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GORENJSKA

Danica bo dobila pra-
vo streho
Dotrajano šotorsko streho na 
Dvorani Danica v Bohinjski Bistri-
ci bodo že letos zamenjali z novo 
konstrukcijo, kasneje pa načrtuje-
jo tudi energetsko sanacijo in nad-
gradnjo tega priljubljenega večna-
menskega objekta. 
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EKONOMIJA

Zadnji dan  
Loške komunale
Z odstranitvijo table s stavbe nek-
danje Loške komunale so se na 
zadnji junijski dan simbolično po-
slovili od podjetja, ki se je pripojilo 
novoustanovljenemu Javnemu 
podjetju Komunala Škofja Loka. 
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SNOVANJA

Likovno umetnost je 
izbrala že kot otrok
Le dober mesec po svojem 92. roj-
stnem dnevu se je lani, 22. julija, 
od zemeljskega bivanja poslovila 
ena najbolj znanih Blejk sodobne-
ga časa, akademska slikarka in 
ilustratorka Melita Vovk. 
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GG+

Tek mu je dal čas za 
premislek
Po številnih uspehih in 13-letni tek-
movalni poti je Sandi Novak, slepi 
maratonec iz Dupelj, ki v juliju 
praznuje 48 let, sklenil tekmoval-
no tekaško kariero.

19

VREME

Danes bo delno jasno, po-
poldne bodo nevihte. Jutri 
bo sončno, v nedeljo pa 
spremenljivo oblačno, po-
poldne so možne nevihte.

11/28 °C
jutri: sončno

Priloga:  Zgornjesav ć

Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi že 
potekajo dela za izgradnjo 
doma starostnikov, njihov 
začetek pa so potrdili s kraj-
šim kulturnim dogodkom 
in položitvijo temeljnega ka-
mna, pri katerem sta poleg 
ministra za delo družino in 
socialne zadeve Janeza Ci-
glerja Kralja ter ministra za 
obrambo in podpredsedni-
ka vlade Mateja Tonina so-
delovala tudi poslovna direk-
torica SeneCure za Sloveni-
jo Sanda M. Gavranović in 
komendski župan Stanislav 
Poglajen. Gradnjo doma v 
celoti financira avstrijsko 
podjetje SeneCura. 

Dom bo dokončan prihodnje leto
Družba SeneCura je s položitvijo temeljnega kamna v Komendi tudi uradno začela gradnjo doma za 
starejše, v katerem bo prostora za 68 stanovalcev.

Pri položitvi temeljnega kamna so sodelovali ministra Matej Tonin in Janez Cigler Kralj, 
direktorica Sanda M. Gavranović in župan Stanislav Poglajen. 43. stran

Blejski otok prizorišče 
Povodnega moža
Začetek slovenskega predsedovanja Svetu EU 
so zaznamovali tudi s krstno uprizoritvijo baleta 
Povodni mož na Blejskem otoku (če je le vreme 
sinoči to omogočilo).
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Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Sloveni-
ja drugič predseduje Svetu 
Evropske unije (EU), odkar 
je leta 2004 postala njena 
članica; prvič je predsedova-
nje opravila leta 2008, ko je 
vlado tudi vodil Janez Janša. 
Slogan letošnjega predsedo-
vanja je Skupaj. Odporna. 
Evropa., prednostni sklopi 
programa slovenskega pred-
sedovanja pa so odpornost, 
okrevanje in strateška avto-
nomija Evropske unije; kon-
ferenca o prihodnosti Evro-
pe; unija evropskega načina 
življenja, vladavine prava in 
enakih meril za vse ter vero-
dostojna in varna EU. 

V Slovenijo je včeraj pri-
spela tudi predsednica 
Evropske komisije Ursula 
von der Leyen, ki je s pre-
mierjem Janezom Janšo še 
pred prihodom na Brdo pri 
Kranju, kjer so potekali de-
lovni sestanki, obiskala pe-
diatrično kliniko v Ljublja-
ni. Tam so ji, sicer zdrav-
nici po izobrazbi, predsta-
vili načrtovane investici-
je v zdravstvu, ki bodo fi-
nancirane tudi iz meha-
nizma za okrevanje in od-
pornost. Janša se je ob tem 
prvi evropski komisarki za-
hvalil, da je v kratkem času 
omogočila zgraditev novih 
kapacitet na način, da se za-
gotovi zdravstvena oskrba 

za vse. »Odpornost in okre-
vanje sta tudi prioriteti slo-
venskega predsedovanja. 
Investicije v zdravstvo smo 
dali v središče naporov za 
hitro okrevanje,« je dejal 
Janša.

Von der Leynova je poja-
snila, da so v Slovenijo pri-
šli tudi zaradi potrditve na-
cionalnega načrta za okre-
vanje in odpornost, vredne-
ga 2,5 milijarde evrov, za 
katerim je po njeni oceni 
veliko trdega dela. »Vese-
la, sem, da je velik fokus na 
zdravstvenem sektorju, ne 
le na infrastrukturi, ampak 
tudi pri digitalizaciji v zdra-
vstvu,« je povedala. 

Slovenija prevzela predsedovanje
Z včerajšnjim srečanjem predstavnikov slovenske vlade in Evropske 
komisije na Brdu pri Kranju je Slovenija od Portugalske prevzela polletno 
predsedovanje Svetu Evropske unije.

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je predsednico Evropske komisije Ursulo von der 
Leyen po obisku pediatrične klinike pozdravil tudi pred gradom Brdo. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MIRAN DOLENC iz Selc.

V nagradni igri, ki je bila objavljena 18. junija 2021, prejme 
steklenico za vodo Uroš Ropret iz Šenčurja. Nagrajencu če-
stitamo.

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in petek 
od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS avgust /21
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

S podražitvijo smo pres-
topili mejo, ki se ji trgov-
ci izogibajo s številko devet 
na koncu. Tudi pri časopi-
su bi bila veliko nižja vide-
ti cena 1,99 evra, čeprav bi 
bila nižja le za cent. Vendar 
se za takšno »psihološko« 
zvijačo nismo odločili, saj 
bi s tem razjezili trafikan-
te, ki bi kupcem morali vra-
čati en cent. Gorenjski glas 
je s staro ceno zdržal polnih 
pet let. Medtem so se po-
štni stroški, ki so se poveča-
li za več kot četrtino, pokri-
vali z oglasi. Toda epidemi-
ja nas je »udarila« prav pri 
oglasih, saj so bili dolgo za-
prti lokali, servisi, trgovine 
in druga manjša podjetja, ki 

so naši najpogostejši ogla-
ševalci. Dodatne stroške 
nam je prinesla tudi ponov-
na uvedba jutranje dostave 
časopisa. 

Dobra novica pa je, da 
bomo nadaljevali izdajanje 
priloge Karavanke, ki se je v 
okviru čezmejnega projek-
ta izteklo. Karavanke so na 
obeh straneh meje naletele 
na zelo dober sprejem, zato 
jih bomo v sodelovanju z 
Mohorjevo družbo iz Celov-
ca še naprej izdajali. V letoš-
njem drugem polletju bodo 
tako izšle še tri številke pri-
loge Karavanke z zanimivo 
vsebino.

Marija Volčjak,  
Gorenjski glas

Evro več na mesec
Od julija naprej izvod časopisa Gorenjski glas 
stane dva evra, kar pomeni, da se je podražil za 
petnajst centov. Za naročnike to pomeni približno 
en evro več na mesec. 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – S ponede-
ljkom vlada še dodatno spro-
šča nekatere omejitve, glede 
na to, da se epidemiološka 
situacija v državi umirja. 
Pri ponujanju in prodajanju 
blaga in storitev potrošni-
kom se sprošča omejenost 
razpoložljivih igralnih mest 
v igralnicah, igralnih salo-
nih, prav tako so pri opra-
vljanju kongresne dejavno-
sti lahko zasedena vsa sediš-
ča. Odpravljen je pogoj raz-
dalje najmanj tri metre med 
robovi miz in obveznost no-
šenja zaščitne maske v not-
ranjosti gostinskega obra-
ta. Odpravljena je tudi ome-
jitev desetih kvadratnih me-
trov na posamezno stranko 
v javnih prostorih, kot so tr-
govski centri.

V igralnicah, nastanitve-
nih obratih, nočnih klubih 
in diskotekah ter v notranjih 
prostorih, v katerih se izva-
ja sejemska, kongresna ali 
gostinska dejavnost pripra-
ve in strežbe jedi in pijač, so 
lahko samo potrošniki, ki iz-
polnjujejo pogoj PCT (pre-
boleli, cepljeni, testirani). 

Športno-rekreativna de-
javnost se lahko izvaja indi-
vidualno ali v skupini brez 
omejitve števila vadečih. 
Prisotnost gledalcev na pri-
reditvah ni več omejena na 
število razpoložljivih sedišč, 
prav tako ni več predpisana 
obvezna uporaba maske. 

Na kulturnih prireditvah 
ostaja pogoj PCT

V knjižnicah, arhivih in 
muzejih s ponedeljkom os-
taja le omejitev najmanj ene-
ga metra medosebne razda-
lje med uporabniki iz različ-
nih gospodinjstev. Pri jav-
nih kulturnih prireditvah 
– zunaj in v zaprtih prosto-
rih – kot pogoj tako kot drug-
je ostaja upoštevanje splo-
šnih higienskih ukrepov, 
kot so redno prezračevanje 
ali ustrezna ventilacija zapr-
tih prostorov in razkuževa-
nje rok. Uporaba zaščitnih 
mask za obiskovalce in na-
stopajoče na kulturnih pri-
reditvah ni več obvezna, ni 
več omejitev glede zasede-
nosti sedišč. Nastopajoči pa 
morajo izpolnjevati pogoj 
PCT, ki velja za tudi za upo-
rabnike, mlajše od 15 let. 

Pri kolektivnem uresniče-
vanju verske svobode se od-
pravlja pogoj kvadrature, os-
taja pa obvezna medoseb-
na razdalja en meter med 

udeleženci iz različnih go-
spodinjstev. 

Hrvaška na zelenem 
seznamu

Nekaj je tudi sprememb 
pri pogojih vstopa v Sloveni-
jo. V celoti sta zeleni Hrva-
ška in Nemčija, na zelenem 
seznamu sta tudi Švica in 
Črna gora. Za lažje prehaja-
nje mej znotraj EU si uredi-
te evropsko (digitalno) covi-
dno potrdilo, ki je dostopno 
na portalu zVEM. Sicer naj 
bi še ta teden državljani, ki 
so bili polno cepljeni do kon-
ca junija, na dom dobili pi-
sni dokument. Prihodnji te-
den, če ne bo zamud, naj bi 
naredili tudi izpis za vse, ki 
so cepljeni enkrat, in prebo-
levnike. Še vedno pa pred 
odhodom v tujino preverite 
pogoje vstopa v posamezno 
državo.

Epidemiološke razmere

V državi so v sredo potrdi-
li 23 okužb s koronavirusom 
ob opravljenih 1623 PCR-te-
stih, delež pozitivnih izvi-
dov je bil 1,4-odstoten. Op-
ravili so tudi 17.704 hitrih 
testov. Hospitaliziranih je 
bilo 66 covidnih bolnikov, 
od tega 16 v intenzivni negi. 
Štririnajstdnevna inciden-
ca obolelih na sto tisoč pre-
bivalcev je bila 25. 

Na širšem Gorenjskem so 
v sredo po največ eno okužbo 
potrdili samo v občinah Ško-
fja Loka in Kamnik.

Gorenjska: 33odstotni 
delež polno cepljenih

Delež cepljenih s polnimi 
odmerki je v Sloveniji po vče-
raj objavljenih podatkih sple-
tnega portala cepimo.se zna-
šal slabih 32 odstotkov, de-
lež cepljenih s prvim odmer-
kom pa je bil 39-odstoten. 

Kar pomeni, da v državi do 
konca junija nismo dosegli s 
strani stroke načrtovane pre-
cepljenosti oziroma več kot 
60-odstotni delež cepljenih 
dosegajo in presegajo ga le v 
starostnih skupinah nad se-
demdeset let. 

Na Gorenjskem je bil de-
lež polno cepljenih po vče-
rajšnjih podatkih 33-odsto-
ten, s prvim odmerkom pa 
40-odstoten, v tem deležu 
je tudi Mestna občina Kranj. 
Več kot 40-odstotno polno 
cepljenost je presegla le ob-
čina Bohinj, blizu temu od-
stotku sta tudi občini Bled 
in Jezersko. Najmanj pol-
no cepljenih, pod 30 odstot-
kov je bilo še včeraj v občinah 
Cerklje, Gorenja vas - Polja-
ne, Jesenice, Kranjska Gora 
in Železniki. 

Pristojne skrbi, kaj bo jese-
ni. Vodja svetovalne skupine 
za cepljenje prof. dr. Bojana 
Beović, dr. med., je že pred 
dnevi za medije povedala, 
da ne gre za »nobeno straše-
nje«, ampak za to, da je v bli-
žini bolj kužna delta različi-
ca koronavirusa. Z dodatni-
mi pristopi (mobilnimi eno-
tami, pozivom cepilnim cen-
trom k odprtemu cepljenju 
brez naročanja ...) vabijo lju-
di k cepljenju. 

Odprti cepilni dnevi

V Zdravstvenem domu 
(ZD) Tržič je termin za ne-
naročene na cepljenje vsak 
torek med 10. in 12. uro, po 
zadnjih podatkih so na vo-
ljo vsa cepiva razen Moder-
ne. V cepilnem centru v Ško-
fji Loki bo odprto cepljenje 
predvidoma prihodnji to-
rek s cepivoma AstraZene-
ca in Janssen, prihodnji pe-
tek pa s cepivom proizvajal-
ca Pfizer/BioNtech. V ZD 
Kranj bodo o tem obvestili 

sproti. Seveda še naprej pov-
sod potekajo cepljenja za na-
ročene, v kranjski vojašni-
ci po novem v sredah in če-
trtkih, praviloma so na voljo 
vsa štiri cepiva. Praksa v Kra-
nju je pokazala, da na te ter-
mine prihajajo tudi nenaro-
čeni in so tudi cepljeni, zara-
di lažje organizacije dela pa 
še vedno prosijo za naroča-
nje. V kranjski vojašnici je 
po prvem juliju parkiranje 
možno le še pred glavnim 
vhodom. Obiskovalce prosi-
jo, naj do lokacije pridejo peš 
ali z javnim prevozom do bli-
žnje avtobusne postaje, par-
kirni prostor pa prepustijo 
starejšim in invalidom. Raz-
log za omejeno parkiranje je 
sodelovanje vojašnice pri ak-
tivnostih predsedovanja Slo-
venije Evropskemu svetu.

V ZD Jesenice bodo s pr-
vim odmerkom – naročene 
in nenaročene – cepili pri-
hodnji ponedeljek (AstraZe-
neca), torek (Pfizer) in petek 
(Janssen), vsakič od 7. do 9. 
ure. 

Klicni center prenehal 
delovati

Klicni center za informa-
cije o koronavirusu je delo-
val od začetka drugega vala 
epidemije 19. oktobra 2020 
do konca junija letos. V tem 
času je zagotovil odgovore 
več kot 181 tisoč klicateljem. 
Največ vprašanj je bilo s pod-
ročja pogojev prehajanja dr-
žavnih meja, omejitve giba-
nja in zbiranja ter konzular-
nih zadev. 

Od včeraj dalje zagotavlja-
nje informacij v okviru svo-
jih pristojnosti ponovno 
prevzemajo pristojna mini-
strstva in drugi organi dr-
žavne uprave v okviru svojih 
klicnih centrov ali telefon-
skih številk. 

Cepljenih proti covidu-19 
manj od pričakovanj
Epidemiološke razmere v državi se še naprej umirjajo, vlada dodatno sprošča ukrepe. Precepljenost 
proti covidu19 do konca junija pa ni dosegla načrtovanih šestdeset odstotkov. Kaj nas čaka jeseni? 

Takšnega odziva na cepljenje, kot je bil prejšnji četrtek v Kranju, bi si stroka za omejitev 
širjenja covida19 še želela. / Foto: Tomaž Bratož
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Participativnost v Kranju 

KOMENTAR
Simon Šubic

Kranjski mestni svetniki 
so prejšnji teden ven-
darle omogočili izvedbo 

participativnega proračuna 
tudi v Mestni občini Kranj 
(o tem sicer več pišemo na 5. 
strani). Kranjčani so na mož-
nost, da o porabi dela občin-
skega proračuna tudi sami 
odločajo, čakali dolgo. Sklep o 
njegovi uvedbi je namreč me-
stni svet sprejel že novembra 
2016, sklep o načinu priprave 
in njegove višine za leti 2022 
in 2023 (vsako leto po 625 ti-
soč evrov oziroma po 24 tisoč 
evrov na posamezno krajevno 
skupnost), pa šele na zadnji, 
junijski seji. 

S tem se bo Kranj, sodeč 
po podatkih Skupnosti občin 
Slovenije, pridružil druščini 
približno tridesetih slovenskih 
občin, ki participativni pro-
račun že izvajajo. Nekatere, 
na primer tudi Škofja Loka 
in Radovljica, so projekte za 
prihodnji dve leti že izbrale in 
so tudi že pristopile k njihovi 
realizaciji, v Kranju pa bosta, 
ker je poletje, izvedba delavnic 
in glasovanje o predlaganih 
projektih, za katere morajo še 
prej preveriti izvedljivost, na 
vrsti šele jeseni. S časom bodo 
torej precej na tesnem, saj mo-
rajo izbrane projekte iz par-
ticipativnega dela proračuna 
uvrstiti tudi v občinska prora-
čuna za prihodnji dve leti, ki 
ju bo mestni svet predvidoma 
potrjeval še letos. 

Za stisko s časom sta na eni 
strani poskrbela vodstvo obči-
ne in občinska uprava, ki bi 
lahko izvedbeno podlago par-

ticipativnega proračuna prip-
ravila vsaj nekaj mesecev prej, 
da bi delavnice in glasovanje 
lahko izpeljali še pred pole-
tjem. Za zamudo pa so delno 
poskrbeli tudi mestni svetniki, 
ki so sklep o načinu priprave 
in določitvi višine participa-
tivnega proračuna za 2022 
in 2023 potrdili z enomeseč-
nim zamikom, potem ko so 
ga nepričakovano umaknili z 
dnevnega reda majske seje. 

Zanimivo je, da so me-
stni svetniki na junijski seji 
soglasno potrdili natančno 
enak predlog, kot so ga dobi-
li na mizo že maja. V vmes-
nem času je bilo namreč treba 
razrešiti vprašanje, kdo si bo 
pripisal politične zasluge za 
realizacijo participativnega 
proračuna. To potrjuje tudi 
izjava župana po junijski seji, 
da »je šla razlaga v to, da ne 
bi bilo to videti kot predvolilna 
bitka«. Ob tem je skupaj s po-
džupanoma svetniškim sku-
pinam zagotovil, da se bodo 
udeležili le delavnic v svojih 
krajevnih skupnostih, sicer pa 
bodo celoten postopek vodile 
občinske službe. Pa tudi sami 
mestni svetniki so si z doda-
tnim sklepom, da morajo biti 
sprotno obveščeni o vseh aktiv-
nostih v zvezi s participativ-
nim proračunom, zagotovili, 
da jih ne bodo kar tako izločili 
iz igre. 

Je že res, da o participa-
tivnem delu proračuna, ko je 
enkrat določena njegova vi-
šina, odločajo zgolj in samo 
občani, drži pa tudi, da smo 
v predvolilnem letu.

Dom v Komendi bo stal v 
bližini potoka Pšata ter hi-
podroma in Osnovne šole 
Komenda Moste. V trinad-
stropnem objektu bo pros-
tora za 75 stanovalcev, od 
tega 68 koncesijskih mest 
in sedem za dnevno varstvo, 
dom pa bo zaposloval tudi 
35 delavcev. Kot je poveda-
la direktorica, bo večina sob 
enoposteljnih, za dementne 
osebe pa so predvidene tri 
gospodinjske skupnosti po 
12 oseb. V domu bosta delo-
vala frizer in kavarna, ki bo 
odprta tudi za zunanje gos-
te. Višina investicije v dom 
je sicer po besedah Gavra-
novićeve poslovna skrivnost 
podjetja. Senecura ima pri 
nas v upravljanju že tri do-
move, na Gorenjskem pa 
gradi tudi dom v Žireh

Gradbena dela v 
domu bodo predvidoma 

dokončana februarja pri-
hodnje leto, sledi stavbno 
in drugo opremljanje, prve 
obiskovalce pa bodo zače-
li sprejemati naslednje po-
letje ali jesen. Kot je deja-
la Gavranovićeva, prelimi-
narnih prijav za stanovalce 
kot tudi za zaposlene še ne 
zbirajo, glede na izkušnje s 
preostalih domov so čakal-
ne vrste trenutno krajše, a se 
jim verjetno tudi v komen-
dskem domu ne bodo mog-
li izogniti. 

Pri gradnji doma je sode-
lovala tudi Občina Komen-
da, ki je investitorju podeli-
la stavbno pravico za zemlji-
šče, dolgoročno pa obsta-
ja tudi možnost odkupa. 
Kot nam je povedal komen-
dski župan Stanislav Pogla-
jen, bo občina financira-
la komunalno opremljanje 
doma in tudi izgradnjo do-
vozne ceste, ki jo bodo as-
faltirali, ko bodo gradbena 

dela končana. Investicija bo 
občino stala 120 tisoč evrov. 

Kot je še dejal župan Sta-
nislav Poglajen, je zanima-
nje za dom med starejši-
mi občani v Komendi pre-
cejšnje, tudi med občani, ki 
so že v domovih po drugih 
občinah. Teh je bilo v minu-
lem letu 56.

Zbrane je na dogodku na-
govoril minister Janez Ci-
gler Kralj, ki je poudaril pri-
zadevanja vlade za sprejem 
zakona o dolgotrajni oskrbi, 
ki je vložen v državni zbor. 
Kot je še dejal, so marca z 
odločbo podelili 1285 mest 
v koncesijskih domovih, v 
proračunu za letošnje in 

prihodnje leto pa je za vsako 
leto zagotovljenih 15 milijo-
nov evrov za investicije v do-
movih za starejše, pri čemer 
si prizadevajo, da bi bil zne-
sek za prihodnje leto še višji. 
Zagotovljenih je tudi 93 mi-
lijonov evrov za razbreme-
nitev velikih domov za sta-
rejše, kar po ministrovih be-
sedah pomeni, da bo oskrba 
starejših bližje domačemu 
kraju v manjših domovih, 
s čimer bodo tudi povečali 
odpornost teh ustanov pro-
ti morebitnim prihodnjim 
epidemijam. 

V okviru načrta za okre-
vanje in odpornost so že za-
gotovili 56 milijonov evrov, 
ki bodo aktivirani takoj po 
sprejemu zakona o dol-
gotrajni oskrbi, kot svežo no-
vico pa je Cigler Kralj omenil 
objavo novega razpisa za po-
delitev koncesij za opravlja-
nje javne službe skrbi za sta-
rejše za dodatnih 1100 mest.

Dom bo dokončan prihodnje leto
31. stran

V domu bosta delovala 
frizer in kavarna, ki bo 
odprta tudi za zunanje 
goste.

V skladu z načrtom naj bi 
sicer Slovenija iz evropske-
ga mehanizma za okrevanje 
prejela 1,8 milijarde evrov 
nepovratnih sredstev in 705 
milijonov evrov posojil. 

Na Brdu pri Kranju so se 
včeraj zvrstili delovni ses-
tanki evropskih komisar-
jev s predstavniki slovenske 
vlade. Pogovori so potekali v 
petih tematskih skupinah: 
o evropskem zelenem do-
govoru, digitalni preobraz-
bi, okrevanju in odpornosti, 
zunanjih odnosih s poudar-
kom na Zahodnem Balka-
nu ter o migracijah, varnos-
ti, vladavini prava in kon-
ferenci o prihodnosti Evro-
pe. »Zelo sem vesel, da so 
evropski način življenja in 
vse njegove komponen-
te, tudi migracije, varnost, 

mobilnost (...) v središ-
ču programa predsedova-
nja. Ravnokar sem se ses-
tal z navdušenimi ministri. 

Pripravljeni so opraviti svo-
je delo, mi pa jim bomo po-
magali,« je poudaril pod-
predsednik Evropske komi-
sije Margaritis Schinas, pri-
stojen za zaščito evropskega 
načina življenja.

Pogovori so po besedah 
komisarja za pravosodje Di-
dierja Reyndersa potekali 
tudi o neimenovanju evrop-
skih delegiranih tožilcev iz 
Slovenije in o poteku no-
vega postopka za predlaga-
nje kandidatov. Podpred-
sednica komisije, pristojna 
za vrednote in preglednost, 
Vera Jourova pa je ob pri-
hodu v kongresni center na 
Brdu pri Kranju napoveda-
la tudi pogovore o razmerah 

na področju svobode me-
dijev v Sloveniji. »Sporoči-
lo vsem vladam je, da mo-
rajo mediji delo opravlja-
ti svobodno, v dobrih pogo-
jih, tudi z vidika varnosti no-
vinarjev. Delati morajo pro-
fesionalno, ker imajo medi-
ji pomembno vlogo za de-
mokratično družbo,« je de-
jala. Izvršni podpredsednik 
Evropske komisije Frans 
Timmermans, pristojen za 
zeleni dogovor, pa je ocenil, 
da slovensko predsedstvo 
Svetu EU čaka veliko dela, 
a je prepričan, da bo nalogo 
opravilo dobro.« Slovensko 
predsedstvo je namreč po 
njegovih ocenah zelo dobro 
organizirano. 

Slovenija včeraj prevzela 
predsedovanje Svetu EU
31. stran

V Sloveniji so včeraj gostili 240 predstavnikov Evropske komisije in drugih visokih gostov iz 
celotne Evrope. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Brdu pri Kranju je včeraj potekala glavnina dogodkov ob 
nastopu slovenskega predsedovanja Svetu EU.  
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Bohinjska Bistrica – Svetniki 
Občine Bohinj so se tik pred 
prazniki zbrali še na zadnji 
redni seji pred poletjem in 
potrdili drugi rebalans le-
tošnjega občinskega prora-
čuna. V njem med drugim 
namenjajo sredstva za prvo 
fazo obnove Dvorane Dani-
ca v Bohinjski Bistrici. Stre-
ha objekta, ki je bil v osno-
vi zasnovan kot šotor, je na-
mreč tako dotrajana in poš-
kodovana, da bi bilo ob več-
jem deževju zadrževanje 
pod njo lahko nevarno, kar 
pomeni, da bi morali objekt 
zapreti.

V letošnjem proračunu je 
za tako najnujnejšo sanaci-
jo že zagotovljenih 260 ti-
soč evrov, v prihodnjih le-
tih pa bodo v Bohinju za ce-
lovito sanacijo več kot dvaj-
set let starega športno-prire-
ditvenega objekta morali za-
gotoviti skupaj okoli milijon 
evrov.

S tem, kakšne so možnos-
ti sanacije dvorane in prede-
lava v klasično športno dvo-
rano, so se svetniki seznani-
li že na majski seji, kjer so se 
strinjali, da je najprej treba 
sanirati poškodovano stre-
ho in nato objekt energet-
sko sanirati, ga preurediti 

v klasično športno dvorano 
in nato v čim krajšem času 
pristopiti še k nadgradnji 
objekta.

