Jesenice, 
skladno z razpoložljivimi 
sredstvi.
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Potrebujemo VAS
v

O POMOC
v

  in zaposlimo

MEHANIKA ZA AVTOBUSE m/ž
(Bus-Mechaniker)

oz. MEHANIKA ZA GOSPODARSKA 
VOZILA m/ž   (Nutzfahrzeugtechniker)

Izvajanje razlic
v

nih popravil na osebnih vozilih in luksuznih 
avtobusih v naši moderni PE Althofen

Potrebno je poznavanje podroc
v

ja gospodarskih vozil, potrebu-
jete tudi vozniško dovoljenje kat. C, po možnosti tudi kat. D

Potrebno je dobro znanje nemškega jezika

Nudimo vam številne dodatne ugodnosti

Brezplac
v

no službeno stanovanje v Althofnu (ca. 55 m2)

Plac
v

a: od 2.800 EUR bruto, 14 x letno, odvisno od kvalifi kacije 
plac

v

amo tudi vec
v

 (delo za polni delovni c
v

as, 40 ur/teden)

Bus-Mechaniker bzw.

nutzfahrzeugtechniker
m/w/d Vollzeit

Bewerbungen an:
jobs@hofstaetter.eu 

Details unter:
www.hofstaetter.eu/karriere

Sichere Arbeitsstelle Wertschätzung Freundschaftliches Betriebsklima
Viele firmeninterne Vorteile Vielseitige Aufgaben Top Gehalt

Reparatur + Instandsetzung vom PKW bis zum Luxus-
     bus an unserem modernen Firmenstandort in Althofen

Bus bzw. LKW Kenntnisse notwendig, Führerschein C
     unbedingt erforderlich, idealerweise D

Gute Deutschkenntnisse nötig

viele firmeninterne Benefits nutzen

Firmenwohnung in Althofen kostenlos (ca. 55m²)

Top Gehalt: Brutto ab € 2.800,– / 14 Gehälter
  (Basis 40 Std./Woche, je nach Qualifikation Überbezahlung)

sucht Verstärkung

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Österreich

T +43 (0) 4262 2238

Dodatne informacije:
www.hofstaetter.eu/karriere
Veselimo se vaše vloge na:
jobs@hofstaetter.eu

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Avstrija

T +43 (0) 4262 2238

-  zaposlitev za nedoloc
v

en c
v

as  -  spoštljiv odnos  -  prijetno delovno 
vzdušje  -  številne dodatne ugodnosti  -  pestro delo  -  dobra plac

v

a
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Podjetje  Metrica spada med vodilne ponudnike na področju izdela-
ve luksuzne notranje opreme za jahte in objekte. Na štirih proizvod-
nih mestih se s tristo sodelavci lotevamo zahtevnih projektov. Delo 
opravljamo z veseljem in natančno, posvetimo se vsaki najmanjši po-
drobnosti. Rezultat našega truda je vrhunska kakovost. Zaposlimo

MIZARJE, m/ž  (Tischler)
Vaše delovne naloge
Izdelava. pohištva za vgradnjo in kompleksne notranje opreme. stenskih in stropnih oblog. individualnega pohištva za jahte in druge notranje prostore

Od vas pričakujemo. poklicno oz. srednjo tehnično izobrazbo mizarske oz. lesne smeri. zelo dobro znanje nemškega jezika. prednost je poznavanje področja AutoCAD in delovne izkušnje iz  
   gradnje pohištva

Nudimo vam. zanimivo delo na mednarodnem trgu. možnost napredovanja v sklopu stalno rastočega podjetja. prijetno delovno vzdušje v sklopu angažirane delovne ekipe. delo 4 dni na teden. plačo, ki ustreza vašemu učinku, v primeru ustrezne kvalifikacije 
   plačamo tudi več, 14 plač letno

Veselimo se vaše prijave po e-pošti na:  jobs@metrica-austria.at
metrica Austria GmbH | Daniela Mandler

Amlach 6a | A-9761 Greifenburg
+43 4712 322 200 | jobs@metrica-austria.at | www.metrica.com

Bohinj – Priljubljeno Juliana Trail, 270 kilometrov dolgo poho-
dniško pot, ki skozi 16 etap obkroži Julijske Alpe, so dopolnili s 
štirimi novimi etapami v smeri Goriških brd in jo tako razširili 
na skupaj 330 kilometrov oziroma dvajset etap. Kot je povedal 
koordinator Skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus, so se za 
postopno dodajanje novih poti odločili že pri snovanju poti, 
zato je pričakovati, da bodo dodatni kraki še nastajali. Povod 
za prvo razširitev pa je izjemen obisk poti v lanskem letu in 
močno povpraševanje po zbiranju žigov; po celotni poti jih je 
zdaj mogoče nabrati 24. Pohodnike po poti spremlja in vodi 
elektronski vodnik na platformi OutdoorActive, na voljo sta 
še posebna aplikacija pa tudi ponatis klasičnega vodnika, ki 
že vključuje opise dodatnih štirih etap in dnevnik za zbiranje 
žigov.

Štiri nove etape pohodniške poti Juliana

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Devetnajst slo-
venskih mest, med katerimi 
so tudi Jesenice, Kamnik, 
Kranj, Radovljica, Škofja 
Loka in Tržič, je že dve de-
setletji povezanih v Združe-
nje zgodovinskih mest Slo-
venije. V letošnjem letu, ko 
Slovenija nosi naziv evrop-
ska gastronomska regija, so 
se odločili, da bodo pripra-
vili kulturno-turistični pro-
jekt, katerega pomemben 
del je tudi gastronomija. 
Tako so pripravili prav pose-
ben abonma, ki so ga poime-
novali Polna žlica kulture.

»Že nekaj let smo si žele-
li povezati kulturne ustvar-
jalce v zgodovinskih mes-
tih. Tako je nastala neka-
kšna ogrlica dogodkov, ki 
bodo potekali celo leto. Za-
čeli se bodo avgusta v Ra-
dovljici in zaključili drugo 
leto avgusta v Piranu. To 
bo naše praznovanje, ki bo 
hkrati pokazalo, kako živa 
in pisna kultura živi in se 
dogaja v zgodovinskih mes-
tih,« je na sredinem prilo-
žnostnem druženju z novi-
narji v Sokolskem domu v 
Škofji Loki povedala gene-
ralna sekretarka Združenja 

zgodovinskih mest Sloveni-
je, sicer Škofjeločanka, Ma-
teja Hafner Dolenc in poja-
snila, da sicer aktivno izva-
jajo mnoge skupne promo-
cijske akcije in ves čas dob-
ro sodelujejo s Slovensko 
turistično organizacijo. 

»Kulturo smo povezali s 
turizmom in ji dodali gastro-
nomijo. Naša gastronomi-
ja postaja vse bolj vrhun-
ska. Tudi zato sem vesela, 
da smo naredili zaokroženo 

ponudbo in jo ponujamo kot 
nov turistični produkt,« je še 
dodala Mateja Hafner Do-
lenc, ki je tudi prepričana, 
da bodo nad novostjo nav-
dušeni najprej domači, nato 
pa tudi tuji gostje. 

»Na ministrstvu za kultu-
ro novo akcijo pozdravljamo, 
saj smo prepričani, da sta kul-
tura in turizem močno pove-
zana. Pred leti smo že imeli 
idejo, da bi se del turistične 
takse za promocijo namenil 

tudi za vlaganje v kulturo. Pri 
tem za zdaj še nismo uspeli, 
gotovo pa je to možnost, da 
bi lahko vključili tudi tiste, ki 
niso neposredno financirani 
iz proračunov,« je povedala v. 
d. generalnega direktorja Di-
rektorata za kulturno dedi-
ščino na Ministrstvu za kul-
turo Jelka Pirkovič.

»V gostinstvu smo, sku-
paj s kulturo, utrpeli ve-
like posledice epidemije. 
Zato se moramo znati spet 
približati najprej domačim, 
nato pa tudi tujim gostom. 
Po svetu pa tudi pri nas se 
vse več restavracij seli v mu-
zeje in mislim, da bo pove-
zovanje s kulturo vedno ži-
vahnejše,« je dodal kuhar-
ski mojster iz Oštarije De-
beluh iz Brežic Jure Tomič. 

Kot je pojasnila Barba-
ra Zmrzlikar, so novi kul-
turno-gastronomski abon-
ma podprli tudi v Sloven-
ski turistični organizaciji, 
direktor Zavoda Novo mes-
to Aleš Makovac pa je po-
vedal, da je od tega tedna 
abonma že v prodaji. Več 
o programu lahko izveste 
na spletni strani Združenja 
zgodovinskih mest, izdali 
pa so tudi knjižico z vsemi 
podrobnostmi.

Obeta se polna žlica kulture
Združenje zgodovinskih mest Slovenije letos zaznamuje dvajset ustvarjalnih let, zato so pripravili 
dvajset različnih dogodkov, poudarek pa bo na kulturi in kulinariki.

Generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest 
Slovenije Mateja Hafner Dolenc

Maša Likosar

Kranj – Temeljni kamen 
Osnovne šole Planina, kot 
se je sprva imenovala, so 
položili 27. aprila leta 1977. 
Tri leta zatem, 1. septembra 
1980, so vanjo zakorakali 
prvi učenci, bilo jih je 617. V 
naslednjem šolskem letu je 
dobila novo ime OŠ Bratstvo 
in enotnost, ime po Jako-
bu Aljažu pa so ji nadeli 9. 
maja leta 1991, na dan šole. 
Čeprav so šolo ves čas obnav-
ljali, je po besedah ravnate-
lja Jožeta Povšina, ki mandat 
zaključuje konec junija, pra-
vi preporod videza doživela v 
zadnjem času, ko so preno-
vili številne šolske prostore. 
V šolskem letu 2022/2023 
jim bo Mestna občina Kranj 
zagotovila tudi dodatne pro-
store v nekdanji trgovski šoli 
v Kranju. 

Ob štiridesetem jubile-
ju so učenci in učitelji prip-
ravili kratek dokumentarni 
film o zgodovini šole, ki je na 
ogled na njihovi spletni stra-
ni, ter zbornik, ki vključuje 

prispevke nekdanjih in ak-
tualnih učiteljev, ravnate-
ljev in učencev. Dan pra-
znovanja so učenci prežive-
li ob različnih dejavnostih. 
Pogostili so se s tradicional-
nim slovenskim zajtrkom in 
torto. Ob 12. uri so se zbrali 

na igrišču pred šolo in zape-
li sedaj že nekdanjo šolsko 
himno Aljažkovo pesem. Ta 
dan so namreč izmed treh 
predlogov izbirali novo, re-
zultati glasovanja pa bodo 
znani v prihodnjem ted-
nu. »Naši učenci dosegajo 

odlične uspehe in osvajajo 
priznanja, a kar je ključno: 
na šoli se dobro počutijo in 
jo ob koncu šolanja zapus-
tijo z lepimi spomini in ko-
ristnim znanjem za priho-
dnost,« je dodala Maja Paj-
ntar, pomočnica ravnatelja. 

Torta velikanka za štirideset let
V letošnjem šolskem letu mineva štirideset let, odkar so v Osnovno šolo Jakoba Aljaža Kranj zakorakali 
prvi učenci. Jubilej so minuli petek zaznamovali z dnevom dejavnosti in torto velikanko. 

Učenci in učitelji Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj so se ob štiridesetem rojstnem dnevu 
šole pogostili s torto velikanko. Vanjo je slavnostno zarezala Maja Pajntar, pomočnica 
ravnatelja. / Foto: Primož Pičulin 
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V lekarni Adler Apotheke v centru Borovelj (Ferlach)
širimo obseg naše mlade delovne ekipe. Zaposlimo Far-
macevtko/Farmacevta. Potrebno je zelo dobro znanje 
nemščine. Vaše delo zajema svetovanje našim strankam 
iz Avstrije in Slovenije. Delo 4 dni na teden, 8 oz. 10 ur na 
dan. Nudimo vam zaposlitev za nedoločen čas, 14 plač 
letno. Na razpolago vam je tudi brezplačno parkirišče. 
Veselimo se vaše vloge na: adler@apothekeferlach.at

Dr. Eva Rosian in delovna ekipa lekarne Adler Apotheke

FERLACH / BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

FARMACEVTKA
FARMACEVT

Pharmazeutin
Pharmazeut

www.apothekeferlach.at

V naši PE Vitalhotel Sonnblick, Egg am Faaker See/
Baško jezero, takoj zaposlimo

KUHARJA oz. POMOČNIKA 
V KUHINJI, m/ž 
(Koch/Beikoch)

Plača po dogovoru.
Potrebno je znanje nemščine.

Prosimo, javite se nam na:
+43 4254 2167 ali office@vitalhotel-sonnblick.at

www.vitalhotel-sonnblick.at

Ana Šubic

Soriška planina – Turistič-
na destinacija Škofjeloško, 
ki povezuje občine Škofja 
Loka, Železniki, Gorenja vas 
- Poljane in Žiri, je relativno 
nova in morda malo manj 
znana, a zato v sebi skriva 
toliko več zanimivosti, ki jih 
je mogoče odkriti, je na ne-
davni novinarski konferen-
ci na Soriški planini pouda-
ril direktor Razvojne agen-
cije Sora Gašper Kleč. Lani 
so bili na Škofjeloškem rela-
tivno zadovoljni z obiskom, 
čeprav je bil približno štiri-
deset odstotkov manjši kot 
predlani, prevladovali so slo-
venski gostje.

Da bi se gostom še bolj 
približali, v poletno sezo-
no vstopajo z različnimi no-
vostmi. Zasnovali so inova-
tivne turistične produkte, 
skozi katere obiskovalec po 
besedah Kleča še bolj doži-
veto doživi njihovo območje. 
»Turist lahko doživi pri nas 
toliko stvari, da lahko osta-
ne ne samo nekaj ur, ampak 
več dni ali pa celo tednov,« 
je dodal. Turistični produk-
ti med drugim zajemajo ro-
kodelska doživetja, pri kate-
rih lahko obiskovalci ob do-
ločenih terminih ustvarja-
jo skupaj z rokodelci v ro-
kodelskem centru v Škofji 
Loki, vodene potepe po uli-
cah Škofje Loke, kuharski 
izziv z lokalnim »oštirjem«, 
možno se je tudi odpraviti 
na pustolovščino po rapalski 
meji na Soriški planini, foto 
pustolovščino z uveljavljeno 

fotografinjo, za en dan pos-
tati jamar ali čebelar … Iz-
dali so tudi serijo novih tu-
rističnih spominkov, s kate-
rimi predstavljajo bogato ro-
kodelsko dediščino, npr. an-
tistresno volno, čipkast prti-
ček, dražgoški kruhek … 

Turistično ponudbo so 
strnili v nov poletni desti-
nacijski časopis, v katerem 
gostom predstavljajo aktiv-
na doživetja, prireditve, na-
mige za gastronomska raz-
vajanja in ob daljšem biva-
nju tudi predloge za obisk 
sosednjih destinacij.

Kleč je tudi povedal, da naj 
bi jeseni v Škofji Loki zaživel 
nov skupni TIC za celotno 
škofjeloško območje, prip-
ravljajo pa tudi novo turi-
stično strategijo Škofjeloško 

2021–2027, ki je v sklepni 
fazi.

Na Soriški planini bodo 
poletno sezono začeli jutri 
s panoramskimi vožnjami 
z dvosedežnico do vrha Laj-
narja. Zadnja leta se iz zim-
skega aktivno preoblikujejo 
v celoletni gorski center, je 
poudarila direktorica Turi-
stičnega centra Soriška pla-
nina Polona Golija. Dodatno 
razvijajo različne aktivnosti, 
kot sta pohodništvo in kole-
sarjenje, ter vsebine v pove-
zavi s kulturno dediščino na 
njihovem območju.

Dvosedežnica bo obrato-
vala ob koncih tedna in pra-
znikih, po 24. juliju pa vsak 
dan. Omogočali bodo tudi 
vodene pohode po rapalski 
meji in prevoze kolesarjev 

iz Podbrda nazaj do planine, 
izpeljati nameravajo nekaj 
prireditev, pripravili pa so še 
brezplačen animacijski pro-
gram za goste nastanitvenih 
kapacitet na Soriški planini 
in v okolici. 

Po podatkih Golijeve so 
bile lani poleti njihove kapa-
citete dobro zasedene: v juli-
ju 85-odstotno, v avgustu pa 
več kot 90-odstotno. V pov-
prečju so se gostje pri njih 
zadržali 2,38 noči, na celot-
nem škofjeloškem območju 
pa 2,65. 

Tako kot lani bodo v sode-
lovanju z Arrivo Slovenija 
25. junija vzpostavili avtobu-
sno linijo Škofja Loka–Sori-
ška planina–Bohinj. Obra-
tovala bo ob koncih tedna in 
praznikih.

Obogatili turistično ponudbo
Destinacija Škofjeloško v poletno sezono vstopa z novimi turističnimi produkti in spominki. 

Na Soriški planini bodo poletno sezono začeli jutri.

Jasna Paladin

Kamnik – V začetku te-
dna so se začela gradbena 
dela v sklopu investicijske-
ga vzdrževanja stražnega 

stolpa na Malem gradu, ki pa 
bodo prinesla pomembno 
novost.

»Deske, ki zdaj zapirajo 
zgornji del stolpa, so dotraja-
ne in tudi nevarne za okolico, 

zato jih bomo odstranili in 
jih zamenjali s steklom, to 
pa je tudi prvi korak k ure-
ditvi razgledne ploščadi, ki 
jo načrtujemo. V ta prostor 
bomo umestili tudi interpre-
tacijski prostor Velike plani-
ne, z razstavo in vizualizaci-
jo te največje kamniške tu-
ristične znamenitosti, v na-
daljevanju pa še kakšne dru-
ge vsebine, a vse je odvisno 
od dovoljenj, ki jih še mora-
mo pridobiti. Do tja nas sicer 
čaka še nekaj korakov, a po-
stopki tečejo. Bistveno je, da 
smo se resno lotili revitaliza-
cije Malega gradu in zapu-
ščine grofov Andeških, ki so 
v Kamniku vladali pred sto-
letji,« nam je povedal župan 
Matej Slapar, vesel, da je ob-
čini uspelo doseči dogovor z 

Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine (ZVKD). 

Hkrati z zasteklitvijo bodo 
v stražnem stolpu tudi spus-
tili strop, temu pa bo v na-
daljevanju sledilo še nada-
ljevanje ureditev dostopnih 
poti na grad, obnovitev poti 
za kavarno in oživitev rovov 
pod Malim gradom, na straž-
ni stolp pa bo treba pripeljati 
tudi vodo in elektriko. Gre za 
večletni projekt, ki bo potekal 
po sklopih, vse pa je odvisno 
od ZVKD in njihovih smer-
nic. Pogoj za vsa dela na Ma-
lem gradu je namreč konser-
vatorski načrt, ki je sicer že 
bil izdelan leta 2010, a so pot-
rebne določene spremembe. 

Dela prve faze obnove, ki 
potekajo te dni, so ocenjena 
na sedemdeset tisoč evrov.

Stražni stolp bo zastekljen
Dela na Malem gradu so le uvod v celostno ureditev malograjskega hriba, ki ga občina želi narediti še 
prijaznejšega obiskovalcem.

Stražni stolp na Malem gradu je že odet v gradbeni oder.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Od minulega 
torka naprej je v Sokolskem 
domu v Škofji Loki odprta fi-
latelistična razstava ob tride-
setletnici samostojne države 
Republike Slovenije. Že 26. 
junija 1991 je namreč izšla 
prva poštna znamka z mo-
tivom osnutka slovenskega 
parlamenta, ki ga je narisal 
pokojni arhitekt Jože Plečnik, 
vendar je bila izdaja znamk še 
otežena, ker Slovenija še ni 
bila članica Svetovne poštne 
zveze (UPU), zato je šele 8. 
oktobra 1991 prišla ta znam-
ka v ponovni poštni promet. 

Na razstavi so prikazane 
vse slovenske znamke, ki 
so bile izdane v letih 1991–
2007, ovitki prvega dne, ilu-
strirane poštne dopisnice, 
maksimum karte, potoval-
na pisma, razne spominske 
izdaje, priložnostni poštni 
žigi in vsi poštni žigi ter pri-
ložnostne izdaje, ki so izšle 
na poštnih uradih na Škof-
jeloškem (v Škofji Loki, Sel-
cah, Železnikih, Gorenji 
vasi, Poljanah in Žireh). Več 
kot petsto razstavnih listov 
formata A4 je razporejenih 
v 38 vitrinah.

Razstava bo odprta do 6. 
julija. 

Filatelistična razstava

V Sokolskem domu v Škofji Loki si je moč ogledati 
zanimivo filatelistično razstavo.

Mengeš – Jutri bo v mengeškem mestnem parku potekalo 
celodnevno dogajanje v okviru projekta EkoReka, ki ga v so-
delovanju z različnimi deležniki pripravlja Zavod Revivo. Med 
10. in 12. uro bodo gostje okrogle mize razpravljali na temo 
Pšata – Kamniška Bistrica na križišču interesov, že ob 7.30 pa 
bodo organizirali tudi jutranjo telovadbo. Skozi celoten dan 
bodo potekale delavnice in igre ob Pšati, med drugim bodo 
organizirali tudi čistilno akcijo ter odstranjevanje dresnika in 
sestavljali lego kocke na temo Pšate.

EkoReka v Mengšu
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Vilma Stanovnik

Jesenice – Na trenersko klop 
železarjev se je vrnil Nik Zu-
pančič. Na njej je zamenjal 
Mitjo Šivica, ki je po koncu 
minule sezone odšel v lju-
bljansko SŽ Olimpijo. »Ve-
seli me, da Nik Zupančič po-
novno prevzema mesto glav-
nega trenerja. V preteklo-
sti smo že odlično in uspeš-
no sodelovali ter skupaj osvo-
jili dva naslova državnih pr-
vakov. Verjamem, da je Nik 
v tem trenutku odlična, pra-
va in kvalitetna trenerska re-
šitev za naš klub, saj so si naši 
pogledi na šport in hokejsko 
igro zelo podobni,« je povedal 
direktor kluba Anže Pogačar.

Zupančič je v svoji trener-
ski karieri opravljal naloge 
pomočnika selektorja slo-
venske članske reprezen-
tance in selektorja sloven-
ske članske reprezentance, 
skozi kvalifikacije pa je Slo-
venijo popeljal tudi na zim-
ske olimpijske igre. Prav 

tako je v sezonah 2014/2015 
in 2016/2017 že opravljal 
delo glavnega trenerja jese-
niške ekipe. V zadnjih sezo-
nah je deloval v tujini, kjer je 
vodil ekipo Feldkirch in zad-
nji dve sezoni poljsko Unio.

»Vem, kako klub delu-
je in kakšno tradicijo ima 
hokej na Jesenicah. Ekipa 

Jesenic je bila vedno konku-
renčna in v boju za najvišja 
mesta v Alpski ligi in seveda 
tudi v domačem prvenstvu. 
Z osvojitvijo naslovov dr-
žavnih in pokalnih prvakov 
je klub dokazal, da se v klu-
bu igralci dobro razvijajo in 
napredujejo. Delati v takem 
okolju je zame izziv in hkrati 

odgovornost,« je ob prevze-
mu moštva povedal Nik Zu-
pančič, ki pa se zaveda, da 
bo ekipa sezono začela pre-
cej spremenjena. 

»Glede na to, da se bo z od-
hodom nekaj ključnih igral-
cev struktura ekipe spreme-
nila, bo prioriteta sestaviti 
ekipo, ki bo homogena, de-
lovna, željna napredovanja 
in konkurenčna v vseh tek-
movanjih v sezoni. Na začet-
ku me čaka predvsem veliko 
pogovorov. Zagotovo bi si v 
ekipi želel mlade igralce, ki 
so na začetku neke svoje poti, 
saj takim igralcem kot trener 
lahko res veliko dam in je z 
njimi res užitek delati. Sem 
pa mnenja, da uspešna eki-
pa potrebuje tudi izkušene 
igralce, ki so karakterno pozi-
tivno naravnani in sprejema-
jo svoje vloge znotraj ekipe ter 
s tem veliko doprinesejo k ra-
zvoju mlajših igralcev in se-
veda k uspehu celotne ekipe, 
kar pa na koncu tudi šteje, » je 
še dodal Nik Zupančič.

Nik Zupančič se vrača 
Nekdanji odličen hokejist, zdaj pa uspešen trener Nik Zupančič bo v novi sezoni znova vodil ekipo SIJ 
Acroni Jesenice.

Nik Zupančič se vrača na klop ekipe SIJ Acroni Jesenice.  
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Vilma Stanovnik

Bled – Minuli konec tedna je 
bila na sporedu že 65. med-
narodna regata, ki jo tradi-
cionalno organizira Vesla-
ška zveza Slovenije ob so-
delovanju z Veslaškim klu-
bom Bled in s podporo Ob-
čine Bled. »Letos sta bili ob 
odpovedi večine spomladan-
skih regat želja in potreba po 
tekmah še toliko večji, tako 
da se je odločitev za izved-
bo izkazala kot pravilna. Na-
stopilo je namreč rekordnih 
589 tekmovalcev iz devetde-
setih reprezentanc oziroma 
klubov iz 14 držav,« je pove-
dal sekretar Veslaške zveze 
Slovenije Jernej Slivnik in 
pojasnil, da se je na regati v 
več kot dvesto tekmah zvrsti-
lo kar 576 čolnov.

Zelo dobro so nastopili slo-
venski tekmovalci. Ob izku-
šenem Rajku Hrvatu, ki je po 
tretjem mestu na finalu sve-
tovnega pokala dobil tekmo 
lahkih enojcev, vajeti prev-
zema mlada generacija mlaj-
ših članov in mladincev. Med 
mlajšimi člani je oba tekmo-
valna dneva med enojci zma-
gal Ljubljančan Filip-Matej 
Pfeifer, nedeljski finale dvoj-
cev pa je po razburljivem za-
ključku tekme pripadel blej-
ski posadki Isak Žvegelj-Ale-
ksej Tratnik, ki je bila stotin-
ko pred Madžarsko. Ta dva 
čolna bosta ob skifistki Ilari-
ji Maccchi iz Izole nastopila 
na svetovnem prvenstvu do 
23 let v Račicah.

V mladinski kategoriji 
sta se najbolj izkazali Blej-
ki Jana Dramelj in Ruby 
Čop. Prva je bila tretja med 
skifistkami, skupaj pa sta 
osvojili bron tudi med dvoj-
nimi dvojci. Pri fantih je 
izstopala blejsko-izolska 
kombinacija Gabrijel Po-
točnik in Matej Markuža, 
ki je bila v dvojnem dvoj-
cu tretja. Mladince čaka na-
stop na svetovnem prven-
stvu v začetku avgusta v bol-
garskem Plovdivu. Jeseni je 
na sporedu še evropsko pr-
venstvo v Münchnu. Potem 
ko se v članski konkurenci 
nobenemu od slovenskih 
čolnov ni uspelo uvrstiti na 
olimpijske igre v Tokiu, je 
glavni cilj članov svetovno 
prvenstvo konec oktobra v 
Šanghaju. 

»Regata je bila izvedena 
po strogem protokolu za co-
vid-19, v zaprtem prizori-
šču in ekipnih mehurčkih 
ter brez gledalcev. Izvedba 
je bila uspešna po vseh pla-
teh, ob tem, da ni bilo za-
znanega niti enega prime-
ra okužbe z novim korona-
virusom. Organizatorji so 
preskusili različne protoko-
le za namene organizacije 
evropskega veteranskega pr-
venstva septembra letos. Si-
cer pa se izkušena ekipa že 
tudi pripravlja na organiza-
cijo novega vrhunskega do-
godka – evropskega članske-
ga prvenstva, ki ga bo Bled 
gostil v letu 2023,« je še po-
jasnil Slivnik.

Rekordna regata
Blejsko jezero je gostilo mednarodno regato, ki so 
jo zaznamovali uspešni nastopi domačih veslačev 
in veslačic ter rekordna udeležba.

Vilma Stanovnik

Komenda, Koper – Kolesar-
ji tudi ta konec tedna nada-
ljujejo tekmovanja. Danes 
popoldne se obeta spektakel 
v Komendi. Kriterij za Po-
kal Tadeja Pogačarja in VN 
Plastike Virant bo potekal 
v krogu dolžine 1.100 me-
trov v Poslovni coni Komen-
da s startom in ciljem pred 
podjetjem Plastika Virant. 
Ob 15. uri se bodo pomeri-
li dečki in deklice različnih 
kategorij, za njimi pa mlajši 
mladinci, starejši mladinci, 
mlajše in starejše mladinke 
in ženske – kategorije elite. 
Zadnji bodo ob 19.30 peda-
la pognali moški predstav-
niki kategorije elite. Vsa-
ka kategorija bo imela pri-
lagojeno dolžino proge. Pri 
moških bo v kategoriji eli-
te dirka dolga slabih štiride-
set kilometrov (36 krogov), 

zmagovalec pa bo tisti, ki bo 
na vmesnih sprintih (štel bo 
vsak tretji krog) zbral največ 
točk (točkovanje 5–3–2–1). 
Tudi letos bo na startu moč 
videti nekaj znanih imen iz 
sveta kolesarstva, med nji-
mi bo seveda eden največjih 
kolesarskih asov Tadej Po-
gačar. Za vse, ki se dogod-
ka ne boste mogli udeleži-
ti, naj zapišemo, da bo na Si-
olovi spletni strani potekal 
tudi prenos omenjene dirke 
v živo, za kategorijo elite pa 
bo prenos v živo tudi na Pla-
net TV.

Kolesarska zveza Slove-
nije pa ta teden v Kopru or-
ganizira državno prvenstvo 
v cestnem kolesarstvu. Že 
včeraj v popoldanskih urah 
je potekalo državno prven-
stvo v vožnji na čas, nedelja, 
20. junija, pa je rezervirana 
za cestno vožnjo. Start čla-
nov bo ob 14. uri.

Kolesarski konec tedna
Že danes bo v Komendi potekala dirka za pokal 
Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant.

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
in Zavod za turizem, šport 
in kulturo Kamnik slove-
snost s podelitvijo priznanj 
uspešnim športnikom v vseh 
kategorijah navadno organi-
zirata februarja, tokrat pa sta 
jo zaradi epidemije pripravi-
la minuli torek, a je bila za-
radi športnih tekmovanj in 
priprav udeležba športnikov 
veliko skromnejša. Skupno 
so sicer podelili 44 priznanj v 
vseh kategorijah, najbolj od-
mevni pa sta prejela Maruša 
Mišmaš Zrimšek, atletinja iz 
AD Mass, ki pa v Kamniku 
živi in povečini trenira zad-
nja tri leta, ter Mitja Gaspa-
rini iz Odbojkarskega kluba 
Calcit Volley, ki se priredi-
tve sicer ni udeležil, se je pa 
z reprezentančnih priprav za 

priznanje v živo javil po vide-
opovezavi. Maruša Mišmaš 
Zrimšek, ki je lani postavi-
la svetovni rekord na 2000 
metrov z zaprekami v dvora-
ni, državni rekord na 2000 

metrov in 3000 metrov ter 
3000 metrov z zaprekami, 
postala slovenska atletinja 
leta 2020 in svetovna atleti-
nja meseca julija, je ob pre-
vzemu priznanja povedala, 

da se v Kamniku počuti od-
lično in da po načrtih poteka-
jo tudi njene priprave za na-
stop na olimpijskih igrah v 
Tokiu, za katere je normo za 
tek na 3000 metrov z zapre-
kami dosegla že lani. Optimi-
stično tako računa na tek v fi-
nalu, ki bo 4. avgusta. Mitja 
Gasparini, ki je s slovensko 
odbojkarsko reprezentanco 
osvojil dve srebri kolajni, se 
je po enajstih letih igranja v 
tujini vrnil, zdaj igra za Calcit 
Volley – prav ta klub pa ima 
tudi najboljšo žensko in mo-
ško ekipo med kamniškimi 
klubi v minulem letu.

Podelili so tudi bronasto 
priznanje Občine Kamnik 
za delo v športu; prejela ga 
je Nataša Planko, dolgoletna 
trenerka najmlajših v Tri-
atlonskem klubu Trisport 
Kamnik.

Najboljša atletinja in odbojkar
V Kamniku so podelili priznanja športnikom za dosežke v minulem letu. Za najboljša sta bila 
imenovana atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek in odbojkar Mitja Gasparini, najboljša ekipa pa so 
pričakovano odbojkarice in odbojkarji kluba Calcit Volley.

Priznanje za najboljšo športnico občine Kamnik v minulem 
letu je iz rok župana Mateja Slaparja prejela atletinja 
Maruša Mišmaš Zrimšek. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Jutri bo v Škofji 
Loki potekal Tek štirih mo-
stov, katerega vrhunec bo 
tekmovalni tek na pet kilo-
metrov s startom ob 20. uri.

Dogajanje se bo začelo ob 
10. uri z vrtčevskimi teki, 
ob 18. uri bodo šolski teki 
za Pokal štirih županov (do 
vključno petega razreda pro-
mocijski teki, nato tekmo-
valni), ob 20. uri pa tek na 

pet kilometrov, ki mu bodo 
sledili razglasitev rezulta-
tov, koncert in druženje na 
Trgu pod gradom. Med 10. 
in 20. uro lahko petkilome-
trsko traso prehodite ali pre-
tečete tudi brez merjenja 
časa. Organizatorji sporoča-
jo, da morajo udeleženci ve-
černega teka izpolnjevati po-
goj PCT (prebolel, cepljen, 

testiran). Z izvajalcem hitrih 
testov v prostorih Turistič-
no-informacijskega centra 
na Kidričevi cesti so se do-
govorili, da bo za udeležen-
ce rezerviran termin danes, 
18. junija, od 17. do 18. ure. 

V času prireditve bodo za 
ves promet zaprti cestni od-
seki, po katerih potekajo tra-
se tekov.

Škofja Loka bo tekla
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Podjetje Bla-
žič, ki se ukvarja z izdelavo 
in prodajo robnih trakov, 
ploskovnih furnirjev, folij, 
pohištvenega okovja in dru-
gih materialov, potrebnih 
za pohištveno industrijo, je 
spomladi odprlo nove po-
slovne prostore v brniški po-
slovni coni. Kot pravi direk-
tor podjetja Mihael Blažič, so 
na novo lokacijo poleg proi-
zvodnih in skladiščnih kapa-
citet preselili tudi druge pod-
porne službe in vodstvo. Na 
Brniku omogočajo tudi di-
rektno odpremo svojim kup-
cem, s trgovinami pa so sicer 
prisotni v Ljubljani, Maribo-
ru, Novem mestu in Murski 

Soboti. »Glavni razlog za se-
litev je bila potreba po do-
datnem prostoru in drugač-
ni zasnovi naše proizvodnje 
in optimizaciji logističnih 
poti znotraj objekta. Z željo 
po boljši učinkovitosti naših 

procesov je bilo nujno pot-
rebno spremeniti tudi za-
snovo objekta, sedaj ima-
mo namreč visokoregalno 
skladišče, ki ga na prejšnji 
lokaciji nismo mogli ime-
ti. Gradnja novega objek-
ta je za nas eden največjih 

mejnikov v zgodovini pod-
jetja. Izjemno ponosni smo, 
da lahko pokažemo, kako ve-
lik korak smo naredili. Z no-
vim objektom, ki bo temelj 
poslovne učinkovitosti in 
nadaljnjega razvoja družbe, 
zelo dobro potrjujemo vizi-
jo in sledimo začrtani strate-
giji. S to naložbo bomo vse-
kakor sposobni še v večji 
meri nadgrajevati dolgoroč-
no sodelovanje z dobavite-
lji, kupci in seveda tudi z na-
šimi zaposlenimi,« nam je 
povedal direktor, ki dodaja, 
da je brniška poslovna cona 
zanje najboljša izbira pred-
vsem zaradi bližine avtoce-
ste, »udobna« pa je tudi za 
njihove zaposlene. Neposre-
dna bližina letališča sicer ni 

bila ključna pri izbiri nove 
lokacije, je pa dodatna pred-
nost, saj imajo precej poti v 
tujino, obiskujejo pa jih tudi 
tuji partnerji.

Njihovi kupci so proizva-
jalci pohištva in distributer-
ji za področje pohištvene in-
dustrije. Polovico produk-
tov prodajo na domačem tr-
žišču, pomembna regija pa 
je tudi področje nekdanje 
Jugoslavije, preostali trg pa 
predstavljajo druge države 
Evropske unije. 

Tako kot na celot-
no gospodarstvo je koro-
nakriza vplivala tudi na 

lesnopredelovalno in pohi-
štveno industrijo, a kot pra-
vi sogovornik, so se na nove 
razmere hitro prilagodili. 
Med krizo so zaposlenim 
omogočili varno delo in pos-
krbeli za čim bolj nemote-
no poslovanje, tako da jim je 
kljub pretresom v gospodar-
stvu uspelo obdržati pred-
krizno raven prihodkov. 

Letos so zaradi selitve si-
cer morali za krajše obdob-
je ustaviti proizvodnjo, sicer 
pa beležijo precejšnje pove-
čanje povpraševanja na stra-
ni kupcev in težav pri do-
bavi surovin. Dodaten izziv 

predstavlja tudi dvig cen ma-
terialov in transportnih sto-
ritev. Kljub temu direktor 
podjetja ostaja optimisti-
čen: »Menim, da zaradi svo-
je sposobnosti hitrega pri-
lagajanja vseeno dokazuje-
mo, da znamo hitro odgovo-
riti na spremenjene in zah-
tevne okoliščine. Za nami 
je obdobje, ki je bilo inten-
zivno na številnih področ-
jih. Vsi se zavedamo, da so 
nujni hitri, konkretni in pre-
mišljeni odzivi. Zaradi ekipe 
ter zaupanja poslovnih par-
tnerjev optimistično zremo 
v prihodnost.«

Zgradili objekt na Brniku
Podjetje Blažič je spomladi odprlo nove prostore v poslovni coni ob 
brniškem letališču. Kot pravi direktor Mihael Blažič, bodo z naložbo še v 
večji meri sposobni nadgrajevati dolgoročno sodelovanje z dobavitelji, kupci 
in zaposlenimi.

Glavni razlog za gradnjo na Brniku, je bila potreba po novih prostorih / Foto: Gorazd Kavčič

Podjetje Blažič polovico 
svojih izdelkov proda 
doma, preostale pa v 
tujini.

Suzana P. Kovačič

Zakaj ste se odločili za širi-
tev?

Odločitvi za novo lokacijo 
so botrovali različni razlogi. 
Eden od razlogov je sodelo-
vanje z velikimi globalnimi 
korporacijami, ki so z našim 
delom zelo zadovoljne, ven-
dar pa zanje postajamo pre-
majhni kot dobavitelj. Nas-
lednji razlog je povečanje 
konkurenčnosti, saj nam bo 
nova lokacija omogočala bi-
stveno učinkovitejšo posta-
vitev procesov in skupaj z vi-
soko stopnjo digitalizacije 
večjo produktivnost ter bolj-
še delovne pogoje za naše so-
delavce. 

Nov poslovno-proizvodni 
objekt v industrijski coni 
Loka bo zgrajen na parceli 
skupne velikosti nekaj manj 

kot 14 tisoč kvadratnih me-
trov in bo imel približno 
8.600 kvadratnih metrov 
proizvodnih in poslovnih 
površin. To površino kasne-
je lahko tudi povečamo na 
nekaj več kot deset tisoč kva-
dratnih metrov. Z novo lo-
kacijo bomo več kot podvo-
jili obseg tovarne. 

Koliko je vredna investicija, 
kdaj bo zaključena? 

Investicija je vredna prib-
ližno 6,1 milijona evrov. 
Sama gradnja bo zaključe-
na v prvi polovici leta 2022, 
do konca leta 2022 pa načr-
tujemo še nekaj investicij v 
novo proizvodno opremo, 
ki nam bo omogočala še do-
datne kapacitete. To bo naj-
večja investicija podjetja In-
tec MKD, ki se je že pred de-
setletji prestrukturiralo in 

lastniško osamosvojilo od 
nekdanje kranjske Iskre. 

Objekt bo zgrajen po naj-
novejših gradbenih in okolj-
skih standardnih, kar bo pri-
spevalo k manjšemu ogljič-
nemu odtisu. Že na začetku 
bomo uporabili nekaj obno-
vljivih virov, kot je toplotna 
črpalka, kasneje pa name-
ravamo na streho postaviti 
tudi fotovoltaično elektrar-
no in vzpostaviti sistem re-
kuperacije odvečne toplote 
iz proizvodnje. Na trenutni 
lokaciji tudi nimamo mož-
nosti priključitve na kanali-
zacijsko omrežje, kar bo na 
novi lokaciji možno. 

Kakšni so odzivi lokalne 
skupnosti na gradnjo?

Pozitivni. Župan in obči-
na sta nam nudila vso pod-
poro, da smo prišli skozi 

dolgotrajni proces pridobiva-
nja gradbenega dovoljenja. 
Za nas je zelo pomembno, 
da nas lokalna skupnost 
podpira in da je naše podje-
tje zaželeno v skupnosti, saj 
več kot osemdeset odstotkov 
sodelavcev prihaja iz tržiške 
občine. V preteklosti smo 
že zaposlili veliko delavk iz 
nekdanjega Peka, vse so zelo 
predane sodelavke. 

V lokalno skupnost pri-
spevamo s podporo gasil-
skemu društvu, posame-
znim kulturnim dogodkom 
ali priskočimo na pomoč 
pri večjih nesrečah. Z rastjo 
podjetja in uspešnostjo želi-
mo še več prispevati. 

Boste s širitvijo proizvodnih 
zmogljivosti tudi na novo za-
poslovali?

Z novimi prostori, dodat-
no visokotehnološko opre-
mo in ambicioznimi cilji di-
gitalizacije poslovanja bomo 
potrebovali zelo različne pro-
file sodelavcev; od inženirjev 
strojništva do strokovnjakov 
za trženje, CNC-operater-
jev in tudi sodelavce za eno-
stavna proizvodna dela. Naš 
cilj je, da v naslednjih petih 
do desetih letih zrastemo na 
200 do 250 sodelavcev. Le-
tošnje leto smo začeli s 136 
sodelavci in v zadnjih me-
secih smo že začeli dodatno 

zaposlovati, saj nam je že 
sam začetek gradnje prine-
sel večji projekt Siemensa, ki 
ga trenutno izvajamo na ob-
stoječi lokaciji v Križah. Na 
novo zaposlujemo približ-
no 15 sodelavcev (predvsem 
v proizvodnji); nekaj se nam 
jih je že pridružilo, še vedno 
pa iščemo varilce, nekaj de-
lavcev v montaži in tehnolo-
ga kakovosti. 

Ste pa izvozno naravnano 
podjetje ...

Podjetje izvozi več kot 95 
odstotkov vseh izdelkov, naj-
večji trgi so avstrijski, nem-
ški in švicarski, sledijo itali-
janski in trgi nekaterih skan-
dinavskih držav, kot sistem-
ski dobavitelj pa izvaža-
mo tudi na Kitajsko, v In-
dijo in ZDA. Naši kupci so 
Siemens, Danfoss, ABB in 
mnogo drugih visokotehno-
loških podjetij. 

Podjetje oskrbuje z ohiš-
ji in kovinskimi sestavnimi 
deli zelo različne industri-
je, kot so industrijska elek-
tronika in avtomatizacija, 

industrija medicinskih 
naprav in pripomočkov, ži-
vilska in farmacevtska in-
dustrija, strojegradnja, tran-
sport in IKT-tehnologija.

Kakšna je finančna izkazni-
ca podjetja?

Lani smo ustvarili nekaj 
več kot 9,5 milijona evrov 
prihodkov. Letos je bil plan 
10,2 milijona evrov, ki pa 
ga v tem trenutku že pre-
segamo. Naša vizija osta-
ja nespremenjena, saj stre-
mimo k cilju postati vodilno 
regijsko podjetje na tem po-
dročju. Začeli smo tudi že 
razvijati nekaj lastnih izdel-
kov, med drugim smo raz-
vili aluminijaste zaboje za 
transport, v času epidemi-
je covida-19 tudi modular-
na stojala za dezinfekcijo. 
V dveh, treh letih se bomo 
odločili, ali bomo šli poleg 
osnovnega posla še na do-
datno pot raznih lastnih iz-
delkov. Če bo tako, bomo ob-
držali tudi sedanjo lokaci-
jo v Križah za neko ločeno, 
manjšo proizvodnjo.

Podjetje Intec MKD se širi
Intec MKD iz Križev bo z gradnjo poslovno-proizvodnega objekta v industrijski coni Loka v tržiški 
občini več kot podvojil svoje zmogljivosti. Investicija je vredna približno 6,1 milijona evrov, in kot je v 
pogovoru povedal direktor podjetja Gorazd Križaj, je cilj, da so preseljeni v prvi polovici leta 2022. Že 
zdaj dodatno zaposlujejo. Podjetje se ukvarja z razvojem in proizvodnjo kovinskih delov, konstrukcij in 
kompleksnih ohišij za visokotehnološke industrijske elektronske naprave, stroje in opremo.

Gorazd Križaj / Foto: Tina Dokl

Projekcija novega poslovno-proizvodnega objekta v industrijski coni Loka
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Vilma Stanovnik

Kranj – Akcijo koordini-
ra Agencija za varnost pro-
meta v sodelovanju s Poli-
cijo. Raziskava Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ) z začetka tega me-
seca je namreč pokazala, da 
se pojavljajo znaki pandem-
ske izčrpanosti. Povečuje se 
delež tistih, ki so zaradi tega 
bolj izpostavljeni tveganim 
vedenjem, najpogosteje pa 
gre za pitje alkoholnih pi-
jač. Zloraba alkohola je do 
31. maja letos botrovala sed-
mim smrtnim žrtvam na slo-
venskih cestah, kar je sicer 
polovico manj kot v enakem 
obdobju lani, zvišala pa se je 
povprečna stopnja opitosti 
med vsemi alkoholiziranimi 
povzročitelji prometnih ne-
sreč, ki letos zanaša 1,42 pro-
mila, lani pa je bila 1,39 pro-
mila. Med povzročitelji iz-
stopajo starostne skupine od 
18 do 24, od 25 do 34 in od 55 
do 64 let, med vzroki za nes-
reče pri alkoholiziranih voz-
nikih pa prednjačita neprila-
gojena hitrost in nepravilna 
stran oziroma smer vožnje. 