Dvorano Danica namreč 
v Bohinju želijo preure-
diti v sodobno večnamen-
sko dvorano, ki bo name-
njena različnim priredit-
vam, obenem pa bo omogo-
čala izvajanje obšolskih de-
javnosti, odgovarjala potre-
bam športne vadbe v lokal-
nem okolju, potrebam re-
kreativcev in bo primerna 
za oddajo oziroma najem 
različnim športnikom in 

drugim organizacijam. Ob 
tem je pomembno, kot so na 
predstavitvi poudarili prip-
ravljavci idejnega načrta, da 
se objekt tudi estetsko preu-
redi in arhitekturno sklada s 
kontekstom prihodnjih reši-
tev v prostoru. Načrtovana 
nadzidava obstoječih prizid-
kov pa bo omogočala upora-
bo za več različnih športnih 
panog.

Tako župan Jože Sodja kot 
svetniki so ob tem poudari-
li, da mora biti dvorana tudi 
po prenovi v prvi vrsti na-
menjena občanom, da pa je 

pomembno tudi to, kako se 
upravlja in trži.

Kljub razmišljanju o tem, 
da bi dvorano, ki ima sicer že 
zdaj stabilno kovinsko kon-
strukcijo, podrli in na njenem 
mestu zgradili novo, v Bohi-
nju ves čas razmišljajo le v 
smeri rekonstrukcije. Zanjo 
namreč ne potrebujejo grad-
benega dovoljenja, medtem 
ko bi ga za gradnjo novega 
objekta morali pridobiti, pri 
čemer bi težavo lahko predsta-
vljalo dejstvo, da je kompleks 
Danica umeščen na potencial-
no poplavno območje. 

Danica bo dobila pravo streho
Dotrajano šotorsko streho na Dvorani Danica v Bohinjski Bistrici bodo že v letošnjem letu zamenjali 
z novo konstrukcijo, kasneje pa v Bohinju načrtujejo tudi energetsko sanacijo in nadgradnjo tega 
priljubljenega večnamenskega objekta. 

Dvorano Danica želijo Bohinjci iz neuglednega šotora preurediti v uporaben, estetski in 
energetsko učinkovit objekt, ki bo v ponos kraju. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Sklep o javnih parkir-
nih površinah na območju 
občine Tržič, kjer se plaču-
je parkirnina, bo po današnji 
objavi v Uradnem listu začel 
veljati jutri, v delu, ki se na-
naša na plačljive javne po-
vršine v mestnem jedru pa 
takrat, ko bo vzpostavljena 
ustrezna prometna signali-
zacija, ki bo postopoma do-
končana v juliju.  Parkirnina 
se zaračunava na označenih 

javnih površinah v mestnem 
jedru pred zdravstvenim do-
mom, za Mošenikom in na 
tržnici od 7. do 16. ure od po-
nedeljka do petka. Prva ura 
parkiranja je brezplačna, za-
tem je cena 0,40 evra na uro. 
Mesečna parkirna dovolilni-
ca stane dvajset evrov, letna 
dvesto evrov. Letni parkirni 
abonma za stanovalce sta-
ne 75 evrov (število abonma-
jev je omejeno), letna par-
kirna dovolilnica za dostavo 
deset evrov, letna parkirna 

dovolilnica za rezervirana 
parkirna mesta pa 175 evrov. 

Parkirnina se zaračuna-
va tudi na turističnih točkah 
Gorenjska plaža, parkirišču 
Ljubelj (pod hotelom Kom-
pas) ter pri info točki, pleza-
lišču in geološkem stebru v 
Dovžanovi soteski; 24 ur na 
dan vse dni v tednu. Na Go-
renjski plaži stane en evro 
na dan za avtomobile in se-
dem evrov za avtodome, na 
Ljubelju tri evre na dan za 
avtomobile, sedem evrov za 

avtodome in kombinirana 
vozila, dvanajst evrov za avto-
buse. Na Ljubelju je možnost 
nakupa letne dovolilnice, ki 
stane dvajset evrov. V Dovž-
anovi soteski parkiranje prve 
tri ure za osebna vozila sta-
ne en evro na uro, vsaka zače-
ta naslednja ura pa dva evra. 
Za avtodome je cena za prvo 
uro parkiranja dva evra, vsa-
ka začeta naslednja ura pa šti-
ri evre. V tisku je že zložen-
ka s podrobnejšimi informa-
cijami.

Plačljiva parkirišča v tržiški občini
Tržiški občinski svetniki so na junijski seji sprejeli sklep o javnih parkirnih površinah na območju občine 
Tržič, kjer se plačuje parkirnina, s čimer sledijo sprejetemu akcijskemu načrtu parkirne politike v občini.

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet je sprejel sklep o 
podelitvi naziva častni ob-
čan občine Radovljica Av-
guštinu Mencingerju. Na-
ziv je prejel za izjemno po-
membno delovanje na pod-
ročjih ohranjanja sakral-
ne dediščine, kulture, turiz-
ma in promocije Radovljice 
ter svoj prispevek v lokalni 
skupnosti in širše. 

Avguštin Mencinger, upo-
kojeni zdravnik, je bil posla-
nec prvih demokratičnih vo-
litev v Sloveniji in od osa-
mosvojitve do leta 2018 tudi 
član radovljiškega občinske-
ga sveta. Je dejaven član Sve-
ta Krajevne skupnosti Rado-
vljica. Njegovo prostovolj-
no delo zajema aktivnosti na 
področju kulture in turizma. 
Pri tem skrbi za oživljanje 

starega mestnega jedra in 
obnovo sakralne kulturne 
dediščine v Radovljici. So-
deloval je pri obnovi cerkve 
svetega Petra, na njegovo 
pobudo je bila urejena kape-
la, posvečena Edith Stein. V 
okviru Kulturnega društva 
Sotočje organizira različne 
prireditve. Že več let je tudi 
prostovoljec pri vodenju tu-
ristov po Radovljici.

Svetniki so s sklepom potr-
dili tudi, da bo veliko plaketo 

Občine Radovljica letos preje-
la zdravnica Mateja Lopuh za 
razvoj paliativne oskrbe, pla-
keti Občine Radovljica Me-
dobčinsko društvo delovnih 
invalidov Radovljica ob 50-le-
tnici delovanja in Društvo za 
paliativno oskrbo Palias ob 
10-letnici delovanja, plaketo 
Antona Tomaža Linharta pa 
Muzejska hiša Fovšaritnica 
ob 20-letnici delovanja.

Avguštin Mencinger bo 
častni občan Radovljice

Jesenice – Jeseniški občinski svet je na zadnji seji obravnaval 
dopolnitev gradiva za spremembo cene obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov. Kot so sporočili z občinske uprave, 
se bo cena obdelave odpadkov podražila za skupno 0,62 evra 
na člana gospodinjstva – najprej za 0,53, nato pa še za 0,09 
evra. Koncesionar družba Ekogor, d. o. o., je namreč izpolnil 
obveznosti po koncesijski pogodbi, hkrati pa nadaljuje tudi 
odvoz lahke frakcije, ki se je ob sortirnici nabrala v obliki bal. 
Povišanje cen bo omogočilo nemoteno izvajanje obdelave 
odpadkov vključno s sprotnim zagotavljanjem končne izrabe 
lahke frakcije, postopno pa tudi odvoz in končno izrabo lahke 
frakcije, nakopičene v balah, so še pojasnili na občinski upravi.

Višje cene obdelave odpadkov

Bohinjska Bistrica – Bohinjski občinski svet je sklenil, da bo 
Jože Cvetek častni občan Bohinja, posmrtno pa so naziv častni 
občan Bohinja podelili tudi nekdanjemu dolgoletnemu župa-
nu in poslancu državnega zbora, letos spomladi preminulemu 
Francu Kramarju. Plakete Občine Bohinj bodo ob letošnjem 
občinskem prazniku prejeli Planinsko društvo Srednja vas 
ter prostovoljna gasilska društva Stara Fužina, Srednja vas, 
Bohinjska Češnjica in Gradišče. Ana Soklič, Vojko Vojvoda 
in Marko Kavčič bodo prejeli priznanje občine za posebne 
dosežke.

Častna občana Bohinja

Jesenice – Učenci OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Toneta Čufarja 
in OŠ Koroška Bela bodo odslej lahko kolesarsko znanje nabi-
rali na šestih novih kolesih, ki jih je – za vsako šolo po dve – v 
okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) 
kupila Občina Jesenice. Kolesa bodo namenjena izobraževanju 
otrok na področju prometne varnosti in za opravljanje izpitov 
za vožnjo s kolesi pa tudi za izvedbo medobčinskih tekmovanj, 
ki se vsako drugo leto in vsakič na drugi šoli odvijajo v občini 
Jesenice. Župan Blaž Račič je ob tem izrazil zadovoljstvo, da 
bo tudi s temi kolesi čim več otrokom omogočen varen vstop 
v svet kolesarjenja, policist Miro Volmajer, tudi član SPV, pa 
se je zahvalil ravnateljem in jih pohvalil, ker jim izobraževanje 
otrok na področju prometne varnosti ne pomeni le še ene 
službene obveznosti, temveč dejansko poskrbijo, da je vsaka 
generacija otrok karseda vešča kolesarskega znanja in s tem 
čim varnejša ob upravljanju kolesa v prometu.

Kolesa za osnovnošolce

Podljubelj – Občinska odbora Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve Tržič in Kranj vabita na slovesnost ob trideseti 
obletnici osvoboditve mejnega prehoda Ljubelj. Slovesnost 
bo jutri, 3. julija, ob 10. uri na platoju pred predorom Ljubelj. 
Pozdravni nagovor bo imel veteran vojne za Slovenijo Darko 
Jarc, osrednji govornik bo minister za notranje zadeve Aleš 
Hojs. V kulturnem programu bodo nastopili Trobilni kvintet 
Policijskega orkestra, harmonikar Jure Tori in pesnik Igor Pir-
kovič. Po slovesnosti bo pohod na stari mejni prehod Ljubelj.

Slovesnost ob trideseti obletnici osvoboditve 
mejnega prehoda Ljubelj

Radovljica – Odsek pešpoti, ki vodi od Radovljice do Šobca 
mimo Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Ma-
tevža Langusa Radovljica, je spet odprt. Občina Radovljica je 
pešpot v času epidemije v sklopu ukrepov za preprečevanje 
širjenja koronavirusa začasno zaprla.

Pešpot mimo CUDV Radovljica spet odprta
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Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na junijski seji, po-
tem ko so na prejšnji to toč-
ko umaknili z dnevnega 
reda, vendarle omogočili iz-
vedbo participativnega pro-
računa in določili, da se zanj 
v letih 2022 in 2023 nameni 
po 625 tisoč evrov letno. Ob 
tem so še sklenili, da mora 
mestna uprava vse svetni-
ške skupine sproti obvešča-
ti o vseh aktivnostih, sezna-
niti jih mora tudi s končnim 
naborom projektov. »Gre za 
nov mejnik pri soupravlja-
nju občanov pri izvedbi in-
vesticij in kreiranju občin-
ske politike,« meni kranjski 
župan Matjaž Rakovec.

Občani bodo imeli tako za 
prihodnji dve leti možnost 
predlagati, katere projekte 
naj izvedejo na njihovem ob-
močju, pri čemer je za obmo-
čje vsake krajevne skupnos-
ti v okviru participativnega 
proračuna namenjenih ne-
kaj več kot 24 tisoč evrov le-
tno. Izvedba delavnic za obča-
ne po posameznih krajevnih 
skupnostih je predvidena od 
konca avgusta naprej (časov-
nico bodo objavili v julijskih 
Kranjskih novicah), jeseni 
bodo tudi izvedli glasovanje 
o predlaganih projektih in iz-
brane projekte tudi realizirali. 

Skladno s sprejetim skle-
pom mora župan najprej 
imenovati petčlansko stro-
kovno komisijo, ki bo dorekla 

merila in kriterije, ki jih mo-
rajo izpolnjevati predlogi 
projektov s strani občanov. 
Komisija bo opravila tudi 
dokončno presojo in potrdi-
la predloge, pripravila nabor 
izvedljivih projektov po ob-
močjih, potrdila izglasovane 
projekte glede na število gla-
sov in razpoložljiva sredstva, 
pripravila dokumentaci-
jo za uvrstitev v proračun in 
končno poročilo o pripravi 
participativnega proračuna. 

Medtem ko o projektih par-
ticipativnega proračuna odlo-
čajo občani, pa so mestni sve-
tniki na zadnji seji dokončno 
potrdili tudi kriterije in meri-
la za investicije, ki jih za posa-
mezno krajevno skupnost do-
loči svet krajevne skupnosti, 

s čimer jim bodo povrnili del 
pred leti izgubljene finanč-
ne avtonomije. »Skoraj trik-
rat toliko sredstev kot v pre-
teklosti smo namenili kra-
jevnim skupnostim, kar po-
meni skoraj milijon evrov za 
njihovo delovanje in manj-
še investicije. Vsaka krajev-
na skupnost bo prejela od tri-
deset do petdeset tisoč evrov, 
odvisno od sprejetih kriteri-
jev,« je razložil Rakovec. Od 
sredstev za posamezno kra-
jevno skupnost jih bo več kot 
šestdeset odstotkov name-
njenih za investicije in inve-
sticijsko vzdrževanje osnov-
nih sredstev in nepremičnin, 
preostalo pa za osnovno de-
javnost in druge naloge kra-
jevnih skupnosti. 

Participativni proračun tudi v Kranju
Kranjski mestni svetniki so sprejeli način priprave participativnega proračuna in določili, da se v 
naslednjih dveh letih zanj nameni 1,25 milijona evrov. 
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Na avstrijskem Koroškem takoj zaposlimo

SODELAVCA ZA 
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI m/ž

(Fachkraft für Qualitätssicherung)

Pogoj je izobrazba tehnične smeri (poklicna šola, srednja 
tehnična šola ali fakulteta) in zelo dobro znanje nemščine.

Delo 40 ur na teden. 

Veselimo se vaše pisne prijave na:

CAMPLAST GmbH & Co KG
Pölling 10, 9314 Launsdorf, Avstrija

office@camplast.at (Hr. Ing. Peter Trebuch, M. Eng.)
www.camplast.at

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
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Projekt, ki so ga 
na škofjeloški občini poime-
novali Protipoplavna uredi-
tev območja Poljanske Sore 
od Puštala do sotočja Selške 
in Poljanske Sore ter Sore do 
Suhe, so pripravili v sodelo-
vanju z Direkcijo Republike 
Slovenije za vode, pred krat-
kim pa je bila projektna do-
kumentacija pripravljena do 
te faze, da so jo lahko presta-
vili javnosti. Seveda so načrti 
najbolj zanimali prebivalce, 
ki živijo na tem koncu mes-
ta in so se vajeni spoprijema-
ti z naraslimi vodami in po-
sledicami poplav.»Menim, 
da bo to investicija velikega 
pomena, in upam, da se bo 
moč uskladiti tudi z interesi 
vas, lastnikov, ki so zelo raz-
lični. Vendar zaupamo stro-
kovnjakom in želimo si, da 
bi jim verjeli in zaupali,« je 
v uvodu predstavitve projek-
ta poudaril škofjeloški po-
džupan Robert Strah in do-
dal, da si občina želi s to in-
vesticijo zaščiti 440 prebi-
valcev s tega območja, od 
Puštala do sotočja in naprej 
do Suhe. »Treba je upošteva-
ti tudi javni interes glede do-
stopa do vode pa tudi uredi-
tev tega območja v navezavi s 
starim mestnim jedrom,« je 
še poudaril podžupan Strah.

Kot je pojasnil Rok Penec 
z Direkcije republike Slo-
venije za vode, se je projekt 
uvrstil v državni proračun, 
saj je izrednega državnega 
pomena in je uvrščen tudi 

na prednostno listo v okvi-
ru projektov Načrta za okre-
vanje in odpornost, kjer ra-
čunajo tudi na prispevek 
evropskih sredstev.

Projektant Rok Fazarinc 
(IZVO-R, projektiranje in 
inženiring) je poudaril, da 
so ukrepi zasnovani tako, 
da upoštevajo koto stole-
tnih poplavnih voda z varno-
stnim nadvišanjem, saj Ško-
fja Loka leži na območju ve-
like poplavne ogroženosti. 
Zato je pomembno, da se vsi 
ukrepi izvedejo tako, kot so 
načrtovani.

Udeležence predstavi-
tve projekta so nato sez-
nanili z grafično podo-
bo protipoplavnih ureditev 
na posameznih koncih pa 
tudi z možnostjo zaščite s 

protipoplavnimi paneli. Po 
načrtih naj bi izvedba pro-
jekta potekala med letoma 
2023 in 2025, še prej pa bo 
treba dobiti soglasja lastni-
kov zemljišč na tem obmo-
čju. Ti so ob ponedeljko-
vi predstavitvi v Sokolskem 
domu imeli kar nekaj po-
mislekov, od skrbi za vrto-
ve in drevesa, drstišč sulca 
do skrbi za odtoke in Suški 
most. Opozarjali so na načr-
te s preveč betona in na novo 
podobo sotočja, ki vsem ni 
všeč, pa tudi na čisto strokov-
na vprašanja in dejstvo, da bi 
si glede projekta želeli še več 
dogovarjanj. V skoraj triur-
ni razpravi so nekateri stro-
kovne rešitve projektantov v 
celoti podprli, drugi so želeli 
dodatna pojasnila. 

Kot je zbranim tudi pojas-
nil podžupan Robert Strah, 
naj bi bil projekt vreden oko-
li deset milijonov evrov. 

»Bojim se, da bo več težav 
kot z zagotavljanjem denarja 
s soglasji za služnostno pra-
vico,« je ob na trenutke vroči 
razpravi opozoril projektant 
Fazarinc. Protipoplavne uk-
repe je namreč mogoče iz-
vesti le s soglasjem lastnikov 
zemljišč, na katerih se bodo 
ureditve izvajale. 

»Seveda je možnost, da se 
sprijazniš z dejstvom, da te 
vsakih nekaj let zaliva, ali pa 
se odločiš za ponujeno teh-
nično rešitev. Odločitev bo 
vsekakor vaša,« je povedal 
Robert Potokar iz arhitek-
turnega biroja Ravnikar Po-
tokar.

Težje do soglasij kot denarja
Občina Škofja Loka je na pobudo občank in občanov in v želji po izboljšanju poplavnih razmer 
na širšem območju sotočja Selške in Poljanske Sore pred šestimi leti začela pripravo projektne 
dokumentacije, ta pa vsem, ki živijo ob reki, ni všeč.

Nova ureditev sotočja, ki naj bi izboljšala poplavne razmere

Škofja Loka – S koncertom Klarise Jovanović in Luke Ropreta, 
ki izvajata uglasbeno poezijo in priredbe ljudskih pesmi, naj-
raje in največ iz dežel Sredozemlja, so v torek odprli Bralnico 
na vrtu Sokolskega doma. V Bralnici bo mogoče vse do konca 
avgusta vse dni v tednu, razen ob ponedeljkih, od 17. do 20. 
ure uživati ob knjigah, ki jih posodi Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka. Ob torkih ob 18. uri pa se bo v okviru spremljeval-
nega programa odvilo še devet kulturnih prireditev, s katerimi 
bodo poskušali zaobjeti vse okuse in generacije, obljublja Anja 
Eržen iz Kulturnega društva Grable, ki je letos poskrbelo za 
program. »Poslušali bomo pravljice in glasbo, se pogovarjali 
s prevajalci in književniki ter drugimi zanimivimi gosti.« V 
Bralnico je povabil tudi župan Tine Radinja, ki je poudaril, da 
je na vrtu Sokolskega doma vedno idilično, pa naj bo to ob 
kulturnih dogodkih ali srečanjih s prijatelji. »Bralnice so se 
v škofjeloški prostor že dodobra usidrale in nekateri ste že 
vrsto let zvesta publika. Skupaj navdušimo še koga, da bodo 
dogodki, ki si zaslužijo pozornost, dobro obiskani in bodo 
zaznamovali naše škofjeloško poletje.« 

Odprli vrata glasbi in literaturi
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Zgornji Brnik – Slovesno odprtje potniškega terminala na br-
niškem letališču je sicer potekalo že 16. junija, včeraj pa je 
sprejel tudi prve potnike, ki so jim ob tej priložnosti v Fraportu 
Slovenija pripravili tudi posebno dobrodošlico. Terminal je 
svoja vrata tako odprl v skladu s predvidenim terminskim 
planom, manj kot dve leti po začetku gradnje. Z njim je Leta-
lišče Jožeta Pučnika pridobilo dodatnih deset tisoč kvadratnih 
metrov površin, ki prinašajo dodatna prijavna okenca, večji 
prostor za varnostno kontrolo ter drugo opremo. Vrednost 
investicije, s katero bodo pomembno povečali kapacitete le-
tališča, je znašala 21 milijonov evrov.

Prvi potniki že poleteli z novega terminala
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Prvo slovensko kopališče, nagrajeno z 
znakom Slovenia Green Beach, se raz-
prostira na sončni obali Blejskega jezera v 
zavetju mogočne grajske skale. Naravno 
Grajsko kopališče Bled poletno osvežitev 
ponuja na 260 metrih urejene obale, v 
bazenih globin 50, 120 in 180 centimetrov 
ter s splavi na jezeru. Kopališče z naravno 
senco, senčniki, ležalniki, urejenimi sani-
tarijami, zunanjimi prhami, kabinami 
in garderobnimi omaricami poskrbi za 
udobje in varnost kopalcev. 
Za aktivno preživljanje časa najmlajših 
je poskrbljeno s peskovniki, gugalnicami, 
otroškimi igrali, malim toboganom in 
družabnimi igrami. Malo starejši si lahko 
čas krajšajo z obiskom vodnih igral, 
skakalne deske, tobogana, na voljo so 
kajaki ter namizni tenis. Za vse je na voljo 
brezplačna mobilna knjižnica, kjer v pro-
storu z naravno klimo obiskovalci lahko 
prebirajo »knjige na počitnicah« s polic 
Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled. Grajsko 
kopališče Bled, sicer ponosni lastnik 
modre zastave že dvajseto leto zapored, 
izpolnjuje vsa mednarodna merila okolju 
prijaznega poslovanja, varnosti, čistoče in 
ustrezne kakovosti vode.

»Zelena plaža« Bleda
Grajsko kopališče Bled – prvo in edino slovensko kopališče z znakom Slovenia Green Beach.

Grajsko kopališče Bled je prvo in za zdaj edino slovensko kopališče z znakom Slovenia 
Green Beach.

Praznovanja mednarodnega dneva joge 
potekajo vsako leto povsod po svetu. Ob 
spoznanju, da joga ponuja celovit pristop 
k zdravju in dobremu počutju, je idejo, da 
bi 21. junij razglasili za mednarodni dan 
joge, ki jo je predsednik indijske vlade 
Narendra Modi predlagal na Generalni 
skupščini Združenih narodov (ZN), 11. 
decembra 2014 v okviru dnevnega reda 
na temo Globalno zdravje in zunanja 
politika sprejela 193-članska generalna 
skupščina.
Resoluciji o mednarodnem dnevu joge se 
je pridružilo 175 držav kot sopokroviteljic. 
Svet, ki je bil v močnem primežu pandemi-
je covida-19 in je še vedno pod vplivom 
njenih   posledic, je bil od konca leta 2019 
priča zdravstveni krizi brez primere in se 
še vedno trudi z njenim obvladovanjem. 

Pandemija je spremenila življenja posa-
meznikov, skupnosti, držav; vplivala je 
na načine upravljanja, poslovanja in tudi 
našega življenjskega sloga.  
Festival Surya, festival joge in dobrega 
počutja, v Sloveniji letos pride tudi 
na Bled. Indijska veleposlaništva in 
predstavništva po svetu organizirajo več 
dogodkov za promocijo joge in njenih 
koristi za celostno dobro počutje posa-
meznika in skupnosti. Veleposlaništvo 
Indije v Sloveniji je od leta 2015 prav 
tako organiziralo več prireditev. Letos 
Veleposlaništvo Indije prireja Festival 
Surya, festival joge in dobrega počutja, 
in v okviru tega predstavlja jogo in njene 
koristne učinke. Prva izdaja festivala se je 
začela 21. junija v Ljubljani in nadaljevala 
v drugih mestih z vrhuncem na Bledu ob 

Blejskem jezeru 5. julija. Številni partnerji 
so se pridružili veleposlaništvu Indije, da 
bi dosegli skupni cilj: z ljudmi deliti pozi-
tivne učinke joge, zlasti v času pandemije 
covida-19. Med njimi so uprave občin Lju-
bljana, Bled, Piran, Škofja Loka in Nova 
Gorica, Oddelek za filozofijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, združenja 
in društva joge, kot so Fundacija Isha, Art 
of Living, Joga v vsakdanjem življenju, in 
šole joge, kot so Swasthya, Tara, Kundali-
ni .... Hvaležni smo vsem partnerjem.
Dogodek ob odprtju se je začel 21. junija 
ob 9. uri na Pogačarjevem trgu v središču 
Ljubljane. Po dogodkih v drugih slovenskih 
mestih se bo festival 5. julija zaključil na 
Bledu ob Blejskem jezeru, kjer bo prisoten 
tudi župan Občine Bled Janez Fajfar, so 
sporočili z indijskega veleposlaništva.

Festival joge in dobrega 
počutja
Festival Surya, festival joge in dobrega počutja, letos pride tudi na Bled. Po dogodkih v drugih mestih po  
Sloveniji se bo festival 5. julija zaključil ob Blejskem jezeru.

Štiriindvajsetletna Špela Perše z Bleda se je na kvalifikacijah 
na Portugalskem uvrstila v slovensko ekipo, ki bo Slovenijo 
zastopala v Tokiu. Pet let po zadnjih igrah v Riu se Špela Perše 
odpravlja še v Tokio, kjer bo prav tako nastopila v eni najtežjih 
disciplin, v daljinskem plavanju na deset kilometrov. Njen trener 
je Alen Kramar, sklepne priprave bosta opravila v domačem 
bazenu v Radovljici in v Kopru.

Plavalka Špela Perše 
gre na olimpijske igre

Nadomestna gradnja mostu Piškovca se je začela februarja. 
Gradbena dela so v polnem teku. Izbrana izvajalca Garnol, d. o. 
o., in Gorenjska gradbena družba sta v maju in juniju zgradila 
celotno podporno konstrukcijo novega mostu. Opažna kon-
strukcija mostu je končana, trenutno na mostu poteka armiranje 
nosilne betonske konstrukcije. V začetku julija je predvideno 
betoniranje nosilne konstrukcije vključno s prednapenjanjem. 
Vsa dela potekajo skladno s potrjenim terminskim planom, 
obe občini, Bled in Žirovnica, pa upata, da bo most prevozen do 
jeseni letošnjega leta. Vrednost investicije je dobrih petsto tisoč 
evrov, pri čemer Občina Bled krije štirideset odstotkov inves-
ticije, Občina Žirovnica pa šestdeset odstotkov.

Most dobiva obliko

Eden izmed novih ukrepov umika prometa iz jezerske sklede 
Bleda je tudi zapora ceste skozi Zako. Cesta bo zaprta od Pristave 
do železniške postaje, in sicer na podlagi Prometne študije Zaka, 
ki jo je izdelalo podjetje PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., v 
letu 2020. Na mestu zapore bosta prisotna varnostnika, ki bosta 
skozi zaporo spuščala goste z rezervacijami. Cesta bo predvi-
doma zaprta med 10. in 19. uro, ponoči in v zgodnjih jutranjih 
urah pa bo odprta.

Zapora ceste skozi Zako

Občina Bled in Civilna zaščita občin Bled in Gorje pod okriljem 
Zdravstvenega doma Bled organizirata množično cepljenje za 
vse, ki bo v telovadnici Osnovne šole Bled v soboto, 3. julija, od 
8.00 do 12.30. Na to cepljenje se ni treba prijaviti, cepili pa bodo 
s cepivom AstraZeneca. Parkirišče bo na voljo pri osnovni šoli 
oziroma nasproti pokopališča. Občini Bled in Gorje sicer sodita 
med najbolj precepljeni občini v Sloveniji.