Slovenci in Slovenke smo 
po porabi alkohola visoko 

nad evropskim povprečjem. 
Na leto prebivalec, starej-
ši od 15 let, v povprečju po-
pije 11 litrov čistega alkoho-
la. Agencija za varnost pro-
meta in Policija javnost zato 
pozivata k ničelni toleranci 
do udeležbe v prometu pod 
vplivom alkohola, saj neod-
govorno in nepremišljeno 
vedenje zaradi pitja alko-
hola prinaša težke posledi-
ce. Na nesprejemljivost vo-
žnje pod vplivom alkohola 
opozarjajo z glavnim spo-
ročilom kampanje, ki izha-
ja iz ljudske pesmi Kol'kor 
kapljic, tol'ko let. Besedi-
lo izvirne pesmi pravi, da 

ob vsakem rojstnem dne-
vu popijemo še več alkoho-
la in tako slavimo življenje. 
Toda v prometu to ne ve-
lja. Več kapljic alkohola ne 
pomeni boljše zabave, am-
pak predvsem povečuje tve-
ganje za ogrožanje cestne-
ga prometa, zdravja in živ-
ljenja vseh udeležencev. S 
tem namenom je agenci-
ja Futura DDB prilagodila 
glavno sporočilo izvirne pe-
smi, ki se zdaj glasi Kol'kor 
kapljic, tolk' nesreč in je na-
slovna tema nove preventiv-
ne kampanje. Ta bo v pole-
tnih mesecih opozarjala, da 
alkohol ne sodi v promet. 

V okviru javnega poziva 
agencija sofinancira preven-
tivne aktivnosti več nevlad-
nih organizacij, ki bodo izva-
jale aktivnosti in dogodke na 
temo alkohola, hitrosti in mo-
toristov. Policisti bodo v ob-
dobju nacionalne preventiv-
ne akcije izvajali nadzor nad 
psihofizičnim stanjem ude-
ležencev v cestnem prome-
tu, ki je usmerjen v prepre-
čevanje vožnje pod vplivom 
alkohola. Poleg tega bo vsaka 
Policijska uprava izvedla vsaj 
en poostren nadzor po me-
todologiji Promil, kar pome-
ni, da bo v skladu s proble-
matiko na svojem območju 
načrtovala poostren nadzor, 
kjer bo sodelovalo večje šte-
vilo patrulj, ki bodo opravi-
le preizkus alkoholiziranosti 
z vsakim udeležencem, ki 
bo pripeljal mimo. Navede-
ni nadzor je evropsko uskla-
jen znotraj mednarodne or-
ganizacije prometnih policij 
ROADPOL. Tako bodo aktiv-
nosti potekale v večini evrop-
skih držav. Že jutri, v soboto, 
bo v nočnem času nepreki-
njeno 12 ur potekal tudi nad-
zor vožnje pod vplivom alko-
hola in drog Alcohol & drugs 
marathon.

Alkohol ne sodi v promet
Ta teden se je začel prvi del nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom 
alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Na nesprejemljivost vožnje pod vplivom 
alkohola opozarjajo z glavnim sporočilom kampanje Kol'kor kapljic, tolk' nesreč.

Agencija za varnost prometa in Policija javnost pozivata k 
ničelni toleranci do vožnje pod vplivom alkohola. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Posame-
zni deli poti visokogorja so 
še vedno pokriti s snegom. 
»Previdni moramo biti po-
sebej tam, kjer poti poteka-
jo čez melišča, na severnih 
straneh, v grapah, kamor 
sonce redko posije. Sneg je 
čez dan mehek in se predira, 
proti večeru ali zgodaj zjut-
raj pa pomrznjen. Za planin-
ce predstavlja past; v prvem 
primeru, da se nam vdre in 
si pri tem poškodujemo ko-
lena, v drugem pa lahko po 
njem zdrsnemo in se hudo 
poškodujemo. Takšna snež-
išča na strmi podlagi lahko 
prečimo le s primerno opre-
mo – cepinom in derezami 
– in znanjem. Zaradi tajanja 
snežne odeje in popušča-
nja mraza pričakujemo več 

zapadlega kamenja, saj je 
bilo do sedaj primrznjeno 
na podlago, svoje pa naredi 
tudi erozija. Svetujemo upo-
rabo čelade, ki naj bo stalni-
ca na naših poteh po visoko-
gorju, sploh tam, kjer poti 
potekajo pod stenami, čez 
melišča ali pa je veliko obi-
skovalcev. Marsikatera pla-
ninska pot je zaradi dolge 
zime še poškodovana, potr-
gane so lahko jeklenice, ali 
pa celo del poti manjka za-
radi burne gorske erozije,« 
je na novinarski konferenci 
pred začetkom poletne pla-
ninske sezone v planinskem 
domu v Kamniški Bistrici 
poudaril strokovni sodela-
vec PZS Matjaž Šerkezi. Do-
dal je, da tudi poleti v našem 
nahrbtniku ne smejo manj-
kati topla oblačila, kapa in 
rokavice, čelna svetilka, saj 

se vreme hitro menja, kljub 
vse daljšim dnevom pa nas 
lahko ujame noč. »Pametni 
telefoni so v redu, še bolj pa 
pamet v glavah,« še opozarja 
in svetuje, da imamo s seboj 
vedno tudi tiskan zemljevid.

Gorski reševalci tudi na 
e-kolesih

Dotaknil se je tudi vedno 
bolj priljubljenega gorskega 
kolesarjenja predvsem z ele-
ktričnimi kolesi. A tudi tu je 
potrebna previdnost, saj nes-
reče niso redke. »Tudi turni 
in gorski kolesarji moramo 
upoštevati planinski bon-
ton. Na kolesu smo hitrejši, 
velikokrat tudi neslišni, zato 

je toliko bolj pomembno, da 
se vozimo tam, kjer je to do-
voljeno, da na svojo priso-
tnost opozorimo planince, 
zmanjšamo hitrost ali pa se 
celo ustavimo. Enaka pravi-
la veljajo tudi za uporabni-
ke e-koles, ki jim pa še po-
sebej svetujemo, da četudi 
e-kolo omogoča dokaj strme 
vzpone, ne smemo pozabi-
ti, da se bomo morali po isti 
poti tudi spustiti, kar je mo-
goče samo s pravilno tehni-
ko spusta. Pred kratkim smo 
v Sloveniji dobili prvo enoto 
gorskih reševalcev na e-kole-
sih, kar jim omogoča še hi-
trejši prihod do ponesrečen-
cev v gorah, ki si jih sploh ne 
želimo,« je še dodal Šerkezi.

V gorah bodimo 
pripravljeni na sneg
Čeprav nas temperature v dolini opominjajo, 
da je poletje tu, pa se bodo snežne zaplate po 
s snegom bogati zimi marsikje v visokogorju 
obdržale še globoko v mesec julij. Priprava na 
planinsko turo je zato še toliko pomembnejša.

Matjaž Šerkezi: »Snežne zaplate prečkajmo le z uporabo 
pravih derez in cepina!«

Letenice – Na glavni cesti Kokrica–Golnik sta pri naselju Lete-
nice v ponedeljek popoldne trčila kolesar in voznik manjšega 
svetlega osebnega avtomobila. Oba sta vozila v smeri Golnika. 
Po trčenju je voznik odpeljal naprej. Policisti so naslednji dan 
našli vozilo in nadaljujejo postopek ugotavljanja okoliščin nes-
reče in znakov kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v 
prometni nesreči brez pomoči. Kolesar je lažje poškodovan.

Po trčenju s kolesarjem je odpeljal

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V začetku te-
dna so na ljubljanskem 
okrožnem sodišču razglasi-
li sodbo v tako imenovani za-
devi Koprivnikar. Štirje nek-
danji sindikalisti Sindikata 
policistov Slovenije Vojko 
Marguč, Miha Sakač, Zoran 
Petrović in Denis Kadirić so 
po mnenju sodišča krivi do-
govarjanja o prometnem 
nadzoru nekdanjega mini-
stra Borisa Koprivnikarja 
novembra leta 2015. Vsem 
štirim je sodišče izreklo po-
gojne zaporne kazni s preiz-
kusno dobo dveh let. Margu-
ču je sodišče izreklo pogoj-
no kazen deset mesecev in 
dva tisoč evrov denarne kaz-
ni, Petroviću osem mesecev 
pogojne kazni in 1500 evrov 
denarne kazni, Sakaču eno 
leto pogojno in 2250 evrov 
denarne kazni, Kadiriću pa 
osem mesecev pogojno in 
1500 evrov denarne kazni. 

Kot je pojasnila sodnica 
Špela Koleta, jim je prisodi-
la nekoliko nižje kazni, kot 
je predlagalo tožilstvo, ker 

je upoštevala, da so vsi ne-
kaznovani, da so zaradi tega 
že izgubili službe v policiji, 
kot olajševalno okoliščino je 
sodišče upoštevalo tudi od-
maknjenost dogodka.

Kot je znano, je peterica 
(poleg obsojenih še Dušan 
Raj) po razkritju zgodbe os-
tala brez službe v policiji. S 
tožbo na delovnem sodišču 
je bil nedavno uspešen Sa-
kač, ministrstvo za notranje 
zadeve pa mu je že izplača-
lo bruto plače ter razliko v re-
gresu za obdobje med mar-
cem 2016 in julijem 2020. V 
kratkem naj bi se tudi vrnil 
na svoje staro delovno mesto.

Zagovorniki Sakača, Mar-
guča in Petrovića so že na-
povedali pritožbo na sodbo. 
Kadirića in njegovega odve-
tnika Dušana Csipa na po-
nedeljkovi obravnavi ni bilo, 
medtem ko je sodnica pete-
ga obdolženega v tej zadevi 
Dušana Raja izločila iz po-
stopka, ker ni bil prisoten 
ob branju spremenjene ob-
tožnice in se zato o njej ni 
mogel izreči. Postopek pro-
ti njemu bo potekal ločeno.

Sodba v zadevi 
Koprivnikar
Štirje nekdanji funkcionarji Sindikata policistov 
Slovenije so po mnenju sodišča krivi dogovarjanja 
o prometnem nadzoru takratnega ministra Borisa 
Koprivnikarja. 

Hrušica – V ponedeljek popoldne se je na Hrušici zgodila 
huda prometna nesreča. V njej je umrl voznik, ki je z osebnim 
avtomobilom trčil v zadnji del priklopnika stoječega tovornega 
vozila. V osebnem avtomobilu je bil sam. Voznik tovornega 
vozila po podatkih policije ni bil poškodovan. Cesta je bila za

-radi nesreče zaprta. Gorenjski policisti so letos obravnavali kar 
549 prometnih nesreč. Pet oseb je umrlo, 24 udeležencev je 
bilo huje, še 142 pa lažje poškodovanih. Najpogostejša vzroka 
prometnih nesreč sta nepravilna stran oziroma smer vožnje 
(93) in neprilagojena hitrost (89).

Umrl po trku v tovornjak

Kranj – Kranjski policisti so obravnavali tatvino dokumentov 
iz odklenjenega vozila, ki je bilo na zasebnem zemljišču. »Po-
zivamo k zaklepanju vozil na vseh javnih in zasebnih krajih,« 
pravijo policisti.

Iz avtomobila so izginili dokumenti

Kranj – Jutri, v soboto, bosta v dopoldanskem času potekali 
požarni vaji z evakuacijo v večstanovanjski stavbi na naslovu 
Tuga Vidmarja 10 na Planini 2 in v starem mestnem jedru 
Kranja pred Prešernovim gledališčem. Pri izvedbi bodo sodelo-
vali gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj in iz prostovoljnih 
gasilskih društev, družba Domplan, Civilna zaščita Mestne 
občine Kranj ter krajevni skupnosti Bratov Smuk in Center. 
Namen vaje je usposabljanje etažnih lastnikov za primere 
evakuacije ter gašenja začetnih požarov kakor tudi povečanje 
požarne varnosti v večstanovanjskih stavbah v Kranju.

Požarni vaji na Planini in v središču Kranja
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Na poti smo se mu prid-
ružili v torek, 19. dan, 19. 
krog. »Danes sem ugotovil, 
da noge počasi prehajajo v 
avtomatizem, da ne razmiš-
ljam več, koliko moči pora-
bim, kako hoditi, gledam le, 
kam stopim. Na ta način je 
vse skupaj podobno kot pri 
tempomatu. Noge se prila-
gajajo terenom, jaz pa jih 
kontroliram. To je idealen 
način gibanja. Hoja je ved-
no enostavnejša,« je med 
potjo z Osolnika na Hom, 
torej približno na polovici 

poti, pojasnjeval Ladislav 
Vidmar.

Že celo življenje veliko 
hodi, v zadnjih letih je šel 
med drugim peš od doma do 
Atlantika, prehodil je tudi že 
velik del poti do načrtovane-
ga končnega cilja v Lhasi v 
Tibetu. Letos je ostal v mejah 
domače občine, za izziv pa si 
je postavil projekt po skraj-
nih mejah občine Medvode. 
Namen je počastitev tridese-
te obletnice osamosvojitve 
Slovenije, države, ne politi-
ke, kot je poudaril. Prvi krog 
je prehodil 25. maja, v to-
rek obkljukal devetnajstega. 

Vmes je tri dni izpustil, in 
sicer dvakrat zaradi slabe-
ga vremena in enkrat zaradi 
utrujenosti, poledice prema-
lo spanja. »Startal sem 25. 
maja, na nekdanji dan mla-
dosti, na praznik iz bivše Ju-
goslavije, zaključil pa bom 
okrog slovenskega dneva dr-
žavnosti. Mladost in mla-
dostno zagnanost je treba oh-
raniti in jo vleči tudi v seda-
nji čas. Čutim, da se da mar-
sikaj narediti tudi v kasnejših 
letih. Živel sem 34 let v Jugo-
slaviji, trideset let sedaj v Slo-
veniji. To je pomembna oble-
tnica, ki jo lahko dostojno 

počastim s svojim pohodom. 
Spodbuditi je treba najprej 
sebe, da optimistično raz-
mišljamo o tej državi. Ker 
smo bili toliko časa omejeni 
na gibanje znotraj lastne ob-
čine, je bil to povod, da po-
skušam najti poti, ki vodi-
jo čim bolj po njenih skraj-
nih mejah. Našel sem lepo 
povezavo. Krog je dolg sko-
raj šestdeset kilometrov, od 
tega dobra polovica poteka 
čez Polhograjce, druga polo-
vica pa po pretežno ravnin-
skem delu občine. Najvišja 
točka je Polhograjska Grma-
da z 898 metri, najnižja pa 
viseči most v Mednu s 303 
metri. To je krasna kombi-
nacija,« je povedal. Krožno 
pot zgodaj zjutraj začne pred 
Hotelom Medno, gre v me-
danski hrib, nadaljuje proti 
Topolu, naprej do vasi Belo, 
na Polhograjsko Grmado, 
Gonte, Mali Tošč, do kmeti-
je Kozjek, na Igale, Gontar-
sko planino, Osolnik, Hom, 
Soro, Dol, po brvi prečka 
reko Soro, na Senico, Jeprco, 
v Zbilje, Dragočajno, Moše, 
Hraše, proti Svetemu Til-
nu, v Zavrh, Vikrče, Medno 
in nazaj na izhodišče. »Sku-
šal sem se kar se da približa-
ti skrajnim občinskim me-
jam. Nekje grem malo čez, 
nekje malo bolj po notranji 
strani,« pove. Zadnji, tride-
seti krog, bo skušal prehodi-
ti 26. junija. 

S tremi postanki za vsak 
krog potrebuje okrog 12 ur 
in pol. »Glede na izkušnje, ki 
jih imam s hojo na dolge pro-
ge, sem podcenjeval pomen 
spanca. Na teh daljših poteh 
sem običajno ob devetih, de-
setih zvečer postavil šotor, 
prespal in zjutraj ob šestih 
nadaljeval, kar pomeni, da je 
bilo kar dosti spanja. Sedaj 
sem le doma in se mi popol-

dan zdi, da moram še kar kaj 
narediti, pogledati televizijo, 
iti na kakšen sestanek ... Na 
koncu je zmanjkalo spanca 
in temu primerna je bila ut-
rujenost. Nekaj dni je bilo kar 
napornih,« pove, medtem ko 
s hitrim korakom premaguje 
kilometre in višinske metre. 
Kljub temu da je krog vsak 
dan isti, pravi, da ni prav nič 
dolgočasno: »Čas je idealen 
za nekaj takšnega, saj se ved-
no nekaj dogaja, tako v nara-
vi kot v kmetijstvu. Večkrat 
vidim gamsa, videl sem li-
sico, danes je mimo prilete-
la zelena žolna, ljudje dela-
jo na travnikih, cvetijo rože, 
srečujem pohodnike ... Na 

poti lahko razmišljam o raz-
ličnih stvareh, vmes se po-
rodi tudi kakšna ideja. Dob-
ro se poznam, vem, koliko 
zmorem fizično in psihično. 
Ta pot je bolj naporna psi-
hično, predvsem to, da vsak 
dan, tridesetkrat zapored, 
skoraj šestdeset kilometrov 
stopaš v iste stopinje.« Najra-
je hodi sam – v miru in v svo-
jem tempu.

Trideset krogov po skraj-
nih mejah občine Medvode 
bo 1.750 prehojenih kilome-
trov, 56.100 višinskih me-
trov. Kaj mu bo to pomenilo? 
»Najpomembnejše je moje 
počutje, potrditev, da sem še 
vedno zdrav, vitalen, sposo-
ben fizičnih in psihičnih na-
porov. Lažje je živeti, če sebe 
tako dobro poznaš, da veš, 
kaj lahko delaš in kdaj mo-
raš odnehati. V vsakdanjem 
življenju to prav pride,« je 
zaključil v Sori in pred za-
četkom pretežno ravninske-
ga dela poti zamenjal obutev 
– superge za sandale. Poje-
del je banano in se v svojem 
tempu odpravil sam naprej. 

Tridesetkrat bo peš 
obkrožil občino
Ladislav Vidmar iz Žlebov se je 25. maja prvič podal na krožno pot po skrajnih mejah občine Medvode. 
Prehodil jo bo tridesetkrat, skupaj naredil 1.750 kilometrov, 56.100 višinskih metrov. Vse to v namen 
počastitve tridesetletnice samostojnosti Slovenije. 

Ladislav Vidmar vsak dan prehodi skoraj šestdeset kilometrov po skrajnih mejah medvoške 
občine. Na fotografiji je na vrhu Osolnika, ki je približno na polovici poti. / Foto: Peter Košenina

Po hribovitem delu poti se v Sori preobuje in pot nadaljuje 
v sandalah. / Foto: Peter Košenina

»Krog je dolg skoraj šestdeset kilometrov, od tega 
dobra polovica poteka čez Polhograjce, druga polovica 
pa po pretežno ravninskem delu občine. Najvišja 
točka je Polhograjska Grmada z 898 metri, najnižja 
pa viseči most v Mednu s 303 metri. To je krasna 
kombinacija.«
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Od petka do petka

Mateja Rant

Delati začel takoj po 
zaprisegi pred poslanci

»Zdaj se začne resno delo, 
še nocoj,« je po potrditvi v 
državnem zboru poudaril 
novi pravosodni minister 
Marjan Dikaučič. Dejal je še, 
da se zaveda podeljene odgo-
vornosti pa tudi da je do kon-
ca mandata še manj kot eno 
leto in da je program dela v 
največji meri že določen s 
predsedovanjem Sloveni-
je Svetu Evropske unije in 
z zaključkom projektov, ki 
jih določa koalicijska pogod-
ba. Kot pravi, bo zato njego-
va vloga v prihodnje usmer-
jena v posamezne zakonske 
spremembe, v druge projek-
te ministrstva pa si želi vnes-
ti »nekaj svežine in neobre-
menjenega pogleda«. Raz-
mere na ministrstvu je oce-
nil kot urejene, pohvalil pa 
je tudi ekipo ministrstva, ki 
jo zato namerava ohraniti. 
Kot je napovedal, se bo zav-
zemal predvsem za zašči-
to oziroma spoštovanje člo-
vekovih pravic, nadaljeval 
bo pripravo zakonodaje za 
uresničitev koalicijskih za-
vez. Dosedanja ministrica 
Lilijana Kozlovič je ob pri-
mopredaji novemu mini-
stru zaželela veliko uspeha 
pri vodenju zahtevnega re-
sorja. »Verjamem, da boste 
svoje delo opravljali vestno 
in korektno.« Kot navajajo 

na ministrstvu za pravosod-
je, je Marjan Dikaučič naziv 
univerzitetni diplomirani 
pravnik pridobil leta 2006 
in se takoj po končani prav-
ni fakulteti zaposlil kot sod-
niški pripravnik na Višjem 
sodišču v Ljubljani. Prav-
niški državni izpit je opra-
vil leta 2009 in nato svojo 
poklicno pot nadaljeval v za-
sebnem sektorju.

Posvojil izjavo SAZU 
o slovenski spravi 

Predsednik republike Bo-
rut Pahor se je v sredo ude-
ležil tradicionalne žalne slo-
vesnosti ob Lipi sprave na 
ljubljanskih Žalah, s katero 
vsako leto zaznamujejo dan 
krivde, odpuščanja in spra-
ve. Ta dan so razglasili pred 
tridesetimi leti, ko so pod 
Lipo sprave prebrali predlog 
deklaracije o narodni spra-
vi. Ob tej priložnosti je pred-
sednik Pahor slovesno pos-
vojil izjavo Slovenska spra-
va, ki jo je februarja spreje-
la Slovenska akademija zna-
nosti in umetnosti (SAZU). 
Predsednik je prepričan, da 
je bilo v preteklosti za dose-
ganje sprave in preseganje 
razdora povojnega časa stor-
jeno veliko; izjava Slovenska 
sprava – Izjava SAZU o spra-
vi ob 30-letnici samostojne 
slovenske države pa je po 
njegovih besedah najbolj te-
meljit dokument, sprejet na 
ravni ugledne institucije, ki 
k spravi nagovarja na najbolj 

sprejemljiv način. V sklepu 
izjave pozivajo slovensko 
javnost, »še zlasti njen poli-
tični del in vse dejavnike jav-
nega življenja, da se pridru-
ži tej izjavi, jo posvoji in de-
luje v skladu z njo v skrbi za 
našo skupno prihodnost«. 
Predsednik je zato povabil 
vse, ki se z izjavo strinjajo, 
da to storijo.

Darujte kri in svet 
naj bije!

Pod tem sloganom se je 
začela letošnja kampanja ob 
svetovnem dnevu krvodajal-
stva, ki ga zaznamujemo 14. 
junija. S tem želijo pouda-
riti prispevek krvodajalcev 
k ohranjanju »utripa sveta« 
z reševanjem življenj in iz-
boljšanjem zdravja. »Varna 
in zadostna preskrba s krvjo 
je eden izmed pomembnih 
stebrov zdravstvene oskrbe 
in s tem tudi javnega zdrav-
ja,« so ob tem sporočili iz 
Zbornice zdravstvene in ba-
biške nege Slovenije. Ci-
lji svetovnega dneva krvo-
dajalcev so ozaveščanje šir-
še javnosti o potrebi po re-
dnem, neplačanem darova-
nju krvi, zahvala krvodajal-
cem po svetu ter spodbu-
janje skupnostne vrednote 
krvodajalstva pri krepitvi so-
lidarnosti in socialne kohe-
zije v skupnosti. Letošnja 
svetovna kampanja ob dne-
vu krvodajalcev posebej po-
udarja mlade in njihovo vlo-
go pri zagotavljanju varne 

oskrbe s krvjo. »Ti so v mno-
gih državah v ospredju de-
javnosti in pobud, katerih 
cilj je doseči varno oskrbo s 
krvjo. Mladi so polni idealiz-
ma, navdušenja in ustvarjal-
nosti ter lahko veliko dopri-
nesejo družbi,« so še pouda-
rili v Zbornici zdravstvene in 
babiške nege Slovenije.

Spodbujajo uporabo 
trajne embalaže

V sredo smo zaznamovali 
prvi svetovni dan rinfuze, ki 
je potekal pod geslom Vrni-
mo ponovno uporabo v naš 
vsakdan, njegov namen pa je 
spodbujanje uporabe trajne 
embalaže z možnostjo po-
novnega polnjenja. V Slo-
veniji so se aktivnostim ob 
svetovnem dnevu rinfu-
ze pridružili Ekologi brez 
meja. Prispevali so prve po-
datke za brezplačno mobil-
no aplikacijo Refill app, ki 
so jo razvili britanski okolje-
varstveniki. Aplikacija posa-
meznikom omogoča življe-
nje z manj odpadki in pri-
speva k zmanjšanju plastič-
nega onesnaževanja, saj po-
nuja informacije o lokacijah 
trgovin z izdelki brez emba-
laže, javnih pitnikih ter go-
stinskih obratih, kjer je mo-
goč nakup hrane in pijače z 
lastno embalažo. »To Slo-
venijo umešča na zemlje-
vid ponovne uporabe, kar bo 
olajšalo nakupne in vedenj-
ske odločitve tako domačim 
kot tujim uporabnikom.«

Dikaučič prevzel posle
Potem ko so v torek poslanci državnega zbora Marjana Dikaučiča potrdili za novega ministra za 
pravosodje, je v sredo na ministrstvu prevzel posle od dosedanje ministrice Lilijane Kozlovič.

Novi pravosodni minister Marjan Dikaučič je v sredo na 
ministrstvu prevzel posle od dosedanje ministrice Lilijane 
Kozlovič. / Foto: Gorazd Kavčič

Letošnja kampanja ob svetovnem dnevu krvodajalstva 
poteka pod sloganom Darujte kri in svet naj bije! 

V sredo smo zaznamovali prvi svetovni dan rinfuze, 
namen katerega je spodbujanje uporabe trajne embalaže z 
možnostjo ponovnega polnjenja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (803)

Poslovne priložnosti v Sloveniji
S sloganom Ponovno sku-

paj sta Koroška gospodar-
ska zbornica in Slovenska 
gospodarska zbornica v Ce-
lovcu v sodelovanju s koro-
ško investicijsko družbo Ba-
beg v ponedeljek in torek or-
ganizirali obisk več kot 25 
koroških gospodarstveni-
kov v Sloveniji. Slovenija os-
taja za Koroško in za Avstri-
jo še naprej poslovna pri-
ložnost. Avstrija je med vo-
dilnimi vlagatelji v Sloveni-
ji, mi pa smo med pomemb-
nejšimi kupci avstrijske-
ga blaga. Zato so na obeh 
straneh Karavank prepriča-
ni, da je treba ovire in zasto-
je, ki jih je povzročila epi-
demija, čim prej odstraniti. 
Koroško delegacijo v Slove-
niji, prvo po začetku epide-
mije, sta vodila predsednik 

Koroške gospodarske zbor-
nice Jürgen Mandl in pred-
sednik Slovenske gospodar-
ske zbornice v Celovcu Be-
njamin Wakounig.

Koroška stran je za obisk 
izbrala sodobna, hitro rasto-
ča in na globalni trg usmer-
jena podjetja, med njimi so 
bila tudi gorenjska. Prva po-
staja je bil ogled novega po-
tniškega terminala na brni-
škem letališču, ki so ga ura-
dno odprli v sredo. Čeprav 
ima Celovec svoje letališče, 
Korošci uporabljajo tudi br-
niškega. Nato so obiskali lo-
gistični center Cargo Par-
tner in v Ljubljani podje-
tje UVC Solution, ki je med 
najhitreje rastočimi podjetji 
v Sloveniji. Koroška delega-
cija je v torek obiskala še dve 
gorenjski podjetji. Najprej 

Polycom v Dobju pri Polja-
nah, ki je postalo iskan par-
tner v avtomobilski indu-
striji, in Lotrič Meroslovje 

iz Selc. Nekatera od podjetij, 
ki jih je obiskala koroška de-
legacija, že sodelujejo s par-
tnerji iz Koroške oziroma 
Avstrije. 

Vesna Hodnik vodja 
zbornice

Prvega junija je dobi-
la Slovenska gospodarska 
zveza iz Celovca novo vod-
jo. To nalogo je prevzela Ve-
sna Hodnik Nikolič, rojena 

v Bohinju, ki se je z druži-
no leta 2013 preselila na Ko-
roško, kjer je delala v ban-
čnem marketingu. Začetek 
sodelovanja s Slovensko go-
spodarsko zvezo sega v leto 
2018, ko je prevzela vodenje 
in koordinacijo projekta In-
terreg Connect SME Plus. 
Predsednik upravnega od-
bora Slovenske gospodar-
ske zbornice ostaja Benja-
min Wakounig. 

Okrog 30 gospodarstvenikov s Koroške, ki se jim je 
pridružilo tudi blizu 40 gospodarstvenikov iz Slovenije, 
je obiskalo tudi uspešno podjetje Lotrič Meroslovje (na 
fotografiji). / Foto: Slovenska gospodarska zveza Celovec

Vesna Hodnik Nikolič, 
rojena v Bohinju, je od 
začetka junija vodja 
Slovenske gospodarske 
zbornice v Celovcu. 
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Miha Naglič

»Bolj kot vsa druga mes-
ta, ki so jih ustvarile človeš-
ke roke, veljajo Benetke za 
simbol lepote, modre vlade 
in od skupnosti nadzorova-
nega kapitalizma. Razum-
ljivo je, da ima zaradi po-
sebnosti okolja, v katerem 
so gradili Benečani, mesto 
edinstven čar. To, da je pos-
tavljeno na vodi, je prispeva-
lo tudi k razvoju aristokrat-
skega izročila o svobodi. Be-
netke so bile najsvobodnej-
še med mnogimi italijanski-
mi svobodnimi mesti, ka-
kor se je hvalil eden od tam-
kajšnjih srednjeveških kro-
nistov. Niso imele obzidja, 
temveč laguno, nobene stra-
že po palačah razen delav-
cev v njeni glavni ladjedelni-
ci, nobenega vadbišča za ur-
jenje in razkazovanje vojske 

razen morja. Prednosti nji-
hove lege so tudi pospeševa-
le gospodarstvo, ki je zdru-
ževalo svobodo in regulacijo 
na način, ki je prav tako edin-
stven kot beneške mestne 
prometne poti in arhitektu-
ra. / Institucije, po katerih so 
Benetke zaslovele, so se raz-
vijale v večstoletnih napo-
rih. Od 6. do konca 18. stole-
tja so bili Benečani posebno 
ljudstvo. Če jih presojamo 
po načinu preživljanja, se 
teh tisoč dvesto let deli na tri 
obdobja, ki se občutno prek-
rivajo in so vsako zase dol-
ga približno štiristo let. Do 
približno leta 1000 so bili 
predvsem čolnarji ali spla-
varji na svojih lagunah ter 
navzgor in navzdol po rekah 
in kanalih, ki so vodili pro-
ti kopni zemlji severne Ita-
lije. Po letu 1000 so postali 
pomorsko ljudstvo. Pluli so, 

trgovali in se bojevali v mno-
gih delih Sredozemlja ter od 
južnoruskih rek do Roka-
vskega preliva. Nazadnje so 
postale Benetke domovina 
rokodelcev, uradnikov in pe-
ščice aristokratov, mesto, ki 
je slovelo po svojih obrtnih 
veščinah, finančništvu in 
dobri vladi. / O življenju Be-
nečanov pred letom 1000 se 
ni veliko vedelo in se še da-
nes ne ve, vendar se je takrat 
začelo obdobje pomorskih 
zmag, ki je doseglo vrhunec 
leta 1204 s sodelovanjem 
Benečanov z zahodnimi kri-
žarji pri zavzetju Konstanti-
nopla. S to osvojitvijo so pos-
tale Benetke imperialistična 

sila in od tega leta je njihova 
zgodovina povezana z vse-
mi premiki razmerij moči v 
Sredozemlju …« (str. 12–14)

Slovenci se premalo zave-
damo pomena Benetk. Naša 
tri obalna mesta je ustvarila 
prav Beneška republika. Be-
netke so tista od najbolj pre-
stižnih destinacij na plane-
tu, ki je nam najbližja; iz Lju-
bljane do Benetk je samo ok-
rog 250 kilometrov oziroma 
manj kot tri ure vožnje. In 
še tretje dejstvo: da bolj sla-
bo poznamo zgodovino tega 
mesta in naše povezanosti z 
njim. In prav v tem oziru je 
ta knjiga tista, ki lahko našo 
vednost zelo poveča …

Nove knjige (592)

Benetke, pomorska republika

Frederic C. Lane, Benetke, pomorska republika, 
prevedel Matej Venier, Slovenska matica, Ljubljana, 
2021, 460 strani

Miha Naglič

Telefonski pogovor

V tem oziru je nadvse za-
nimiv dokument Bele hiše, 
ki je zabeležil telefonski po-
govor med Washingtonom 
in Bonnom 24. junija 1991. 
Ob koncu pogovora z ame-
riškim predsednikom Geor-
geem Bushem st. je nemški 
kancler Helmut Kohl opozo-
ril na zaostrovanje razmer v 
Jugoslaviji. Čeprav je pou-
daril, da ni za razpad Jugo-
slavije, je jasno izrazil svoje 
pomisleke: »Nekaj mi ni niti 
najmanj všeč, namreč da se 
Srbi zanašajo na to, da se vsi 
zavzemamo za enotno drža-
vo, ne glede na interese Hr-
vatov. George, odkrit bom. 
To mi povzroča vedno več te-
žav. Mi, Nemci, smo zahte-
vali pravico do samoodloč-
be in jo uveljavili. Zato seve-
da ne morem te pravice od-
reči Slovencem in drugim et-
ničnim skupinam v Jugosla-
viji.« Ameriški predsednik 
George Bush je v nadaljeva-
nju ta pogovor preusmeril 
k državnemu sekretarju Ja-
mesu Bakerju, ki se je rav-
no vrnil z maratonskih po-
gajanj v Beogradu. Tu se je 
21. junija 1991 ločeno sre-
čal tudi s slovenskim repu-
bliškim vodstvom in po sre-
čanju na vprašanje Televizi-
je Slovenija zabrusil, da ZDA 

ne bodo priznale morebitne 
enostranske razglasitve slo-
venske neodvisnosti in da 
takšno potezo odsvetujejo, 
če pred tem ne pride do do-
govora z zveznimi oblastmi. 
Baker je nemškemu kancler-
ju Kohlu potarnal: »Precej 
potrt sem, potem ko sem se 
ves dan obširno pogovarjal z 
vsemi republiškimi predse-
dniki ter s predsednikom vla-
de in z zunanjim ministrom. 
Predlagal sem, da premislijo 
o tehnični pomoči dvanajste-
rice; pripravili bi nov temelj 
za enotno jugoslovansko dr-
žavo, morda novo ustavo, ki 
bi upoštevala željo Sloveni-
je in Hrvaške po demokra-
ciji in večji avtonomiji. Mis-
lim pa, da bi morala ta pri-
zadevanja voditi Evropa.« In 
dodal: »Mislim, da razmere 
zelo hitro postajajo kritične, 
gospod kancler, če upošteva-
te, da se v nekaterih repub-
likah nekatere strani oboro-
žujejo. Če izbruhne nasilje, 
se prelivanje krvi lahko hit-
ro razširi.« Nadaljevanje je 
znano. »Kljub nasprotova-
nju in celo grožnjam med-
narodne skupnosti je Slove-
nija 25. junija 1991 razglasila 
neodvisnost. Evropska skup-
nost in ZDA so odločitev slo-
venske in hrvaške skupščine 
obsodile, kar ni bilo presene-
čenje, saj sta uporabi pravice 
do samoodločbe nasproti sta-
li Helsinška in Pariška listina 

Konference za varnost in so-
delovanje v Evropi, ki sta jam-
čili nedotakljivost evropskih 
meja. Tiskovna predstavni-
ca State Departmenta Mar-
garet Tutwiler je po razgla-
sitvi neodvisnosti kategorič-
no sporočila, da enostran-
ski koraki Slovenije in Hrva-
ške ne bodo spremenili ame-
riške obravnave teh dveh re-
publik kot sestavnih delov Ju-
goslavije in da ZDA še naprej 
priznavajo in podpirajo oze-
meljsko celovitost Jugoslavi-
je. Napad jugoslovanske ar-
made na Slovenijo je končno 
zdramil mednarodno skup-
nost. Začelo se je posredova-
nje evropske trojke.«

Odločil je Kohl

Med vojno za Slovenijo 
se je na zunanji sceni naj-
bolj izpostavil kancler Kohl. 
»Za nemško podporo slo-
venskim prizadevanjem pa 
je bil odločilen 2. julij 1991, 
ko letalo z nemškim zuna-
njim ministrom Genscher-
jem ni moglo pristati v Lju-
bljani, ampak se je moral 
Genscher s slovenskim vod-
stvom sestati na železniški 
postaji v Beljaku v Avstriji. 
Tudi ameriški državni se-
kretar Baker je 3. julija 1991 
le sporočil, da je jugoslovan-
ska vojska prekoračila meje 
pri uporabi sile. Kljub temu 
je mednarodna skupnost še 

naprej vztrajala, da je mo-
goče najti rešitev znotraj 
meja Jugoslavije, da gre to-
rej za lokalni konflikt. Tudi 
generalni sekretar OZN Ja-
vier Perez de Cuellar je gle-
de razmer v Sloveniji dejal, 
da Združeni narodi nimajo 
kaj storiti, saj Slovenija ni dr-
žava. Zato je morala Sloveni-
ja pokazati veliko diplomat-
ske spretnosti, odločnosti in 
trme, da si je začela prido-
bivati podporo za mednaro-
dno priznanje, kar je bilo še 
vse poletje in jesen leta 1991 
vse prej kot samoumevno.« 
(Vir: Dejan Ladika, MMC 
RTV SLO)

Pulitzer za najstnico

Podelili so letošnje Puli-
tzerjeve nagrade, ki jih za 
odličnost v novinarstvu, knji-
ževnosti in umetnosti pode-
ljujejo od leta 1917. Glavno 
nagrado za javno službo je 
dobil časnik New York Ti-
mes. Med drugimi pa so s 
posebno omembo nagradili 
najstnico Darnello Frazier. 
Zakaj? »Ker je pogumno po-
snela umor Georgea Floyda, 
videoposnetek pa je spodbu-
dil proteste proti policijski 
brutalnosti po vsem svetu in 
poudaril ključno vlogo drža-
vljanov pri novinarskem is-
kanju resnice in pravičnos-
ti.« To zadnje si velja zapom-
niti in posnemati.

Ko podpore ni bilo
V teh dneh pred tridesetimi leti so potekale še zadnje priprave na razglasitev samostojne države. 
Tu pa spomnimo na dejstvo, da so tedanja skupščina, vlada in predsedstvo to dejanje izvedli brez 
zunanjepolitične podpore …

Ameriški predsednik George Bush st. in nemški zunanji 
minister Hans-Dietrich Genscher sta bila med politiki, ki so 
odločali o usodi Republike Slovenije. / Foto: Wikipedija

Nemški kancler Helmut Kohl, zedinitelj Nemčije, je odigral 
veliko vlogo tudi pri mednarodnem priznanju Republike 
Slovenije. / Foto: Wikipedija

Takšno medaljo dobijo glavni dobitniki Pulitzerjeve nagrade 
(letos časnik New York Times), ki jo podeljuje Univerza 
Columbia v New Yorku. / Foto: Wikipedija
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Pred tridesetimi leti je bilo 
življenje v nekdanji drža-
vi Jugoslaviji – še posebno 
v njenem takratnem sever-
nem delu, Republiki Slove-
niji – potem ko je bila de-
cembra na plebiscitu s strani 
ljudstva izglasovana zahteva 
po samostojni državi, precej 
napeto. Ne da bi se prav za-
vedali, kaj bo prinesel čas, 
je večina ljudi različnih ge-
neracij vseeno z veseljem in 
upanjem zrla v prihodnost. 
Muzeji v ohranjanju naro-
dove dediščine, hkrati pa 
tudi kot eni izmed skrbni-
kov njegove identitete, pose-
bej ob različnih obletnicah 
na to temo pripravljajo raz-
lične razstave, zgodovinska 
predavanja, spominske do-
godke. Tako so tudi v Go-
renjskem muzeju v prete-
klih dveh desetletjih pripra-
vili že več razstav, ki so bile 
posvečene dogajanju na Go-
renjskem v času vojne za 
Slovenijo. Pred petimi leti 
na primer je bil predstavljen 
tudi poglobljen pregled ra-
zvoja Gorenjske v obdobju 
od osamosvojitve.

Tokratne razstave se je 
njena avtorica, kustosinja 
za novejšo zgodovino in 

sodobnost Monika Rogelj, 
lotila na drugačen način. Se-
veda je predstavljen čas pred 
tremi desetletji, ko so se v le-
tih 1990 in 1991 odvijali po-
membni politični dogodki, 
prelomni za slovensko zgo-
dovino, hkrati pa so se do-
gajale pomembne družbe-
ne spremembe. »Pri tem 
me je seveda v prvi vrsti za-
nimalo, kako so velike poli-
tične, družbene in gospodar-
ske teme odmevale na Go-
renjskem. Predvsem sem 
želela poudariti, kako je te-
daj teklo vsakdanje življenje 

Gorenjcev in katere težave 
ter radosti so zaznamovale 
naš vsakdan,« pove avtorica 
razstave. 

Kot rečeno, so tedanje go-
spodarske in socialne raz-
mere napovedovale težke 
čase, a so ljudje kljub temu 
z velikim upanjem zrli v pri-
hodnost. Večina velikih to-
varn se je znašla v težavah in 
razglašenih je bilo več steča-
jev, ki so dodobra pretresli lo-
kalno okolje in odmevali tudi 
v slovenskem prostoru. Šte-
vilo brezposelnih se je hitro 
povečevalo in pogosta tema v 

medijih in vsakdanjih pogo-
vorih so bile socialne stiske 
ter kako preživeti z majhni-
mi dohodki. Ampak, kot na-
daljuje Rogljeva, na drugi 
strani se je razcvetelo podje-
tništvo, predvsem je bilo ve-
liko novih manjših zasebnih 
trgovin, in napovedovalo se 
je nekaj optimističnih zgodb 
razvoja novih izdelkov. 

Razstava poleg tega pri-
naša tudi pregled izstopa-
jočih dogodkov na podro-
čju šolstva, zdravstva, novih 
gradenj, pomembnih za ra-
zvoj Gorenjske, prav tako 

prebiramo naslove člankov 
na temo skrbi za okolje, o 
kulturnih dogodkih in do-
sežkih športnikov. Avtorica 
razstave je ne nazadnje sku-
šala prikazati zanimive utrin-
ke iz vsakdana, kaj so ljudje 
kupovali, kakšne so bile cene 
in kako so si popestrili pros-
ti čas. »Tisti, ki se spominja-
mo teh časov, s številnimi od 
teh dogodkov lahko poveže-
mo tudi svoje osebne spomi-
ne, za mlajše generacije pa 
bo razstava predvsem pogled 
v precej drugačne čase, ko se 
je šele začela napovedovati 
digitalna doba,« je še pove-
dala Rogljeva. 

Če je bila večina tistih, ki 
so danes v najaktivnejših de-
lovnih letih, takrat še dijakov 
ali študentov, so bili mnogi 
še otroci. Tudi podžupan 
Jani Černe, ki je ob odprtju 
razstave povedal zanimivo 
anekdoto: »Sam sem bil tak-
rat še osnovnošolec. Moj ded 
in stric sta oba delala v Adrii 
Airways, zato sem bil večkrat 
na letališču, od koder so ge-
nerali prihajali iz Beogra-
da oziroma so odhajali v na-
sprotni smeri. Med njimi je 
bil tudi general Veljko Ka-
dijević. Nekoč me je ogovo-
ril: 'Sine, ti se igraš kamio-
nom.' Pa sem mu odgovoril: 

'Ne, ne, igram se s tovornja-
kom.' Seveda pojma nisem 
imel, kaj to pomeni in kdo je 
bil ta človek.«

Da je bil pri zbiranju po-
datkov za razstavo prvi in 
najpomembnejši vir časo-
pis Gorenjski glas, ki je že 
desetletja glavni kronist do-
gajanja v pokrajini, je med 
drugim povedala Rogljeva. 
»Ko sem listala po časopisu 
in zbirala gradivo, sem hit-
ro ugotovila, da tudi z ne-
kaj zgodovinske oddaljeno-
sti marsikdaj tedanji čas in 
dogodke zelo nazorno ori-
šejo prav naslovi časopisnih 
člankov. Zato sem kratke ori-
se dogajanja na Gorenjskem 
ilustrirala s številnimi izseki 
iz časopisa, vse pa dopolnila 
s fotografijami, ki so jih po-
sneli reporterji Gorenjskega 
glasa in jih danes hranimo v 
muzejski fototeki.« 

Tokratna muzejska raz-
stava je vsekakor zanimiv 
kolaž, ki ponazarja duh časa 
na začetku devetdesetih let 
prejšnjega stoletja. Pogled 
na tiste čase naj nas spom-
ni, da je slovenska država in 
z njo tudi Gorenjska do da-
nes prehodila pomembno 
razvojno pot, njeni prebival-
ci pa smo zabeležili številne 
dosežke.

Čas negotovosti in upanja
Razstava Gorenjska v letu 1991, ki so jo ob tridesetletnici samostojnosti Slovenije pripravili v Gorenjskem muzeju, ponuja presek stanja v družbi v 
prelomnem letu 1991. Bil je čas korenitih sprememb in odtlej je bilo marsikaj drugače – tudi na Gorenjskem.

Avtorica razstave Monika Rogelj iz Gorenjskega muzeja nas na razstavi popelje v čas 
prelomnih dogodkov in družbenih sprememb pred tridesetimi leti. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Z besedami: »Pa ga ima-
mo,« je ob festivalskem od-
prtju v torek zvečer na oder 
stopil priljubljeni lik iz na-
daljevanke Jezero Taras Bir-
sa, seveda pa igralec Seba-
stian Cavazza, tokrat v vlo-
gi predsednika Društva slo-
venskih avdiovizualnih 
igralcev, saj je ob predse-
dnici Sekcije plesnih ustvar-
jalcev Rosani Hribar pode-
lil prve stanovske nagrade. 
Uvodni večer sta sicer mo-
derirala igralka Gaja Filač in 
vselej ultra duhoviti gorenj-
ske gore list Boštjan Gorenc 
- Pižama, ki je pestrost in za-
nimivost ter želenost Kraff-
ta primerjal z različnimi vr-
stami piva. 

Številne dobre misli o fe-
stivalu je nakazoval tudi uvo-
dni posnetek z zbranimi iz-
javami filmskih ustvarjalcev 

s snemalnega seta nove na-
daljevanke po romanu Ta-
deja Goloba Leninov park (ta 
čas se v Sloveniji snema kar 
pet nadaljevank), lepo pri-
hodnost pa so Krafftu želeli 
tudi nagrajenci, ki so v nada-
ljevanju na oder prihajali po 
stanovske nagrade Društva 
slovenskih avdiovizualnih 
igralcev. 