Množično cepljenje za vse 
brez naročanja

Začaran gozd na Homu se je odel v začarano zelene barve. Pri-
dobil je nekaj novih čarobnih kotičkov. Na dva kilometra dolgem 
potepu skozi gozd obiskovalce te tematske družinske poti na 
koncu gozdnega lova pričaka mini vilinski vrtec. Otroci se lahko 
poigrajo in postavijo svojo vilinsko vas. Ko pot zavije v škratji 
gozd, otroke tam pričaka prava škratja domačija. Škratje sobe, 
škratja telovadnica, škratji prestol in še in še. 

Novosti v Začaranem gozdu
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Ana Šubic

Železniki – Občinski pra-
znik v Železnikih praznuje-
jo v spomin na 30. junij leta 
973, ko so bili v darilni listi-
ni, s katero je nemški cesar 
Oton II. podaril ozemlje Sel-
ške doline in Škofje Loke fre-
isinškim škofom, prvič pi-
sno omenjeni kraji z obmo-
čja občine Železniki. Slove-
snost pred športno dvorano 
je podobno kot lani poteka-
la v manjšem obsegu in je 
bila zaprta za javnost. Župan 
Anton Luznar se je v svojem 
nagovoru dotaknil 30-letni-
ce samostojne Slovenije pa 
tudi epidemije, ki nam je v 
zadnjem letu dodobra spre-
menila življenja. Izrazil je 
zadovoljstvo, da je slovenski 
zdravstveni sistem zdržal 
hude obremenitve in da so 
se novim razmeram hitro 
prilagodili tudi v vseh večjih 
podjetjih v občini. Prav tako 
je zadovoljen z napredkom 
pri največjem projektu v ob-
čini – zagotovitvi poplavne 
varnosti in preložitvi držav-
ne ceste. Po nedavnem pod-
pisu pogodbe za projektira-
nje in gradnjo zadrževalnika 
pod Sušo sedaj po besedah 
župana ocenjujejo, da bo v 
mesecu dni prišlo še do pod-
pisa pogodbe za izgradnjo 
obvoznice in v dveh mese-
cih še do pogodbe za izved-
bo protipoplavnih ureditev v 
Železnikih.

Letos so podelili pet ob-
činskih priznanj. Občinsko 
plaketo sta prejela podjetje 
Lotrič Meroslovje ob tride-
seti obletnici ustanovitve in 
Mirko Berce za dolgoletno 
družbeno odgovorno delo 
na različnih področjih. Mar-
ko Lotrič, direktor skupi-
ne Lotrič Metrology, v kate-
ri velik poudarek namenja-
jo tudi družbeni odgovorno-
sti in trajnostni strategiji, je 
poudaril, da plaketo spreje-
ma v imenu več kot 170 so-
delavk in sodelavcev, zapo-
slenih v desetih podjetjih v 
sedmih državah. »Doma je 
najlepše, ustvarimo si dom 
znanja, dom spoštovanja 

ter ponosne Slovenke in po-
nosnega Slovenca,« je de-
jal Lotrič. Berce je nekdanji 
predsednik Vaškega odbora 
Lajše, vodil je tudi gradbeni 
odbor za ponovno postavitev 
podružnične cerkve sv. Jedr-
ti in bil več mandatov občin-
ski svetnik, leta 2018 pa je vse 
dolžnosti in družbene aktiv-
nosti prepustil mlajšim ge-
neracijam. Kot je dejal, mu 
plaketa pomeni veliko, obe-
nem pa je priznanje vsem, ki 
so mu pomagali.

Priznanje občine za ži-
vljenjsko delo prostovoljcev 
so podelili mojstrici kleklja-
nja in dolgoletni članici Tu-
rističnega društva Železniki 

Heleni Kramar, ki že vrsto let 
predstavlja čipko in občino 
doma in po svetu, ter skavtski 
voditeljici Mirjam Tolar, ki je 
dejavna tudi v Združenju slo-
venskih katoliških skavtinj in 
skavtov. Priznanje za aktivno 
delovanje društev je prejela 
Župnijska karitas Železniki, 
kjer se že trideset let nesebič-
no razdajajo za soljudi.

Priznanj župana se je raz-
veselilo tudi šest dijakov zad-
njih letnikov, ki so bili vsa 
leta odlični, ter 17 devetošol-
cev, ki so imeli vsa osnovno-
šolska leta izjemen uspeh.

Slovesnost so z nastopi 
obogatili učenke in učenci 
Glasbene šole Škofja Loka. 

Ustvarimo dom znanja
V Železnikih so predvčerajšnjim počastili občinski praznik, ki ga praznujejo 30. junija.

Prejemniki občinskih priznanj: Mateja Tušek (v imenu Župnijske karitas Železniki), Helena 
Kramar, župan Anton Luznar, Mirjam Tolar, direktor nagrajenega podjetja Lotrič Meroslovje 
Marko Lotrič ter Mirko Berce / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Mengeš – Razmere, poveza-
ne z epidemijo, občinske slo-
vesnosti konec maja, ko ob-
čina praznuje svoj praznik, 
takšnega dogodka niso do-
puščale, zato so priznanja 
podelili ob dnevu državnos-
ti. Vsa štiri so šla v roke gasil-
cem. Zlato priznanje je pre-
jel Peter Jemec, ki že od leta 
1980 deluje v PGD Topole, 
dejaven pa je tudi v mengeški 
gasilski zvezi in gasilski regi-
ji Ljubljana III. V gasilskih 
organizacijah je opravljal šte-
vilne funkcije, vrsto let pa je 
bil tudi član ekipe prve po-
moči pri Štabu Civilne zašči-
te Občine Mengeš. 

Preostali so prejeli brona-
sta priznanja. Milena Aleš je 
že od leta 1975 članica PGD 
Topole, kjer opravlja funk-
cijo blagajničarke, vključe-
na pa je tudi v balinarsko 

društvo in Društvo upoko-
jencev Mengeš. V prvem 
valu epidemije je pomaga-
la izdelovati zaščitne maske, 
ki so jih razdelili gospodinj-
stvom v občini.

Andrej Bizjak je član 
PGD Loka pri Mengšu, kot 
usposobljen reševalec pa je 
tudi član reševalne enote 

Jamarske zveze Slovenije. 
Član PGD Loka je tudi Bo-
štjan Čebulj, kjer skrbi za 
društveno spletno stran, 
je pa tudi član Kulturnega 
društva Antona Lobode iz 
Loke in Športnega društva 
Loka pri Mengšu. 

Župan Franc Jerič se je 
v svojem govoru dotaknil 

prihodnjih investicij. Ena 
večjih bo obnova Slovenske 
ceste, v fazi izdelave pa je 
tudi projektna dokumenta-
cija prenove stare telovadni-
ce v kuhinjo in jedilnico ter 
druge prostore, ki jih šola 
potrebuje za svoje delova-
nje. Udeleženci prireditve, 
ki jo je pripravila občinska 
zveza kulturnih društev, so 
si lahko ogledali tudi nedav-
no dokončano športno dvo-
rano, ki za osnovnošolce in 
mengeška športna društva 
predstavlja veliko pridobi-
tev.

V drugem delu je pred-
sednik veteranske sekcije 
Mengeške godbe Bojan Bur-
nik povzel dvajsetletno zgo-
dovino veteranske sekcije, ki 
je bil prvi tovrstni sestav pri 
nas, Boris Selko, predsednik 
Zveze slovenskih godb, pa je 
članom sekcije podelil naziv 
ambasador godbeništva.

Podelili občinska priznanja
Na predvečer dneva državnosti je Občina Mengeš pripravila slovesnost v Športni dvorani Mengeš,  
na kateri so podelili tudi občinska priznanja.

Letošnji občinski nagrajenci / Foto: Vido Repanšek, arhiv Občine Mengeš

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Veseli nas, da 
ste v tako težkem letu, kot je 
bilo leto 2020, uspešno opra-
vili certifikacijsko presojo in 
pridobili certifikat ISO 9001. 
To je dokaz vaše predanosti 
kakovosti in merilo lastne us-
pešnosti. Pridružili ste se tis-
tim redkim organizacijam, 
ki so certificirane v Sloveni-
ji. Še kar nekaj jih je, ki mora-
jo to pot še opraviti,« je v sen-
čenem zavetju parka pri pri 
Centru slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka (CSS) 
povedala Ines Hikl, pred-
stavnica največje certifika-
cijske hiše v svetu in vodilne 
certifikacijske hiše v Sloveni-
ji Bureau Veritas. Hkrati je 
pojasnila, da je z uveljavitvijo 
zahtev standarda ISO 9001 
CSS Škofja Loka vzpostavil 
sistem upravljanja s kako-
vostjo, ki zajema vse hierar-
hične ravni v organizaciji in 
pospešuje aktivno vključe-
vanje zaposlenih. Na takšen 
način je v pomoč in podporo 
tako zaposlenim kot tudi nji-
hovim uporabnikom. 

»Naši presojevalci so po-
drobno preverili vse zahteve 
in ugotovili, da CSS Škofja 

Loka uresničuje svoje pos-
lanstvo tako, da v ospredje 
postavlja uporabnika in iz-
vajanje kvalitetnih storitev 
po njegovi meri,« je še pou-
darila Hiklova.

Certifikat, ki so si ga zaslu-
žili že lani, slovesno pa, zara-
di epidemije, prejeli šele se-
daj, so z navdušenjem pre-
jeli tudi zaposleni v Centru 
slepih, slabovidnih in starej-
ših Škofja Loka. »Na to pri-
znanje smo se pripravljali s 
pomočjo odlične ekipe sve-
tovalnega podjetja za siste-
me vodenja Kakovost 2000, 
d. o. o., iz Novega mesta. 
Družba Bureau Veritas Slo-
venija iz Ljubljane nam je 
lani avgusta podala pozitiv-
no mnenje na področju cer-
tificiranja, in to za institu-
cionalno varstvo slepih, sla-
bovidnih in starejših oseb 
ter pomoč na domu in izva-
janje dnevnega varstva ter 
kratkotrajne in začasne na-
mestitve. Zaveza ob prido-
bitvi certifikata kakovosti ni 
samo ohranitev kakovostne-
ga dela, ampak nenehno iz-
boljševanje na vseh področ-
jih našega delovanja,« je po-
vedala direktorica CSS Silva 
Košnjek. 

V ospredju  
so uporabniki
Tudi zato so si v Centru slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka zaslužili certifikat kakovosti 
ISO 9001, ki so ga na priložnostni slovesnosti in 
pikniku z uporabniki prejeli prejšnji teden.

Direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja 
Loka Silva Košnjek je certifikat prejela iz rok predstavnice 
certifikacijske hiše Bureau Veritas Ines Hikl.

Alenka Brun

Kamnik – Ob poletnih petkih 
se bo kamniški Park Evropa 
tudi letos spremenil v udob-
no dnevno sobo z ležalni-
ki, mizicami in glasbeno 
spremljavo. Obiskovalci si 
bodo poleg okusnih grižlja-
jev lahko privoščili tudi kam-
niška piva. 

Gre za kul(inarično) prire-
ditev, t. i. Kul petke, ki so vsa-
ko leto bolje obiskani. Tako 
bodo obiskovalci danes, v pe-
tek, od 18. do 23. ure uživali 

v družbi glasbene skupine 
Lombardo, s tajsko hrano jih 
bo razvajal Mangotree, pivo-
ljubom pa bo na voljo doma-
či Meninc. 

Kul petke načrtujejo vse 
do konca julija, vsakič bo so-
deloval drug gostinski po-
nudnik in bo na voljo druga 
zvrst glasbe. 

Rok Jarc, direktor Zavoda 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik, je dejal, da so iskre-
no veseli, da bodo tudi to po-
letje lahko izpeljali to tradici-
onalno prireditev.

Začenjajo se Kul petki
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Vilma Stanovnik

Kranj – Čeprav te dni zimski 
športniki niso v ospredju za-
nimanja navijačev, pa so po 
dolgi in naporni zimi potreb-
ne temeljite priprave, ki so jih 
večinoma že začeli. Tudi v Te-
kaškem smučarskem klu-
bu Triglav Kranj ne počiva-
jo, čeprav skupina mladih tre-
nutno uživa na treningih na 
morju. O minuli sezoni, pred-
vsem pa o novih načrtih sva se 
pogovarjala s predsednikom 
kluba Srečkom Barbičem.

Analizo zimske sezone ste 
gotovo že naredili. Kako ste 
zadovoljni?

Naš klub je sezono zaklju-
čil kot najuspešnejši v Slove-
niji tako v smučarskem teku 
kot biatlonu. Imamo okoli 
sto tekmovalcev, od tega se-
demdeset mladih in trideset 
takšnih, ki so člani raznih re-
prezentančnih selekcij. V bi-
atlonu članice našega kluba 

tvorijo jedro ženske repre-
zentance, prav tako ima-
mo tri obetavne mladince 
in kar nekaj obetavnih mla-
dink. Prvo ime in član re-
prezentance A med biatlon-
ci je Alex Cisar, ki je letos na 
svetovnem prvenstvu med 
mlajšimi člani osvojil sre-
brno medaljo. Obetavni so 
tudi mlajši na čelu z Jašo Zi-
darjem, ki je bil na prven-
stvu četrti. Prav tako imamo 
zelo obetavne mladinke na 
čelu z Živo Klemenčič. Se-
veda smo v klubu ponosni 
tudi na naš biser v smučar-
skem teku Anamarijo Lam-
pič, ki je na svetovnem pr-
venstvu osvojila dve medalji. 
Poleg njenih uspehov me ve-
seli tudi dejstvo, da je preda-
na klubu, pride na tekme in 
klubska srečanja. Letos smo 
v klubu naredili nove drese 
in je prišla na tekmo držav-
nega prvenstva v tem dresu. 
Ponosna je na to, da je člani-
ca našega kluba.

Omenili ste, da imate okoli 
sto tekmovalk in tekmoval-
cev. Za to je potrebna dobra 
organizacija in tudi kvalite-
tni trenerji. Koliko jih imate?

Imamo štiri trenerje, tre-
nutno pa se pogovarjamo še 
s petim, saj so v minuli sezo-
ni mladi znova začeli v več-
jem številu prihajati v naš 
klub. Vzrok za to sta prilju-
bljenost smučarskega teka 
pri nas pa tudi možnost tre-
niranja zunaj, saj mladi pot-
rebujejo ukvarjanje s špor-
tom. S kranjsko občino se 
pogovarjamo za izgradnjo 
nordijsko-biatlonskega cen-
tra na Kokrici, ki naj bi bil 
namenjen predvsem letnim 
treningom. Prav tako naj bi 
imeli plato in strelišče, tako 
da bi imeli lahko tudi po-
letne mednarodne tekme. 
Razen Pokljuke takšnega 
centra v Sloveniji ni. Prav 
tako bi bila hkrati to rolkar-
ska proga za domačine. Žal 

dogovarjanje z občino pote-
ka prepočasi oziroma se je 
ustavilo, saj naj bi imeli še te-
žave s Smučarsko zvezo Slo-
venije glede skakalnice. Je 
pa center naša velika želja, 
saj še vedno moramo treni-
rati po cestah, zlasti v Besni-
ci in na Trsteniku. Tujci kar 
ne morejo razumeti, da tako 
uspešen klub še vedno treni-
ra na cesti. 
Kako trenutno poteka delo?

Prav ta teden je na morju 
štirideset otrok. Tam imajo 
petdnevne priprave. Sicer pa 
smo že startali v novo sezo-
no. Postavili smo tudi ekipe 
in trenerje in lahko rečem, 
da delamo s polno paro. Os-
tati si želimo vodilni slo-
venski klub, naša vizija pa 
je predvsem uspešno delo 
z mladimi. Te želimo pred-
vsem naučiti smučarskega 
teka, kdor se odloči, pa lah-
ko postane tudi uspešen tek-
movalec. 

Najboljši v teku in biatlonu
Tekaški smučarski klub Triglav Kranj se lahko pohvali kot najboljši v državi v svojih panogah, prvo ime 
kluba pa je trenutno Anamarija Lampič. Veselijo se zlasti dela z mladimi, med katerimi je zanimanje za 
smučarski tek spet zelo naraslo.

Srečko Barbič že pet let uspešno vodi Tekaški smučarski 
klub Triglav Kranj, želi pa si, da bi v Kranju čim prej naredili 
nordijsko-biatlonski center.

V klubu so ponosni na številne tekmovalke in tekmovalce, 
tudi izvrstno Anamarijo Lampič. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec te-
dna so naši športni plezalci 
na tekmi svetovnega poka-
la v disciplini težavnost zno-
va pokazali, da so vedno med 
tistimi, ki se borijo za meda-
lje. V Innsbrucku so se v fi-
nale uvrstili kar štirje, naj-
bolje pa se je odrezala Janja 
Garnbret, ki je zanesljivo 
zmagala. Vita Lukan je osvo-
jila šesto mesto, Lučka Rako-
vec pa je bila osma. V moš-
ki konkurenci smo imeli Slo-
venci enega finalista, mlade-
ga Luko Potočarja, ki je tek-
mo končal na sedmem mes-
tu. Z 11. mestom je finale 

najboljše osmerice zgrešila 
Mia Krampl. Lana Skušek je 
tekmovanje sklenila na 16. 
mestu, Tjaša Slemenšek pa 
je slovenske nastope v polfi-
nalu zaokrožila na 26. mes-
tu. Martin Bergant je v polfi-
nalu zasedel 13. mesto, Do-
men Škofic je tekmovanje 
končal na 17. mestu, Žiga 
Zajc in Milan Preskar sta na-
stope končala že po prvem 
krogu tekmovanja.

Garnbretova je bila edina 
slovenska predstavnica v fi-
nalu balvanov in znova zma-
gala. Druga slovenska pol-
finalistka Katja Debevec je 
z enim preplezanim balva-
nom tekmovanje sklenila na 

12. mestu, Anže Peharc je 
tekmo z enim vrhom končal 
na 17. mestu. Mia Krampl 
je tekmovanje zaključila na 
22. mestu, Julija Kruder na 
33. in Urška Repušič na 48. 
V kvalifikacijah so tekmova-
nje zaključili tudi trije moški 
predstavniki. Žan Lovenjak 
Sudar je pristal na 21. mes-
tu, Gregor Vezonik na 23. in 
Jernej Kruder na 51. 

Prejšnji teden so svojo tek-
movalno sezono začeli tudi 
paraplezalci. Glavni cilj slo-
venske ekipe, ki šteje štiri 
člane, je svetovno prvenstvo, 
ki bo jeseni v Moskvi. 

»Tekma v Innsbrucku je 
bila pripravljalna in kazalnik 

forme. Vsi so pokazali dob-
re predstave, vsem pa je tudi 
malce zmanjkalo za vrhun-
ski rezultat. Spodbuja nas 
dejstvo, da je Manci Smre-
kar, ki tekmuje v kategori-
ji RP3, Mateju Arhu v RP2 
in Tanji Glušič v kategori-
ji B2 zmanjkalo pet gibov 
ali manj za finalni nastop, 
saj je konkurenca neverjet-
no izenačena. Na koncu je 
bila Glušičeva četrta, Arh še-
sti in Smrekarjeva osma. V 
najboljši formi je Gregor Se-
lak v kategoriji RP3, ki je na 
koncu osvojil bronasto me-
daljo,« je povedal selektor 
paraplezalne reprezentance 
Jurij Ravnik.

Sezono so začeli tudi paraplezalci
Naši športni plezalci so se izkazali na tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku, tam pa so sezono začeli 
tudi paraplezalci. Najbolje se je odrezal Škofjeločan Gregor Selak, ki je osvojil bronasto odličje.

Paraplezalna reprezentanca Slovenije (na sliki) je v 
Innsbrucku dobro začela novo sezono. 
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Matjaž Klemenc

Radovljica – Po Mošenjskem 
teku je bila dan pred prazni-
kom državnosti na sporedu 
druga tekma za pokal Go-
renjska, moj planet. Teka-
či so se merili na Radol'ški 
10ki. Letošnja je bila že deve-
ta po vrsti in se je razlikovala 
od preteklih. Na prejšnjih je 
proga potekala po Radovljici 
ali njeni okolici. Organizator 
se je zaradi epidemije odločil 
za novo lokacijo. 

Tako so tekači, ki so se za-
radi močne pripeke merili v 
težkih pogojih, desetkilome-
trsko razdaljo pretekli na ra-
dovljiškem stadionu. To je 
pomenilo 25 krogov. Da bi 
bilo čim manj stika na progi, 
je organizator tekače razde-
lil v tri skupine. Na Mošenj-
skem teku sta v absolutni 

konkurenci slavila Marjan 
Robič in Nives Skube. V Ra-
dovljici ni bilo nič drugače. 
Robič je za 25 krogov potre-
boval 36 minut in 9 sekund, 
Skubetova pa 42 minut in 36 
sekund. 

Sicer pa je v moški kon-
kurenci v različnih katego-
rijah nastopilo 22 tekačev, 
žensk je bilo sedem. Organi-
zator je poskrbel, da so upo-
števali zahteve NIJZ, z »vod-
no prho« in napitki na progi 
pa tekmovalcem omogočil, 
da so se čim lažje spopadli z 
močnim soncem. 

Do konca tekmovanj seri-
je Gorenjska, moj planet je 
še šest tekem. V juliju tekem 
ne bo. V avgustu, seveda če 
bodo razmere dopuščale, bos-
ta na sporedu dve: 15. avgusta 
Kranjskogorska 10ka in 28. 
avgusta Športni svet Vrhnika.

Skubetova in Robič  
še drugič zmagovalca
V težkih razmerah je v Radovljici potekal drugi tek  
v okviru serije Gorenjska, moj planet.

Vilma Stanovnik

Lesce – Minuli konec tedna 
je na letališču v Lescah po-
tekalo padalsko tekmovanje 
svetovne serije v skokih na 
cilj. Organizatorji iz AK Alp-
ski letalski center Lesce so 
imeli kar nekaj težav zaradi 
vetra, po osmih serijah pa se 
je v ženski konkurenci najbo-
lje znašla domača tekmoval-
ka  Kranjčanka Maja Sajovic 
(Aeroservice Lesce Bled), ki 
je premagala vse konkurent-
ke. Od slovenskih tekmovalk 
je nastopila še Tanja Zdjelar 
in v konkurenci 22 tekmo-
valk osvojila 15. mesto. 

Med moškimi je v konku-
renci 158 tekmovalcev zma-
gal Nemec Stefan Wiesner, 
naš najboljši pa je bil Ma-
tej Bečan (Aeroservice Lesce 
Bled) na sedmem mestu. 
Trinajsto mesto sta si deli-
la tudi slovenska tekmoval-
ca Uroš Grilc in Roman Ka-
run (oba Aeroservice Lesce 
Bled). 

Najboljša v ekipni konku-
renci je bila domača ekipa 
Aeroservice Lesce Bled, v ka-
teri so nastopali Roman Ka-
run, Uroš Grilc, Senad Sal-
kič, Matej Bečan in Maja Sa-
jovic. Naši so slavili pred eki-
pama iz Češke in Italije.

Zmaga Maje Sajovic
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Aleš Senožetnik

Kranj – Delničarji Elektra 
Gorenjska so se minuli te-
den sestali na 28. redni le-
tni skupščini, na kateri so se 
seznanili z revidiranim le-
tnim poročilom družbe ter 
Skupine Elektro Gorenjska 
za lansko leto.

Kot ocenjujejo, je bilo po-
slovanje v minulem letu nad 
pričakovanji. Družba Ele-
ktro Gorenjska je leto za-
ključila s šestimi milijoni 
evrov čistega dobička, Sku-
pina Elektro Gorenjska pa 
s 5,3 milijona evrov. »Dose-
ženi rezultati so sicer neko-
liko slabši kot v letu 2019, 
a so glede na razmere po-
slovanja, ki so veljale v letu 
2020, presegli pričakovanja 
in zastavljene cilje,« so spo-
ročili iz družbe, kjer poudar-
jajo tudi poslovanje Gorenj-
skih elektrarn, ki so v lan-
skem letu realizirale 1,3 mi-
lijona evrov čistega dobička, 
kar je najboljši rezultat druž-
be doslej.

Kot je povedal predsednik 
uprave Elektra Gorenjska 
dr. Ivan Šmon, je na rezul-
tat poslovanja pomembno 

vplivala sprememba omre-
žninskega akta. V sklopu 
ukrepov za zajezitev epide-
mije covida-19 je namreč 
Agencija za energijo zni-
žala donos na sredstva za 
leto 2020. Priznani reguli-
ran donos na sredstva se je 
tako znižal s 5,26 odstotka 
na 4,13 odstotka, kar je po-
menilo znižanje prihodkov 
družbe oziroma Skupine za 

2,2 milijona evrov. Kot še do-
dajajo v družbi, so bili doda-
tni prihodki tako na reguli-
rani kot na tržni dejavnosti 
rezultat aktivnega odziva na 
nove razmere poslovanja in 
tudi uspešno izvedene reor-
ganizacije. 

Predsednik uprave je na 
seji spregovoril tudi o izzi-
vih poslovanja kot posledici 
epidemije covida-19. Kot je 

dejal, je slovenska energeti-
ka robustna in odporna proti 
kriznim stanjem, kar se je v 
minulem letu tudi jasno po-
kazalo. Oskrba z elektriko ni 
bila motena, z določenim za-
mikom pa so se izvajali inve-
sticijski projekti, a kot še do-
dajajo v družbi, so jih uspeš-
no realizirali do konca mi-
nulega leta. Skupaj je Sku-
pina Elektro Gorenjska za 

investicije namenila 17,1 mi-
lijona evrov.

Delničarji (prisotnih je 
bilo dobrih 85 odstotkov za-
stopanega kapitala družbe) 
so odločali tudi o uporabi 
bilančnega dobička v višini 
2,07 milijona evrov za izpla-
čilo dividend delničarjem v 
bruto vrednosti 0,12 evra na 
delnico. Dividende bodo iz-
plačane 23. julija. Potrdi-
li pa so tudi nove člane nad-
zornega sveta, predstavni-
ke delničarjev, ki bodo šti-
riletni mandat nastopili ko-
nec avgusta. Predstavniki 
kapitala v nadzornem svetu 
bodo postali Gabrijel Škof, 
Rudolf Ogrinc, Vid Meglič 
in Gregor Tomše. 

Prehod v nizkoogljično 
družbo

Kot še pojasnjujejo v Elek-
tru Gorenjska, se na njiho-
vem področju prehod v niz-
koogljično družbo trenutno 
najbolj odraža z velikim po-
rastom števila sončnih elek-
trarn za samooskrbo in pri-
ključenih toplotnih črpalk, 
ki so priključene na nizko-
napetostno omrežje, kjer se 

zaradi tega povečuje odjem. 
V družbi zato povečujejo ro-
bustnost nizkonapetostne-
ga omrežja, da bo še vedno 
zagotavljalo zanesljivo in ka-
kovostno oskrbo z elektriko. 
Kot dodajajo, bo v prihodnje 
treba več investicij usmeri-
ti prav v nizkonapetostni del 
omrežja. 

Pri končnih uporabnikih 
še naprej menjajo merilne 
sisteme – letno jih z napre-
dnejšimi nadomestijo oko-
li 12 tisoč. Z enakim tren-
dom bodo nadaljevali do 
leta 2025, ko bodo predvi-
doma vsi uporabniki na Go-
renjskem opremljeni z na-
prednimi merilnimi sistemi 
in vključeni v sistem daljin-
skega odčitavanja. Za zdaj 
je vključenih 78,5 odstotka 
vseh uporabnikov.