Igralsko nagrado Ita Rina 
za življenjsko delo je prejel 
Ivo Barišič, bienalno nagra-
do častni LOK za življenjsko 
delo pa plesalec, koreograf, 
gledališki in filmski režiser 
Milko Šparemblek. Prizna-
nje kontraplan je prejela obli-
kovalka maske Mojca Goro-
granc Petrushevska, nag-
radi veliki plan za najboljše 
igralske stvaritve za dveletno 
ustvarjalno obdobje pa so po-
delili Ajdi Smrekar in Urba-
nu Kuntariču. Nagrado glas 
risanke si je prislužil Rok 

Vihar. Nagrado LOK za izje-
mno plesno stvaritev na film-
skem in avdiovizualnem po-
dročju je prejel kratki eks-
perimentalni plesno-gibalni 
film Circulat režiserja in di-
rektorja fotografije Matjaža 
Mraka, podeljeni pa sta bili 
še dve priznanji LOK, in si-
cer za kratka filma Ubijalci 
sanj (koreografa in plesalca 
Jana Marolta) in Back (v ko-
reografiji Anje in Aljoše Mö-
derndorfer). Še eno nagrado 
LOK bo podelilo občinstvo, 
ki lahko glasuje na festival-
ski spletni strani.

Sredino popoldne je bilo v 
celoti posvečeno lani premi-
nulemu članu igralskega an-
sambla Prešernovega gleda-
lišča Kranj Petru Musevske-
mu, ki je s svojim obširnim 
in dovršenim igralskim opu-
som močno zaznamoval slo-
venski filmski, televizijski in 
gledališki prostor. Najprej 

so v Prešernovem gledali-
šču po njem poimenovali fo-
aje, spomin nanj pa sta kas-
neje v pogovoru obudila Ana 
Šturm in režiser Damjan 
Kozole. Kot je povedal nje-
gov prijatelj in režiser sed-
mih celovečercev in enega 
kratkometražnega filma, v 
katerih je igral, je Musevski 
nedvomno slovenski igralec 
z največ filmskimi vlogami, 
na portalu IMDB je kar 55 na-
slovov z njegovimi vlogami. 
»Ko sem začel snemati nov 
film, sem nekoč pomislil, da 

ga ne bi zasedel, da ne bo vi-
deti, da ga vedno poiščem. 
Me je poklical, ker je izve-
del, da snemam, in sem mu 
samo dejal, naj pride, ker 
brez njega ne gre,« je med 
drugim dejal Kozole, ki je na 
vrtu gradu Khislstein posta-
vil tudi spominsko razstavo 
fotografij Petra Musevskega 
z naslovom Ko igralec umre, 
se spremeni v filme, ki so na-
stale ob filmih, v katerih je 
igral. Sredin večer je skleni-
la projekcija filma Polsestra 
(2019), zadnjega filma Petra 

Musevskega z Damjanom 
Kozoletom, ki sicer priprav-
lja dokumentarni film o Pe-
tru. Skupaj sta ga začela sno-
vati konec leta 2019, zdaj ga 
bo dokončal sam.

Danes bosta okrogli mizi 
na temo produkcije sloven-
skih nadaljevank, zvečer bo 
pogovor z Ivom Barišičem, v 
soboto sledi pogovor z Dra-
ganom Bjelogrlićem … Fe-
stival se bo zaključil v nede-
ljo s podelitvijo nagrad zla-
to jabolko najboljšim igral-
cem. 

Krafft je moč igre
Igralski filmski festival Krafft Kranj je v polnem teku. V uvodu nagrade 
igralcem in plesalcem, filmske projekcije in pogovor ter razstava v spomin 
Petru Musevskemu. Tako filmski ustvarjalci kot publika so navdušeni.

Avtor razstave fotografij Petra Musevskega, režiser in Petrov prijatelj Damjan Kozole 
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Dušan Brešar

S koncem Bachovega ab-
solutizma je bilo na Sloven-
skem konec prikrite germa-
nizacije. Po letu 1861 je na-
rodno in politično življenje 
med Slovenci ponovno oži-
velo. Leta 1867 so v kranj-
skem deželnem zboru Slo-
venci dobili večino. Takrat 
so se po slovenskih mes-
tih in trgih začele ustanav-
ljati čitalnice in društva, ki 
so postala kulturna središ-
ča slovenstva. Pojavila se je 
tudi močna potreba po izo-
braževanju v slovenskem je-
ziku. V Kranju je nosilec slo-
venskega izobraževanja pos-
tala gimnazija, ki je bila us-
tanovljena v času Ilirskih 
provinc. Kot protiutež nem-
ški čitalnici se je v prostorih 
kranjske gostilne Stara po-
šta 29. januarja 1863 usta-
novila slovenska čitalnica.

Aktiven član čitalnice je 
bil profesor na gimnaziji in 
prešernoslovec Tomo Zu-
pan, borec za slovenščino ter 
soustanovitelj in prvi pred-
sednik narodnoobrambne 
Ciril-Metodove družbe, ki 
sta jo ustanovila s trnovskim 
župnikom Ivanom Vrhovni-
kom. Na gimnaziji je od leta 

1867 do 1879 poučeval slo-
venščino in verouk, nekaj 
časa tudi risanje.

Tomova 19-letna sestra 
Agneza je bila tretja iz dru-
žine Zupan, po domače No-
vak, iz Smokuča, ki je leta 
1871 odšla na šolanje. V Kra-
nju se je učila šivanja in me-
ščanskih manir. Pri tem ji je 
pomagala družina Rudolf, ki 
je imela leto dni mlajšo hčer 
Viktorijo. Viktorija in Agne-
za sta se spoprijateljili in to 
prijateljstvo je trajalo vse do 
Agnezine smrti. Viktorija je 
bila hči Marije in Ivana Ru-
dolfa, speleologa in rudarske-
ga nadzornika. Po njem se 
imenuje Rudolfov rov v Pla-
ninski jami in Rudolfova dvo-
rana v Škocjanskih jamah. 

Agnezo so glede na leta 
»vpisali« k uršlinkam v Ško-
fjo Loko, kjer se je hitro na-
učila nemščine. To ji je za-
gotovilo hiter napredek v ta-
kratni nemški šoli. Počitni-
ce je preživljala doma, kjer 
se je veliko družila s Tomom 
in Ivanom. Oba sta bila pro-
fesorja. 

Medtem ko se je Agneza 
šolala in pripravljala za bo-
doči poklic, je Viktorija na-
stopala v kranjski čitalni-
ci, kjer je spoznala Franca 

Ksaverja Skaberneta, s kate-
rim se je leta 1876 poročila. 
Poročil ju je prav njun skup-
ni prijatelj Tomo Zupan.

Prešernoslovec Franc Ksa-
ver Skaberne je leta 1874 pri-
šel v Kranj poučevat mate-
matiko, fiziko in prirodopis. 
Skupaj s pisateljem in prav-
nikom Janezom Mencinger-
jem je bil zaslužen za ponov-
ni razcvet čitalnice. Ko so za-
radi prevelike narodne vne-
me kazensko premestili v 
Šlezijo Karla Glaserja, prvega 
slovenskega doktorja sanskr-
ta, je Franc Ksaver prevzel za 
njim čitalniški pevski zbor. 

Francu Ksaverju in Vik-
toriji so se rodili trije sino-
vi, Franc, Viktor in Pavel, ter 
hči Marija. Najmlajša Min-
ka še ni imela dve leti, ko je 
oče leta 1883 umrl in Vikto-
rija se je s štirimi otroki pre-
selila v Ljubljano. Družino je 
preživljala s skromno pokoj-
nino po možu in s poučeva-
njem klavirja. Pomagali so ji 
tudi sorodniki po obeh stra-
neh. Možno je, da ji je poma-
gal tudi Tomo Zupan, ki je 
bil takrat vodja Alojzijevišča. 
V »žalospisu« ob smrti sestre 
Agneze, ki ga je po naročilu 
Ivana Vrhovnika napisal za 
Vestnik Družbe sv. Cirila in 
Metoda v Ljubljani, je izrazil 
hvaležnost družini Rudolf, 
da je medse sprejela Agnezo. 
V njem je izrazil tudi veselje, 
da je lahko dragega prijatelja 
poročil z Viktorijo Rudolf. 

Agneza je 6. julija 1878 
opravila maturo in odšla v 
Ljubljano v pripravljalni-
co, kjer je opravila držav-
no veljavne izpite. Desete-
ga decembra 1878 je nasto-
pila službo v Lihtenturnišču 
kot prva učiteljica. Usmilje-
ne sestre sv. Vincencija Pa-
velskega so tisto leto dobile 
zgradbo v Poljanskem pred-
mestju in ustanovile šolo za 
vzgojo in pouk deklic sirot. 
Julija 1879 je odšla za pomo-
žno učiteljico na Bled, od ko-
der se je leta 1887 preselila 
v Ljubljano. Začela je pouče-
vati na mestni slovenski de-
kliški šoli v Ljubljani. Tam je 
ostala do smrti.

Zelo pomembno je Agne-
zino politično udejstvova-
nje. Leta 1898 je sodelovala 
pri ustanovitvi prvega žen-
skega učiteljskega društva 
na Slovenskem, znanega 
kot izrazito »borbenega«. 
Postala je prva predsednica 
tega društva. Zahtevale so 
pravico do poroke in mate-
rinstva brez izgube dela ter 
za enake plače, kot so jo ime-
li moški učitelji. Kasneje so 
zahtevale tudi volilno pravi-
co. Udejstvovale so se tudi 
dobrodelno.

Dela slovenskih avtorjev 
prepisovali v brajico 

Minka Skaberne je leta 
1901 postala učiteljica za 
osnovne šole, pozneje uči-
teljica za meščanske šole in 
končno profesorica na uči-
teljišču v Ljubljani, kjer je 
službovala do upokojitve 
leta 1937. Deželni šolski svet 
za Kranjsko jo je leta 1911 kot 
»učiteljico na vadnici učite-
ljišča« poslal na Dunaj, da bi 
se na posebnem tečaju sez-
nanila z metodami strokov-
no pravilnega pouka slepih. 
V začetku leta 1918 je s 103 
prostovoljkami začela pre-
pisovati dela slovenskih av-
torjev v brajico. Prepisoval-
ke so sicer delale prostovolj-
no, brez plačila. Vendar so 
potrebovale denar, da so lah-
ko kupili 450 kilogramov po-
sebnega papirja in še 1600 
pol primernega ovojnega pa-
pirja, pa posebne tablice in 
šilo. Stroške so poravnale iz 
sklada, ki so ga ustanovili v 
ta namen.

Šestega decembra 1918 
je za špansko gripo umr-
la Agneza Zupan, v oporo-
ki je zapustila 32 tisoč kron 
slepim in učiteljicam. Tomo 
Zupan je izpolnil Agnezino 
voljo in predal zapuščino na 
ustrezen naslov. 

Ko je leta 1918 Avstro-
-Ogrska razpadla, so bili sle-
pi in slabovidni na Sloven-
skem še vedno brez orga-
nizacije. V septembru 1919 
je bil ustanovljen Kuratorij 
za slepce, v katerem je bila 
poleg pomembnih osebno-
sti takratne dobe tudi Min-
ka Skaberne. Zaupali so ji 
skrb za knjižnico v Braillo-
vi pisavi in nadzorstvo nad 
šolo za slepe otroke v no-
vem zavodu, ki jo je vodi-
la prva slovenska učiteljica 
slepih sestra Klara - Franica 
Vrhunc. Leto kasneje (1920) 

so v Ljudski kuhinji na Stre-
liški ulici v Ljubljani, danes 
je tam Waldorfska šola, us-
tanovili Podporno društvo 
slepim.

Leta 1935 je društvo Dom 
slepih (prej Kuratorij za 
slepce) kupilo Strahlov grad 
v Škofji Loki skupaj s pose-
stvom in njivami. V Gorenj-
skem glasu 25. maja 1950 
najdemo tale zapis o domu 
slepih: »Na začetku škofje-
loškega pogorja, kjer se od-
pre dolina Selščice, leži Sta-
ra Loka. Skozi vas se med sta-
rimi hišami prebija ozka ces-
ta. Sredi vasi je nekdanji grad 
– danes dom slepih. Petintri-
desetega leta je bil ustano-
vljen. V njem je našlo zavet-
je petindvajset slepih. Spre-
jeli so le tiste, ki so imeli lepo 
doto ali je zanje plačevala ob-
čina. Za tiste brez premože-
nja ali občinskega skrbništva 
tu ni bilo prostora.«

Tomo Zupan posest na 
Okroglem zapustil slepim

Na Okroglem pri Naklem 
je Tomo Zupan leta 1895 
od bratov Antona in Janeza 
Markuna kupil posest. Tu si 
je zgradil graščino, ki jo je 
poimenoval Vila Domovina. 
Tja se je preselil ob upokoji-
tvi leta 1904. V njej je imel 
obsežno knjižnico z mnogi-
mi redkimi knjigami, kom-
pleti časnikov in časopisov. 
V pritličju, kjer je imel kape-
lo sv. Cirila in Metoda, je op-
ravljal redno bogoslužje, saj 
je za to imel papeževo dovo-
ljenje. 

V skrbno napisani opo-
roki je posest na Okroglem 
17. februarja 1938 dokonč-
no zapusti društvu Dom sle-
pih, kjer je Minka Skaber-
ne opravljala tajniške posle 
od leta 1923 do leta 1945. V 
oporoki tudi piše, da posest 
zapušča slepim v spomin na 

svojega največjega dobrotni-
ka ljubljanskega knezoško-
fa Ivana Zlatousta Pogačar-
ja, ki je »moral vmreti skoraj 
telesni slepec«.

Tomo Zupan je umrl 8. 
marca v 98. letu. Bil je eden 
izmed najpomembnejših 
ljudi takratnega časa. Napi-
sal je okrog tristo življenje-
pisov. V literarno zgodovi-
no se je zapisal kot zbiralec 
gradiva o Prešernu in nje-
govem rodu. V vili je ure-
dil Prešernovo sobo, kjer je 
hranil Prešernove rokopise 
in pohištvo iz pesnikovega 
kranjskega stanovanja, ki so 
danes na ogled v Prešerno-
vem muzeju v Kranju. Zu-
pan je sodeloval pri pregle-
dovanju zapuščin pesnikov 
in pisateljev. Izkušnja s Pre-
šernom je bila boleča in tega 
si niso več želeli. Za svoje ne-
sebično delo za slovenski na-
rod je prejel številna cerkve-
na in državna odlikovanja.

Viktorija Skaberne je umr-
la 7. oktobra 1945. Pokopana 
je na ljubljanskih Žalah. Po 
drugi svetovni vojni so obe 
društvi razpustili in 11. av-
gusta 1946 ustanovili Zdru-
ženje slepih Jugoslavije za 
Slovenijo. Minka Skaberne 
je nadaljevala delo in nepos-
redno po vojni je organizira-
la še dva tečaja (skupaj pet) 
za prepisovanje knjig v bra-
jico. Po njeni zaslugi so na-
stale tri knjižnice: centralna 
knjižnica pri republiškem 
odboru Zveze društev sle-
pih in slabovidnih Sloveni-
je, knjižnica v Zavodu za sle-
po in slabovidno mladino v 
Ljubljani in knjižnica v cen-
tru za rehabilitacijo slepih v 
Stari Loki. Profesorica Min-
ka Skaberne je umrla 12. ju-
lija 1965 v 84. letu starosti. 
Po njej se imenuje knjižni-
ca pri Zvezi društev slepih in 
slabovidnih Slovenije v Lju-
bljani. 

Minka, Agneza in Tomo
Minka Skaberne, Agneza in Tomo Zupan ... Kakšna je bila njihova vloga v zgodovini slepih in slabovidnih na Slovenskem?

Vila Toma Zupana na Okroglem je v lasti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. 

Minka Skaberne

Plošča na domu slepih in slabovidnih na Okroglem 
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Suzana P. Kovačič

Pred petdesetimi leti, 5. ju-
nija 1971, sta Zvone Kofler in 
Janko Ažman, člana prve ju-
goslovanske in slovenske al-
pinistične odprave v paki-
stanski Hindukuš, stopi-
la na 7398 metrov visok in 
tehnično zahteven najvišji 
vrh Istor-o-Nala, kar pome-
ni Konjska podkev z deseti-
mi vrhovi. Bilo je več posku-
sov osvojitve vrha, prvi je to 
uspelo španski odpravi leta 
1969. Opravljeni slovenski 
vzpon na glavni vrh Istor-
-o-Nala po novi prvenstve-
ni smeri pa je bil mednaro-
dno izstopajoč in odmeven 
alpinistični dogodek in do-
sežek slovenskega alpiniz-
ma. Profesor A. Diember-
ger iz Avstrije, ki je bil eden 

najboljših poznavalcev pa-
kistanskega Hindukuša, je 
ob vrnitvi odprave v pismu 
sporočil dr. Ivu Valiču: »De-
jansko ste našli direktno 
smer h glavnemu vrhu. Lah-
ko bi rekli, da je direttissima. 
Prepričan sem, da je to smer 
prihodnosti.« 

Odpravo je vodil zdravnik 
Ivo Valič, na zahtevno pot pa 
so se skupaj z njim odpravi-
li še alpinisti Janko Ažman 
(AO Mojstrana), Iztok Bele-
har (AO Kranj), Janez Bro-
jan (AO Mojstrana), Sandi 
Blažina (AAO), Franc Ekar 
(AO Kranj), Tomaž Jamnik 
(AO Kranj), Zvone Kofler 
(AO Mojstrana), Peter Šče-
tinin (AAO) in fotoreporter 
Joco Žnidaršič.

Janko Ažman in Zvone 
Kofler sta vrh dosegla 5. 

junija okoli 15. ure. Na njem 
sta se zadržala skoraj pol 
ure, da sta vodji odprave Ivu 
Valiču sporočila, da sta ga 
osvojila, ter posnela slikovi-
ta panoramska videnja. Ob 
veliki utrujenosti in izčrpa-
nosti sta se zatem spuščala 
po smeri prvenstvenega pri-
stopa. Pri sestopu sta zdr-
snila po snežno-ledenem 
strmem pobočju in se moč-
no poškodovala. Delo odpra-
ve se je v celoti preusmeri-
lo v reševanje ponesreče-
nih, ki je trajalo tri dni. Z ve-
likimi napori so uspeli poš-
kodovana kolega »iztrgati iz 
krempljev stene« in ju pre-
nesti v bazni tabor na vznož-
ju sedemtisočaka. Kot je Jan-
ko Ažman zapisal v svoji čr-
tici Vzpon na vrh Istor-o-Na-
la, »je stekla in se uspešno 

končala prva reševalna akci-
ja v taki višini«.

Odprava je sicer na pot iz 
Kranja do Islamabada odšla 
25. aprila s tremi osebnimi 
vozili in poltovornjakom in 
se vrnila 9. julija po prevože-
nih skoraj 15 tisoč kilometrih. 
Žal se je ob vračanju domov 
zgodila tragična nesreča, ko 
je avto zletel s ceste in zago-
rel ob bencinski eksploziji. 
Ogenj je zajel Zvoneta Kofle-
rja, ki je zaradi hudih opek-
lin umrl v kabulski bolnišni-
ci. »Tako smo nehote sre-
di največjega zadovoljstva in 
sreče pustili za vedno v dalj-
nem Afganistanu Zvoneta, 
čudovitega prijatelja, tovari-
ša in odličnega alpinista, ene-
ga od zmagovalcev Istor-o-
-Nala!« je tragičen dogodek v 
svojem dnevniku pospremil 

dr. Ivo Valič. Za pokojnega 
prijatelja alpinista so uredili 
prevoz domov. Zvone Kofler 
je pokopan na dovškem po-
kopališču, pred dnevi so se 
ob njegovem grobu zbrali 
še živeči člani odprave in se 

mu poklonili z minuto tiši-
ne in prižigom sveče spomi-
njanja. V Slovenskem pla-
ninskem muzeju v Mojstra-
ni pa so ob petdeseti obletni-
ci osvojitve Istor-o-Nala prip-
ravili muzejski večer. 

Petdeset let od vzpona 
na Istor-o-Nal 
Petdeset let je od tega, odkar je prva slovenska alpinistična odprava v pakistanski himalajski Hindukuš 
osvojila tehnično zahteven 7398 metrov visok Istor-o-Nal. Na vrh sedemtisočaka sta petega junija 
1971 stopila Janko Ažman in Zvone Kofler. Jubilej so z muzejskim večerom zaznamovali v Slovenskem 
planinskem muzeju v Mojstrani, člani odprave so se poklonili tudi spominu na Zvoneta Koflerja, ki je 
tragično preminil ob vračanju odprave domov.

Člani odprave na Istor-o-Nal 1971 so se spominu na 
Zvoneta Koflerja poklonili na njegovem grobu na dovškem 
pokopališču. Na sliki so Janko Ažman, Janez Brojan, Franc 
Ekar, Iztok Belehar, Tomaž Jamnik in Peter Ščetinin.

Izmučeni člani odprave po reševalni akciji spet vsi skupaj

Mateja Rant

Avtor knjige Branko Celar 
je nekdanji načelnik oddelka 
za mejne zadeve in tujce ter 
pomočnik poveljnika polici-
je na ministrstvu za notranje 
zadeve in habilitiran preda-
vatelj na fakulteti za varno-
stne vede. Velja za dobre-
ga poznavalca problemati-
ke državnih meja in reše-
vanja mednarodnih mejnih 
sporov; kot strokovnjak in 
pogajalec je sodeloval v slo-
venskih vladnih delegacijah 
v procesih osamosvajanja 
in določanja slovensko-hr-
vaške meje. Na podlagi nje-
govih praktičnih in diplo-
matskih izkušenj je že leta 
2002 nastala knjiga Sloveni-
ja in njene meje, nova knji-
ga Slovenija in njene meje 
v treh zgodovinskih obdob-
jih 1914/1920, 1941/1975 in 
1991/2021 pa je zastavljena 
še mnogo širše, saj obravna-
va zgodovino slovenskega 
naroda in njegovega ozem-
lja od razpada Avstro-Ogr-
ske dalje. Na več kot petsto-
tih straneh Celar opiše 

celotno zgodovino vzpostav-
ljanja slovenskih meja.

»Sprva sem se namera-
val osredotočiti na našo tri-
desetletno zgodovino, a sem 
kmalu spoznal, da prizade-
vanja Slovencev za svojo dr-
žavo, ki bo zamejena z držav-
nimi mejami, segajo še pre-
cej dlje v zgodovino, v leto 
1918,« je razložil Celar in do-
dal: »Kot je znano, smo po 

prvi svetovni vojni zaradi taj-
nega londonskega sporazu-
ma Italije z antanto izgubi-
li ozemlje, na katerem so ži-
veli primorski Slovenci. Na 
koroškem plebiscitu smo iz-
gubili ozemlje južne Koro-
ške, ki je bilo prav tako nase-
ljeno s Slovenci. Edina pri-
dobitev za ozemlje Sloveni-
je je bila takrat priključitev 
Prekmurja.« Druga svetovna 

vojna, nadaljuje Celar, je na 
mirovni konferenci v Parizu 
»zakoličila« priključitev Pri-
morske, šele leta 1955 pa je 
bila potrjena avstrijsko-slo-
venska meja. Pariška mirov-
na konferenca je potrdila tudi 
meje iz Trianona z Madžar-
sko. »Za četrto državno mejo 
– med Slovenijo in Hrvaško 
– pa je bilo potrebne mno-
go politične in strokovne 

odgovornosti, diplomatske 
spretnosti ter dobre priprav-
ljenosti slovenske policije in 
Teritorialne obrambe.«

Posebno pozornost Celar 
v knjigi nameni prav osamo-
svojitvenim procesom – od 
ustavnih sprememb do poli-
tičnih, diplomatskih, gospo-
darskih, pravnih in izvedbe-
nih ukrepov za slovensko 
osamosvojitev. »Osamosvo-
jitev je bila troplastna,« po-
udari in razloži, da je bilo to 
najprej delo politike, ki je bilo 
kronano z referendumom, 
potem delo ogromnega šte-
vila ljudi na ministrstvih, ki 
so poskrbeli za »normativ-
no« osamosvojitev, na kon-
cu pa je še izvedbena osamo-
svojitev, za katero sta poskr-
beli slovenska policija in Te-
ritorialna obramba ob »og-
romni pomoči slovenskih 
državljanov, ki so samoini-
ciativno s svojim premože-
njem ustavljali tanke Jugo-
slovanske ljudske armade«. 
Zato ga toliko bolj motijo te-
žnje nekaterih politikov, ki 
si pripisujejo osebne zas-
luge za osamosvojitev. »Pri 

tem pa zelo radi pozabljajo 
vse napore, ki so jih v to vlo-
žili slovenski državljani, za-
radi česar smo imeli v voj-
ni za Slovenijo poleg žrtev 
na strani policije in Terito-
rialne obrambe tudi civilne 
žrtve.« Trilogijo Celar za-
ključi s podpisom arbitraž-
nega sporazuma glede mej-
nega spora s Hrvaško, z arbi-
tražno razsodbo ter s pravni-
mi in političnimi posledica-
mi njene (ne)uresničitve.

V luči dogajanja, ki ga 
spremljamo ob tridesetle-
tnici neodvisne države, pa 
se je Celar spomnil po nje-
govem prepričanju preroš-
kih besed iz elaborata gene-
rala Maistra, ki ga je o slo-
venskih državnih mejah pi-
sal konec leta 1918 oziroma 
v začetku leta 1919, še pred 
pariško mirovno konferen-
co: »Kolikor časa bodo žive-
li različni narodi, bodo kljub 
mirovnim razsodiščem in 
zvezi narodov in kljub vsem 
demokratičnim načelom 
vojne neizogibne. Tako bo 
tudi naš prihodnji rod goto-
vo še prijel za puško.«

O vzpostavljanju slovenskih meja
Ob tridesetletnici neodvisne države Slovenije je Branko Celar iz Gorenje vasi izdal knjigo Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih. V njej je 
celovito orisal zgodovinska in politična dogajanja na ozemlju današnje Slovenije in tudi zunaj nje, ki so Slovence pripeljala do samostojne države. 

Branko Celar
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Anton Breznik, prva pratika 
v slovenskem jeziku

Duhovnik in narodni bu-
ditelj Anton Breznik, ki se 
je rodil 14. junija 1737 v Kri-
žu pri Komendi, je objavil v 
Ljubljani prvo pravo gospo-
darsko pratiko v slovenskem 
jeziku. Njegova Večna prati-
ka od gospodarstva, ki je do-
živela več izdaj v Ljubljani, 
Celju in Mariboru, je bila 
prva prava gospodarska pra-
tika v slovenščini. Širila je 
temeljno gospodarsko zna-
nje in kulturo, istočasno pa 
spodbujala k razmišljanju o 
potrebi po enotnem sloven-
skem knjižnem jeziku.

Da bodo stvari jasne, po-
vejmo, da smo pred časom 
v Gorenjskem glasu (28. ju-
nija 2019) že pisali o jeziko-
slovcu Antonu Brezniku, za 
katerega je dr. Jože Toporišič 

zapisal, da je dokončno rešil 
vprašanje slovenske knjižne 
pisave in izbire besedja. Pri 
tem gre za soimenjaka, ki se 
je rodil 26. junija 1881 V Iha-
nu pri Domžalah. Torej gre 
po rojstvu za 149 let razlike.

Gospodarski pratikar du-
hovnik Anton Breznik je 
umrl 27. marca 1793 v Žalcu, 
kjer je živel kot duhovnik vsaj 
od leta 1763 do leta 1773. Ne-
kako istočasno je s Pohlinom 
začel tudi Breznik misliti na 
potrebo, da bi kmetovalcem 
svetoval samo v slovenščini v 
obliki knjige. V prvem delu 
je imela opis sedmih letnih 
razredov (po sedmih plane-
tih), v drugem delu meseč-
ni kažipot za dela na polju 
in doma, ki sloni posredno 
ali neposredno na nemškem 

vzoru (»Alg. oekonom. Ca-
lender«, Nürnberg 1773), v 
zadnjem pa gre sredstva pro-
ti živinskim in človeškim bo-
leznim, ki so bila deloma še 
čisto vražarska. Knjigo so 
hitro razprodali. 

Doslej so ugotovili, da je 
šlo za sedem izdaj, morda pa 
jih je bilo tudi še več. V knji-
žici, ki je pisana v običajnem 
literarnem jeziku kranjskih 
pisateljev zadnje četrtine 18. 
stoletja, ki niso imeli Pohli-
na za edini merodajni vzor, 
je tudi marsikateri domači 
izraz, precej elementov go-
renjščine in tudi nekaj šta-
jerščine (odmevi na eni stra-
ni piščevega porekla, na dru-
gi pa njegovega dolgoletne-
ga bivanja v Savinjski do-
lini). Ker so knjigo tiskali v 

isti jezikovni redakciji kot v 
Ljubljani tudi v Celju in Ma-
riboru, je očitno prispeva-
la k razmišljanju o potrebi 
enotnega slovenskega lite-
rarnega jezika. V izdaji leta 
1803 (in 1807), ki jo je ver-
jetno priredil Valentin Vo-
dnik, je nekaj prvotnega te-
ksta nadomeščenega s se-
stavki iz Vodnikove Pratike 
iz leta 1795. Breznikov jezik 

je tudi v drugih delih očiščen 
in prenarejen.

Breznikova rojstna hiša na 
Križu pri Komendi menda 
še stoji (Križ 41). Leta 1993, 
ob dvestoti obletnici njegove 
smrti, so mu Križani na kra-
jevnem domu, ki nosi njego-
vo ime, postavili spominsko 
ploščo in mu v letu 1993, v 
Breznikovem letu, posvetili 
več prireditev.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
  V Srednji vasi v Bohinju je 14. marca 1809 Juriju 

Škantarju, po domače Šestu, žena Mina rodila 
osmega otroka, sina Jožefa Škantarja, pozneje 
splošno znanega vodnika. 

  V Radovljici se je 15. 6. 1836 rodil klasični filolog 
profesor Anton Mazek. Aktivno je sodeloval pred-
vsem pri humanitarnih in prosvetnih društvih. Bil 
je častni član Matice Hrvaške.

  V Spodnji Sorici se je 15. 6. 1867 rodil v bajtarski 
družini Ivan Grohar. Julija 1903 je na Dunaju najel 
atelje in se povezal s slovenskimi intelektualci. 

  V Bohinjski Bistrici se je 17. 6. 1907 rodil duhov-
nik in slikar Gabrijel Humek. V letih 1937–1939 je 
študiral na likovni akademiji v Krakovu, nato pa na 
zagrebški in ljubljanski akademiji.

Peter Colnar

Jelena Justin

Dne 25. junija 1991 je ne-
kaj minut pred 21. uro skup-
ščina sprejela ustavni za-
kon o osamosvojitvi. Teri-
torialna obramba (TO) je že 
v dneh prej izvedla izreden 
vpoklic oboroženih teritori-
alcev. Do prvega konflikta 
na ozemlju Slovenije je priš-
lo 26. junija na mejnem pre-
hodu Lazaret pri Kopru, kjer 
so cestni delavci želeli posta-
viti nove table z oznako Re-
publika Slovenija, a je JLA 
naperila orožje. Na Gorenj-
skem so mejne table names-
tili razmeroma mirno, tudi 
promet je v Ratečah in na 
Ljubelju potekal ustaljeno. 
JLA je začela premike svojih 
oklepnih enot proti mejnim 
prehodom. Okrog 13. ure so 
delavci cestne baze na Toro-
vem na avtocesti Ljubljana–
Kranj s tovornjaki blokira-
li cesto, da bi preprečili na-
daljevanje proti Gorenjski. 
Vojska se je blokadi izognila 
in nadaljevala po stranskih 
cestah. Isti dan je bila Slove-
nija po zračni poti odrezana 
od sveta. Ob 20. uri se je na 
Trgu republike začelo slo-
vesno ustoličevanje države 
Slovenije in njenih simbo-
lov. Dve letali sta nizko pre-
letavali zbrano množico in 
besede takratnega predse-
dnika Milana Kučana še da-
nes zvenijo preroško: »No-
coj so dovoljene sanje, jutri 
je nov dan.«

Dne 27. junija 1991 so 
vojaki JLA začeli izvrševati 

ukaze. S tanki so krenili pro-
ti mejnim prehodom z nalo-
go, da bi mlado državo od-
rezali od sveta. Do inciden-
ta s prvimi smrtnimi žrtva-
mi je prišlo v Trzinu, ko so 
podlegli štirje vojaki JLA, 
dva pripadnika TO in en ci-
vilist. Na Gorenjskem je JLA 
najprej zasedla Jezersko. Po 
obkolitvi je zahtevala preda-
jo, ki pa jo je posadka zavrni-
la in se postavila v obramb-
ni položaj. Vojska je izstre-
lila več granat in načelniku 
kranjske policije ni preosta-
lo drugega, kot da ukaže pre-
dajo. Pred karavanškim pre-
dorom so stali štirje tanki in 
dva helikopterja. Iz pristani-
šča v Splitu je proti Sloveni-
ji odplulo več ladij. Avstrijski 
zunanji minister dr. Mock je 
na poziv dr. Dimitrija Rupla 
seznanil ameriško vlado in 
belgijskega zunanjega mi-
nistra Jacquesa Poosa. 

Za 28. junij 1991 lahko re-
čemo, da je bil dan bojev na 
meji. V Gornji Radgoni so 
tankisti naleteli na izumr-
lo mesto, s tankovskimi gra-
natami so rušili vse pred se-
boj. Med streljanjem v mes-
tu je življenje izgubil filozof 
in svetovni popotnik, Go-
renjec Janez Svetina. Leta-
la tipa MIG-21 so s kasetni-
mi bombami zasula bloka-
do tovornjakarjev vrh klan-
ca pri Medvedjeku. Eksplo-
zije so pokopale nekaj tujih 
šoferjev in bližnjega kme-
ta. Kasetne bombe so isti 
dan uporabili tudi na že-
lezniški postaji v Šentilju. 

Onesposobljene so bile ko-
munikacije na Krimu, Trdi-
novem vrhu, Kumu in Na-
nosu. Ponoči, okrog 22. ure, 
so se spopadli teritorialci in 
vojaki na Brniku. Naslednji 
dan, 29. junija, se je več kot 
trideset vojakov in zveznih 
policistov postojanke na br-
niškem letališču predalo slo-
venskim teritorialcem in po-
licistom. Pogajanja o preda-
ji tankovske enote niso bila 
uspešna. 

Dne 30. junija so ob 9. 
uri zjutraj zatulile sirene za 
zračni napad. Alarm je bil 
posledica informacije, da so 
s petih letališč v Sloveniji, 
na Hrvaškem in v BiH pro-
ti Sloveniji poletela letala z 
vojaškim tovorom. Civilno 
prebivalstvo je bilo soočeno 
z dejstvom – res smo v vojni! 

Grožnje armade so se na-
daljevale tudi 1. julija. Glav-
ni dogodek na Gorenjskem 
tega dne je bila osvoboditev 
mejnega prehoda Ljubelj. V 
vojašnico v Kranj so bili pri-
peljani vojaki z Ljubelja, z 
Jezerskega vrha in karavan-
škega predora. V istem času 
je vojaški helikopter obstre-
ljeval stavbo uprave za not-
ranje razmere. Policisti so 
odgovorili s streljanjem, 
tako da se je moral helikop-
ter umakniti proti Ljubljani. 
Pri karavanškem predoru je 
okoli 150 pripadnikov JLA in 
zvezne policije izročilo orož-
je TO. Orožje je izročilo ok-
rog osemdeset vojakov na 
mejnem prehodu Rateče, 
okrog dvajset graničarjev iz 

obmejne stražnice v Javorni-
škem Rovtu in trideset gra-
ničarjev iz obmejne stražni-
ce v Mostah. Vdala se je tudi 
enota vojakov na Pokljuki.

Dne 2. julija 1991 je vo-
jaško letalo napadlo odda-
jnik na Krvavcu. Poškodo-
vana sta bila dva transfor-
matorja, kar je dovoljevalo 
samo še delovanje oddajni-
kov za lokalne zveze. Med 
napadom je bil ranjen tudi 
operater RTV SLO. Ta dan 
je bil prihod v Slovenijo one-
mogočen nemškemu zuna-
njemu ministru Hansu-Di-
etrichu Genscherju. Sloven-
sko vodstvo je zato uporabi-
lo edina »vrata v Evropo«, ki 
so v času vojne delovala ne-
moteno, mednarodni žele-
zniški prehod Jesenice, in 

se z njim sestalo v Beljaku, 
s slovenskim predsednikom 
pa je sestanek potekal v bli-
žnjem letovišču. Zvečer tega 
dne je javnost na beograjski 
televiziji nagovoril načelnik 
generalštaba oboroženih sil 
generalpolkovnik Blagoje 
Adžić. Govor je bil poln agre-
sije do Slovencev. Še danes 
se spomnim tistega njegove-
ga sovražnega pogleda.

Predsednik in član pred-
sedstva Stipe Mesić in Vasil 
Tupurkovski sta dala pred-
log premirja, ki je bil tudi 
sprejet: prekinitev sovra-
žnosti, ločitev enot JLA in 
TO, njihova deblokada in 
vračanje v izhodiščne voja-
šnice, pogovori na najviš-
ji ravni, na kateri se bodo 
razrešila odprta vprašanja. 

Poskusa premirja generali 
JLA niso jemali resno. 

Dne 4. julija so transpor-
terji SCT odpeljali težke tan-
ke z Brnika, a dostop do par-
kirišča še vedno ni bil mogoč. 
Osrednji dnevnik ob 19.30 je 
objavil sklepe jugoslovanske-
ga predsedstva v Beogradu.

Dogodki v Sloveniji so 5., 
6. in 7. julija dobili medna-
rodne razsežnosti. Boji so 
se končali, a strah pred tem, 
kaj bo sledilo, je ostal. Z Brio-
nov je prišla pričakovana no-
vica, da je bil dosežen kom-
promis, s katerim je bil zago-
tovljen mir za tri mesece in to 
je bil čas za pogajanja. Slove-
nija je dobila načelno prizna-
nje pravice do neodvisnosti, 
problem pa je bil internacio-
naliziran. 

Kronologija vojne

Psihološki pritisk oklepnih vozil je na obraze ljudi privabil strah in negotovost. / Foto: Mirko Kunšič
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Razgledi

Vaš razgled

Gorazd Stariha

Arcari je sicer večkrat vi-
del Pokorna obiskovati hčer, 
nikdar pa ga ni ljubosumje 
popadlo tako kot takrat, da 
je podžgan z njim zvrtal 
luknjico v svoja vrata kakih 
pet palcev nad tlemi, da bi vi-
del pod omaro, kaj se dogaja 
v sosedovi spalnici.

Videl pa ni nič, v sobi je 
bilo mračno in vse tiho, sli-
šal ni nobenega govorjenja, 
ljubosumje ga je neznosno 
mučilo.

Čez nekaj časa je prišla 
Emilija na hodnik (gank) in 
rekel ji je, da bi rad sprego-
voril z njo nekaj besed. Pe-
ljal jo je v sobo za služinčad, 
kjer jo je preiskal in našel na 
njej sledi spolnega občeva-
nja. Ugotovil je:

»Ti si mokra!« Odvrnila 
mu je, da je pričela krvaveti, 
pa jo je zavrnil:

»To ni nobena kri, to je 
seme nekega moškega in ta 
moški je tvoj oče!« In nato 
naj bi mu priznala, da naj 
bi jo skrunil oče. Naslednji 
dan da mu je priznala, da jo 
je oče razdevičil pri 16 letih 
in vse zapisala v pismu. Nje-
ga, Arcarija, da je nato poo-
blastila, da ga je poslal očetu. 
Arcari je poslal prepis pisma 
Pokornu z grožnjo, da dok-
ler bo živ, svoje hčere niti 
pogledati ne sme, sicer ga 
bo Arcari ovadil zaradi zloči-
na krvoskrunstva.

Zatem je prvega sep-
tembra Emilija vse priznala 
možu in ta naj bi prišel k Ar-
cariju in mu dejal, da že dalj 
časa opaža razmerje med 
svojo ženo in njenim oče-
tom ter med njo in Arcari-
jem, vendar da je iz vse te 
zgodbe »naredil špekulaci-
jo« in od tasta Pokorna pre-
jel 20.000 gld kot ceno za 
svoj zakon. Arcari je zatrje-
val, da je ljubil Emilijo do ne-
zavesti in da bi dal vse, da bi 
prišlo do sporazumne ločit-
ve zakona. Ko ga je Ambrož 
zavrnil, pa je Arcari izbruh-
nil in v besu umazano perilo 
predal v pranje sodišču.

Sodišče je spoznalo, da je 
Arcari od trenutka dalje, ko 
se je zavedal, da ne bo spora-
zumne ločitve in nadaljeva-
nja razmerja z Emilijo, zapa-
del v pobesnelost, kar naj bi se 
videlo tudi v njegovih pismih. 
Sodišče je povzelo, da je bil 
Arcari v svoji ljubosumnosti 

ves nor in je Emilijo obtožil 
občevanja z očetom, vendar 
je ona malo pred očetovim 
obiskom občevala z možem, 
kar je ta tudi potrdil. Pismo, 
v katerem je priznala občeva-
nje z očetom, je bilo povsem 
očitno narekovano pod prisi-
lo. Očitano krvoskrunstvo je 
bilo plod Arcarijevega skraj-
nega ljubosumja in želje po 
posesti Emilije.

Po drugi strani pa je bil 
Emiliji Arcari všeč, prav tako 
njegovo laskanje in dobrika-
nje. Prav tako naj bi Ambrož 
vedel za Arcarijevo razmer-
je z Emilijo že prej in naj 
temu ne bi (odkrito) naspro-
toval. Če sta bila ljubimca, 
bi bilo ne nazadnje možno 
tudi, da je Arcariju priznala 
krvoskrunstvo in da je napi-
sala pismo prostovoljno po 
njegovem nareku, ne po pri-
silnem diktatu.

Ker sta bila najverjetneje 
res ljubimca, se sodišče tudi 
ni odločilo, da bi proti Ar-
cariju uvedlo preiskavo gle-
de obrekovanja in nasilja. 
To bi mu bilo res težko do-
kazali, glede na njegovo gro-
zovito strast, ljubosumnost 
in težak temperament pa 
tudi ne bi bilo pametno so-
očenje z Emilijo, (ki bi bilo 
potrebno za dokazovanje), 
ki je bila takrat visoko v bla-
goslovljenem stanju. Prei-
skavo so ukinili, ker zločina 
krvoskrunstva ni bilo moč 
dokazati, prav tako ne obre-
kovanja in nasilja.

Pohota v okviru 
sorodstva
spolnost  
in nasilje

Tino Mamić

Čeprav je Kranjc izrazito 
gorenjski priimek, pa je nje-
govih gnezd na Gorenjskem 
bolj malo. Logično. Veli-
kokrat gre za priseljence iz 
drugih dežel, nekakšne po-
vratnike. Najstarejša omem-
ba priimka Kranjc je nasta-
la, še preden so Kranjci dobi-
li priimke. Prišlek iz Kranj-
ske v Trst je ta priimek do-
bil malo po letu 1400. Pa-
vle Merku ga je našel zapi-
sanega kot Cragnez, kar se 
bere kot Kranjec. Sicer pa 
na Tržaškem v naslednjih 
stoletjih najdemo več razli-
čic tega priimka: Cragnaz-
zi, Cragnez, Crainz, Krainz, 
Kranjac, Kranjc, Kranjec in 
Kranz. 

V goriškem urbarju leta 
1507, ki ga je transkribriral 

Vojko Pavlin, je več Kranj-
cev. V Šempasu sta živela 
Sannckg in Peterenn Kra-
inecz. Kako je v resnici bilo 
ime prvemu, ni jasno, dru-
gi pa je bil Peter. Ob robu 
bližnjega gozda Panovca je 
živel še Thonich Krainecz, 
na Vogrskem pa Vlrich Kra-
incz. Priimek najdemo še v 
drugih bližnjih krajih, da-
našnjega predmestja ali pri-
mestja Gorice. Zapisali so 
jih kot Khrainecz.

Kranjci so živeli že v sre-
dnjem veku tudi na Krasu, v 
Opatjem selu. V devinskem 
urbarju iz 1494 je dvakrat 
omenjen, enkrat kot Tho-
mas Kranietz, drugič kot 
Kraynecz. Prav od tam je tudi 
najstarejši rodovnik Kranj-
cev, ki je nastal leta 1586. V 
devinskem urbarju so zaradi 
davčnih obveznosti zapisali 

potomce Andreja Kranjca iz 
Opatjega sela v dveh genera-
cijah. Imel je štiri sinove in 
osem vnukov. Koliko je imel 
hčera in vnukinj, pa žal niso 
zapisali. V prihodnjih dese-
tletjih bi z napredkom ge-
netske znanosti utegnili po-
datki postati uporabni tudi 
za sodobne rodovnike. Da-
nes jih namreč še ne more-
mo priključiti nobenemu 
sodobnemu rodovniku, saj 
je pisnih virov za to obdob-
je premalo. V Opatjem selu 
se ohranjene krstne knjige 
začenjajo z letom 1717, An-
drejevi vnuki pa so se rodili 
več kot stoletje prej. Še težje 
pa bo najti povezavo pa med 
Andrejem in Tomažem, 
omenjenim leta 1494. Sko-
rajda gotovo sta sorodnika, 
precej možno pa je, da je To-
maž Andrejev praded. 

V bližini Devina, v vasi 
Slivno, pa omenja urbar 
leta 1494 še župana Niko-
laja Kranjca (Nicklau Krei-
necz suppan), ki je upravljal 
še župo Šempolaj. Zaradi 
svojega družbeno koristne-
ga dela je bil oproščen dav-
kov, sicer pa bi moral od svo-
je kmetije plačati dve marki 
in 22 šilingov. 

O Kranjcih je spisal zani-
mivo študijo dunajski Slo-
venec in odličen poznava-
lec osrednjega avstrijske-
ga vojnega arhiva pokojni 
Josef Jerko. Dva meseca je 
raziskoval avstro-ogrske vo-
jaške dokumente o 660 vo-
jakih s priimkom Kranjc, 
Krajnc in Krainz. Vse te vo-
jake je popisal v pregledni-
ci z rojstno letnico, krajem, 
poklicem in enoto. Najsta-
rejši na seznamu je bil rojen 

leta 1797, najmlajši pa 1895. 
Za rodoslovce je to delo iz-
redno dragoceno, saj je do-
stopno tudi na svetovnem 
spletu.