Lani poslovanje nad pričakovanji
Poslovanje družbe Elektro Gorenjska in Skupine Elektro Gorenjska je bilo lani nad pričakovanji. Delničarji so dobra dva milijona evrov bilančnega dobička 
namenili za izplačilo dividend, potrdili pa so tudi nove člane kapitala v nadzornem svetu družbe.

Delničarjem bodo izplačane dividende v bruto vrednosti 0,12 evra na delnico. 

Družba Elektro 
Gorenjska je leto 
zaključila s šestimi 
milijoni evrov čistega 
dobička, Skupina Elektro 
Gorenjska pa s 5,3 
milijona evrov.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »V prejšnjem 
tednu smo na sodišče in Fi-
nančno upravo Republike 
Slovenije oddali zahtevane 
dokumente za izvedbo eno-
stavne pripojitve Loške ko-
munale k Javnemu podje-
tju Komunala Škofja Loka. 
S tem se je zaključilo pre-
hodno obdobje enega leta 
in pol, ko je Občina Škofja 
Loka konec leta 2019 usta-
novila javno podjetje,« je po-
vedal direktor Javnega pod-
jetja Komunala Škofja Loka 
Primož Ržen in dodal, da je 
bilo vmesno obdobje zanje 
precej zahtevno. 

»Lani smo se z delničarji 
Loške komunale dogovarja-
li za nakup delnic in se do-
govorili za pošteno ceno. Je-
seni smo se veliko ukvarja-
li s pripravami na vzposta-
vitev delovanja, v letošnjih 
prvih mesecih pa za zagon. 
Zadnje tri mesece smo ime-
li veliko dela s postopki pri-
pojitve,« je povedal direktor 
Ržen in pojasnil, da se bo Lo-
ška komunala izbrisala iz re-
gistra in ne bo več obstajala, 

naprej pa bo poslovalo Jav-
no podjetje Komunala Ško-
fja Loka.

Direktor Ržen je tudi po-
jasnil, da jih po dopustnih 
dneh že septembra čaka 
veliko dela, saj bodo zače-
li uvajanje izboljšav in di-
gitalizacijo. »Že danes 

lahko napovem, da bomo 
septembra začeli izvaja-
ti mini nadgradnjo Zbirne-
ga centra Draga, kjer se bo 
vzpostavil krožni promet, 
določene površine bodo na-
menjene dodatnemu loče-
vanju in odlaganju pripelja-
nih frakcij. Prav tako bomo 

jeseni postavili prve tri pol-
potopne ekološke otoke, 
vključno z zbiralnicami od-
padnega olja. Eden naj bi bil 
postavljen v bližini Mercator 
Centra, drugi v Podlubniku, 
tretji pa na Partizanski ces-
ti, najbrž v bližini tržnice,« 
je tudi za uporabnike nekaj 
sprememb nanizal direktor 
Primož Ržen in se nekdanji 
direktorici Loške komunale 
Mateji Žumer zahvalil za več 
kot dvajsetletno delo. »Pod-
jetje, ki smo ga kupili, je v 
dobrem finančnem stanju, 
tako da bomo lahko uspeš-
no poslovali naprej in raz-
vijali dejavnosti. Prav tako 
imamo visoko strokovno 
usposobljen kader,« je tudi 
povedal Ržen in se za sode-
lovanje v zadnjih dveh me-
secih zahvalil v. d. direktor-
ja Loške komunale Aleksan-
dru Kupljeniku.

Za zaključek so odstranili 
tablo Loške komunale s stav-
be na Kidričevi cesti, nato 
pa je direktor Primož Ržen 
ključe novega avtomobila v 
uporabo predal vodji eno-
te kanalizacije Anžetu Sod-
niku.

Zadnji dan Loške komunale
Z odstranitvijo table s stavbe nekdanje Loške komunale so se na zadnji junijski dan simbolično poslovili 
od podjetja, ki se je pripojilo novoustanovljenemu Javnemu podjetju Komunala Škofja Loka.

Ob odstranitvi table Loška komunala na stavbi na Kidričevi 
cesti sta si v roke segla v. d. direktorja Loške komunale 
Aleksander Kupljenik in direktor Javnega podjetja Komunala 
Škofja Loka Primož Ržen.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – S prvim julijem 
je prenehal veljati odlog pla-
čila oziroma obročno plači-
lo davčnih obveznosti v skla-
du z interventno zakonoda-
jo, s čimer je bilo davčnim 
zavezancem med epidemi-
jo omogočeno lažje izpolnje-
vanje davčnih obveznosti. Na 
podlagi ukrepov, določenih z 
interventnim zakonom, so 
bile uvedene naslednje rešit-
ve: milejši pogoji za odobri-
tev obročnega plačila oziro-
ma odloga plačila za poslov-
ne subjekte, možnost plačil-
nih ugodnosti tudi za akon-
tacije davka in davčnega od-
tegljaja ter za prispevke za 
socialno varnost ter neobra-
čunavanje obresti za čas od-
loga plačila oziroma obroč-
nega plačila. Kot sporočajo 
s Finančne uprave Republi-
ke Slovenije, so do 21. junija 
prejeli 14.157 vlog, odobren je 
bil odlog plačila obveznosti v 
višini 26,9 milijona evrov, za 
173 milijonov evrov obvezno-
sti pa je bilo odobreno obroč-
no plačilo. Ne glede na pre-
nehanje ukrepov lahko zave-
zanci za davek v primeru te-
žav pri izpolnjevanju davč-
nih obveznosti zaprosijo za 

odlog plačila oziroma obroč-
no plačilo na podlagi določb 
Zakona o davčnem postop-
ku, še sporočajo s Finančne 
uprave.

S koncem junija so se iz-
tekli tudi številni drugi ukre-
pi, ki so bili z interventnimi 
zakoni namenjeni za pomoč 
gospodarstvu v času epide-
mije covida-19. Med drugim 
tudi povračilo nadomestila 
plače zaradi začasnega čaka-
nja na delo, ki je bil finančno 
»najtežji« ukrep, po poroča-
nju STA je bilo zanj namenje-
nih 547 milijonov evrov. Uki-
nja se tudi mesečni temeljni 
dohodek za samozaposlene, 
kmete in verske uslužbence, 
delno povračilo nekritih fi-
ksnih stroškov ter povračilo 
celotnega izplačila nadome-
stila za plače za tiste zaposle-
ne, ki zaradi karantene niso 
mogli opravljati dela, dela na 
domu pa jim ni mogoče or-
ganizirati. Prenehalo je ve-
ljati subvencioniranje skraj-
šanega delovnega časa, ki naj 
bi bilo sicer podaljšano. Zako-
nodajno obravnavo je namreč 
včeraj začel nov interventni 
zakon za pomoč gospodar-
stvu, o katerem bodo poslan-
ci odločali na seji, ki se začne 
prihodnji ponedeljek.

Konec veljavnosti 
nekaterih ukrepov
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Simon Šubic

Podgorje – V torek nekaj po 
2. uri zjutraj je v Podgorju 
pri Kamniku nenadoma za-
gorel večji objekt mehanič-
ne delavnice Izpušnih siste-
mov Ambrož z mansardnim 
stanovanjem. Poškodova-
nih k sreči ni bilo, nastala pa 
je precejšnja gmotna škoda 
na stanovanju. »Po do sedaj 
zbranih obvestilih vzrok po-
žara, v katerem je nastalo za 
več tisoč evrov škode, še ni 
znan, policisti pa v konkret-
nem primeru preiskujejo 
sume kaznivega dejanja,« je 
pojasnil Tomaž Tomaževi s 
Policijske uprave Ljubljana. 
Povedano z drugimi beseda-
mi: kriminalisti, ki so v sre-
do preiskali kraj požara, su-
mijo, da je bil ogenj mor-
da podtaknjen. O tem so po 
poročanju portala Kamnik.
info prepričani tudi lastniki. 

Na PU Ljubljana so po-
jasnili, da so požar na več-
ji mehanični delavnici s sta-
novanjem v izmeri 325 kva-
dratnih metrov opazili ne-
kaj po 2. uri ponoči. Pogasi-
li so ga prostovoljni gasilci iz 
Kamnika, Duplice in Šmar-
ce, ki so odprli tudi streho, z 
vodno meglo ohlajali spuš-
čeno stropno konstrukcijo, 

odprli pločevinasto streho na 
strešnih oknih in dokončno 
pogasili več žarišč. Prekopali 
so tudi dvanajst kubičnih me-
trov gorečih drv, ki so bila ob 
objektu. Prav tam naj bi po na-
ših podatkih tudi začelo gore-
ti. Ob 6.39 se je na prizorišču 
ponovno začelo kaditi, zato so 
spet posredovali kamniški ga-
silci in iz objekta iznesli tlečo 
toplotno izolacijo.

Gasilcem je uspelo reši-
ti mehanično delavnico, ne 
pa tudi mansardnega stano-
vanja, je povedal poveljnik 
PGD Kamnik Janez Vavpe-
tič. »Bilo je kar čudno. Ob 
našem prihodu je bil po-
žar razvit po strehi celotne-
ga objekta, ogenj se je razši-
ril tudi na mansardno stano-
vanje. Takoj smo se usmerili 
v omejitev požara, tako da je 

delavnica v pritličnih prosto-
rih ostala cela,« je pojasnil. 
V intervenciji je sodelovalo 
okoli 45 gasilcev iz treh dru-
štev, je dodal. Požar so opa-
zili stanovalci sami, ko jih je 
zbudilo pokanje stekel. »Ob 
našem prihodu so vsi stano-
valci že zapustili objekt,« je 
še pojasnil Vavpetič in potr-
dil, da je najverjetneje zago-
relo pri skladovnici drv. 

Policisti sumijo na požig
Vzrok za nastanek požara na obrtno-stanovanjskem objektu v Podgorju v torek ponoči še ni znan, 
policija pa sporoča, da preiskuje sume kaznivega dejanja. 

Ob prihodu gasilcev je požar zajel že dobršen del objekta. / Foto: PGD Kamnik

Simon Šubic

Naklo – Na gorenjski avtoce-
sti med Podtaborom in prik-
ljučkom Kranj zahod v sme-
ri Ljubljane so se v sredo po-
poldne v dveh urah zgodile 
tri prometne nesreče, v ka-
tere sta bili vsakič udeleže-
ni po dve vozili. Dve sta se 
končali le z gmotno škodo, v 
eni pa so prometni policisti 
obravnavali tudi lahke po-
škodbe povzročitelja. 

Prva nesreča se je zgodi-
la ob 14.55 pri zožanju Nak-
lo, druga med priključkoma 
Naklo in Kranj zahod pol ure 
kasneje, zadnja, ko so policisti 
obravnavo prvih dveh nesreč 
že končali, pa ob 16.50 pri pri-
ključku Podtabor. »Drugi dve 
nesreči sta povezani z nepre-
vidnim in prehitrim pribli-
ževanjem koloni vozil. Pro-
ti vsem trem povzročiteljem 
osebnih vozil poteka prekr-
škovni postopek zaradi nepri-
lagojene hitrosti vožnje,« je 
pojasnil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. 

Med obravnavo nesreč s 
strani policistov in odstra-
njevanjem njihovih posledic 
je bil promet preusmerjen 
na izvoz Naklo, na avtocesto 
pa so se vozniki lahko vrnili 
na Polici oziroma priključku 
Kranj zahod. Nastali so dalj-
ši zastoji, po treh urah pa je 
promet spet normalno stekel, 

je še razloži Kos. Na gorenj-
ski avtocesti je sicer »počilo« 
tudi v ponedeljek popoldne. 
Pred izvozom Kranj vzhod 
v smeri Ljubljane je voznik 
kombiniranega vozila zape-
ljal z vozišča v obcestni jarek 
in se ukleščen v vozilu usta-
vil po okoli 150 metrih vožnje. 
Iz zverižene pločevine so ga 

s tehničnim posegom reši-
li kranjski gasilci, nato so ga 
reševalci odpeljali na urgenco 
Kliničnega centra v Ljubljani. 

Gorenjski policisti so le-
tos obravnavali več kot 620 
prometnih nesreč. Pet ude-
ležencev je umrlo, 25 je bilo 
huje, še 160 pa lažje poško-
dovanih.

V dveh urah tri nesreče na avtocesti
Med Podtaborom in priključkom Kranj zahod v smeri Ljubljane so se v sredo popoldne zgodile kar tri 
prometne nesreče. Vzrok je bila v vseh primerih neprilagojena hitrost. 

V sredo je na gorenjski avtocesti v dveh urah »počilo« kar trikrat. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Jesenice – Gorenjski prome-
tni policisti so v torek na ob-
močju Jesenic izvedli krajši 
poostren nadzor nad tovor-
nimi vozili. Kontrolirali so 
dvanajst vozil in pri osmih 
ugotovili nepravilnosti. En 
voznik je bil brez vozniškega 
dovoljenja, druge kršitve pa 

so bile povezane s prekora-
čitvijo dovoljenega časa tra-
janja vožnje, nepravilno na-
loženim tovorom, prekora-
čeno težo in tehnično brez-
hibnostjo vozil. 

Takšne in podobne nadzo-
re bodo prometni policisti še 
nadaljevali, so napovedali na 
Policijski upravi Kranj. 

Nadzirali tovornjakarje

Simon Šubic

Šobec – Na Šobčevem bajer-
ju je v torek dopoldan uto-
nil starejši moški. S Policij-
ske uprave Kranj so sporoči-
li, da so ga negibnega opazi-
li na gladini. »Kljub prvi po-
moči in daljšemu oživljanju 
je umrl na kraju. Odrejena 
je bila obdukcija. Gre za dr-
žavljana Slovenije. Voda na 

območju je plitva, del pa gle-
de na zbrana obvestila ni ura-
dno kopališče. Tuja krivda je 
izključena,« so pojasnili. 

Tudi v Kampu Šobec so 
razložili, da je do utopitve 
prišlo zunaj urejenega kopa-
lišča. Njihov reševalec iz vode 
je bil kljub temu takoj na kra-
ju nesreče in je ponesrečen-
cu pomagal z oživljanjem, 
uporabil je tudi defibrilator. 

Na Šobcu utonil moški

Jesenice – Jeseniški policisti so v sredo obravnavali prijavo 
občanke, da je moški proti njej poskušal izvršiti tatvino de-
narja. Vzel ji je denarnico in jo potem odvrgel, ker v njej ni bilo 
denarja. Poškodovan ni bil nihče. Policisti proti osumljencu že 
vodijo postopek, so razložili na Policijski upravi Kranj. 

V ukradeni denarnici ni bilo denarja

Simon Šubic

Jesenice – V poletni vročini, 
ki je pripekala minule dni, 
so številni osvežitev poiskali 
v hribih. Nekateri so se v do-
lino vrnili s pomočjo gorskih 
reševalcev. 

Včeraj zjutraj si je na poti 
iz Krme proti Kredarici polj-
ska planinka zlomila roko. 
Posredovali so gorski reše-
valci iz Mojstrane in dežur-
na ekipa gorskih reševalcev 
z Brnika. Planinko so s heli-
kopterjem Slovenske vojske 
prepeljali v Splošno bolni-
šnico Jesenice.

V sredo popoldan si je 
pri planinski koči pod Go-
lico planinka poškodova-
la gleženj. Aktivirani so bili 
gorski reševalci Gorske re-
ševalne službe Jesenice in 

tudi dežurna ekipa reševal-
cev z Brnika s posadko he-
likopterja Slovenske vojske. 
Poškodovano planinko so 
odpeljali v jeseniško bolni-
šnico. Prav tako v sredo ob 
22. uri je na 112 prispel klic 
dveh planink, ki si zaradi 
vremenskih razmer – bilo je 
nevihtno – nista upali sesto-
piti z Jezerskega sedla. Gor-
ski reševalci z Jezerskega so 
jima prihiteli naproti, ju na 
kraju oskrbeli in podhlaje-
ni na klasični način pospre-
mili do Kranjske koče na Le-
dinah. V ponedeljek okoli 7. 
ure si je planinec poškodo-
val nogo na planini Suha, šti-
ri ure kasneje pa si je planin-
ka na Ratitovcu poškodovala 
kolk. Oba so s helikopterjem 
Slovenske vojske prepeljali v 
bolnišnico. 

V hribih pet reševanj

Tržič – Posadka policijskega helikopterja, policisti, prosto-
voljni gasilci in vodniki reševalnih psov so v torek popoldan 
na območju Tržiča in okolice iskali pogrešano osebo, ki je 
izginila po odhodu iz službe. Našli so jo na zahtevnem tere-
nu in predali reševalcem Nujne medicinske pomoči Tržič v 
nadaljnjo obravnavo, so povedali na Policijski upravi Kranj. 
Kot so dodali, je intenzivno iskanje in zbiranje obvestil trajalo 
okoli štiri ure, udeležencem iskalne akcije pa se zahvaljujejo 
za sodelovanje in pomoč. 

V Tržiču iskali pogrešano osebo

Voglje – V sredo popoldan je zagorelo v gozdu v Vogljah. Požar 
na površini sedem tisoč kvadratnih metrov so pogasili kranjski 
poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz Šenčurja, Mavčič in 
Vogelj. Isto popoldne je zagorelo tudi v gozdu pod gondolo 
na smučišče Krvavec. Požar so pogasili prostovoljni gasilci iz 
Cerkelj, Štefanje Gore, Šenturške Gore in Zgornjega Brnika. 

V sredo dvakrat zagorelo v gozdu
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Igor Kavčič

L
e dober mesec po 
svojem 92. rojstnem 
dnevu se je lani, 22. 
julija, od zemeljske-
ga bivanja poslovi-

la ena najbolj znanih Blejk 
sodobnega časa, akadem-
ska slikarka in ilustrator-
ka Melita Vovk. Rodila se je 
14. junija 1928 kot ena treh 
hčera Antona Vovka mlajše-
ga, ki je izhajal iz znamenite 
blejske gostinske in hotelir-
ske rodbine. Da sta se nadv-
se dobro razumeli s teto, 
očetovo sestro Julo Molnar, 
legendarno lastnico Grand 
hotela Toplice, zapiše aktu-
alni blejski župan in slikar-
kin prijatelj Janez Fajfar, ki 
nadaljuje, kako jo je ta nekoč 
»na fanta« vprašala: »Kva 
boš, k'boš vel'k?« Na kar ji je 
dekletce odgovorilo: »Mavov 
bom!« Teta pa: »Boh poma-
gej, 'na je hodiva k n'm, pa 
skos je meva cigaretšpric u 
ustah!« V mislih je imela 
Ivano Kobilca. 

Kako zelo drži zapisa-
no, Melita potrjuje z mis-
lijo, lahko bi rekli tudi svo-
jo zaobljubo umetnosti, ki 
jo je leta 1936 – takrat sta-
ra komaj osem let – zapi-
sala v svoj dnevnik: »Ume-
tnik prejme od narave dar 

umetnosti – zlato posodo, 
da iz nje deli skrivnost. Ta 
skrivnost je sok, ki teče skozi 
srce in se čisti v jezeru duše. 
Kdor pije iz keliha umetnos-
ti naj, naj pomni, da njen sok 
ni za okrepilo telesa, pač pa 
za okrepilo duše.« 

Melita Vovk je bila sve-
tovljanka, široko razgle-
dana, zanjo je bilo značil-
no živo zanimanje za dru-
žbena dogajanja in vsebino 
medčloveških odnosov, svoj 
pogled na svet pa je nadgra-
jevala z njej lastno človečno-
stjo, smislom za humor in 

blago ironijo ter kritičnos-
tjo. To so bila vodila pri nje-
nem likovnem in publicisti-
čnem delu.

Leta 1951 je diplomira-
la iz slikarstva pri Maksi-
mu Sedeju na ljubljanski 
Akademiji za likovno ume-
tnost ter kasneje opravila 
tudi tako imenovano grafi-
čno specialko. Nekaj let je 
bila likovni pedagog v šoli, 
kasneje v svobodnem pokli-
cu, nekaj let tudi višja stro-
kovna sodelavka za sceno-
grafijo na takratni Akademi-
ji za igralsko umetnost. Nje-
na likovna moč je bila risba, 
v središču njene ustvarjalne 
pozornosti pa seveda slikar-
stvo, grafika, ilustracija, sce-
nografija, kostumografija in 
karikatura.

V spomin blejski 
umetnici

Ko razmišljamo, govori-
mo, se spominjamo Melite 
Vovk oziroma imamo pred 
seboj njen izjemni umetniš-
ki opus, za popolnejše doži-
vetje potrebujemo dve spod-
budi – ob razstavi umetniči-
nih del še konkretno knjižno 

izdajo, ki nas povede v njen 
ustvarjalni opus in nam 
predstavi tudi njeno življen-
je. Obojega so se zavedali na 
Zavodu za kulturo Bled, kjer 
so pripravili obsežno razsta-
vo likovnih del s skupnim 
naslovom Melita Vovk ose-
bno, v njihovem založništvu 
pa enak naslov predstavlja 
tudi knjižni komplet v dveh 
delih, Biografija umetnice 
(1928–2020) in Ustvarjanje.

»Lani preminula Melita 
Vovk, častna občanka Ble-
da, je s svojim delom zazna-
movala Bled. Njeno življen-
je in delo sta za našo sredi-
no zelo pomembna, zato se 
nam je zdelo primerno, da 
Melitino ustvarjalnost, ki se 
je mogoče predolgo skriva-
la za stenami njenega domo-
vanja, v soglasju s skrbnico 
njene zapuščine, hčerko in 
prav tako slikarko Ejti Štih, ta 
obsežni projekt predstavimo 
z več razstavami na Bledu in 
v Ljubljani ter s kompletom 
dveh knjig,« poudarja dire-
ktor Zavoda za kulturo Bled 
Matjaž Završnik. Ob tem 
župan Janez Fajfar dodaja: 
»Projekt Melita Vovk osebno 
je edinstven in ga doslej ni 

bil deležen še noben blejski 
umetnik. Kar je razumljivo, 
saj ima vse, kar je ustvarila, 
dušo in njeno osebno sled. 
Gre za pozitiven humor, ona 
se ne posmehuje, se zabava, 
je bila vedno kritična do kate-
rekoli oblasti, a nikoli nesra-
mna ali destruktivna. Lahko 
bi rekel tudi malo popustlji-
va do župana, ker je bil nekoč 
župan tudi njen oče. S knji-
go o Meliti smo postavili tudi 
spomenik nekemu času na 
Bledu. Melita je bila izjemna 
osebnost in smo imeli veliko 
srečo, da smo jo poznali.« 

Melita Vovk osebno

Izbor del za razstavo je 
v sodelovanju s slikarkino 
hčerko Ejti Štih pripravila in 
postavila Andreja Završnik 
z Zavoda za kulturo Bled, 
oblikovala pa je tudi celos-
ti videz razstave in knjižne-
ga kompleta. »Že lani smo 
želeli z enomesečno razsta-
vo v grajskem stolpu počas-
titi spomin na Melito Vovk, a 
smo se ob njeni zares boga-
ti umetniški dediščini odlo-
čili, da pripravimo vseblej-
sko razstavo na več lokaci-
jah. Tako je zdaj razstava 
na sedmih lokacijah na Ble-
du in eni v Ljubljani, kjer je 
na ogled več kot petsto origi-
nalnih del, slikarkin spomin 
pa smo počastili še s knjiž-
nim kompletom Melita 
Vovk osebno, z dvema knji-
gama na skupaj 560 stra-
neh,« pojasnjuje Završniko-
va in dodaja, da so pomem-
bno blejsko umetnico želeli 
v prvi vrsti predstaviti na pol-
juden način kot vizionarko, 
hudomušno raziskovalko in 
svetovljanko. Melita Vovk 
nikoli ni živela zgolj življe-
nja kot takega, ampak ga je 
zajemala v številnih njego-
vih razsežnostih. 

»Mavov bom!« je bila o svojem slikarskem poslanstvu že v ranem otroštvu prepričana Melita Vovk (1928–2020). 
S kakšno odličnostjo in miselno širino je opravljala svoj poklic in kako zanimivo življenjsko pot je ob tem 
prehodila, pa v teh dneh lahko spoznavamo na vseblejski razstavi njenih del z naslovom Melita Vovk osebno. V 
Zavodu za kulturo Bled so razstave nadgradili z izdajo kompleta dveh knjig o njenem življenju in delu.

Likovno umetnost je 
izbrala že kot otrok 

Hči staršem predstavi svojega moža (1983/1984): Bojan Štih, Lucho Fernández De 
Córdova, Ejti Štih in Melita Vovk. / Foto: osebni arhiv Melite Vovk
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Leta 1979 v Rotterdamu z avantgardnim kiparjem Josephom 
Beuysom / Foto: osebni arhiv Melite Vovk

Melita 
Vovk je bila 

svetovljanka, 
široko 

razgledana, 
zanjo je bilo 

značilno živo 
zanimanje 

za družbena 
dogajanja 
in vsebino 

medčloveških 
odnosov, 

svoj pogled 
na svet pa je 

nadgrajevala 
z njej lastno 
človečnostjo, 
smislom za 

humor in blago 
ironijo ter 

kritičnostjo.
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Knjižni paket tako obsega 
biografijo umetnice, v dru-
gi knjigi pa je predstavljeno 
njeno ustvarjanje. 

»Tretja sladkost poleg raz-
stave in obeh knjig je več 
kot dva tisoč digitaliziranih 
del iz slikarkine umetniš-
ke zapuščine. Gre za bogat 
arhiv, ki bo na voljo prihod-
njim raziskovalcem,« pou-
darja Andreja Završnik. 
Poseben izziv v celotnem 
projektu je bil, kako slikarko 
opisati – kot posebno žen-
sko v vsej njeni ustvarjalni 
in življenjski raznovrstnos-
ti. V veliko pomoč pri snova-
nju razstave in knjige je bila 
iz Bolivije v vsakodnevnem 
čezoceanskem sodelovanju 
Ejti Štih. 

Naslovna podoba celotne-
ga projekta je Melitin avto-
portret iz leta 1973. Gre za 
črtni monokromatski avto-
portret z njenim podpisom, 
ki ne podlega nobenemu 
likovnemu slogu in je v prvi 
vrsti izraz njene lastne liko-
vne govorice. Drugi avtopor-
tret, ki naslavlja biografijo, 
je oljna slika, ki simbolizi-
ra njen življenjski slog, njen 
značaj in življenjsko energi-
jo. »Prav zardi Melitine atra-
ktivnosti in raznolikosti smo 
se odločili za dve knjigi, za 
kateri zdaj, ko jih imamo 
pred seboj, lahko rečem, da 
ne moreta ena brez druge.« 
Biografijo umetnice je prip-
ravila Lidija Pavlovčič, ume-
tnostna zgodovinarka Ana 
Marija Kunstelj pa je ured-
nica in soavtorica drugega 
dela knjižnega kompleta s 
podnaslovom Ustvarjanje.

Dnevnik skoraj osmih 
desetletij

Melita Vovk je na neki 
način sama poskrbela za 
kronologijo svojega življe-
nja, saj je od leta 1936 do 
2018 pisala dnevnik, v kate-
rega je zapisovala dogod-
ke in razmišljanja o življe-
nju. »Odmerjen čas za pri-
pravo biografije je bil kra-
tek, njenih dnevniških zapi-
sov pa vsebinsko več kot za 

Enciklopedijo Slovenije,« 
pove Lidija Pavlovčič, ki je 
knjigo zasnovala kot preplet 
osebne življenjske zgodbe 
umetnice z njenim ustvar-
jalnim delom. Ob besedi-
lu in fotografijah iz njene-
ga življenja je dodanih veli-
ko likovnih del, ki so nasta-
la v obdobjih, ki so opisana v 
posameznih poglavjih. Ta so 
razdeljena po prelomnicah v 
slikarkinem življenju. 

»Melitina življenjska zgo-
dba se bere, kot da bi bra-
la zgodbice in anekdote – 
hudomušne, kot je bila ona 
sama. Njeno življenje je bilo 
tako pestro in zanimivo, da 
bi o njem lahko posneli film. 
Rodila se je v času Kraljevi-
ne Jugoslavije na Bledu, kar 
je srečna okoliščina, saj ji 
ni bil nihče od znanih gos-
tov, niti kronanih glav, tuj ali 
nedostopen,« pove Pavlovči-
čeva. Leta 1952 ji je pomagal 
odpreti vrata v tujino zna-
ni pisatelj Lawrence Dur-
rell, avtor dela Aleksandrij-
ski kvartet. »Zelo zanimiv 
je njen slog pisanja v dne-
vnikih. Piše, kot je šel njen 
miselni tok. Tako do potan-
kosti popiše koncert Lui-
sa Armstronga leta 1952 v 
Münchnu, že na naslednji 
strani dnevnika pa obravna-
va cene živil v Nemčiji in koli-
ko zaslužijo ljudje s posame-
znimi poklici. Potem se zno-
va vrne k ekstatičnemu opi-
sovanju vzdušja na omenje-
nem koncertu. Imela je izje-
men občutek ne la za umet-
niško, ampak tudi za realno 
plat življenja,« pojasnjuje 
avtorica biografije in ugota-
vlja, da bi bila slikarka s svo-
jim vsestranskim talentom 
lahko tudi pisateljica. Zani-
miva so tudi njena potova-
nja, na katerih je z lahko-
to navezovala stike s slavni-
mi umetniki. V monografiji 
na primer preberemo, kako 
se je seznanila z nemškim 
avantgardnim umetnikom 
Josephom Beuysom, kate-
rega stoto obletnico rojstva 
zaznamujemo letos. Menda 
je večji vtis naredila ona nanj 
kot obratno.

»V pisanju dnevnikov sicer 
ni bila dosledna, kakšno leto 

ni nobenega zapisa, spet 
druga leta je pisala zelo veli-
ko. Nikjer recimo ni podat-
ka o ločitvi z Bojanom Šti-
hom, nakar zasledim za pla-
tnice dnevnika zataknjen lis-
tič – 10. julij 1975, ločitev od 
Bojana Štiha,« na določenih 
mestih tudi skrivnostnost 
umetničinih zapisov opi-
suje Pavlovčičeva, prepriča-
na, da bi bila Melita Vovk s 
svojim življenjskim slogom 
danes zagotovo blogerka.

Portretirancu je znala 
»pogledati v dušo«

V drugi knjigi je predsta-
vljena ustvarjalnost Meli-
te Vovk, pripravila pa jo je 
odlična poznavalka njene-
ga dela Ana Marija Kunstelj. 
»Ves čas se sprašujem, kaj 
bi si Melita mislila o našem 
projektu. Po eni strani bi bila 
vesela, da smo na plano pri-
nesli vso njeno raznovrstno 
ustvarjalnost, hkrati pa bi 
nas ozmerjala, češ kaj pa vse 
to kažete, saj ni nič novega.« 
Vovkova je zelo malo razsta-
vljala, kljub temu da je bila 
izjemno plodovita ustvar-
jalka. Njen grafični opus je 
izjemen, a zelo malo znan. 
»Nikoli ni bila povabljena 
na Mednarodni grafični bie-
nale v Ljubljani. Menim, da 
po krivici, saj je s svojimi 
deli uspešno parirala moš-
kim kolegom vključno s 

Spacalom, Debenjakom in 
drugimi. Posegala je tudi bo 
drugih, dostopnejših umet-
niških področjih, kot so ilu-
stracije in scenografsko delo 
za gledališče. 

Imela je veliko naročil, 
hkrati pa je stalno ustvarjala 
sama zase. Njena značilnost 
je, da niti ene likovne zami-
sli ni naredila le v eni tehni-
ki, kar kaže na močno potre-
bo po ustvarjanju. »Pri por-
tretiranju je vedno razmiš-
ljala o tem, kako v sliko uje-
ti značaj portretiranca. Kar 
nekaj Blejcev ima njene por-
trete svojih otrok. Radi so jih 
naročali pri njej, ker so vede-
li, da jim bo znala 'pogleda-
ti v dušo'. Otroke je upodab-

ljala z naklonjenostjo, odra-
sli so bili mnogokrat nekoli-
ko karikirani.«

Bila je kvalitetna in pro-
gresivna umetnica, imela pa 
je tudi občutek za družbe-
na vprašanja, preveval jo je 
humanizem, skrb za člove-
ka slehernika. »Tudi na tem 
področju je ustvarila mnoga 
vrhunska dela, a so na žalost 
ostala v njeni domači liko-
vni mapi.« Prenekatera so 
zdaj prvič na ogled na enem 
od osmih razstavišč, mno-
ga pa so tudi reproducirana 
v tu predstavljenih knjigah. 

Avtorji strokovnih prispev-
kov v knjigi so Tatjana Pregl 
Kobe za področje ilustracije, 
Tea Rogelj piše o njenem sce-
nografskem in kostumograf-
skem delu, Edi Majaron o lut-
kah, Marko Kočevar o karika-
turi, Janez Fajfar se spominja 
njenega likovnega ustvarjan-
ja v okviru Srečanj PEN na 
Bledu, Ana Marija Kunstelj 
piše o njenem slikarskem in 
grafičnem opusu. 

Njena mlajša sestra, 
90-letna Marija Vovk - Dudi, 
je ob predstavitvi projekta 
Melita Vovk osebno dejala: 
»Hvaležna sem vsem, ki ste 
pripravili tako veliko delo o 
moji sestri, ki jo zelo pogre-
šam. Melita mi je pomenila 

zelo veliko. Če ne bi bilo nje, 
ne bi nikoli postala to, kar 
sem.« Spomnila se je sestri-
ne odločnosti, ko je po vojni 
rekla staršem: »Če ne boste 
dali Dudi v šole, tudi jaz ne 
grem.« In sta šli obe, Meli-
ta je postala slikarka, Dudi 
arhitektka. 

Na spletni strani, ki so jo 
pripravili ob projektu Meli-
ta Vovk osebno, zbirajo tudi 
anekdote, dogodke, zanimi-
ve trenutke, ki so jih ljudje 
doživeli oziroma jih pove-
zujejo z umetnico in znano 
Blejko Melito Vovk.Melita portretira na pohodu 100 žensk na Triglav. / Foto: osebni arhiv Melite Vovk

Marija Vovk - Dudi pogreša svojo sestro Melito, na katero je 
zelo ponosna. / Foto: Tina Dokl
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Predstavili so projekt Melita Vovk osebno: Matjaž Završnik, Špela Repnik, Andreja 
Završnik, Lidija Pavlovčič, Ana Marija Kunstelj, Marija Vovk - Dudi in Janez Fajfar. 
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Dr. Jurij Kurillo

K
akor ugotavlja-
jo biologi, se je v 
zadnjem polsto-
letju število žival-
skih vrst na Zem-

lji v naravnem okolju dra-
matično skrčilo. To kajpak 
najbolj opažamo pri večjih, 
bolj »imenitnih« živalih, kot 
so različni sesalci, ki živijo v 
tropskih okoljih, od slonov 
prek levov do nosorogov. 
Veliko manj zaznavamo, da 
izginjajo manjši predstavni-
ki zemeljske favne, nevre-
tenčarji, kot so žuželke, ki 
so sicer veliko pomembnej-
še za delovanje posameznih 
življenjskih združb, čep-
rav so nekatere tudi človeku 
nadležne. 

Neštete med njimi pred-
stavljajo nezamenljivo pre-
hrano za druge živali – pti-
če, plazilce, dvoživke, ribe. 
So tudi nenadomestljive 
opraševalke večine cvetočih 
rastlinskih vrst, med kateri-
mi je mnogo človeku korist-
nih – to pa so neštete vrtni-
ne in sadno drevje. Pri tem 
je zanimivo, da večino ras-
tlinskih cvetov spričo njiho-
vega velikega števila opraši-
jo divje čebele samotarke, ne 
pa tiste iz domačih čebelnja-
kov. Tako pomoč potrebu-
je tri četrtine rastlin za člo-
veško prehrano! Žuželke se 
v naravi še drugače uvelja-
vljajo – tako mnoge razgra-
jujejo rastlinske odpadke ali 
celo zatirajo druge pripadni-
ce tega živalskega razreda, 
kar mnogokrat koristi tudi 
človeku.

V knjigi Živalstvo Sloveni-
je lahko preberemo, da živi 
na Zemlji med 1,184.300 
živalskimi vrstami okrog 
850.000 znanih žuželčjih 
vrst (mnogo pa naj bi bilo 
še neodkritih) in od tega jih 
je v Sloveniji na kopnem 
kar 18.000 ... Britanski bio-
log Dave Goulson je nedol-
go tega objavil svoje delo o 
pomenu sedanjega izgine-
vanja žuželčjih vrst Insect 
declines and why they mat-
ter (Upad števila žuželk in 
njihov pomen), po kateri 
povzemam naslednje poda-
tke: L. 2019 je avstralski 
entomolog Francisco San-
ches-Bayo objavil pregled 73 
študij iz Evrope in Severne 
Amerike, ki ugotavljajo, da 
je število žuželčjih vrst upa-
dlo osemdesetkrat hitreje 
kot število sesalskih. Ugo-
tovil je tudi, da izgine vsa-
ko leto okrog 2,5 odstotka 
vrst žuželk – kar pomeni, da 

grozi slabi polovici celo izu-
mrtje. Takih študij je bilo 
narejenih po svetu še veliko, 
vendar se večina ukvarja z 
izginotjem metuljev, a o tem 
pozneje. Domnevajo, da je v 
Združenem kraljestvu od 
leta 1850 do danes izumrlo 
na primer 23 vrst čebel in os, 
ki obiskujejo cvetoče rastli-
ne. Čeprav ni podobnih razi-
skav za druge drobne prebi-
valce narave, kot so hrošči, 
kobilice, kačji pastirji, mrav-
lje idr., lahko sklepamo o nji-
hovem izginevanju tudi pos-
redno, prek žužkojedih pti-
čev. Številke so prav grozlji-
ve! Na britanskih otokih je 
več kot devetdeset odstotkov 
manj jerebic in slavcev ter 
77 odstotkov manj kukavic 
in 93 odstotkov manj sivih 
muharjev, rjavi srakoper pa 
je že izumrl. Nič čudnega, 
da so med Britanci, vnetimi 
opazovalci ptičev, priljublje-
ni celo običajni vrabci, ki jih 
pri nas na splošno prav nič 
ne cenimo; »robin«, torej 
naša taščica, pa je tam pra-
va senzacija.

Nema pomlad
Kmalu po drugi svetov-

ni vojni so začeli v Združe-
nih državah Amerike mno-
žično zatirati ognjene mra-
vlje (»fire ants«), nadlež-
ne škodljivce, prinesene iz 
Južne Amerike. To so poče-
li tako, da so obsežna zem-
ljišča potresali s pesticidom 
DDT, pomešanim z motor-
nim oljem. Ta kemična spo-
jina kajpak ni prizadela zgolj 
mravelj, marveč vse žuželke, 
ki jih je dosegla. Tako je izgi-
nila tudi hrana za različne 
žužkojede ptiče, ki so zače-
li množično poginjati in se 
tako spomladi niso nič več 
oglašali (»nema pomlad«!). 

Prav kmalu je takim pos-
topkom začela odločno nas-
protovati javnost, svoje pa je 
povedala tudi stroka. Razi-
skav o vplivu sintetičnih 
kemičnih strupov na okolje 
se je posebno zavzeto lotila 
ameriška biologinja Rachel 
Carson (1907–1964). Po šti-
rih letih letih zbiranja podat-
kov o uporabi pesticidov, kot 
je bil DDT, je ugotovila, da ti 
kemični strupi v naravnem 
okolju močno okvarijo razli-
čne prehrambne verige. Še 
več, te spojine niso nevarne 
zgolj za živali, marveč tudi 
za ljudi, saj so jih zdravni-
ki kmalu začeli povezova-
ti z rakastimi obolenji. Leta 
1962 je izšla knjiga z njeni-
mi ugotovitvami in z zgovor-
nim naslovom Silent Spring 
(Nema pomlad), ki je postala 

»biblija« obsežnih okoljskih 
gibanj, postopoma razširje-
nih na ves svet. Čeprav se je 
kemična industrija zavzeto 
branila teh obtožb, je mora-
la nazadnje popustiti in je 
bil recimo DDT popolno-
ma prepovedan za uporabo 
v kmetijstvu. Dandanes so, 
vsaj v razvitem svetu, uvelja-
vljeni kolikor toliko natanč-
ni predpisi za uporabo kemi-
kalij v kmetijski dejavnosti, 
čeprav je tega še vedno pre-
več in so za človeško zdravje 
najbolj varni t. i. bio proizvo-
di brez uporabe pesticidov. 

Da žuželke izumirajo, je 
kriva tudi izguba njihovih 
habitatov, naravnih bivališč. 
To se posebej vidi pri pri 
metuljih, teh najbolj opa-
znih draguljev narave. Na 
Britanskem otočju so deni-
mo ugotovili, da je med leto-
ma 1968 in 2007 izginilo 28 
odstotkov vrst večjih metul-
jev, v južnih predelih pa celo 
46 odstotkov. Med metul-
ji po svetu so najbolj znani 
monarhi iz Združenih držav 
Amerike, ki kot največji sel-
ci preletijo sleherno jesen na 
tisoče kilometrov s severa do 
prezimovališč v Kaliforniji 
in severni Mehiki. Ugotovi-
li so, da jih dandanes na tej 
dolgi zračni poti lahko pre-
štejejo osemdeset odstotkov 
manj kot še leta 2016.

Tudi pri nas, v Sloveni-
ji, so se v zadnjih desetle-
tjih močno skrčili habitati 
žuželk, nekaj zaradi obsež-
ne pozidave zemljišč in gra-
dnje avtocest, še bolj pa zara-
di intenzivnega kmetijstva, 
ko se nižinski travniki pos-
tali zgolj enolične »travni-
ške njive«. In kje so travni-
ki naše mladosti? Na pode-
želju so še pred desetletji 
vsepovsod cvetele travniške 
cvetice, kot ivanjščice, trav-
niška kadulja, različni gla-
vinci, osati, mlečki, detel-
je, da ne govorimo o danes 
tako dragocenih kukavicah – 
botanika Andrej Seliškar in 
Tone Wraber sta jih za svo-
je delo Travniške rastline na 
Slovenskem zbrala kar sto. 
Ni jih več! Med pustimi tra-
vniškimi bilkami metulji – 
admirali, dnevni pavlinč-
ki, osatniki, koprivarji – ne 
morejo niti nabirati mediči-
ne niti ne najdejo rastlin za 
prehrano svojih gosenic. 

In kaj predlagajo strokov-
njaki? Predvsem je treba 
zmanjšati uporabo kemi-
čnih strupov – pesticidov, 
fungicidov in herbicidov. 
V Franciji so recimo ugo-
tovili, da se proizvodnja v 

kmetijstvu ni prav nič zniža-
la, četudi so zmanjšali upo-
rabo teh sredstev za štiride-
set odstotkov. Čim več pa bi 
morali pridelovati na biološ-
ki osnovi.

Misliti moramo tudi na to, 
da ustvarimo nova bivališča 
za drobno življenje z ureja-
njem kolikor mogoče veli-
ko cvetočih zelenih povr-
šin. Tudi na domačem vrti-
čku lahko posadimo nekaj 
metuljem prijaznih rastlin, 
kot so plamenka, zlati šeboj, 
nočnica, grobeljnik, homu-
lica, sivka, špajka in še pose-
bej grm budleja ali metulj-
nik; odveč ne bo niti nekaj 
pravih travniških rastlin. 
Posadimo čim več spomla-
di cvetočega drevja, tudi sad-
nega. In bodimo veseli, da 
nam cvetov kakšnih breskev 
za zdaj še ni treba umetno 

opraševati, kot to že počnejo 
zaradi pomanjkanja žuželk 
sadjarji v (danes tako zloveš-
čem) kitajskem Vuhanu. Ali 
da nam ni treba uporablja-
ti robotskih čebel, ki že tudi 
obstajajo ...

Na izginjanje žuželčjih 
vrst vplivajo tudi danes dob-
ro poznane klimatske spre-
membe. Če nič drugega, se 
morajo prilagajati na spre-
membe rastlinskih rastišč, 
kot to počnejo nekateri čmr-
lji, ki se za njimi selijo iz 
nižinskih v gorate predele.

Za konec pa je najbolj pri-
merno sporočilo danes po 
svetu zagotovo najbolj zna-
nega naravoslovca sira Davi-
da Attenborougha: »Sleher-
ni kotiček v Britaniji mora-
mo izkoristiti za pomoč živi 
naravi!« In to ne velja zgolj 
za njegovo domovino!

Domala polovici vrst grozi izumrtje

Žuželke odhajajo

Ta čas že zelo redek ravninski travnik, bogat s cvetočimi 
rastlinami / Foto: Jurij Kurillo

Metulja admirala ne bo na sodobnih »travniških njivah«, saj 
tam ne medi nobena cvetica. / Foto: Jurij Kurillo

Slikoviti pižamar sodi med stenice, živalski red nekoliko 
slabšega slovesa. / Foto: Jurij Kurillo

Tudi na 
domačem 

vrtičku lahko 
posadimo 

nekaj metuljem 
prijaznih 

rastlin, odveč 
ne bo niti 

nekaj pravih 
travniških 

rastlin. 
Posadimo čim 

več spomladi 
cvetočega drevja, 

tudi sadnega.
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Suzana P. Kovačič

Načrtujete kakšno večjo 
investicijo?

Zadnja večja investici-
ja na območju Klinike Gol-
nik je bil med drugo sveto-
vno vojno infekcijski odde-
lek, ki pa se zdaj že prakti-
čno podira, stavba je dotra-
jana. Že dlje časa smo pos-
kušali najti rešitev, da stavbe 
statično obnovimo in ener-
getsko saniramo, a nekako 
ni bilo uspeha. Šele epide-
mija covida-19 je nazorno 
pokazala, da je treba poso-
dobiti infrastrukturo našega 
zdravstva. Na srečo smo Kli-
niko Golnik uvrstili v projekt 
React-EU, ki nam bo omo-
gočil, da zgradimo sodoben 
izolacijski oddelek. V njem 
bomo uredili tudi Nacional-
ni laboratorij nivoja BSL-3 za 
tuberkulozo, saj smo edina 
balkanska država, ki takšne-
ga laboratorija še nimamo. 
Vzpostavili bomo oddelke 
za izolacijo, ki jih bo mogoče 
uporabljati za izbruhe covi-
da-19, gripe in drugih nalez-
ljivih okužb dihal.

Kako daleč ste s projektom?
Smo v fazi pridobivanja 

dokumentacije, gradbene-
ga dovoljenja. Takoj zatem 
bomo objavili javni razpis 
za izvajalca del, s katerimi 
bi morali začeti proti koncu 
letošnjega leta, saj je rok za 
dokončanje del že konec leta 
2023. To je zelo malo časa, 
in če se bomo držali načrto-
vane časovnice, bomo, vsaj 
mislim tako, v vsej sodob-
ni zgodovini Slovenije prva 
zdravstvena ustanova, ki bo 
v tako kratkem času zgradila 

nov objekt. To je edinstve-
na priložnost in resnično 
upam, da ne bo vmes nepri-
čakovanih birokratskih ovir 
in da bomo evropska sreds-
tva, ki so na voljo, tudi izkori-
stili v dobrobit državljanov.

Leta 1921 je bila to bolniš-
nica za bolnike s pljučno 
tuberkulozo. Leta 2021 Kli-
nika Golnik ostaja referen-
čna ustanova za zdravljenje 
tuberkuloze pri nas.

Tuberkuloza še vedno 
obstaja, ni pa to več javnoz-
dravstveni problem velikos-
ti, kot je bil pred stotimi leti. 
Takrat je bila to bolezen z 
veliko pojavnostjo, približno 

tretjina obolelih (med njimi 
je bilo veliko mladih) je umr-
la. Nekateri bolniki so se zaz-
dravili, vendar niso dožive-
li pričakovane življenjske 
dobe po tem. V petdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ko 
so prišli antibiotiki za zdra-
vljenje tuberkuloze, se je 
praktično zgodil čudež, kar 
bi bilo primerljivo s tem, da 
bi danes naredili učinkovito 
zdravilo za vse vrste raka.

Trenutno je v Sloveniji 
okoli sto bolnikov s tuberku-
lozo letno, od tega je polovi-
ca starejših ljudi, ki so v mla-
dosti dobili bacil in se okuži-
li, niso pa zboleli; na pozna 
leta, ko odpornost pada, se je 

bacil reaktiviral. Potem ima-
mo marginalne skupine s 
slabim življenjskim slogom 
in pa pomembno skupino, 
priseljence oziroma delov-
ne migrante, ki prihajajo iz 
dežel z večjo prevalenco. To 
je eden glavnih bazenov, iz 
katerih prihaja tuberkuloza 
na Zahod. Ohraniti mora-
mo budnost, da se tuberku-
loza znova ne razplamti. 

Predvsem v deželah nek-
danje Sovjetske zveze in 
še ponekod drugje po sve-
tu se je pojavila rezistenca 
na antibiotike proti tuber-
kulozi. To je skrb vzbuja-
joč trend. Za zdaj še imamo 
režime zdravljenja z novimi 

generacijami antibiotikov, 
vendar pa je takšno zdrav-
ljenje reda velikosti stokrat 
dražje. 

Pred kakšne izzive vas je 
postavila epidemija covi-
da-19? 

Epidemija covida-19 nas 
je postavila pred »stresni 
test«. Gre za novo bolezen, 
učili smo se sproti. Sproti 
smo spremljali tisto, kar so 
odkrili v svetu, in sproti ana-
lizirali tudi lastne izkušnje. 
Veliko smo raziskovali, ana-
lizirali podatke in smo v raz-
merah, ki jih ima današnja 
znanost, poskušali optimizi-
rati zdravljenje covidnih bol-
nikov. 

Upam in pričakujem, da 
naslednja zima ne bo več 
taka, kot je bila zadnja, lah-
ko pa, da tudi še nismo vide-
li zadnjega poglavja te epide-
mije. V mislih imam nove 
mutacije virusa, ki bodo 
spremenile celotno sliko. 
Ampak takega udara verje-
tno le ne bo več, kar pa ne 
pomeni, da bo covid izginil; 
bolniki bodo še vedno priha-
jali. Klinika se mora temu 
prilagoditi. Več izzivov je: 
obdržati bolnišnico na obra-
tih, da oskrbimo še prebi-
valstvo z drugimi bolezni-
mi, zaščititi osebje in bolni-
ke, da se med njimi ne razši-
ri covid, tudi gripa. Spreme-
niti bo treba modele financi-
ranja, saj na oddelek z oku-
ženimi bolniki ne moremo 
nameščati drugih bolnikov, 
četudi je nekaj postelj praz-
nih.  

Epidemija pa je ponudi-
la tudi priložnost, da se del 
opreme obnovi, dobršen del 

Sto let Klinike Golnik
Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.,  
direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Sedanji direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik doc. dr. Aleš 
Rozman, dr. med., spec. / Foto: Gorazd Kavčič

Oddelek intenzivne nege leta 1975 ... / Foto: arhiv Klinike Golnik

V petdesetih 
letih prejšnjega 

stoletja, ko so 
prišli antibiotiki 

za zdravljenje 
tuberkuloze, 

se je praktično 
zgodil čudež, 

kar bi bilo 
primerljivo 
s tem, da bi 

danes naredili 
učinkovito 

zdravilo za vse 
vrste raka. ... in oddelek intenzivne nege danes / Foto: arhiv Klinike Golnik
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intenzivnega oddelka smo 
posodobili. Naslednji korak 
so primerni prostori.

V nekem intervjuju ste deja-
li, »da se bo treba odločiti, ali 
bo naša stavba spomenik ali 
bolnišnica«. 

Stavbe in tudi bližnji grad, 
ki je opuščen in v slabem sta-
nju, so spomeniško zavaro-
vani. Če naletimo na nemo-
goče ovire, kako vse to obno-
viti in narediti sodobnejše 
prostore, potem mi na tem 
prostoru ne moremo več 
bivati in bomo morali iska-
li priložnost drugje. Financi-
ranje, ki ga Klinika prejema, 
je namenjeno izključno bol-
nikom, ne za obnovo kultur-
ne dediščine.

Da ta kulturna dediščina 
zaživi skupaj z bolnišnico, je 
treba vključiti ustrezne insti-
tucije in drug vir financiran-
ja. Bolnišnica ima svoje zah-
teve, to ni muzej, to je pro-
stor, kamor se hodijo ljudje 
zdravit po sodobnih načelih. 
Pričakujem predvsem sode-
lovanje in večji angažma 
resorja za kulturo in spome-
niškega varstva, da nas ne 
bodo obremenjevali z nemo-
gočimi zahtevami in da tudi 

oni prispevajo delež v obno-
vo te dediščine. Mi denarja, 
ki je namenjeno zdravljenju 
bolnikov, ne moremo in ne 
smemo vlagati v to.

Kdo vse so vaši bolniki?
Bolnišnica se je po petde-

setih letih prejšnjega stolet-
ja, ko je začela tuberkuloza 
konstantno upadati, preob-
likovala v specializirano bol-
nišnico za pljučne bolezni in 
alergijo. V zadnjem desetle-
tju smo tudi torakalna klini-
ka v sodelovanju s Kirurgijo 
Bitenc.

Večina naših bolnikov so 
tisti, ki potrebujejo diag-
nostiko zaradi raznih spre-
memb v pljučih, težav z 
dihanjem. V evropskem pro-
storu smo predvsem v inter-
ventni pulmologiji pa tudi 
v alergologiji in specialni 
pulmologiji v samem vrhu; 
sodelujemo pri oblikovanju 
smernic, strategijah za raz-
voj te stroke.

Uspešni smo na podro-
čju kroničnih obstruktiv-
nih pljučnih bolezni, obra-
vnavamo približno polovico 
bolnikov s pljučnim rakom 
v Sloveniji pa tudi druge 
bolj zapletene bolezni pljuč, 

genetske bolezni pljuč. V 
naših laboratorijih je veliko 
znanja in so dobro oprem-
ljeni.   

Smo najmočnejši center 
za alergologijo v Sloveni-
ji, imamo center za motnje 
dihanja v spanju in smo tudi 
učni center.

Na Kliniki Golnik je veliko 
strokovnjakov, ki so uvelja-
vili svoje ime tudi v tujini. 

Veliko jih je, ki so na svo-
jih področjih dosegli nap-
redke v znanosti, se izkaza-
li kot zelo dobri pedagoški 
delavci, organizatorji, moti-
vatorji. Vsak je pustil pečat. 
Spomnim se reka: Mi stoji-
mo na ramenih svojih pred-
nikov ... Vse to se prenaša in 
se ohranja.

Kakšni so kadrovski izzivi?
Izkazalo se je, da je ozko 

grlo zdravstva predvsem 
področje zdravstvene nege. 
Covid-19 je povečal potre-
bo po teh kadrih, spremenil 
se je način dela – in ne gre z 
manj ljudmi. 