Pri imenih, ki imajo da-
nes v sebi nekaj kranjskega, 
je treba biti previden. Ni na-
mreč nujno, da je vse, kar je 
po imenu kranjsko tudi v res-
nici – kranjsko. Marko Snoj 
tako opozarja, da so nekate-
ra imena tudi iz besed kraj 
ali krajina. Spodnještajer-
ska Kranjčica pri Šentjurju 
je tako iz besede kraj, enako 

kot priimka Krajnik in Kraj-
nec ali kraj Krajnče. Kranjči-
ca je tako nastala po imenu 
prebivalcev na Kranjčevem 
posestvu. Snoj omenja tudi 
to, da Kranjska Gora ni nuj-
no gora na Kranjskem, am-
pak je bolj verjetno pod vpli-
vom nemščine nastala iz be-
sede Krainberg, kot so nekoč 
imenovali Karavanke. Kara-
vanke so namreč umetni, ro-
mantični izraz iz 19. stoletja 
zaradi grškega antičnega za-
pisa Karouanka. Prej so to 
bile Kranjske gore.

Kranjc je hribovec iz Furlanije, 
2. del

Leta 1586 so dacarji svoje zapisnike pisali v takile obliki, 
precej drugačni od današnje. Umetelni zapis hrani Državni 
arhiv Trst (Archivio della Torre e Tasso, b. 229, fasc. 1., zv. 
4, stran 51).

Zastave so spokojno plapolale v vetru na nedavni spominski slovesnosti ob obletnici 
osvoboditve podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen pod Ljubeljem. Naj pa 
se v vetru ne izgubi sporočilo govornikov, predvsem tistih redkih, ki so preživeli grozote 
taborišč: ohranjati zgodovinski spomin kot opomin, da se kaj takega nikoli več ne ponovi. 
S. L. / Foto: Tina Dokl

Občutna otoplitev v zadnjih dneh pri mladih po duši vzbuja upanje na dolgo, vroče poletje, 
polno avantur, predramile pa so se tudi nam tako znane žuželke – mravlje. Sicer koristne 
v naravi nas v hipu spravijo v slabo voljo, če jih zagledamo v lastnem domu. Pa vendar, 
prepustimo se trenutku, ko nas navdušujejo s svojo živahno okretnostjo, marljivostjo in 
medsebojnim sodelovanjem. S. L. / Foto: Tina Dokl
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HUMOR, HOROSKOP
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HOROSKOP
TANJA

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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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:

Konja na obisku 

Pride konj na obisk k prijatelju konju. Dolgo se že nista 
videla, pa si imata kaj povedati. In pokazati.
Konj gostitelj tako gostu pokaže polno hišo pokalov in 
medalj za svoje uspehe na konjskih dirkah po celem svetu.  
Dogovorita se, da prvi konj naslednji teden drugemu vrne 
obisk. A drugi konj je povsem navaden in se nima s čim 
pohvaliti. Razmišlja, razmišlja in se domisli. Na steno 
obesi veliko fotografijo zebre.
Ko pride kolega na obisk, takoj opazi veliko sliko na steni: 
»Zakaj imaš pa to zebro na steni?«
»Ah nič. To je že stara slika iz časov, ko sem še igral nogo-
met pri Juventusu.« 

Stare žemlje 

Natakar v priznani restavraciji stopi v kuhinjo in išče 
enega od kuharjev. Končno ga najde v manjšem prosto-
ru poleg kuhinje, ob njem pa je ogromen kup na koščke 
narezanih žemelj. 
»Ja, kaj pa počneš s temi žemljami?« ga presenečen 
vpraša.
»Rad bi spekel pecivo, pa v receptu piše: 'Nareži tri dni 
stare žemlje.' No, jaz jih pa režem šele drugi dan.«

Samo videno

Sodnik na sodišču opozori pričo: »Samo v vednost: opo-
zarjam vas, da poveste le to, kar ste videli, ne tistega, kar 
ste slišali od drugih. Najprej pa vaši osebni podatki. Kdaj 
ste rojeni?«
»Ne morem povedati. To sem samo slišal od drugih.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Včasih se ne odvija vse tako, kot si zamislimo, in ravno 
to se bo zdaj zgodilo vam. Vendar to ne pomeni, da se 
morate oddaljiti od cilja ali pa ga zanemariti, ampak le to, 
da bo treba malo počakati. Vse ni vedno na prvo žogo. Še 
vse se zgodi.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Odločili se boste in sprejeli povabilo za krajši dopust, ki 
ga vsekakor potrebujete, da znova napolnite baterije. Za 
nekaj časa boste pozabili na vse in se posvetili samo sebi 
in družbi, ki vas bo obdajala. Novice vas zelo razveselijo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ste v svojem obdobju, zato bodo še bolj prišle na površje 
vaše lastnosti in s tem tudi želje in pričakovanja. Neče-
sa ne smete pozabiti: ne smete čakati, da drugi izpolnijo 
vaša hrepenenja, saj ste le vi tisti, ki se najbolje poznate.

Rak (22. 6.–22. 7.)
V tem tednu se vam bo veliko dogajalo. Ne samo tisto, 
kar sicer že pričakujete, ampak tudi stvari, o katerih nič 
ne veste. Ste človek akcije, zato vam nič ne bo težko ali pa 
odveč. Samo da se dogaja in boste srečni ter zadovoljni. 
Denar …

Lev (23. 7.–23. 8.)
Manj je več in več je manj. To bo vaše vodilo v teh dneh. 
Kar naenkrat boste okoli sebe opazili malenkosti, ki so bile 
doslej skrite vašim očem. Saj veste, gledamo, a ne vidimo. 
Čaka vas cel niz lepih presenečenj. Odlašanj ne bo.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Radi vse naredite premišljeno in tehtno. A tokrat se boste 
sprijaznili z nečim, česar se takoj sploh ne boste zavedali. 
Spontanost je tista, ki se je izogibate, zato bo še toliko pri-
jetneje, ko boste spoznali, da je šlo vse prav; tudi brez vas.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ujeli se boste v zanko, ki vam jo nastavi nekdo, ki vas dob-
ro pozna. Podobno razmišljanje in poznavanje vaših inte-
resov nekdo vidi čisto drugače. Veseli in razbremenjeni se 
boste zato lahko pognali v nove zmage, ki čakajo na vas.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Zadnje čase vam ni šlo vse po načrtu, a v teh dneh bo 
prišlo do preobrata. Hiteli boste in dosegli vse tisto, za kar 
ste že mislili, da je zamujeno. Ne samo poslovno, tudi na 
ljubezenskem področju boste končno lahko občutili mir 
in zadovoljstvo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Okoli vas se bo marsikaj dogajalo in bodo ljudje, ki bodo od 
vas zahtevali in pričakovali več, kot jim boste vi sposobni 
dati. Zamer ne bo, saj boste znali vse izpeljati tako, da bo za 
vse prav. V večje investicije se tokrat ne spuščajte.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Čeprav mislite, da se vam zadeve ne bodo obrnile vam 
v korist, imate še vedno dovolj časa, da se spremeni tok 
dogajanja. Ni vse črno in v hipu se lahko vse obrne. Nega-
tivne misli prinesejo slabe rezultate in seveda tudi obratno.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Pred vami je situacija, na katero ne boste mogli vplivati. 
Ne z znanjem in ne z izkušnjami, ki jih ni malo. Počakajte 
za trenutek in obmirujte na mestu in stvari se bodo uredi-
le same po sebi. Včasih se je dobro prepustiti in zadihati.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Prebili se boste iz svojih okvirjev, ki se jih premočno držite. 
So zadeve, ki so zelo pomembne za vašo prihodnost, vi pa 
jih zaradi določenih načel ne opazite. Vse je za nekaj dobro 
in to boste kmalu spoznali. Novice bodo pozitivne za vas.
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Šuceva ulica 28, 4000 Kranj | T: 04/2700 269 | www.avtohisavrtac.si

Odkrijte svobodo 
Osupljivi SUV modeli v  
posebni ponudbi

Prihranek do 
3.000 EUR*

Bon staro za novo 
500 EUR

Emisije CO2: 225−37 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,1−4,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6.  Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter  
dušikovih oksidov. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti  
do 1000 EUR z DDV do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / kreditu / operativnem leasingu pri družbi  
Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. 
(permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko 
zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije VWBON_2021. Več na www.porscheleasing.si. Ponudba velja do vključno 30.6.2021. Slike so simbolne.

VW_Oglas_Dealer_Freedom_AHVrtac_179x120.indd   1 12/05/2021   14:08

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW ID.4, 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila T-CROSS, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite do srede, 30. junija 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.



21Gorenjski glas
petek, 18. junija 2021 ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO

Ana Šubic

Kranj – Za Mesarstvo Kalan 
je bilo lansko leto eno zah-
tevnejših v zadnjem obdob-
ju, nam je zaupal lastnik pri-
ljubljene mesarije v Straži-
šču pri Kranju Anton Kalan. 
Družinsko mesarijo z dol-
goletno tradicijo vodi zadnja 
leta, pred tem pa je delal pod 
taktirko očeta Franca Rafa-
ela Kalana, ki je prav tako 
šel po očetovih stopinjah in 
postal mesar. Mesarijo, ki 
bo čez nekaj let praznovala 
stoletnico, tako sedaj vodi že 
tretji rod Kalanovih. »Lani je 
bilo izredno leto, obseg dela 
pa tudi promet sta se nam 
povečala. V času epidemije 
je bilo namreč veliko šolanja 
na daljavo in dela od doma, 
kar pomeni, da so družine 
več kuhale,« je razložil An-
ton Kalan in dodal, da je bilo 
dela za kolektiv s petimi za-
poslenimi ogromno.

Za nameček si je Anton 
lani jeseni ob nesrečnem 
padcu poškodoval nogo, kar 
je bilo ob obilici dela sila 
neprikladno. »Prej je bil po 
cele dneve v mesariji, vse je 
imel v glavi, potem pa smo 
se čez noč morali znajti brez 
njega in se na novo organi-
zirati,« se spominja žena 
Mojca, ki je bila pred tem v 

mesariji zadolžena za admi-
nistrativna dela, nato pa je 
po sili razmer prevzela vo-
denje v svoje roke. Stranke 
so bile tudi navajene, da jim 
je Anton vselej postregel, 
če je bil le doma, kar pa ob 
okrnjenem kolektivu ni bilo 
več možno, zato je Mojca po 
vzoru neke štajerske mesari-
je prišla na idejo o mesoma-
tu. Postavili so ga v začetku 
junija. »Smo prva gorenjska 
mesarija z mesomatom,« je 
razložila Mojca in dodala, da 
odzivi strank za zdaj kažejo, 

da se je investicija, ki ni bila 
majhna, splačala. 

Ponudbo mesnih dobrot 
v mesomatu bodo prilagaja-
li letnim časom, pravita Ka-
lanova. Trenutno najhitre-
je poidejo izdelki za peko na 
žaru in biftek. Anton Kalan 
pričakuje, da bo zanimanje 
za biftek verjetno vse leto ve-
liko, saj gre za enega od pa-
radnih izdelkov, po katerem 
je mesarija znana daleč na-
okoli.

Anton opaža, da stran-
ke vse bolj cenijo lokalne, 

domače dobrote. »Pri nas 
stavimo na svežino in kako-
vost. Izboru mesa posveča-
mo posebno pozornost. Vsa-
ko meso še ni dobro meso,« 
je opozoril. Večinoma pro-
dajajo izdelke iz lastne proi-
zvodnje, razen perutnine, ki 
je s Ptuja. Govedino in tele-
tino pridobivajo z okoliških 
kmetij, svinjino visoke ka-
kovosti, ki je v Sloveniji pri-
manjkuje, pa iz Avstrije. 

Po napornem lanskem letu 
se je delovni tempo letos ne-
koliko umiril, promet je po-
doben predlanskemu, je po-
jasnila Mojca in dodala, da 
se z možem zavedata, da je 
za uspešno delovanje mesa-
rije ključen tudi zadovoljen 
kolektiv. Po lanskem prvem 
valu epidemije sta, denimo, 
najela avtobus in zaposlene z 
družinami odpeljala na izlet. 
»Zdi se nama pomembno, 
da so zaposleni zadovoljni in 
uživajo pri delu. To posledič-
no občutijo tudi stranke, ki 
se dobro počutijo pri nas in 
se rade vračajo,« je razložila 
Mojca, ki je v družinski me-
sariji zaposlena zadnjih pet 
let. Pred tem je 26 let delala v 
kranjski Iskri. Anton je pono-
sen na ženo, da se je po tolikih 
letih odločila za nov korak na 
poklicni poti. »Vesel sem, da 
skupaj delava in ustvarjava.«

Ni vsako meso dobro
V času epidemije se je obseg dela v Mesarstvu Kalan iz Stražišča pri Kranju še povečal, zato so se 
odločili postaviti mesomat – prvega na Gorenjskem.

Mojca in Anton Kalan ob mesomatu, najnovejši pridobitvi 
njihove mesarije / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Tanja Šubelj in 
Florjan Sušnik, ki pod bla-
govno znamko Grof in gro-
fica urejata grad Dvor v 
Preddvoru, sta v pogovoru z 
Ivko Sodnik predstavila svo-
jo zgodbo in načrte v zve-
zi z obnovo. V obnovljeno 

graščino bosta prenesla 
svojo zbirko starin iz raz-
ličnih zgodovinskih obdo-
bij, ki sta jo imela doslej v 
gradu Štatenberg pri Ma-
kolah, ta zgodba pa bo tudi 
osnova za prihodnjo vsebi-
no gradu, ki jo bodo ponu-
dili obiskovalcem. Poročna 
dvorana s kapelo, domači 

lekarna in trgovina, tiskar-
na starih tiskov, soba rod-
bine Wurzbach ... je le ne-
kaj namigov, kaj vse si bodo 
lahko ljudje ogledali v dvor-
cu, ko bo ta na začetku juli-
ja odprt za javnost.

»Delamo pod budnim 
očesom Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, kjer 
imajo znanje, ki pomaga 
obnavljati to dragoceno za-
puščino,« je povedala Ta-
nja Šubelj in poudarila tudi 
sodelovanje z domačini, od 
občine in zavoda za turizem 
do občanov, ki so jima v po-
moč pri obnovi dve desetle-
tji zapuščene graščine. Vo-
diteljico Ivko Sodnik je za-
nimalo, zakaj sta se odloči-
la vložiti svoj čas in denar v 
preddvorski dvorec. Florjan 
Sušnik že ima manjši po-
deželski dvorec Rus v Luko-
vici, opreme iz njune zbir-
ke pa je toliko, da sta potre-
bovala še en grad. Tega sta 
našla v Preddvoru, kjer je 
bil mladi župan Rok Roblek 

pripravljen prisluhniti nju-
nim malce čudaškim načr-
tom. Pokazal jima je grad 
Dvor, ta jima je s svojo pa-
tino takoj »zadišal« in skle-
nila sta doslej mrtvi stavbi 
vdahniti življenje. Sušnik, 
ki je strasten zbiratelj sta-
rin, med njimi tudi grajske 
opreme, je o tem dejal: »Že-
lel sem si kupiti porsche ka-
birolet z bež oblazinjenimi 
sedeži ... A sem se raje od-
ločil denar vložiti v grašči-
no. Cenim namreč ustvar-
jalnost naših prednikov, sta-
re stavbe, predmete, ki so jih 
zapustili. Ne znamo jih do-
volj spoštovati, jaz pa mis-
lim, da niso pomembne le 
za preteklost, temveč tudi za 
naš prihodnji napredek.« 

Slišali smo tudi drobce 
življenjske zgodbe novih 
preddvorskih graščakov, o 
katerih pa bodo lahko do-
mačini izvedeli več v obsež-
nejšem pogovoru ob odprtju 
graščine, ki ga napovedujeta 
za začetek julija. 

Graščina namesto porscheja
Gosta slovesnosti ob prazniku Občine Preddvor sta bila Tanja Šubelj in Florjan Sušnik, najemnika gradu 
Dvor, ki ga nameravata javnosti odpreti že prihodnji mesec.

Z desne: Tanja Šubelj in Florjan Sušnik, »grofica in grof«, v 
družbi domačinke Darinke Kostadinovič na dan občinskega 
praznika / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

Tupaliče – Na terasi Pensi-
ona Zaplata v Tupaličah sta 
župana Preddvora Rok Ro-
blek in Jezerskega Andrej 
Karničar sprejela najuspe-
šnejše devetošolce Osnov-
ne šole (OŠ) Matije Valjavca 
Preddvor. Letos sta bila med 
šestimi tudi dva predstavni-
ka Jezerskega: Lovrenc Kar-
ničar in Pavel Elija Smrtnik. 
Poleg njiju pa so pohvalo za 
odličnost, slikanico prve slo-
venske pravljičarke Josipi-
ne Urbančič - Turnograjske 
Rožmanova Lenčica ter svež 
obsežen zbornik Velika Slo-
venca izpod Storžiča – Mati-
ja Valjavec in Matija Naglič, 
prejeli še Dominik Schenk, 
Bine Godnič, Ema Mekuč in 

Katarina Zupan. Na spreje-
mu so bili prisotni tudi rav-
natelj OŠ Matija Valjavec 
Bogdan Sušnik in razredni-
ka Miha Andoljšek ter Maja 
Šenk Zidar. 

Oba župana sta izrazila 
veselje in ponos, da lahko 
vsako leto sprejmeta del ge-
neracije ob tej posebni pri-
ložnosti. Zahvalila sta se 
razrednikoma, ki sta z nji-
mi prehodila del življenjske 
poti, in učencem zaželela 
še veliko uspeha pri nadalj-
njem izobraževanju. Karni-
čar pa je še posebej pouda-
ril, kako pomembno je pri-
jateljstvo in omenil faktor 
truda, saj so s tem, ko so bili 
devet let odlični, potrdili, da 
se za odličnost znajo potru-
diti.

Pohvale za odličnost

Najuspešnejši devetošolci OŠ Matije Valjavca Preddvor

Gozd – Člani kamniškega Društva Dogodek, sekcije Bosono-
gi, vabijo na že šesti Pohod bosonogih na Vovar (940 m n. 
m.), ki bo v soboto, 19. junija, ob 9. uri. Udeleženci se bodo 
zbrali na Sodnikovi domačiji na Gozdu, pred uro in pol dolgim 
pohodom pa se bodo okrepčali, oblekli spominske majice in 
prejeli župnikov blagoslov. Po pohodu bo na izhodišču sledila 
podelitev medalj vsem, ki bodo bosi prehodili pot, in posebnih 
nagrad za najmlajšega in najstarejšega pohodnika ter družino 
z največ bosimi člani. Pohod bo potekal v vsakem vremenu, 
prostovoljni prispevek na pohodnika je deset evrov.

Pohod bosonogih na Vovar



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

GARSONJERO v 1. nadstropju, brez 
balkona, 24 m2, v Kranju, za daljše ob-
dobje, tel.: 04/25-26-860, 031/506-
673 21001481

V starejši hiši v centru Medvod oddam 
stanovanje, 60 m2, tel.: 031/387-
275 21001490

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Trafic, let. 4/94, prime-
ren za preureditev v avtodom, odli-
čen, 78.400 km, 2.800 EUR, tel.: 
031/374-706 21001494

RENAULT Espace 1.9 DCI, prevoženih 
350.000 km, sive barve, zelo ugodbo, 
tel.: 068/177-277 21001508

KUPIM

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

VW Golf disel, serije 4 ali 5 in bikca 
simentalca, do 200 kg težkega. Višel-
nica 15, Gorje, tel.: 031/604-918  
 21001493

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

STREŠNI prtljažnik za Mitshubishi 
ASX, tel.: 041/969-708 21001484

TEHNIKA
PRODAM

2 zrcalno refleksna fotoaparata Pra-
ctica, teleobjektiv 200 mm, stojalo, 
torbica, vse 90  EUR, tel.: 041/276-
485 21001514

STROJI IN ORODJA
PRODAM

GLAVO električnega čevljarskega ši-
valnega stroja Durropp, tel.: 04/25-
03-289, 051/415-568 21001488

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

LESENO okono Termoton, 126 x 
157, 2 kom., cena po dogovoru, tel.: 
031/545-085 21001487

KURIVO
PRODAM

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

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.

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, RADENCI, 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

KAŽIPOT, MALI OGLASI kazipot@g-glas.si

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO sedežno, staro 2 leti, ležišče 
+ predal in klubsko mizico, cena 450 
EUR, tel.: 031/624-509 21001498

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

RABLJEN pralni stroj Zanussi, cena 79 
EUR, tel.: 04/23-34-322, 040/224-
348 21001492

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MALO rabljeno električno kolo, tel.: 
041/506-584 21001496

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogi unikati, velikost 
130 x 80 cm, vrednost: 105.000 EUR, 
cena - dogovor, tel.: 040/567-544  
 21001395

STARINE
KUPIM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

STOKKE - ohranjen otroški voziček z 
dodatki, sive barve, cena 500 EUR, 
ogled v Kranju, tel.: 031/325-326 
 21001510

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

NOVO kletko za večjega psa, velikost 
60 x 60 x 90 cm, sive barve, cena 60 
EUR, tel.: 040/896-336  
 21001501

PODARIM

MLADE pisane mucke, igrive, tel.: 
041/549-713 21001520

MUCKA 3 mesece starega, lahko pri-
peljem na dom, tel.: 041/926-269 
 21001502

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

IZKOPALNIK za krompir, cisterno 
Creina in traktorsko prikolico 4 T, tel.: 
051/673-752 21001505

NOV rahljalnik zemlje znamke Lux, ele-
ktrični, cena 60 EUR, tel.: 040/663-
866 21001485

PAJEK Sip 230, dobro ohranjen, Bo-
hinj, tel.: 031/532-567 21001513

PUHALNIK Grič za seno z motorjem in 
cevmi, tel.: 031/316-511 21001506

TRAKTOR Pasquali 21 maček, ka-
son, nakladalko Europa 17 in vrtno 
garnituro, železne konstrukcije, tel.: 
041/547-994 21001500

PRIDELKI
PRODAM

JEČMEN in tritikalo, žetev 2020, tel.: 
040/813-710 21001519

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 zajklji, primerni za razplod, stari 14 
mesecev, tel.: 04/25-21-167 
 21001491

2 TELIČKI simentalki, stari en mesec, 
tel.: 041/233-071 21001511

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 in teličko, stara 14 dni, tel.: 
031/307-209 21001497

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

IZLETI

Vodeno spoznavanje Preddvora 
Preddvor – V nedeljo, 20. 6. 2021, vas vabimo, da skupaj z 
našimi vodniki spoznate Preddvor. Pripravili smo tri vodenja 
po: tematski Gamsovi poti, zbor ob 10. uri pred brunarico 
TD Bašelj v Bašlju, vodenje po Preddvoru, zbor ob 10. uri 
pred gradom Dvor v centru Preddvora ter za najmlajše te-
matsko orientacijska pot Skrivnost preddvorskih štorkelj, 
zbor ob 10. uri za OŠ Matije Valjavca (na koncu ulice Šiška). 
Vodenja so brezplačna, predhodne prijave niso potrebne, 
priporočamo pohodno obutev. Izberite svojo pot in odkrijte 
lepote Preddvora.