Kadri so velik izziv sodo-
bnega zdravstva. Zdravstve-
ni poklici so izgubili svojo 
priljubljenost, delo poteka 
v izmenah, ob koncih tedna 
... Mogoče se ponavljam kot 
stara plošča, a treba bi bilo 
ovrednotiti delo zdravstve-
nih delavcev tako finančno 
kot z ustreznim statusom. 
Večina prebivalstva tega ne 
vidi, dokler sami ne pride-
jo v situacijo, ko so odvisni 
od tega, da jih nekdo umije, 
nahrani, oskrbi, zdravi.

Kako daleč ste s pripravo 
strateškega razvojnega načr-
ta Klinike Golnik?

V bistvu je dobro, da ni bil 
narejen pred epidemijo, ker 
se je situacija povsem spre-
menila in bi ga morali zače-
ti pripravljati znova. Želi-
mo biti dober delodajalec, 
prijazen in korekten do svo-
jih zaposlenih, da privabi-
mo zdravnike, sestre in dru-
go osebje, ki ga bolnišnica 
potrebuje. To je ena glavnih 
usmeritev. Druga stvar je že 
omenjena prostorska situa-
cija in sanacija stavb. Potem 
so še sodobni procesi, da 
ljudje, ki prihajajo v usta-
novo, ne čakajo, se ne zbira-
jo v čakalnicah, da vse teče 
gladko in hitro. Če so v pro-
cesu diagnostike, naj bo dia-
gnoza opravljena čim prej, 
da se začne terapevtsko 
delo. V sklopu tega razmiš-
ljamo tudi o povezovanju s 

primarnim in sekundarnim 
nivojem zdravstva, da zač-
nemo resnično graditi na t. 
i. medicini vrednosti, bolni-
ka spremljati skozi ves krog 
njegove bolezni do faze, ko 
se rehabilitiran lahko vrne 
nazaj v življenje, delovni 
proces. Pri tem si v prihod-
nosti obetamo pomoč tele-
medicine.

Določene stvari so seveda 
odvisne od nas (optimizira-
nje procesov, dodatne zapo-
slitve, krepitev kulture znan-
ja ...), tu si sami lahko posta-
vimo roke. Tisto, kar bi nam 
precej olajšalo poslovanje, 
delo, pa je odvisno tudi od 
veljavne zakonodaje, pred-
vsem sistem upravljanja in 
financiranja javnih zavodov 
je zastarel, nefunkcionalen. 

Kaj bi poudarili v svojem 
uvodniku ob stoletnici?

Teh sto let je neverjet-
nih. Pred stotimi leti so še 
na območju bolnišnice pri-
delovali hrano, elektrifika-
cija se je šele razvijala, infe-
kcijske bolezni so bile glav-
nina vzrokov za prezgodnjo 
umrljivost. V času enega živ-
ljenja stoletnika pa se je svet 
povsem spremenil. Neka-
tere bolezni so postale pov-
sem ozdravljive, preprečlji-
ve, nekatere so celo iztrebi-
li (npr. črne koze), vmes so 
šli na Luno ... Marsikaj se je 
zgodilo. Imamo optimizem, 
ko se pri boleznih sedanjo-
sti, ki so še vedno smrtono-
sne, dogajajo veliki premi-
ki. Že prestopamo na pod-
ročje zgodnjega odkrivan-
ja genetskih bolezni, kar bo 
tudi izziv za naslednjo gene-
racijo. Ta napredek je navdi-
hujoč. Po drugi strani si pa 
želim, da bi tudi naša zavest, 
človečnost, rastla skladno s 
tem, da bi dojeli to širino, da 
bi postali prijaznejša, strp-
nejša in manj groba družba. 
Da bi postali bolj velikodu-
šni. Tako zelo toksični zna-
mo biti v odnosih, pa morda 
še nikoli v zgodovini nismo 
tako dobro živeli kot danes. 

Teh sto let je 
neverjetnih. 
Pred stotimi leti 
so še na območju 
bolnišnice 
pridelovali 
hrano, 
elektrifikacija se 
je šele razvijala, 
infekcijske 
bolezni so 
bile glavnina 
vzrokov za 
prezgodnjo 
umrljivost. V 
času enega 
življenja 
stoletnika pa se 
je svet povsem 
spremenil. 
Nekatere 
bolezni so 
postale povsem 
ozdravljive, 
preprečljive, 
nekatere so celo 
iztrebili ...Dr. Josip Prodan z bolnicami v ležalni lopi z velikim panoramskim oknom leta 1930 

Zdravilišče Golnik na razglednici iz leta 1937. Kmalu so zaradi ugodnih klimatoloških 
pogojev iz zakladnice narave poskušali črpati vse tisto, kar bi bolnikom lahko pomagalo k 
ozdravitvi. / Foto: arhiv Klinike Golnik 

Današnja zunanja podoba Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik z 
značilno fontano / Foto: arhiv Klinike Golnik 

 F
ot

o:
 a

rh
iv

 K
lin

ik
e 

G
ol

ni
k



GORENJSKI GLAS

ZGODOVINA

16 petek, 2. julija 2021

Dr. Zdenka Pajer-Likozar

S
tarša Cirila Pajer-
ja Franc Pajer in 
Neža Mihelič sta 
se poročila 12. 11. 
1873 v župnijski 

cerkvi sv. Martina v Stražiš-
ču pri Kranju. Franc, rojen 
v Struževem 9. 3. 1848, je 
ob poroki stanoval v Stru-
ževem št. 28. Neža, roje-
na v Podbrezjah 8. 1. 1852, 
pa je stanovala na Gorenji 
Savi. Franc Pajer je bil dni-
nar, ko pa je v Kranj prišel 
vlak, se je zaposlil na želez-
nici kot železniški delavec. 
V zakonu je Neža Francu 
rodila devet otrok. Prvi sin 
Franc je bil rojen še v Stru-
ževem 27. 10. 1874. Nato pa 
so sledili: Lucija 13. 12. 1875, 
Helena 6. 4. 1877, Marija 18. 
2. 1879, Valentin 8. 2. 1881, 
Pavlina 27. 7. 1887, Frančiš-
ka 6. 1. 1889, Katarina 12. 11. 
1890 in Ciril 4. 7. 1892. Vsi 
so bili rojeni v Kranju, Sav-
sko predmestje 26, danes 
Vodopivčeva 9. Mati Neža je 
bila ob zadnjem porodu sta-
ra 40 let, oče 44, med prvim 
in zadnjim sinom je bilo 18 
let razlike. Oče Franc Pajer 
je umrl leta 1924, žena Neža 
pa 1925. Oba sta bila poko-
pana na starem pokopališ-
ču pri Križu v Kranju, danes 
Prešernov gaj. Leta 1924 je 
v Kranju umrla tudi Luci-
ja Pajer, samska. Frančiška 
Pajer je bila poročena Kavčič 
in je umrla 6. 5. 1931 v Kran-
ju. Helena in Marija sta bili 
poročeni ter živeli in umrli 
v Ljubljani. Helena je ime-
la pet hčera, Marija pa eno. 
O najstarejšem sinu Fran-
cu vemo le, da je imel ene-
ga sina.

Troje od otrok, in sicer 
Valentin, Pavlina in Katari-
na, so od leta 1907 do leta 
1911 odšli v Združene drža-
ve Amerike. Prvi je odšel 
Valentin, po poklicu klepar, 
in sicer leta 1907. Odpotoval 
je iz Trsta z ladjo Frances-
ca, star 26 let. V New York je 
prispel 3. 8. 1907. Po imigra-
cijskih knjigah Ellis Islanda 
je v New York potoval k svo-
ji nevesti Ivanki Smole, ki je 
tedaj stanovala na naslovu 10 
Clinton Ave, Brooklyn, New 
York. Doma je bila iz Ihana 
pri Domžalah. Leta 1908 sta 
mu sledili sestri – 19 letna 
Frančiška in 17 letna Katari-
na. Odpotovali sta iz Kranja 
čez Trst z ladjo Martha Was-
hington in pripotovali na 
Ellis Island v New York 10. 
9. 1908. Tedaj je njun brat 

stanoval na naslovu 150 4th 
Ave, Brooklyn, New York. 
Za Frančiško je v imigracij-
ski knjigi vpisana zdravniš-
ka pripomba: »Dr. chest cur-
vature of spine, and defor-
mity of chest which affects 
ability to earn a living« (Dr. 
ukrivljenost hrbtenice prs-
nega koša, deformacija prs-
nega koša, ki vpliva na zmož-
nost za preživljanje). Katari-
na je ostala v ZDA, medtem 
ko se je »grbasta« Frančiška 
morala vrniti domov, ker so 
jo na Ellis Islandu zavrnili. 
Od Katarine se je ohranila le 
voščilnica za veliko noč »A 
Joyful Easter« z njenim pod-
pisom in datumom »15. 3. 
1910, New York, America«.

Valentin Pajer se je leta 
1911 z ženo Ivanko in nekaj 
mesecev staro hčerko Ivan-
ko vrnil v Kranj, vendar ne 
za dolgo. V časopisu Goren-
jec je avgusta in septembra 
1911 sicer objavil: 

»Priporočilo in nazna-
nilo – Slavnemu občins-
tvu v mestu Kranju in oko-
lici uljudno naznanjam, da 
zopet otvorim kleparsko 
obrt v Kranju št. 103 (danes 
Cankarjeva ul. 4, op. p.), tik 
ljudske šole Sprejemal in 
izvrševal bom vsa v klepar-
sko stroko spadajoča dela. 
Potrudil se bom vsestran-
sko, da po svojih najbolj-
ših močeh zadovoljim svo-
je p. n. odjemalce. Postrež-
ba točna. Cene zmerne. Za 
obilen obisk se najvludne-
je priporoča. VALENTIN 
PAJER, kleparski mojster.« 
Kljub oglasom kleparstvo ni 
zaživelo in je obrt opustil 18. 
11. 1911. Konec leta 1911 je iz 
Trsta z ladjo Martha Was-
hington ponovno odpoto-
val z družino v ZDA in pris-
pel na Ellis Island 5. 12. 1911. 
Z njim je pripotovala tudi 
24-letna sestra Pavlina. Kot 
njihov naslov je naveden 415 
4th St., Brooklyn, New York. 
Nihče od treh se ni nikoli več 
vrnil v Kranj. Valentinu in 
Ivanki je hčerka Ivanka kas-
neje umrla v četrtem letu sta-
rosti. Imela pa sta še tri otro-
ke, dve hčerki in sina. Katari-
na se je poročila Della Penna 
in imela hčerko in sina. Pav-
lina pa se je poročila s Cha-
dom in imela dve hčerki. 
Njihovi številni potomci so 
danes razkropljeni po vseh 
ZDA. Samo lani umrli vnuk 
Valentina Pajerja je imel 7 
otrok, 22 vnukov in 20 pra-
vnukov. Valentin Pajer je bil 
vzdrževalec stavb in je umrl 
8. 1. 1967 v Brooklynu v New 

Yorku, star 86 let, njegova 
žena Ivanka pa 9. 2. 1977, 
stara 90 let.

Iz Avstro-Ogrske se je 
izseljevanje ljudi v razne 
kraje, najbolj pa čez ocean, 
razmahnilo po letu 1820 in 
se vse bolj širilo do izbruha 
prve svetovne vojne. Izselje-
vanje je bilo pretežno odvis-
no od gospodarske situacije 
doma in potreb po določeni 
delovni sili v tujini. Za neka-
tere je pot v Ameriko pome-
nila versko ali politično svo-
bodo, za druge svobodo pred 
vojaško obveznostjo. Čeprav 
je bil New York največje in 
najpomembnejše pristaniš-
če, je bilo vzdolž obale Zdru-
ženih držav še sedemdeset 
drugih zveznih imigrant-
skih postaj.

Iz Kranja do Trsta so poto-
vali z vlakom. Na prelomu iz 
19. v 20. stoletje je bila Lju-
bljana pomembno železniš-
ko križišče proti sredozem-
skim in atlantskim pristani-
ščem. Čez Ljubljano je pote-
kalo množično izseljevan-
je iz srednje in jugovzhod-
ne Evrope v Ameriko. Imela 
je številne izseljenske pisar-
ne, hotele, gostilne in trgovi-
ne, zlasti blizu Kolodvorske 
ulice. Trst pa je bil najpo-
membnejše avstrijsko pris-
tanišče. Potovanje z ladjo od 
Trsta do New Yorka je traja-
lo od devet do deset dni in za 
večino izseljencev se je zde-
la Amerika blizu.

Ladja Francesca, imeno-
vana po cesarju Franc Jože-
fu, je bila parnik, zgradi-
lo jo je podjetje Russell & 
Company v Glasgowu na 

Škotskem leta 1905. Imela 
je 4.946 ton, bila 359 čevljev 
(109,4 m) dolga, 48 čevljev 
(14,6 m) široka, dosegla je 
hitrost 12 vozlov (22,2 km/h) 
in je sprejela 1580 potnikov 
(30 prvi razred, 50 drugi raz-
red, 1580 tretji razred). Plu-
la je pod avstrijsko zasta-
vo iz Trsta v New York. Kas-
neje pa tudi iz Trsta v Juž-
no Ameriko. Plula je do leta 
1926. Ladja Martha Washin-
gton je ime nosila po ženi 
prvega ameriškega predsed-
nika Georgea Washingtona. 
Zgrajena je bila leta 1908 v 
Glasgowu na Škotskem v 
isti ladjedelnici kot France-
sca. Imela je 8.347 ton, bila 
460 čevljev (140 m) dolga 
in 58 čevljev (17,7 m) širo-
ka. Dosegla je hitrost 17 voz-
lov (31,5 km/h) in je sprejela 
2190 potnikov (60 prvi raz-
red, 130 drugi razred, 2000 
tretji razred). Plula je do leta 
1934.

Atlantik je redko nudil 
gladko prečkanje. Pogo-
sti viharji in visoko mor-
je so povzročili zibanje lad-
je, kar je pri večini potnikov 
povzročilo bolezen. Stotine 
migrantov v revnejšem raz-
redu je bilo strpanih v pod-
palubju, kjer so preživeli 
večino časa na ozkih ležiš-
čih v ozračju, napolnjenem 
z boleznijo. Olajšanje jim je 
prinesel zadnji dan na lad-
ji in prvi pogled na Kip svo-
bode in Ellis Island – zadnjo 
oviro v Ameriko.

Prihajajoče je ob vstopu 
v newyorško pristanišče ob 
ustju reke Hudson na oto-
ku Liberty Island pozdravil 

Kip svobode (Statute of 
Liberty). Kip ženske predsta-
vlja Libertas, rimsko boginjo 
svobode, ki v iztegnjeni des-
nici drži pozlačeno baklo. 
Visok je 46 m, od tal do bakle 
pa 93 m in vsebuje 91 ton 
bakra. Krona s sedmimi žar-
ki oblikuje avreolo, ki prvot-
no simbolizira sonce, tukaj 
pa sedem morij in sedem 
celin in skupaj z baklo naz-
nanja sporočilo, da »Svobo-
da razsvetljuje svet«. Pokon-
čni kip se dviguje nad verigo 
napol skrito pod haljo, ki jo 
je s tal težko opaziti. V nje-
ni levi roki je tabula ansa-
ta (plošča z ročaji), simbol 
sodnega prava, z napisom 
»JULY IV MDCCLXXVI« 
(4. julij 1776), datum ame-
riške Deklaracije o neodvis-
nosti. Dvoje notranjih polža-
stih stopnišč vodi do razgle-
dne točke na kroni. Dostop 
skozi roko po 12 m dolgi les-
tvi do balkona okoli bakle je 
zaprt zaradi varnosti vse od 
leta 1916. Kip je spomin na 
francosko-ameriško prija-
teljstvo in ga je izdelal fran-
coski kipar Frederic Augu-
ste Bartholdi (1834–1904). 
Postavljen je bil 28. 10. 1886 
ob 100-letnici neodvisnosti 
ZDA in je simbol Amerike, 
njene liberalnosti in odpr-
tosti.

V letih od 1855 do 1890 je 
v New Yorku Castle Garden 
na Manhattnu sprejel veči-
no izseljencev v Ameriko. 
Castle Garden je začel svoje 
zanimivo življenje kot utrd-
ba, zgrajena za obrambo pri-
stanišča New York pred Bri-
tanci med vojno leta 1812. 

Opisane so usode nekaterih članov družine Pajer iz Kranja, predvsem otrok Valentina, Frančiške, Katarine in 
Pauline na poti v New York, ter življenje najmlajšega Cirila, ki je ostal doma.

Po poteh družine Pajer

Družina Franca Pajerja 9. 5. 1920; z leve stojijo: Marija, Frančiška, Lucija, Franc, Helena, 
spredaj mama Neža, Ciril in oče Franc

Čez Ljubljano 
je potekalo 
množično 

izseljevanje 
iz srednje in 

jugovzhodne 
Evrope v 

Ameriko. Imela 
je številne 

izseljenske 
pisarne, 

hotele, gostilne 
in trgovine, 
zlasti blizu 

Kolodvorske 
ulice.
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Leta 1824 je bil odprt kot ljud-
ski kulturni center in gleda-
lišče, 3. 3. 1855 pa je nato pos-
tal imigrantska postaja. Pos-
tal je prvi ameriški spreje-
mni center in je sprejel več 
kot osem milijonov izseljen-
cev, predno so ga zaprli 18. 
4. 1890. Nato so dve leti imi-
grante sprejemali na stari 
ladijski postaji na Manhatt-
nu, dokler niso odprli nove 
prostore na Ellis Islandu 1. 1. 
1892. Ellis Island je bil naj-
prej vojaško področje z zače-
tkom leta 1808. Leta 1890 je 
bil otok proglašen za vladno 
imigrantsko postajo. Ogenj 
je 15. 6. 1897 do tal uničil 
prvotne stavbe in zgrajena 
so bila nova poslopja v vre-
dnosti 1,5 milijona ameri-
ških dolarjev. Vrata novim 
izseljencem so bila odpr-
ta 17. 12. 1900. Glavna stav-
ba, 338 čevljev (103 m) dol-
ga in 168 čevljev (51 m) širo-
ka, je imela štiri kupolaste 
stolpe in prostorno Registr-
sko sobo v drugem nadstro-
pju. Strop v Veliki dvorani, 
obložen s terakoto, je bil 60 
čevljev (18 m) visoko nad tle-
mi, ki so jih čistili dvakrat na 
dan. Trije bronasti in stekle-
ni lestenci s stotimi žarnica-
mi so prostoru dajali obču-
dovanja vreden pogled. Prvi 
pogled na to sceno je verjet-
no potrjeval zgodbe, ki so jih 
izseljenci slišali o blaginji v 
Ameriki. Leta 1911 so odprli 
še imigrantsko zdravstveno 
postajo. Po drugi svetovni 
vojni so se imigracije zma-
njšale in Ellis Island so zapr-
li 29. 1. 1954. Po letih propa-
danja so izvedli glavna resta-
vriranja stavb in leta 1990 je 
obnovljena postojanka pos-
tala nacionalni muzej.

Več kot sto milijonov 
Američanov je neposred-
no povezanih z imigran-
ti, ki so vstopili skozi Ellis 
Island. Otok je pomenil vra-
ta v ZDA za več kot 16 mili-
jonov ljudi. Bolni, zmedeni 

in izčrpani od vožnje so bili 
migranti stisnjeni v Veliki 
dvorani. Na obleko so ime-
li pripete identifikacijske 
številke in so čakali na šte-
vilne preiskave. Izkušnja je 
bila za večino prišlekov stre-
sna, ker so jih natančno opa-
zovali vse od trenutka, ko 
so stopili na otok. Inšpek-
torji so iskali znake bolezni 
ali slabega počutja, opazova-
li hojo, iskali prazen pogled 
kot znak slaboumnosti ali 
zadihanost, ko so se vzpe-
njali v sprejemno dvorano. 
Ko so prispeli v dvorano, so 
jih usmerili mimo pregrad 
iz medeninastih cevi, da je 
bil prostor videti kot začas-
no bivališče za živino. Kas-
neje pregrade neprijetnega 
videza zamenjali s klopmi. 
Družinski člani so bili pogo-
sto ločeni, ker so bili neka-
teri sprejeti, drugi pa zavrn-
jeni. Nekateri niso prenesli 
misli na deportacijo in okoli 
tri tisoč jih je naredilo samo-
mor. Skozi leta so zavrnili 
okoli dva odstotka ljudi. Dan 
na Ellis Islandu se je zdel kot 
večnost. Prišleki so vseskozi 
vedeli, da je za vstop v Zdru-
žene države treba dokazati, 
da si zdrav in se boš v novi 
domovini sposoben preživ-
ljati. Preiskave so bile neu-
smiljene in učinkovite. Prvi 
zdravniki so naredili hiter 
pregled in naredili oznako s 
kredo na desno ramo, saj so 
bili migranti navadno oble-
čeni v temna oblačila. Druga 
skupina zdravnikov je iska-
la znake nalezljivih bolez-
ni. Teh so se na otoku naj-
bolj bali. Trahoma, nalezlji-
va očesna bolezen, ki lahko 
povzroči slepoto, je bil eden 
najpogostejših vzrokov zavr-
nitve. Zdravstveni inšpek-
torji so imeli na Ellis Islan-
du ogromno odgovornost, 
saj so presojali zdravje okoli 
pet tisoč imigrantov na dan.

Ko so šli skozi odločilno 
preiskavo, so šli imigranti 

k registracijskim usluž-
bencem. Prvo vprašanje je 
bilo: »Your name?« (Vaše/
tvoje) ime?) Imena so bila 
vedno težava. Vsi imigran-
ti niso znali črkovati svoje-
ga imena in zbegani urad-
niki so pogosto zapisali ime-
na, kot so jih slišali. Za pol-
nim imenom je sledilo: leto 
in mesec rojstva; spol; sam-
ski ali poročen; poklic; zmo-
žen brati ali pisati; narod-
nost; zadnje prebivališče; 
pristanišče prispetja v Zdru-
žene države; končna desti-
nacija v Združenih državah: 
država in kraj; ali je potnik 
imel vozovnico do končne 
destinacije; ali je prevoz pla-
čal sam ali ga je plačala kate-
rakoli druga oseba ali kak-
šna korporacija, združenje 
ali vlada; ali je imel v posesti 
50 dolarjev, in če manj, koli-
ko; ali je bil kdaj prej v Zdru-
ženih državah, če da, koliko 
let; ali se bo pridružil sorod-
nikom ali prijateljem, če da, 
katerim sorodnikom ali pri-
jateljem, njihovo ime in pol-
ni naslov; ali je bil kdaj v ječi 
ali sirotišnici, ali prejemal 
dobrodelna sredstva, če da, 
v kateri državi; ali je poliga-
mist; ali je anarhist; ali ima 
dogovor za delo v Združenih 

državah; zdravstveno stanje 
psihično in fizično; iznaka-
ženost ali pohabljenost: tra-
janje in vzrok; višina; barva 
polti; barva las in oči; spo-
znavni znaki; kraj rojstva: 
država in kraj. 

Imigranti, ki so prišli sko-
zi stroge preglede, so nato 
odšli v sobo za prtljago po 
svoje stvari. Navada je bila, 
da so sorodniki in prijatel-
ji prinesli ameriška oblači-
la in s tem so za seboj pus-
tili mnoge domače običa-
je. Od tam so pot nadaljeva-
li v menjalnico, kjer so mar-
ke, drahme, lire, zlote in kro-
ne zamenjali za ameriški 
denar. Zadnja postaja je bil 
železniški agent, kjer so lah-
ko dobili vozovnice do svoje 
sanjske destinacije. Manjša 
ladja jih je odpeljala na celi-
no. Kdor se ni ustavil v New 
Yorku, je pot nadaljeval do 
železniške postaje v New 
Jerseyju.

Leta 1910 je po ameriš-
kem štetju prebivalstva v 
Združenih državah živelo 
123.631 oseb prve in 59.800 
oseb druge generacije, roje-
ne v Združenih državah, ki 
so navedle slovenski mater-
ni jezik. Istega leta je bilo v 
tedanji Avstro-Ogrski s slo-
venskim občevalnim jezi-
kom 1.183.300 oseb, Ljublja-
na pa je tedaj imela 42.000 
prebivalcev.

Najmlajši Ciril Pajer je bil 
pri 1. sv. obhajilu 26. 6. 1904 
in je končal tri razrede Ljud-
ske šole v Kranju. Namesto 
v četrti razred ga je oče pos-
lal na delo. Zaradi Cirilovih 
šolskih zamud je 14. 1. 1906 
oče Franc prejel od cesarsko 
kraljevega deželnega šolske-
ga sveta v Ljubljani kazen 
v višini 272 kron. Oče se je 
na to kazen 8. 2. 1906 pri-
tožil in šolski svet mu je 16. 
3. 1906 kazen »milostnim 
potom odpustil«. Mestno 
županstvo v Kranju je 16. 2. 
1906 Cirilu izdalo Delavske 
bukvice (Arbeitsbuch), ki jih 
je podpisal župan Karl Šav-
nik. Iz teh »bukvic«, napisa-
nih najprej v nemški gotici 
in nato še v slovenskem jezi-
ku, se razbere, da je tedaj 

14-letni Ciril bil tovarniški 
delavec, da je imel sredora-
slo postavo, okrogel obraz, 
črnorjave lase, rujave oči in 
primerna usta, posebnih 
znamenj ni imel. Pod »Ime 
in stanovališče očetovo ali 
varuhovo« je naveden Franc 
Pajer, Kokrško predmestje 
h. št. 7 (danes Kokrški breg 
2). »Privolenje za vstop v 
delovno ali učno razmerje je 
dal: oče.«

Tri leta in pol, od 6. 12. 
1906 do 14. 5. 1910, se je 
Ciril Pajer učil za kleparja v 
Celovcu (Kaspar Krassnig, 
Bau- und Galanterie-Spän-
gler, Klagenfurt, Alter platz 
10). V Celovcu je medtem 
dve leti tudi obiskoval izpo-
polnjevalno šolo. 

Od 15. 5. 1910 do 18. 5. 1911 
je bil v službi pri kleparskem 
mojstru Simonu Negru v 
Cerknici. Iz Cerknice je 19. 
2. 1911 pisal bratu Valentinu 
v New York. Poslal mu je s 
svojo sliko opremljeno poš-
tno kartico, »ker se že toli-
ko časa nisva videla, mislim, 
da me še poznaš«. Kartico 
je poslal na naslov: »Miss. 
V. Pajer, 415 Lo. 4 St., Broo-
kliyy, M. Y. A.«. V Brooklyn 
je prispela 3. 3. 1911, torej v 
14 dneh. Od 22. 5. 1911 do 
22. 8. 1911 je bil Ciril v slu-
žbi pri Francu Lončarju, kle-
parskem mojstru in vodovo-
dnem inštalaterju v Spodnji 
Šiški pri Ljubljani. Od 1. 9. 
1911, ki se je v Kranj z dru-
žino vrnil njegov brat Valen-
tin Pajer, je bil Ciril do 18. 11. 
1911 v službi pri njem. Valen-
tin Pajer je bil prijavljen v 
Kranju kot stavbni, galan-
terijski in umetni klepar. 
Ker je novembra 1911 opus-
til kleparsko obrt in se jese-
ni 18. 11. 1911 ponovno vrnil 
z družino in sestro Pavlino 
Pajer v ZDA, se je Ciril od 1. 
4. 1912 do 2. 9. 1912 zaposlil 
pri G. Bocak's Wtwe, Bau- & 
Galanteriespenglerai, Neu-
marktl (Tržič). Ko je bil od 3. 
9. 1912 do 2. 2. 1913 doma 
pri starših v Kranju, je 24. 9. 
1912 položil izpit za klepar-
skega pomočnika pri Zadru-
gi kovinske obrti v Ljubljani. 
Od 27. 3. 1913 do 31. 3. 1913 

Družinski člani 
so bili pogosto 
ločeni, ker so 
bili nekateri 
sprejeti, drugi 
pa zavrnjeni. 
Nekateri niso 
prenesli misli 
na deportacijo 
in okoli tri tisoč 
jih je naredilo 
samomor. Družina Valentina Pajerja v New Yorku 8. 8. 1953; Ivanka in Valentin Pajer sta v sredini.

Imigrantska stavba na Ellis Islandu v New Yorku leta 1905
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je kot zaposlovalec naveden 
Potrata na Jesenicah. Nato 
se je zaposlil od 9. 4. 1913 
do 14. 8. 1913 pri Ivanu Roji-
ni, kleparju v Spodnji Šiški, 
od 22. 8. 1913 do 28. 7. 1914 
pa je bil zopet zaposlen pri 
Francu Lončarju v Spodnji 
Šiški pri Ljubljani. V klepar-
ski knjigi »Das Klempner-
gewerbe von Chr. Schröder, 
P. Zürner, Leipzig, Atlas I.« 
iz leta 1812 je na notranji 
strani zadnjega lista v knji-
gi Cirilov podpis, datum in 
naslov »Ciril Pajer, Kranj 
št. 10, Kokriško predm., 20. 
9. 1914«, danes Na skali 7. 
Morda je imel tam klepar-
sko delavnico.

Iz Cirilove vojaške knjiži-
ce je razvidno, da je bil od 16. 
10. 1914 do 1. 11. 1918 vojak 
v avstro-ogrski vojski. Bil je 
v Galiciji in Franciji. Iz voj-
ske je prinesel ikono sv. Juri-
ja, ki jaha na konju in s suli-
co prebada zmaja. Na njej 
je napis v cirilici. Iz Franci-
je pa je ostalo na blago vtis-
njeno rdeče srce z napisom 
»Arrêté! Le Coeur de Jesus 
est avec moi!« (Postoj! Srce 
Jezusovo je z menoj!) Ohra-
njena je še iz šotorskega pla-
tna sešita dvojna vrečka, kjer 
je na notranji desni strani 
izpisana letnica 30. 8. 1918 
z naslovom »Ciril Pajer, 
Glavni Trg št. 170, Krain-
burg«. Glavni trg št. 170 je 
bila hiša na »Podrtini«, Mes-
to št. 170, ki so jo podrli ob 
izgradnji novega mostu čez 
Kokro leta 1960. Na levi stra-
ni pa je vojaški naslov »K. K. 
Lir. No. 27, III Komp, Sani-
täts - Abt., Feldpost 53«, kar 
pomeni Cesarsko-kraljevi 
27. ljubljanski domobranski 
pehotni polk, 3. četa – sani-
tetni oddelek, vojna pošta 53.

Dne 16. 10. 1919 je Cirilu 
Pajerju Komisija za poma-
galsko preizkušnjo – Zad-
ruga kovinskih obrtov v 

Ljubljani izdala »izpričevalo 
o preizkušnji za pomagalca« 
v kleparski obrti s prav dob-
rim uspehom. Sresko načel-
stvo v Kranju pa mu je 6. 12. 
1919 izdalo pod št. 17221 obr-
tno dovoljenje za izvrševan-
je kleparske obrti. Klepar-
ske stroje in orodje je imel 
od brata Valentina. Dne 9. 5. 
1920 se je cerkveno poročil 
na Brezjah z Marijo (Mici) 
Šter iz Šenčurja, rojeno 23. 
12. 1900 na Lužah št. 9. Oče 
Marije Šter, por. Pajer, je bil 
Andrej Šter, rojen 29. 11. 
1875 v Cerkljah na Gorenj-
skem št. 82. Po poklicu je bil 
kovač. Mati Marija Bulovc je 
bila rojena 31. 7. 1869 v Šen-
čurju in je bila šest let starej-
ša od moža. Andrej Šter je 
leta 1901, star 26 let, zapus-
til ženo in eno leto staro hčer 
ter odšel v ZDA z ladjo Fries-
land iz Antwerpna v Belgiji. 
Ladja je sprejela 226 potni-
kov v prvem, 102 v drugem 
in 600 v tretjem razredu. 
Plula je pod angleško zas-
tavo. Na Ellis Island je pri-
spel 29. 10. 1901. Kot zad-
nji naslov je navedel Luže, 
kot cilj svojega potovanja pa 
Cleveland. V ZDA je spoz-
nal Slovenko Ivanko in leta 
1913 imel z njo sina Edwar-
da Sterna. Mati Marije Šter, 
por. Pajer, Marija Bulovc, 
por. Šter, je bila šivilja in je 
šivala copate. Umrla je »pri 
Završnik« v Kranju 28. 10. 
1935, Jenkova 7 (danes Tom-
šičeva ul. 30).

V zakonu sta se Ciri-
lu Pajerju rodila dva otro-
ka: sin Valentin 4. 2. 1921 
in hči Marija (Marinka) 21. 
2. 1923. Sin Valentin (Tine, 
Tinko) se je rodil v Kranju 
št. 145 »pri Puppet«, danes 
Maistrov trg 12, in je kas-
neje nadaljeval z obrtjo kle-
parja (o njem več izvemo 
iz članka Moj oče – nemški 
vojak, ki je bil objavljen v 

Snovanjih Gorenjskega gla-
sa 26. 11. 2019). Hči Marin-
ka je bila rojena v Kranju št. 
23 (današnja Cankarjeva ul. 
19). Poročila se je h Kovač v 
Celje leta 1946. Leta 1927, 
ko je Valentin Pajer šel v 1. 
razred osnovne šole, so sta-
novali »pri Završnik«, Jen-
kova ul. 7, danes Tomšiče-
va 30, kjer so imeli tudi pros-
tore za kleparsko obrt. Tu so 
živeli vse do julija 1936. Dne 
28. 9. 1935 so za 58.100 din 
na dražbi od Josipa Štirna 
in Mestne hranilnice v Kra-
nju kupili hišo na današnji 
Tomšičevi ul. 8, tedaj Jen-
kovi ul. 29. Hišo so nadzida-
li za dve nadstropji in zanjo 
9. 7. 1936 dobili vselitveno 
dovoljenje. Sem so prenes-
li tudi kleparsko delavnico. 
Dne 26. 3. 1953 so od sosed-
nje hiše na Tomšičevi ul. 27, 
danes Tomšičeva ul. 6, kate-
re lastnik je bil Peter Kobal, 
odkupili za 180.000 din še 
delavnico in del vrta. Hišo, 
dvorišče in ostali del vrta je 
od Kobala odkupila Franja 

Strniša. Na fasadi hiše, kjer 
je bila kleparska delavnica, 
je visela ulična tabla »Pajer 
Ciril Splošno kleparstvo in 
prodaja kuhinjske posode. 
Kuhinjsko posodo je žena 
Marija prodajala na kranj-
ski tržnici. Kleparsko obrt 
je Ciril Pajer opravljal kot 
samostojen obrtnik od leta 
1919 do 9. 9. 1951, ko je 
umrl za tuberkulozo. Poko-
pan je na kranjskem poko-
pališču. Njegova žena Mari-
ja Pajer, roj. Šter, je umrla 18. 
4. 1971 za rakom na debelem 
črevesu.

Iz Cirilove vojaške knjiži-
ce še izvemo, da je bil 171 cm 
visok, pismen, rimskokato-
liške vere, nos je imel pri-
meren, imel je črne pristri-
žene brke, primerna usta, 
da je brado bril, govoril slo-
vensko, imel velikost čevljev 
42, številko obleke 3. Knjiži-
ca je bila izdana 30. 1. 1935. 
Spadal je pod »Komando 
ljubljanskog vojnog okru-
ga Br. 13«, v red »pešadije«. 
Leta 1935 so ga prvič tudi 

vpoklicali kot rezervista v 
Škofjo Loko, nato leta 1938 
na isto zborno mesto, leta 
1941 v Majdičev Log in leta 
1945 v Čerški gozd.

Ciril Pajer je bil dober 
kleparski mojster, duhovit 
mož, »vicig«, se »hahljal«, 
a bil hitre jeze. Če je izgubil 
pri kartanju, je karte vrgel 
v ogenj štedilnika. Pri igri 
človek ne jezi se pa je vrgel 
figure po tleh. Rad je imel 
naravo. Posebno se je zani-
mal za ptice. V gozdu je zan-
je nabiral mravljinčna jajče-
ca. Ptice je tudi lovil in jih 
nosil domov. Hiša na Tom-
šičevi ulici je bila polna pti-
čjih kletk. Največja kletka je 
visela na dveh stebrih sredi 
visokega stopnišča. V kletki 
je imel v bazenček speljano 
tekočo vodo, da so ptiči lahko 
pili in se kopali, in odtok iz 
bazenčka v strešni žleb. Klet-
ka je bila visoka 150 cm, širo-
ka 102 cm in je imela globi-
no 51 cm. Pomagal je tudi 
pri izdelavi copat. Copate 
je šivala njegova žena Mari-
ja. Šivanja copat se je nau-
čila od svoje mame. Poma-
gala pa je šivati copate tudi 
Marija (Mici) Zupan s Sela 
pri Vodicah, izučena šivilja. 
Mici je prišla kot pomočnica 
k družini Pajer aprila 1946 
in pri njih ostala vse življen-
je. Umrla je 6. 1. 2005 v Kra-
nju in je pokopana v Vodi-
cah. Značaj Cirila Pajerja 
opisujejo v delovni knjižici 
tudi nekateri njegovi deloda-
jalci. Tako ga je 28. 7. 1914 
klepar Franc Lončar iz Spo-
dnje Šiške opisal kot »pošte-
nega in pridnega in za vsa-
ko delo sposobnega, ter ga 
toplo priporoča vsakemu«.

Kaj sta imela brata Valen-
tin in 11 let mlajši Ciril sku-
pnega, saj je prvi živel v New 
Yorku, drugi pa v Kranju? 
Oba sta bila kleparja in oba 
sta se ljubiteljsko ukvarjala 
z jedkanjem kovin. Tako sta 
od Valentina ohranjeni dve 
medeninasti ploščici z dve-
ma različnima vzorcema, 
od Cirila pa steklena plošča 
ter šatulja obdani z bakreni-
ma izjedkanima kovinskima 
ogrodjema. Zanimivo je, da 
sta oba uporabila enaka vzor-
ca.

Povezanost z ZDA se je 
v Pajerjevi družini ohrani-
la vse do danes. Marija Šter, 
por. Pajer, je bila po letu 
1956 šestkrat pri svojem pol-
bratu Edwardu Sternu, moja 
sestra Nuša Pajer, por. Pir-
re, biva v ZDA neprekinje-
no od leta 1967, mama Ivi-
ca Cof, por. Pajer, jo je obi-
skala osemkrat, jaz trikrat 
in moja hči Lea Likozar pre-
dlani. Živi v mestecu Tay-
lors v Južni Karolini. Stiki 
s potomci Valentina Pajer-
ja so se ohranili preko vnuka 
Valentina Pajerja Roberta G. 
Pajerja, ki danes šteje 85 let 
in je priznan pianist.

Ciril Pajer je bil 
dober kleparski 

mojster, duhovit 
mož, »vicig«, 

se »hahljal«, a 
je bil hitre jeze. 

Če je izgubil 
pri kartanju, 

je karte vrgel v 
ogenj štedilnika.

Del popisnega lista za potnike iz podpalubja ladje Martha 
Washington na Ellis Islandu 10. 8. 1908. Na prvem 
mestu pod št. 81 je zapisana Frančiška Pajer z zdravniško 
diagnozo.

Kleparsko spričevalo Cirila Pajerja iz Celovca, 14. 5. 1910

Spomin na prvo svetovno vojno v Franciji, kamor je Ciril 
Pajer prišel iz Galicije



www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

ZGODBE

RAZGLED

Letošnji Festival Radovljica bo 
za razliko od zaradi epidemije 
okrnjene lanske izvedbe spet v 
polni kondiciji. Stran 22

V projektu Junaki naših ulic so 
posneli skladbo in videospot o 
življenjski poti parasmučarja 
Jerneja Slivnika. Stran 23

Dva gorenjska novomašnika 
sta Boštjan Dolinšek iz Župnije 
Stranje in Jurij Slamnik iz 
Župnije Breznica. Stran 24

Maša Likosar

Preden je danes vrhun-
ski maratonec Sandi Novak 
stopil na pot profesionalne-
ga športa, je bil poklicni mi-
zar, ki mu je nesrečni dogo-
dek spremenil življenje. Leta 
2005 je na fantovščini pa-
del in zaradi poškodbe glave 
popolnoma oslepel na levo 
oko, na desno zazna svetlo-
bo. Že med rehabilitacijo na 
URI Soča se je podal na te-
kalno stezo in s tekom dal 
iz sebe vso agresijo in jezo, 
ki sta se kopičili v njem. »Bil 
sem vzkipljiv in razdražljiv. 
Tek mi je pomagal prebro-

diti težke trenutke in me pri-
peljal do tega, da besede 'ne 
zmorem' ne obstajajo. Po-
leg tega sem še malce trmast 
in ob podpori dobrih prijate-
ljev in ekipe sem dosegel več, 
kot bi si kadarkoli drznil sa-
njati,« je pojasnil Sandi No-
vak, ki se je po rehabilitaciji 

pridružil Centru Korak, kjer 
so ga spodbujali in nudili po-
moč. »Ob teku si le ti, si sam 
s seboj. Tek ti ponuditi čas za 
premislek, te sprosti ter zbi-
stri glavo in telo,« je še pou-
daril.

Bilo je leto 2008, ko je pre-
tekel svoj prvi maraton v Lju-
bljani, kjer je skupno na-
stopil petkrat. »Na svojem 
prvem maratonu sem pre-
magal samega sebe in doka-
zal, da tudi invalidi zmore-
mo,« je dejal. Nanizal je še 
štiri maratone v Londonu, 
tri v Dubaju, po enega v Ber-
linu in Hannovru. Leta 2013 
se je na svetovnem prven-
stvu v Lyonu uvrstil na sed-
mo mesto v maratonu, leto 
zatem pa je bil na EP v Wa-
lesu četrti na pet tisoč me-
trov. Leta 2016 je nastopil na 
paraolimpijskih igrah v bra-
zilskem Riu, kjer je osvojil 
osmo mesto. Med drugim je 
nastopil na 15 polmaratonih, 
odtekel tudi več dobrodelnih 
maratonov in se leta 2019 
povzpel na Triglav. Januarja 
lani je ob spremstvu Romana 
Kejžarja in Martina Pintarja 
pritekel do norme za Tokio, a 
igre so bile za eno leto presta-
vljene. Sloveniji je pripadla le 
ena kvota v paraatletiki in po-
leg Novaka je bil kandidat še 
metalec diska Henrik Plank. 
Na podlagi rezultatov je Ko-
misija za tekmovalni šport 
pri Zvezi za šport invalidov 
Slovenije – Slovenskem pa-
ralimpijskem komiteju odlo-
čila, da na igre v Tokio letos 
potuje Plank in Novaku so se 
druge olimpijske igre žal iz-
muznile iz rok.

Šteje vsaka sekunda 
Na poti do uspeha je San-

diju Novaku ves čas stal ob 
strani vodja njegove ekipe in 
dober prijatelj Primož Čer-
nilec, s katerim je treniral 
do leta 2012, ko se je ekipi 
pridružil trener in sotekač 
Roman Kejžar. »Sotekač je 
zelo pomemben, saj me vodi 
mimo ovir, zato mora biti 
vedno vsaj dvajset odstotkov 
bolje kondicijsko priprav-
ljen, da ob meni teče spro-
ščeno in neobremenjeno. 
On so moje oči in pot do ci-
lja,« je povedal Novak. Prve 
maratone sta z njim pretekla 
Primož Černilec in Klemen 
Triler. Ko je Novak zanju 
poslal prehiter, ju je zame-
njal Roman Kejžar. Na olim-
pijskih igrah in v Dubaju je z 
njim tekel tudi Urban Jereb, 
v Londonu pa Martin Pintar 
in Tone Kosmač. Z njihovo 
pomočjo je uspešno prema-
goval 42 kilometrov in 195 
metrov dolge maratone. »Ti 
zadnji metri so včasih ključ-
ni. Za doseganje najboljših 
rezultatov namreč šteje vsa-
ka sekunda in meter. Lani 
sem na primer v Dubaju le 
za tri sekunde ujel olimpij-
sko normo,« je poudaril so-
govornik, ki je svoj osebni 
rekord zabeležil ravno v Du-
baju, ko je maraton pretekel 
v 2 urah, 39 minutah in 57 
sekundah, kar pomeni, da je 
kilometer pretekel v treh mi-
nutah in 47 sekundah. 

Slepi maratonec je sicer v 
letih tekmovalne kariere na 
teden pretekel od 130 do 150 
kilometrov. Pri tem je dodal, 
da vrhunski šport pomeni 

tudi veliko odrekanja in pri-
lagajanja. »Odpoveš se pros-
temu času in zabavi, hra-
na je prilagojena, pravza-
prav se vse vrti okoli trenin-
gov in tekem. Zato je bil čas, 
da si umirim življenje in za-
živim. Poleg tega sta na ko-
nec tekmovalne poti nekoli-
ko vplivala tudi moja starost 
in dejstvo, da nisem bil iz-
bran na letošnje olimpijske 
igre, zato se mi je zdel pri-
meren trenutek, da se poslo-
vim,« je razloge za zaključek 
kariere strnil Novak in dodal 
spomine na najtežji in naj-
lepši trenutek v svoji karieri: 
»Na ljubljanskem maratonu 
sem moral na 39. kilometru 
odstopiti, ker telo ni zmog-
lo, tedaj mi je bilo težko. A če 
s spomini zaobjamem celot-
no tekmovalno kariero, brez 

dvoma zatrdim, da smo se 
vedno imeli lepo, nanizali 
smo neskončno veliko anek-
dot in pripetljajev, ki bi jih 
bilo vredno zapisati v knji-
go.«

Novim izzivom naproti
Po uradnem zaključku 

tekmovalne kariere, ki ga 
je zaznamoval s tiskovno 
konferenco v Domu oddi-
ha ZDSSS Okroglo, se nje-
gova športna pot ne bo kon-
čala. Pred njim je še obilica 
izzivov in novih ciljev. »Še 
vedno bom tekel, osvajal ki-
lometre in vrhove. Morda 
bom sodeloval tudi pri Pla-
ninskem društvu Kranj, kjer 
bom prenašal svoje znanje 
in izkušnje pri delu z inva-
lidi,« je dejal Novak, tudi 
tudi član Medobčinskega 

društva slepih in slabo-
vidnih Kranj. Eden izmed 
njegovih ciljev je premagati 
en kilometer v času pod tre-
mi minutami in petnajsti-
mi sekundami. Njegov tre-
nutni najboljši čas je tri mi-
nute in 23 sekund. Posvetil 
se bo steznemu in vrtnemu 
kegljanju, namiznemu teni-
su za slepe, morda tudi pi-
kadu oziroma kot pravi No-
vak – hobi športom. Ob kon-
cu nam je slepi maratonec še 
zaupal, kdo je Sandi Novak 
poleg vrhunskega tekača. 
»Je preprost fant, ki je vedno 
dobre volje, se rad pogovar-
ja in kuha. Sedaj, ko ne bom 
več tekmoval s časom, pa se 
bom med tekom lahko ozrl 
še za kakšnim brhkim dekle-
tom,« je v šali sklenil Sandi 
Novak. 

Tek mu je dal čas za premislek
Po številnih uspehih in 13-letni tekmovalni poti je Sandi Novak, slepi maratonec iz Dupelj, ki v juliju praznuje 48 let, sklenil tekmovalno tekaško kariero. 
Njegovo življenje se je drastično spremenilo leta 2005, ko je po nesrečnem dogodku izgubil vid. Neprijetne občutke in energijo je sprostil s tekom. Na 
tiskovni konferenci ob zaključku se je zahvalil družini, ekipi in vsem prijateljem, ki so mu stali ob strani na poti do uspeha.

Kariero slepega maratonca Sandija Novaka je zaznamovalo sodelovanje z vodjo  
ekipe Primožem Černilcem (desno) in trenerjem ter sotekačem Romanom Kejžarjem  
(levo). / Foto: Tina Dokl

Sandi Novak je zaključil 
uspešno trinajstletno 
tekmovalno tekaško 
kariero. / Foto: Tina Dokl
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Danes konec opozorilne 
stavke 

Danes zjutraj se končuje 
dvodnevna opozorilna stav-
ka poklicnih gasilcev. Stav-
ko, ki so se ji pridružile vse 
gasilske poklicne enote, ki 
delujejo kot javni zavodi, 
so sprožili v Sindikatu po-
klicnega gasilstva Sloveni-
je, ker zadnja pogajanja z 
vladno stranjo niso prinesla 
večjih premikov. V sindika-
tu celo ocenjujejo, da je vla-
dna stran s svojim predlo-
gom naredila velik korak na-
zaj, s čimer ruši dogovor, ki 
je bil že usklajen z njenimi 
predhodniki v letu 2019. Po-
gajanja naj bi sicer nadalje-
vali prihodnji teden, gene-
ralni sekretar sindikata Da-
vid Švarc pa pričakuje, da 
bosta vlada in resorno mini-
strstvo za obrambo izpolni-
la njihove zahteve, kot so se 
že dogovorili. Med drugim 
zahtevajo ureditev položaj-
nega dodatka vodjem gasil-
ske skupine, vodjem gasil-
ske izmene in vodjem od-
delka ter sklenitev norma-
tivnega dela kolektivne po-
godbe za dejavnost poklic-
nega gasilstva. Če vlada ne 
bo resno pristopila k pogaja-
njem in uresničevanju zah-
tev, bo stavkovni odbor po 
Švarčevih besedah odločal o 
nadaljnjih aktivnostih, med 
drugim je možna tudi napo-
ved daljše stavke, vključno s 

protestnimi shodi. Vladna 
pogajalska skupina pravi, da 
položajni dodatek vodjem 
ne pripada, saj da je položaj-
ni dodatek za te skupine že 
vključen v višje določen iz-
hodiščni plačni razred, s či-
mer se v sindikatu ne stri-
njajo in opozarjajo, da je bilo 
leta 2019 vladno stališče »di-
ametralno nasprotno«.

Vlada naročila izplačilo 
predujma STA, a šele ...

Na relaciji med vlado ozi-
roma njenim uradom za ko-
municiranje (Ukom) in Slo-
vensko tiskovno agencijo 
(STA), ki že šest mesecev ni 
prejela plačila za opravljanje 
javne službe, je bilo ta teden 
precej pestro. Vlada je na po-
nedeljkovi skupščini odloči-
la, da je direktor STA Bojan 
Veselinovič pooblaščenim 
osebam Ukoma dolžan ta-
koj omogočiti vpogled v in-
formacije o notranji organi-
zacijski in računovodsko-fi-
nančni strukturi izvajanja 
poslovnih procesov ter jim 
omogočiti vpogled v vso do-
kumentacijo o finančnem 
poslovanju od 28. junija 
2011. Hkrati je vlada direk-
torju Ukoma Urošu Urba-
niji naložila, da STA naka-
že predujem v višini 845 ti-
soč evrov za pričakovane iz-
datke pri opravljanju javne 
službe, in sicer v treh dneh 
od dneva, ko bo Ukomu 
omogočen vpogled v zah-
tevano dokumentacijo, in 

če STA do takrat z direktor-
jem Ukoma podpiše pogod-
bo o opravljanju javne služ-
be za leto 2021 in zagotovi 
javno dostopnost vsebin na 
spletnih straneh, ki ustre-
zajo storitvam javne služ-
be iz zakona o STA. Spreje-
la je tudi navodilo direktor-
ju STA, da takoj, najkasne-
je pa v 48 urah, umakne tož-
bo in predlog za izdajo za-
časne odredbe za plačilo na-
domestila za opravljanje 
javne službe. V sredo je vla-
da na dopisni seji sprejela še 
sklep o imenovanju poseb-
nega revizorja, ki bo preveril 
izvajanje zakonskih in dru-
gih predpisanih obvezno-
sti v poslovanju STA. Vese-
linovič je včeraj na vlado in 
Ukom naslovil dopis, v ka-
terem med drugim predlaga 
sklenitev sporazuma o zača-
sni ureditvi razmerij med 
STA in Ukomom. Vladi je 
tudi predlagal, naj pokrije 
osemdeset odstotkov že za-
padlih obveznosti in zago-
tovi tudi akontativno teko-
če financiranje v enakem 
odstotku do podpisa konč-
ne pogodbe z Ukomom. 
V STA tudi ne nasprotuje-
jo izvedbi posebne revizi-
je za minulih deset let po-
slovanja, a ob tem opozarja-
jo, da »vse skupaj spominja 
na novi manever zavlačeva-
nja, saj se štetje treh dni, po 
katerih naj bi STA dobila na 
račun sredstva v obliki pre-
dujma, s tem lahko oddalju-
je najmanj v jesen«. 

Predstavitve kandidatov 

Mandatno-volilna komi-
sija državnega zbora je vče-
raj podprla predloge pred-
sednika republike Boru-
ta Pahorja, da se za novega 
ustavnega sodnika imenu-
je Janez Kranjc, za kandida-
ta za sodnika na Splošnem 
sodišču EU v Luksembur-
gu Damjan Kukovec, za vi-
ceguvernerko Banke Slove-
nije Irena Vodopivec Jean 
in za zagovornika načela 
enakosti Miha Lobnik. Ku-
kovec, Vodopivec Jeano-
va in Lobnik so se v sredo 
tudi že predstavili javnosti 
v predsedniški palači, med-
tem ko je javna predstavi-
tev Kranjca predvidena za 
danes. Generalna sekretar-
ka urada predsednika re-
publike Nataša Kovač poja-
snjuje, da Pahor kandidata 
za ustavnega sodnika pred-
laga že tretjič. Tokrat je iz-
koristil možnost, da kandi-
data predlaga tudi izven pri-
javljenih na javni poziv. Kot 
je dejala, je Kranjc nedvom-
no eden najvidnejših prav-
nih strokovnjakov pri nas, 
ki hkrati uživa velik ugled 
tudi v mednarodnih prav-
nih krogih. Kranjc je sicer 
izredni član Slovenske aka-
demije znanosti in umetno-
sti in zaslužni profesor na 
ljubljanski in mariborski 
pravni fakulteti, nosilec vi-
sokih domačih in tujih dr-
žavnih odlikovanj in častni 
doktor tujih univerz.

Poklicni gasilci dva dni 
opozorilno stavkali

Gasilci so tudi med opozorilno stavko opravljali svoje delo, 
le da po nedeljskem režimu, kar pomeni, da nenujnih stvari 
niso opravljali. / Foto: Gorazd Kavčič

Direktorju Ukoma Urošu Urbaniji je vlada naložila izplačilo 
predujma STA v višini 845 tisoč evrov najkasneje tri dni 
zatem, ko bo omogočen vpogled v poslovno in finančno 
dokumentacijo STA. / Foto: Gorazd Kavčič

Dr. Damjan Kukovec je kandidat za mesto sodnika na 
Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu.

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (805)

Počitnice za ustvarjalnost in slovenščino
Osrednji slovenski kultur-

ni organizaciji na Koroškem, 
Slovenska prosvetna zveza 
in Krščanska kulturna zveza, 
bosta v sodelovanju s krajev-
nimi organizacijami tudi le-
tos poleti organizirali števil-
ne dejavnosti za mlade. Na 
njih bo mladim vseh starosti 
hitreje minil čas, obenem pa 
bodo srečanja tudi priložnost 
za utrjevanje slovenščine. So 
dvojezične, ker se zanje zani-
majo tudi nemško govoreči, 
ki na njih dobivajo priložnost 
za spoznavanje slovenščine. 