Kolesarski izlet DU Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 22. junija, 
na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Mengeš–Kranj. Start bo 
ob 8. uri pred vodnjakom na Glavnem trgu v Kranju. Obve-
zna oprema: lastno opremljeno kolo in kolesarska čelada. 

Planinsko-pohodniški izlet DU Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 24. juni-
ja, na planinsko-pohodniški izlet, ki bo na relaciji Ljubelj–
Prevala–Draga. Odhod s posebnim avtobusom bo ob 7. uri 
izpred Globusa, vstopni postaji še pri Eurospinu in AP Kok-
rica. Prijave z vplačili sprejemajo do ponedeljka, 21. junija. 

Planinsko-botanični izlet na Mrežce 
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 3. julija, na 
planinsko-botanični izlet na Mrežce. Odhod bo z manjšim av-
tobusom s parkirišča pri Mercatorju na Primskovem ob 6. uri. 
Strošek izleta za člane PZS je 17 evrov. Prijave zbirajo do srede, 
30. junija. Prispevek lahko poravnate v pisarni PD ob uradnih 
urah (sreda med 17. in 18. uro) ali na izletu. Informacije in pri-
jave: Uroš Prelovšek (tel. 040 255 163, prelovsek@gmail.com) 
in Breda Pirc (tel. 051 397040 bredapirc@gmail.com). 

Pohod Tržišče–Šentjurski hrib–Škovec
Tržišče – Društvo upokojencev Šenčur vabi v torek, 29. junija, na 
pohod Tržišče–Šentjurski hrib–Škovec. Pohod organizira Dru-
štvo upokojencev Tržišče. Skupne zmerne hoje brez postankov 
po daljši poti bo do 2 uri, krajši in položnejši pa 1 uro. Zaključek 
pohoda bo v Tržišču s toplo malico in družabnim srečanjem s 
člani prijateljskega društva. Informacije in prijave zbira do ne-
delje, 27. junija, Franci Erzin na telefonsko številko 041 875 812.

RAZSTAVE

Mestna knjižnica Kranj – 10 let v Globusu
Kranj – Mestna knjižnica Kranj vabi v torek, 22. junija, ob 
10. uri na odprtje razstave Mestna knjižnica Kranj – 10 let 
v Globusu, ki bo v Galeriji na mestu pred Mestno knjižnico 
Kranj. Slavnostni govornik bo župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec, ki bo razstavo tudi odprl. Dogodek bo z 
glasbenim programom pospremila zasedba učencev trobil 
iz Glasbene šole Kranj.

PRIREDITVE

Celovečerni koncert KPZ Mysterium
Kranj – Danes, 18. junija, ob 20. uri bo na vrtu Cafe Galerije 
Pungert v Kranju celovečerni koncert KPZ Mysterium. Slišali 
boste nove priredbe gorenjskih ljudskih, slovenske ljudske 
in tri novitete, uglasbene na besedilo kranjskih pesnikov in 
druge iz njihovega repertoarja. Zboru bo dirigiral umetniški 
vodja Lovro Frelih. 

Koncert O Magnum Mysterium
Adergas – V soboto, 19. junija, ob 19.30 uri bo v Aderga-
su v cerkvi Marijinega oznanjenja celovečerni koncert KPZ 
Mysterium z naslovom O Magnum Mysterium. Slišali bos-
te tri novitete, uglasbene na besedila kranjskih pesnikov, 
nove priredbe gorenjskih ljudskih, slovenske ljudske, nekaj 
sakralnih in črnskih duhovnih skladb. Klavirska spremljava 
Matic Podobnik, zboru bo dirigiral umetniški vodja Lovro 
Frelih. 

Poletna muzejska noč v Čebelarskem muzeju
Radovljica – Vabljeni na Poletno muzejsko noč v Čebelar-
skem muzeju, ki bo v soboto, 19. junija, od 18. do 22. ure. 
Javno vodstvo po novi razstavi v Čebelarskem muzeju av-
torice dr. Petre Bole bo ob 18. uri. Muzejski gost bo pisa-
telj, fotograf in naravovarstvenik Ivan Esenko. Muzejsko 
druženje ob medenih pijačah bo na vrtu Galerije Šivčeva 
hiša.

Poletna muzejska noč v Tržiškem muzeju
Tržič – Tržiški muzej vabi na poletno muzejsko noč s Kresno 
nočjo v muzeju, ki bo v soboto, 19. junija. Možen bo brezpla-
čen ogled muzejskih zbirk med 18. in 24. uro. Ob 21.45, 
22.30 in 23.30 si lahko ogledate projekcijo filma Kresnik. 
Kresna noč se začne ob 21.30.

Muzejski mikser v Loškem muzeju
Škofja Loka – V soboto, 19. junija, z začetkom ob 16. uri v 
Loškem muzeju pripravljajo Muzejski mikser, popoldansko-
-večerni dogodek, v katerem bodo povezali Poletno mu-
zejsko noč, Evropske dneve arheologije in Našo kuhno ter 
obiskovalkam in obiskovalcem končno tudi v živo pokazali 
vse muzejske novosti. Vstop v vsa njihova razstavišča bo 
brezplačen.

Koncert Rock rapsodija
Kranj – Pihalni orkester Mestne občine Kranj vabi na koncert 
Rock rapsodija z dirigentom Tomažem Kukovičem in napo-
vedovalcem Tomažem Štularjem, ki bo v nedeljo, 20. junija, 
ob. 19. uri bo pred Prešernovim gledališčem Kranj. 

(Po)letni koncert APZ France Prešeren Kranj
Kranj – Vabljeni na (Po)letni koncert Akademskega pevske-
ga zbora France Prešeren Kranj, ki bo v torek, 22. junija, ob 
19.30 v atriju Pavšlarjeve hiše v Kranju. Zbor bo pod vod-
stvom dirigenta Erika Šmida predstavil program pretekle 
sezone. Nabor skladb klasičnega zborovskega repertoarja in 
priredb slovenskih ljudskih pesmi bodo popestrile solistične  
točke pevcev ob klavirski spremljavi Gašperja Jereba. 
Brezplačne vstopnice za koncert lahko rezervirate na 
apzfrancepreseren@gmail.com.

PREDAVANJA

Test hoje v Radovljici
Radovljica – V soboto, 19. junija, bo od 7. do 9. ure pred 
Zdravstvenim domom Radovljica potekal Občinski test hoje 
na dva kilometra in meritve. Preizkus hoje na dva kilometra 
je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem 
s pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmorete in pri tem ne ogro-
žate svojega zdravja, izmerijo vašo telesno zmogljivost in 
vam na podlagi rezultatov svetujejo ustrezno telesno dejav-
nost. Pridite ustrezno oblečeni in obuti. V primeru dežja test 
odpade.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 19. junija
10.00 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 19. 6.
15.20, 18.00, 20.00 KRUELA
15.30, 19.10 PRIJATELJI ZA VEČERJO
20.40 TIHO MESTO 2
16.20, 17.30, 19.20, 20.30, 22.10  
HITRI IN DRZNI 9
17.00 USEKANO
17.50 VARUH
15.40 DUŠA, sinhro.
21.10 GODZILA PROTI KONGU
15.00 TROLI NA SVETOVNI TURNEJI, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 18. 6.
18.00 HITRI IN DRZNI 9
20.45 NAŽGANI

Sobota, 19. 6.
20.00 HITRI IN DRZNI 9

Nedelja, 20. 6.
20.30 NAŽGANI

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED
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Rezultati 48. kroga – 16. junij 2021
1, 6, 15, 16, 18, 27, 33 in 25

Loto PLUS: 2, 4, 5, 6, 16, 34, 37 in 8
Lotko: 156741

Sklad 49. kroga za Sedmico: 3.550.000 EUR
Sklad 49. kroga za PLUS: 170.000 EUR
Sklad 49. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

Hernec, d. o. o.,  
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si 
info@hernec.si 
Tel: 01 362 10 11 

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

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

4Mehka vezava, 22 x 29 cm, 112 strani

EUR

V knjigi je 
veliko receptov 
prikazanih s 
fotografijami korak 
za korakom, z 
nasveti in namigi. 
Tu so jedi, 
kakršne imajo 
otroci najraje, 
od receptov, 
ob katerih smo 
odraščali že njihovi 
starši in stari straši, 
do domiselnih 
sodobnih receptov 
– za zajtrk in 
malico, za kosilo 
in večerjo, za 
piknik in zabavo, 
za sladkanje in za 
praznike. 

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si
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ZAHVALA

Ob slovesu dragega moža, očeta, starega očeta in brata

Ivana Jerala
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, sveče in darove za župnijsko cerkev. 
Posebej se zahvaljujemo dr. Damjani Peternel Pogačnik za dolgole-
tno zdravljenje, dr. Mateji Lopuh in sestri Barbari za zadnje obiske 
na domu. Hvala župniku g. Janezu Šavsu za lepo opravljen pog-
rebni obred. Hvala nosačem, pevcem Kranjskega kvinteta, pevki 
Andreji in harmonikarju Tomažu. 
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na zadnji 
poti. 

Žalujoči: žena Ivanka, sin Janez, hčerke Danijela, Irena in Jana z 
družinami ter brat in sestra
Mavčiče, 29. maja 2021

Vsi bomo enkrat zaspali, 
v miru počivali vsi, 
delo za vselej končali, 
v hišo Očetovo šli. 
(A. M. Slomšek)

V SPOMIN

Slavka Stanislava 
Šenk
iz Potoč pri Preddvoru 

Draga žena, 1. maja je minilo šestdeset let, odkar sva si obljubila 
večno zvestobo, 15. junija pa je minilo dvajset let od tvojega žalosti 
polnega odhoda. Draga žena, mami, babi in prababi, počivaj mir-
no in hvala vsem, ki občasno obiščete njen grob. 

Mož France

Končan je boj, trpljenje je minilo. 
Ko človek se rodil je, je solza sreče,
nato je vmesni čas. 
Ko pride zadnja ura in zaspiš, je solza spoznanja.
A človek ne žaluje, ker vmesni čas je bil
čas veselja, dnevi sreče in življenja.

Mlad umrje, kdor od bogov izbran je,
to, draga, se na tebi je spolnilo,
bilo ti vtisnjeno je v lic bledih spanje.
Vedro sijalo je obličje milo
in usta tvoja, kot bi se smejala. 

BIKCE in teličke ČB, 5 telic - limuzin in 
novi krompir, tel.: 031/585-345  
 21001474

ČB telico, brejo 8 mesecev, tel.: 
041/942-015 
 21001499

KRAVO simentalko s prvim teletom - bi-
kec, tel.: 041/926-269  
 21001517

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

TELIČKO LS, staro 10 dni, tel.: 
031/513-678 
 21001507

ZAJCE za zakol ali za rejo, možno očiš-
čene, tel.: 051/205-800 21001489

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
068/607-942 21001509

BIKCA mesne pasme, starega do 8 
tednov, tel.: 031/875-730 21001516

KRAVO s teletom in pašne telice, tel.: 
031/410-418 21001473

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., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 21001369

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 21001518

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, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 21001368

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

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali - možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 21001327

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo.

Z žalostjo v srcu sporočamo, da nas je prerano zapustil sodelavec 

Marko Prestor
Marko, bil si del tima, ki je v vseh letih delovanja v bolnišnici pustil svoj izjemni pečat. 

Neizmerno te bomo pogrešali.
Domačim izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavci BGP Kranj

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Slavko Jelovčan
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d.,
Območna enota Kranj

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga 

Frančiška Bohinc
Od drage pokojnice se bomo poslovili v ponedeljek, 21. junija 2021, ob 14. uri na Mestnem 
pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici 

na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči vsi njeni

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

PEČARSTVO, lončene peči, zidani ka-
mini, kmečke peči, obnova, popravilo, 
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš 
Avsenek d.o.o., Kranjska cesta 2, Ra-
dovljica, 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, pozida-
va, 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 ogreva-
nju. 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 RE-
DŽO.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

IŠČEM

IŠČEM mlajšo upokojenko za pomoč 
na kmetiji, tel.: 041/294-834 
 21001512

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

IŠČEM

IŠČEM DELO - odličen žur bend vam 
popestri zabavo, praznovanje ali poro-
ko, tel.: 031/325-654 
 21001503

IŠČEM DELO - pomoč na domu, či-
ščenje, vzdrževanje, lahko tudi v ku-
hinji, Kranj z okolico, tel.: 040/215-
044  
 21001486

RAZNO
PRODAM

AKUMULATORSKI vrtalnik in razteglji-
vo posteljo, tel.: 0, 40/705-145  
 21001504

TOČILO za med, z steznim motorjem 
in živilsko prikolico za dve govedi, tel.: 
04/59-58-754, 051/051-346  
 21001515
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Korona-
virus je v zadnjih 15 mesecih 
močno vplival tudi na pla-
ninstvo, in če so po eni strani 
na Planinski zvezi Slovenije 
veseli, da je zaradi spreme-
njenega načina življenja ve-
liko ljudi gore in preživljanje 
prostega časa v naravi odkri-
lo na novo, se po drugi stra-
ni srečujejo z izzivi, ki so jih 
prinesli množični obiski v 
občutljivem gorskem svetu.

»Podobno kot v lanskem 
letu tudi letos pričakujemo 
veliko število obiskovalcev 
gora, na kar smo pripravlje-
ni, a želimo sporočiti, da je 
virus še med nami, da mo-
ramo zato paziti, spoštova-
ti ukrepe, predvsem pa ra-
zumeti ukrepe v planinskih 
kočah. Tam ponudba seve-
da bo, tudi prespati bo mo-
goče, a na neki omejen na-
čin. Planince pozivamo, 
naj se skušajo izogniti pre-

velikemu druženju. Vse-
ga ta hip ne moremo poče-
ti kot nekoč, zato upoštevaj-
mo tudi razdaljo. Hoja v gos-
jem redu v gorah res ni pri-
poročljiva, ne le zaradi viru-
sa, ampak tudi iz tehnično-
varnostnega vidika. Spoštuj-
mo oskrbnike koč, saj niso 
krivi, da moramo upošteva-
ti vse te ukrepe,« je zbrane 
na novinarski konferenci v 

planinskem domu v Kam-
niški Bistrici nagovoril pod-
predsednik Planinske zve-
ze Slovenije Martin Šolar. 
Dodal je še, da smo v go-
rah le gostje, zato se mora-
mo temu primerno tudi ob-
našati, saj je ob množičnem 
obisku gorski svet še poseb-
no občutljiv.

Ob vseh ukrepih ne poza-
bimo, da v nahrbtnik sodita 
tudi zaščitna maska in raz-
kužilo.

V rezervacijskem sistemu 
vedno več koč

Zaradi epidemioloških 
ukrepov moramo biti po-
zorni na določene omejitve, 
ki veljajo v planinskih ko-
čah, zato je treba pred odho-
dom v gore nujno rezervira-
ti prenočevanje v koči. »Tudi 
v letošnjem letu je v planin-
skih kočah mogoče upora-
biti turistične bone, dodat-
no pa vse obiskovalce vabi-
mo, da postanejo tudi čla-
ni planinskih društev in 
tako izkoristijo še dodatne 
ugodnosti. Obisk planin-
skih koč in postrežba na te-
rasah sta dostopna vsem. 
Po trenutno veljavnih ukre-
pih velja za postrežbo v not-
ranjosti planinskih koč in 

za prenočevanje pogoj PCT 
(preboleli, cepljeni, testira-
ni), enako kot velja v dru-
gih gostinskih in turističnih 
kapacitetah. Zato prosimo 
vse obiskovalce, da to upo-
števajo pri načrtovanju pla-
ninskih izletov,« je povedal 
generalni sekretar PZS Da-
mjan Omerzu. Ob tem pa 
je dodal, da imajo planin-
ske koče, predvsem visoko-
gorske, tudi pomembno vlo-
go zavetišča pred nepredvi-
dljivimi gorskimi vremen-
skimi situacijami in so ne-
pogrešljive z vidika varnosti 
obiskovalcev gorskega sve-
ta. »Zato smo s pomočjo Tu-
ristično-gostinske zbornice 
poslali na Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo ter Ministrstvo za zdrav-
je predloge za upoštevanje 
te situacije pri sprejema-
nju nadaljnjih, prilagojenih 
ukrepov. Enako so oskrbni-
ki visokogorskih koč v stiski, 
saj jim je zaradi oddaljeno-
sti od doline zelo oteženo iz-
vajanje tedenskih testiranj 
osebja, ki bi se moralo samo 
za ta namen vsak teden vra-
čati do več ur hoje oddalje-
nih točk za testiranje.«

Če želimo v koči preno-
čiti, prenočišče rezerviraj-
mo. V rezervacijski sistem 

za planinske koče se je v letu 
2020 priključilo prvih šest 
koč iz Slovenije, trenutno 
pa je v rezervacijski sistem 
vključenih že 14 planinskih 
koč, skoraj vse iz osrednje-
ga dela Julijskih Alp ter dve 
koči iz Kamniško-Savinjskih 
Alp. Letošnja novost je, da je 
za izvedbo rezervacije v ve-
čini koč treba vnesti podatke 
o kreditni kartici, kar oskrb-
niku omogoča, da v prime-
ru, če neprihoda nismo pra-
vočasno najavili, zaračuna 
11 evrov. Rezervacijo je mož-
no izvesti po enotni povezavi 
na spletni strani Planinske 
zveze Slovenije. Koče, ki so 
na seznamu, so naslednje:   
Aljažev dom v Vratih, Cojzo-
va koča na Kokrskem sedlu, 
Dom na Komni, Dom Plani-
ka, Kamniška koča na Kam-
niškem sedlu, Koča na Do-
liču, Koča na Planini pri Je-
zeru, Koča pod Bogatinom, 
Koča pri Triglavskih jeze-
rih, Pogačnikov dom na Kri-
ških podih, Poštarski dom 
na Vršiču, Triglavski dom 
na Kredarici, Vodnikov dom 
na Velem polju in Zasavska 
koča na Prehodavcih. Veči-
na planinskih koč v visoko-
gorju je sicer že odprta, pre-
ostale pa bodo odprli do za-
četka julija.

Hoja nič več v gosjem redu
Epidemija je preklicana, a določeni ukrepi ostajajo – tudi v gorah. Prenočišče v planinskih kočah je 
treba predhodno rezervirati, še toliko bolj pa se je treba držati tudi planinskega bontona.

Podpredsednik PZS Martin 
Šolar

V rezervacijski sistem za planinske koče je vključena tudi Cojzova koča na Kokrskem sedlu.

Danes, jutri in v nedeljo bo večinoma sončno, vse bolj vroče 
bo. Predvsem v Julijskih Alpah bo možna kakšna popoldanska 
vročinska nevihta.

Zgornje Bitnje – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavodu Kranj pripravlja v ponedeljek, 21. 
junija, ob 9. uri na njivi kmetije Šifrer v Zgornjih Bitnjah (za 
čistilno napravo) ogled poskusa z ozimnimi žiti. V poskus 
so letos vključili novejše sorte ozimnega ječmena, tritikale 
in pšenice, ki bodo tudi v ponudbi za jesensko setev. Pri-
delovalcem žit bodo predstavili letošnje pogoje pridelave in 
stanje ozimnih žit ter pomen strniščnih dosevkov v njivskem 
kolobarju in biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini. Seme-
narske hiše bodo predstavile posamezne sorte ozimnih žit 
in dosevkov za strniščno setev, po ogledu poskusa pa bo še 
predstavitev stroja za setev strniščnih dosevkov neposredno 
v požeto strnišče.

Ogled poskusa z ozimnimi žiti

Brezje – Jutri, 19. junija, bo potekalo 53. tradicionalno roma-
nje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Zaradi epide-
mioloških razmer bo letošnje romanje potekalo v omejenem 
obsegu, z manj udeleženci, zato bosta mašo, ki jo bo ob 10. 
uri daroval novomeški škof Andrej Glavan, prenašala Radio-
televizija Slovenija in Radio Ognjišče. Pri organizaciji romanja 
bodo tudi letos pomagali prostovoljci.

Bolniki romajo na Brezje

Duplje – V župniji Duplje bodo v nedeljo, 20. junija, že tretje 
leto zapored praznovali Vidovo nedeljo. Sveti Vid je zavetnik 
dupljanske župnije, sicer pa je temu svetniku mučeniku v 
Sloveniji posvečenih kar 76 cerkva, med drugim tudi bazilika 
na Brezjah. Letošnja Vidova nedelja v Dupljah bo še poseb-
no slovesna, saj bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav 
Zore pri dopoldanski maši, začela se bo ob 8.45, blagoslovil 
pridobitve zadnjega leta v župniji: obnovljeni zvonik, novi zid 
na severni strani pokopališča, nova okna v zakristiji in nova 
glavna cerkvena vrata in vrata v zakristijo. Pri vratih in oknih 
sta znova združila moči domačina rezbar Matej Balantič in 
mizar Jože Lukanc.

Vidova nedelja v Dupljah

Tržič – Posestvo smučarske legende Bojana Križaja v okolici 
Tržiča bo na dražbi 2. julija naprodaj za en milijon evrov. 
Posestvo je veliko 18.768 kvadratnih metrov, na njem so vila 
z notranjim bazenom, samostojna hiša za goste, zunanje te-
niško igrišče in šest odbijališč za golf. V preteklosti se je vila 
pri različnih posrednikih na prostem trgu že prodajala, vendar 
kupca ni bilo. Po poročanju Financ je zdaj izvršbo sprožila 
družba Hiša Plus, ki je v posredni lasti lastnika Telemacha 
Dragana Šolaka. Ta je terjatve do Križaja odkupil od Hete, 
nekdanje slabe banke avstrijske Hypo banke (danes Addiko).

Križajeva vila na javni dražbi

Mojstrana – Info točko Topolino v Mojstrani so že odprli za 
obiskovalce. »Ob lepem vremenu je Topolino junija ob koncih 
tedna odprt od 10. do 18. ure (enako bo septembra). Julija in 
avgusta bo odprt vsak dan od 8. do 20. ure. Topolino predsta-
vlja vzhodno vstopno točko na turistično destinacijo Kranjska 
Gora. Obiskovalcem so na voljo gradiva o celotni turistični 
destinaciji, od nastanitev do aktivnosti, okrepčajo se lahko s 
kavo, hladnimi pijačami in kakšno slaščico, v manjši trgovinici 
nudimo spominke,« je povedal Matjaž Podlipnik, vodja Slo-
venskega planinskega muzeja, ki letos upravlja to info točko. 
V neposredni okolici so tudi ležalniki za počitek ob reki Savi, 
kolesarski most, po katerem se priključite kolesarski stezi v 
Zgornjesavski dolini, in pa urejeno parkirišče za avtomobile. 

Topolino je že odprt

Aleš Senožetnik

Dobeno – V Mengšu so ne-
davno začeli gradnjo sekun-
darnega vodovoda oziroma 
podaljšanje vodovoda med 
hišnimi številkami Dobe-
no 8c in Dobeno 22. Kot so 
sporočili z mengeške obči-
ne, 150-metrski odsek gradi 
JKP Prodnik, dela pa bodo 

zaključena predvidoma do 
20. julija. Na novozgrajen 
vodovod bodo priključili 
nove objekte na trasi, sledila 
pa bo tudi obnova obstoječih 
hišnih priključkov. Na ob-
močju del bo potekala tudi 
zapora ceste, ki bo ustrezno 
označena, v skladu z navodi-
li izvajalca pa bo omogočen 
dostop do objektov.

Novi sekundarni vodovod