Slovenska prosvetna zve-
za vabi mlade na kreativne 
in aktivne počitnice v Šen-
tjanž, ki bodo med 10. in 17. 
julijem. Na njih se bosta uče-
nje in izpopolnjevanje zna-
nja slovenščine prepletala z 
igrami in športom. V Domu 
prosvete Sodalitas v Tinjah 

pa bo med 12. in 16. julijem 
druženje mladih, ki se zani-
majo za svet računalništva in 
spleta. Poudarek bo tudi na 
smiselni uporabi spleta in ra-
znih programov. V Tinjah bo 
med 18. in 23. julijem Nara-
voslovni teden v slovenščini. 

Vodil ga bo Christian Urak 
v sodelovanju s strokovnjaki 
za biologijo, fiziko, matema-
tiko in slovenščino. Udele-
ženci bodo spoznavali lepote 
tega okolja in krepili zaveda-
nje, da jih je treba ohranja-
ti in spoštovati. Zadnji teden 

julija in prvi teden v avgu-
stu bosta tako kot že prete-
klih trideset let v znamenju 
Tedna mladih umetnikov 
na Rebrci pri Železni Kapli. 
Organizatorji so Krščanska 
kulturna zveza, Katoliška 
mladina in Mladinski cen-
ter na Rebrci. Prva skupina 
bo na Rebrci ustvarjala in 
uživala v druženju med 26. 
in 31. julijem, druga pa med 
2. in 7. avgustom. Na Rebrci 
bodo med 3. avgustom in 2. 
septembrom tudi Kreativni 
dnevi za mlade. 

Počitniško ponudbo za 
mlade že nekaj let bogati tudi 
Počitniški teden športa in je-
zika v Šentjanžu v Rožu. Le-
tošnji bo med 2. in 6. avgu-
stom. Skupaj ga organizira-
jo Športno društvo in Sloven-
sko prosvetno društvo Šen-
tjanž, Slovenska prosvetna 

zveza in Slovensko planin-
sko društvo v Celovcu. Z 
naravo je povezan tudi Po-
letni kamp na Bleščeči pla-
nini nad Šentjakobom. Za-
čel se bo 30. julija in bo tra-
jal do 1. avgusta. Že peto leto 
zapored ga organizirajo Slo-
vensko prosvetno društvo 
Edinost Škofiče, Slovenska 
prosvetna zveza in Sloven-
sko planinsko društvo Ce-
lovec. Bleščeča planina nad 
Arihovo pečjo je izjemna lo-
kacija s planinskim domom, 
ki ga je zgradilo Slovensko 
planinsko društvo Celovec. 
Bogato ponudbo poletnih 
radosti zaključuje Slovenska 
športna zveza, ki bo v Mla-
dinskem domu v Celovcu 
med 9. in 13. avgustom orga-
nizirala Poletni Kampus, ki 
ga bodo vodili izkušeni peda-
gogi in športni trenerji. 

Takole so risali mladi umetniki na lanskem Tednu mladih 
umetnikov na Rebrci. / Foto: Jože Košnjek
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Miha Naglič

Če bi še živela, bi slovi-
ta britanska princesa Dia-
na v teh dneh praznovala 
svojo šestdesetletnico. Si-
cer pa ta dama, ki je posta-
la ena najprepoznavnejših 
ikon druge polovice dvajse-
tega stoletja, v srcih ljudi in v 
medijih živi tudi po smrti …

Javna podoba

Diana Frances Spen-
cer, znana tudi kot prince-
sa Diana, lady Diana oziro-
ma skrajšano lady Di in va-
ližanska princesa, se je ro-
dila 1. julija 1961 v Sandrin-
ghamu v Norfolku v Angli-
ji; umrla je 31. avgusta 1997 
v Parizu, v avtomobilski ne-
sreči in še vedno ne povsem 
pojasnjenih okoliščinah. 
Ob tej priložnosti poudari-
mo samo njeno javno po-
dobo. »Izmed članov kralje-
ve družine je bila Diana ena 
najbolj priljubljenih v zgo-
dovini in ima s svojim zgle-
dom še danes vpliv na nače-
la mlajših generacij kraljeve 
družine. Bila je močno pri-
sotna na svetovnem prizori-
šču vse od njene zaroke z va-
ližanskim princem leta 1981 
pa do smrti leta 1997. Po-
gosto jo označujejo za naj-
bolj fotografirano žensko 
na svetu. Poznana je bila po 
svojem sočutju, slogu, ka-
rizmi in obsežni dobrodel-
ni dejavnosti, kakor tudi 
po neuspešnem zakonu s 
princem Charlesom. Njen 

nekdanji osebni tajnik jo je 
opisal kot zelo organizirano 
in delovno osebo ter pouda-
ril, da se njen mož ni uspel 
sprijazniti z izredno prilju-
bljenostjo svoje žene, s či-
mer se je strinjala tudi bio-
grafinja Tina Brown. Prav 
tako je dejal, da je kot nje-
gova šefica cenila trdo delo, 
hkrati pa je bila lahko zelo 
vznemirjena, če je čutila, da 
je žrtev nepravičnosti. Paul 
Burrell, ki je delal kot prin-
cesin butler, se je je spomi-
njal kot globokega misleca, 
sposobnega za introspektiv-
no analizo. Včasih so jo opi-
sali tudi kot predano mater 
otrokoma, na katera je moč-
no vplivala s svojo osebno-
stjo in načinom življenja. V 
zgodnjih letih so jo pogos-
to opisovali kot sramežljivo, 
hkrati pa tudi zelo bistro in 
duhovito. Ljudje, ki so imeli 
včasih z njo zaupne pogovo-
re, so jo opisali kot osebo, ki 
jo je vodilo njeno srce, obe-
nem pa so poudarili, da je 
imela močan značaj, saj je 
v kraljevo družino vstopila 
kot neizkušeno dekle z malo 
izobrazbe, ki pa je lahko iz-
polnilo pričakovanja in pre-
magovalo težave zakonske-
ga življenja. / Diana je bila 
znana po svojih srečanjih z 
bolnimi in umirajočimi bol-
niki, z revnimi in odrinjeni-
mi ljudmi, kar ji je prines-
lo veliko priljubljenost. Po-
zornost je posvečala mislim 
in čustvom ljudi. V intervju-
ju leta 1995 je celo pokaza-
la željo, da postane ljubljena 

figura med ljudmi, ko je de-
jala, da četudi ne bo kralji-
ca, bi želela biti kraljica ljud-
skih src. Po mnenju biogra-
finje Tine Brown je Diana 
lahko že z enim pogledom 
očarala ljudi. Njena slava se 
je razširila po vsem svetu in 
vplivala celo na premierja 
Tonyja Blaira, ki naj bi dejal, 
da je Diana pokazala narodu 
nov način, kako biti Britan-
ci. Po njeni zaslugi se je kra-
ljeva družina na moderen 
način posvetila dobrodel-
nosti, vplivala pa naj bi tudi 
na nekatere tradicionalne 
načine gospodinjstva. Eu-
gene Robinson iz The Wa-
shington Posta je v svojem 
članku zapisala, da je vali-
žanska princesa preplavila 
vlogo princese z vitalnostjo, 
aktivizmom in predvsem z 
glamurjem. Alice Carroll iz 
The New York Timesa je Di-
ano opisala kot svež veter, 
ki je bil glavni razlog, da je 
britanska kraljeva družina 
postala znana v ZDA. Kljub 
vsem zakonskim težavam 
in škandalom je Diana še 
naprej uživala visoko stop-
njo priljubljenosti v anke-
tah, medtem ko je njen mož 
dobival zelo nizko podporo. 
Njena najvišja stopnja pri-
ljubljenosti v Združenem 
kraljestvu med letoma 1981 
in 2012 je bila 47 odstotkov. 
/ Diana je po besedah pre-
mierja Tonyja Blaira posta-
la 'princesa ljudskih src' in 
ikonična nacionalna figura. 
Njena tragična smrt je spro-
žila neprimerljiv val žalosti 

in žalovanja ter krizo v kra-
ljevi družini. Andrew Marr 
je izjavil, da je s svojo smrtjo 
oživila kulturo javnega izra-
žanja čustev.« 

Bratov povzetek

Enega najlepših besednih 
portretov lady Di je izre-
kel njen brat, grof Charles 
Spencer: »Diana je pooseb-
ljala sočutje, dolžnost, slog 
in lepoto. Po vsem svetu je 
postala simbol nesebične 
človečnosti in postala bor-
ka za pravice resnično za-
tiranih. Bila je zelo britan-
sko dekle, ki je preseglo na-
cionalnost. V zadnjem letu 
je pokazala, da ne potrebu-
je kraljevega naziva, da bi še 
naprej navduševala s svojo 
čarobnostjo.« (Vir obeh za-
pisov: Wikipedija)

Plemstvo in zoologija

Še moj pripis: moram 
priznati, da te velikanske po-
zornosti, ki jo britanska kra-
ljeva družina zbuja v domači 
in svetovni javnosti, ne razu-
mem. Dobro, kraljica Eliaz-
beta II. je res fenomen prve 
vrste. Njena vnuka in Dia-
nina sinova s soprogama in 
družinama pa res nista taka 
bisera, a jim mediji neneh-
no sledijo. Sam se kot filozof 
in republikanec prištevam k 
Heglovemu stališču, da »je 
skrivnost plemstva v zoolo-
giji«. Dovolim si, da bolj ce-
nim intelektualno kot zoolo-
ško aristokracijo.

Lady Di, šestdeset let

Princesa Diana med enim od svojih številnih dobrodelnih 
obiskov / Foto: Wikipedija

Na obisku v Beli hiši, 9. 11. 1985; z leve: princ Charles, 
princesa Diana, Nancy Reagan in predsednik Ronald 
Reagan / Foto: Wikipedija

Oboževalci princese Diane so po njeni smrti trg pred 
palačo Kensington spontano obložili s cvetjem. London, 31. 
8. 1997 / Foto: Wikipedija

Miha Naglič

»V procesu osamosvaja-
nja še v okviru enotne SFRJ 
je Slovenija postopno prev-
zemala v svojo pristojnost 
posamezne zadeve, ki so se 
do tedaj urejale v Beogradu. 
Formalno je ta proces dobi-
val odraz v celi vrsti aman-
dmajev k obstoječi ustavi, 
ki so končno narasli na šte-
vilo 100 in že s tem ustvar-
jali tolikšno pravno nepre-
glednost, da je bilo nor-
malno upravljanje družbe-
nih zadev skoraj onemo-
gočeno. Ta ustava pa je ob 
vsem tem ohranjala še vse 
tiste sestavine, ki so značil-
ne za realsocialistične ure-
ditve. Gre predvsem za eno-
partijski sistem, ki ima svoj 
odraz v državni strukturi, v 
družbeni lastnini s samou-
pravljanjem, v dirigiranem 

gospodarstvu in komunal-
nem sistemu. S posamezni-
mi ustavnimi amandmaji je 
nova država korak za kora-
kom sicer rušila ta sistem, 
vendar ga brez nove usta-
ve ni mogla nadomestiti, 
ker gre za družbeno uredi-
tev, ki izhaja iz povsem dru-
gačnih osnov: parlamentar-
ni sistem, utemeljen na de-
mokratični družbeni ure-
ditvi, neodvisnost posame-
znika, tako v njegovih te-
meljnih pravicah in svoboš-
činah pa tudi v njegovi svo-
bodi na vseh področjih de-
javnosti, tako na gospodar-
skem kot na duhovnem. 
Šele vzpostavitev družbe-
ne strukture na takih os-
novah omogoča, da se Slo-
venija razvije v državo, ki je 
bila cilj vseh prizadevanj za 
osamosvojitev. Tudi s tem 
še niso dosežene želene 

spremembe v dejanskem 
položaju in notranjih odno-
sih posameznika, zlasti pa 
ne dejanske spremembe v 
družbenem bogastvu. Ven-
dar brez teh osnov procesa 
v to smer ne bi bilo mogo-
če sprožiti. Nova ustava je 
na ta način šele temelj, na 
katerem lahko začenjamo 
graditi. In končno, tudi so-
delovanje z razvitim sve-
tom je možno samo v pri-
meru, ko gre za partnerje, 
ki so si vsaj v bistvenih po-
tezah podobni. S to ustavo 
se šele uvrščamo v krog raz-
vitih modernih držav, ker 
gre za ustavo, ki se po vseh 
svojih sestavinah uvršča na 
raven, ki jo obsega sodobna 
misel konstitucionalizma. 

Postajamo partner, s kate-
rim je mogoče sodelovati.« 

Ustava Republike Sloveni-
je je besedilo, ki bi ga morali 
državljani te države prebirati 
vedno znova, saj je to naše te-
meljno besedilo; za državlja-
ne je nekaj takega, kar je za 
kristjane Sveto pismo. Gor-
nji odlomek je iz ene prvih 
izdaj, in sicer iz predgovora 
z naslovom Ustava in drža-
va, ki ga je napisal dr. Fran-
ce Bučar, tedanji predsednik 
Skupščine Republike Slove-
nije, gorenjski rojak, ki je 
postal eden očetov sloven-
ske države in njene ustave. 
Obe imata že trideset let: ro-
dili sta se leta 1991, država 
25. junija, ustava 23. decem-
bra. Poklon obema!

Nove knjige (594)

Ustava Republike Slovenije

Ustava Republike Slovenije, Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 1992, 76 strani
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Igor Kavčič

Letošnji Festival Radovlji-
ca, ki bo že tradicionalno po-
tekal v avgustu, bo za razliko 
od zaradi epidemije nekoli-
ko okrnjene lanske izvedbe 
spet v polni kondiciji. Festi-
val prinaša deset koncertnih 
sporedov, pet v Baročni dvo-
rani Radovljiške graščine, 
štiri v cerkvi sv. Petra v Rado-
vljici, orgelski koncert pa kot 
vsako leto v cerkvi Marijine-
ga oznanjenja v Velesovem. 

Raznoliki koncertni spo-
redi prinašajo repertoar 
glasbe od 9. do 19. stoletja, 
med 47 umetniki iz 14 držav 
pa bodo nastopili tudi sve-
tovno znani glasbeniki in 
ansambli, kot so zasedbe 
Sequentia, Profeti della Qu-
inta, Sonatori de la Gioiosa 
Marca, bruseljski baročni 
orkester Les Muffatti, violi-
nistka Cecilia Bernardini in 
čembalist Aapo Häkkinen 
ter mladi glasbeniki, kot sta 
violinistka Mojca Jerman in 
mezzosopranistka Jasmina 
Črnčič. »Razen skupine Lest 
Muffatti, ki prihaja iz Belgi-
je, in našega lutnjista Bora 

Zuljana, bodo na tako re-
koč vseh koncertih nastopi-
le mednarodne zasedbe. Pet 
večerov bo povezanih s Slo-
venijo, bodisi ko gre za glas-
bo bodisi izvajalce ali pa obo-
je,« pojasni umetniški vod-
ja festivala Domen Marin-
čič. Eden izmed sporedov je 
na primer v celoti posvečen 
prvim sodobnim izvedbam 
glasbe Eduarda de Lannoyja 
(1787–1853), lastnika dvorca 
Viltuš pri Mariboru.

Uvodni koncert 6. avgu-
sta bo pripadel znanemu 
ansamblu Sonatori de la Gi-
oiosa Marca iz Trevisa, ki bo 
izvajal beneško glasbo 17. in 
18. stoletja za godala. Dva dni 
kasneje bo na orglah cerkve 
Marijinega oznanjenja v Ve-
lesovem nastopil bruseljski 
orglavec Bart Jacobs. Z ba-
ročnim orkestrom Les Muf-
fatti bo izvajal lastne rekon-
strukcije Bachovih koncer-
tov za orgle in godala. Ci-
kel glasbe za ljubljanskega 
škofa Tomaža Hrena, ki po-
teka že od leta 2017, bo le-
tos nadaljeval ansambel viol 
da gamba Musica cubicula-
ris z instrumentalno glasbo 

zgodnjega 17. stoletja, ki so 
jo v Hrenovem času hrani-
li v arhivu ljubljanske stol-
nice. Sledil bo večer baroč-
ne glasbe v hebrejščini z vo-
kalnim ansamblom Profe-
ti della Quinta. V Radovljico 
se vrača lutnjist Bor Zuljan 
s sporedom glasbe največje-
ga lutnjista vseh časov Joh-
na Dowlanda. Ansambel re-
nesančnih pihal in trobil 
Alta Bellezza bo nastopil z 
glasbo Guillauma Dufayja 
in njegovih sodobnikov. Vi-
olinistka Cecilia Bernardi-
ni bo s kolegoma iz Finske 
izvajala trie, katerih avtor 
je danski skladatelj Dieteri-
ch Buxtehude. Trio armen-
skih in ruskih glasbenikov 
bo prvič v sodobnem času iz-
vajal samospeve in glasbo za 
klavir štiriročno Eduarda de 
Lannoyja. Predzadnji kon-
cert festivala bo posvečen 
kvartetom Georga Philippa 
Telemanna in njegovih fran-
coskih sodobnikov, na skle-
pnem koncertu bodo zazve-
nele apokaliptične pesmi iz 
nemških samostanov 9.–11. 
stoletja v izvedbi vodilnega 
ansambla za srednjeveško 

glasbo Sequentia, ki ga vodi 
Benjamin Bagby in v kate-
rem sodeluje tudi slovenska 
pevka Jasmina Črnčič. 

Tudi letos bo potekal moj-
strski tečaj za kljunasto flav-
to z domačinko Matejo Bajt. 
Kot je povedala Marija Ko-
lar, predsednica Društva lju-
biteljev stare glasbe Rado-
vljica, bo po tradiciji v nede-
ljo pred začetkom festivala v 
Radovljici srečanje mest na 

Venerini poti s srednjeveško 
tržnico, za tri tedne bodo izo-
besili tudi festivalsko zasta-
vo. »Kljub negotovemu času 
kaže dobro, saj bomo po tre-
nutnih navodilih Baročno 
dvorano lahko zapolnili do 
75 odstotkov sedežev, kar 
je za četrtino več kot lani,« 
meni Kolarjeva in poudarja, 
da so vstopnice že v prodaji, 
poskrbeli pa so za ugodnos-
ti za upokojence in študente 

ter družinske in abonmajske 
vstopnice. Ministrstvo za kul-
turo na podlagi štiriletne po-
godbe tudi letos festivalu na-
menja dobrih 25 tisoč evrov, 
Občina Radovljica pa 36 tisoč 
evrov. Kot je dejal župan Ci-
ril Globočnik, gre za imeni-
ten festival na visokem kako-
vostnem nivoju, zato bo tudi 
prihodnje leto jubilejna, štiri-
deseta izvedba festivala ime-
la vso podporo občine.

Mesec do Festivala Radovljica
Letošnji 39. Festival Radovljica med 6. in 22. avgustom prinaša deset koncertnih večerov z repertoarjem stare glasbe iz obdobja od 9. do 19. stoletja. 

Radovljiški župan Ciril Globočnik in vodja festivala Marija Kolar sta podpisala pogodbo o 
sofinanciranju, umetniški vodja Domen Marinčič pa je predstavil program. / Foto: Igor Kavčič

Maša Likosar

Balet se opira na sloven-
ske mitološke začetke in pe-
sniško zapuščino France-
ta Prešerna, ki je zgodbo za 
balado Povodni mož črpal iz 
znamenite Slave vojvodine 
Kranjske Janeza Vajkarda 
Valvasorja. V njej Prešeren 
govori o prevzetni ljubljan-
ski mladenki, ki tako dolgo 
izbira svoje plesalce, da jo 
nazadnje vzame za svojo ne-
vesto povodni mož. »Ta sta-
ra legenda pripoveduje tudi 
zgodbo o meščanih in me-
ščankah Ljubljane, ki so se 
vsako prvo nedeljo v mesecu 
juliju družili ob prireditvah 
v centru mesta. Ni naklju-
čje, da se tudi predsedova-
nje Slovenije Svetu EU zač-
ne 1. julija, kar pomeni, da 
v zgodbi lahko vidimo me-
taforično vzporednico z da-
tumom začetka slovenskega 
predsedovanja,« je na novi-
narski konferenci ob krstni 
uprizoritvi dejal minister 
za kulturo Vasko Simoni-
ti ter metaforično prepletel 

tudi Valvazorjevega povo-
dnega moža z umetnostjo 
in navadami, ki spreminja-
jo vsebinske poudarke. »To 
pomeni, da moramo bale-
tu prisluhniti tako s kultur-
no-umetniškega vidika kot z 
vidika metafore, saj gre med 
drugim tudi za povezovanje 
kulturne dediščine z naravo-
varstveno komponento, to-
rej z vodo, ki je temelj življe-
nja,« je dodal. 

Baletna uprizoritev v iz-
vedbi Opere in Baleta SNG 
Maribor je delo mednaro-
dno uveljavljenega koreogra-
fa Edwarda Cluga. K sodelo-
vanju je povabil svojo stalno 
ustvarjalno ekipo – skladate-
lja Milka Lazarja, scenogra-
fa Marka Japlja in kostumo-
grafa Lea Kulaša. Clugu je 
ob prvem obisku otoka in ob 
pogledu na kamnite stopni-
ce oziroma naravni amfitea-
ter, kot jih je poimenoval, ta-
koj postalo jasno, da bo oder 
tik ob vznožju stopnic, pos-
tavljen kot podaljšek otoka. 
»Plavajoči okrogel oder pred-
stavlja nekakšno luno, ki jo je 

pridobil otok. Na sredini te 
lune je luknja, ki spominja 
na svetišče. Na tem svetišču 
bomo skozi umetnost, glas-
bo, ples in gledališče prazno-
vali ta pomembni dogodek,« 
je pojasnil. Sporočilo baleta 
sicer po Clugovih besedah 
ostaja skrito v kamnu, po ka-
terem radovedni romarji ko-
rakajo že stoletja, obenem pa 
tudi v gladino jezera, ki ob 
uprizoritvi rahlo boža podo-
be gledalcev. »Unikaten gle-
dališki krst tega otoka naj bo 
za vse nas dobra popotnica 
za prijaznejšo prihodnost,« 
je še dodal Clug. 

Enourno predstavo obli-
kuje 16 plesalcev, ki delu-
jejo kot pradavni prebivalci 
otoka in gledalca popeljejo 
skozi izkušnjo vsakega po-
sameznega trenutka, ki vse-
lej izžareva pristnost in in-
timnost. V vlogi povodnega 
moža pleše Sytze Jan Luske, 
v vlogi Uršike Monja Obrul, 
za katero je to prva glavna 
vloga. »Poleg tega, da je to 
moja prva glavna vloga, je 
obenem tudi prvi nastop, ki 

ni v notranjih prostorih gle-
dališča. Zelo sem hvaležna 
za tako imenitno in enkra-
tno priložnost, da lahko na-
stopim v čudoviti atmosferi 
Blejskega jezera, ki plesalcu 
da dodaten zagon in je hkra-
ti vir inspiracije,« je dejala 
Obrulova. 

V baletni uprizoritvi sta 
prisotna dva opazna scenska 
elementa, in sicer vedro in 
veslo, ki simbolizirata dva 
slovenska arhetipa – vodo in 
les. Eden osrednjih instru-
mentov je klasični akordeon 
oziroma koncertna harmo-
nika, ki jo obogati zvok kla-
virja in godalnega kvarteta 
SNG Maribor. Zanimivo je 
tudi to, da so bili za predsta-
vo izumljeni posebni baletni 
čevlji, ki spominjajo na škor-
nje in so narejeni specifično 
za ples ter ohranjajo naro-
dno tradicijo oblačil. 

Direktor SNG Maribor 
Danilo Rošker je prepričan, 
da je Edwardu Clugu ponov-
no uspelo ustvariti vrhun-
ski umetniški dogodek, ki 
bo odmeval tako doma kot 

v tujini. Baletna predstava, 
ki so jo pripravljali dve leti, 
je osnovana tako, da jo lah-
ko uprizorijo na prostem ali 
v zaprtem prostoru. Ob tem 

so ustvarjalci izrazili tudi že-
ljo, da bi bil njihov Povodni 
mož v poletnem času vsako 
leto uprizorjen na Blejskem 
otoku. 

Povodni mož na vodi
Začetek slovenskega predsedovanja Svetu EU so slovesno zaznamovali tudi s krstno uprizoritvijo baleta 
Povodni mož na Blejskem otoku. Krstna uprizoritev je obenem tudi gledališki krst Blejskega otoka, saj 
na njem doslej še ni bila izvedena nobena gledališka, plesna ali glasbena prireditev. 

Baletna uprizoritev Povodni mož v izvedbi Opere in 
Baleta SNG Maribor je delo mednarodno uveljavljenega 
koreografa Edwarda Cluga. / Foto: Primož Pičulin

V vlogi povodnega moža pleše Sytze Jan Luske, v vlogi 
Uršike Monja Obrul. / Foto: Primož Pičulin
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Urša Peternel

»Junaki naših ulic je pro-
jekt s srcem. Pripoveduje-
mo resnične zgodbe, ki jih 
piše življenje – preko poezi-
je, glasbe in video produkci-
je. V projekt je vključenih ve-
liko 'ta pravih' ljudi, glasbe-
nikov in pravih prijateljev. 
Želimo pokazati, da je ved-
no pot iz kakršnekoli situaci-
je. Želimo pokazati junake, 
ki se ne pritožujejo, ampak 
samo 'garbajo', ker vedo, da 
je pot do nebes speljana iz 
pekla!« Tako pravijo snoval-

ci projekta Junaki naših ulic 
Goran Mikić - Gogs, Gaj Tr-
ček in Igor Ljuboja - Kotta. 
Fantje so konec maja premi-
erno predstavili prvi videos-
pot, v katerem so predstavi-
li prvega junaka, 21-letnega 

parasmučarja s Hrušice Jer-
neja Slivnika. 

»Jernej je prvi Junak, saj 
se nam je njegova zgod-
ba zdela skorajda neverjet-
na in srce parajoča, njego-
va ljubezen do življenja pa 
nam je pokazala, kaj človek 
kot posameznik lahko nare-
di kljub nesrečam in omejit-
vam, ki jih lahko doživimo v 
življenju. Jerneja smo sku-
šali prikazati kot inspiracijo, 
da v življenju ni nikakršnih 
ovir, ki bi nam onemogoča-
le živeti svoje sanje,« pravi-
jo fantje.

Jernej je bil pri petih le-
tih udeležen v prometni ne-
sreči, v kateri je utrpel hude 
poškodbe glave in hrbteni-
ce, življenje pa sta izgubila 
njegov oče in sestrica. Pos-
ledica njegovih poškodb je 

paraplegija, invalidski vozi-
ček pa je postal del njegove-
ga življenja. Jernej je že pred 
nesrečo zelo rad smučal, v 
času rehabilitacije pa je bilo 
smučanje največja motivaci-
ja. Pri osmih letih je prvič se-
del v monoski in se začel uči-
ti paraalpskega smučanja. 
Čez nekaj let je začel treni-
rati in pri 17 letih so se mu 
uresničile sanje, saj je dose-
gel normo za nastop na zim-
skih paraolimpijskih igrah 
v Pjongčangu 2018, tam pa 
dosegel najboljši rezultat v 
zgodovini samostojne Slo-
venije. Z delom in vztraj-
nostjo dosega rezultate, ki 
mu že omogočajo nastop 
na zimskih paraolimpijskih 
igrah v Pekingu 2022. 

Jernej je postal prvi am-
basador projekta Junaki na-
ših ulic, posneli so navdihu-
jočo skladbo in pretresljiv 
videospot, ki prikazuje Jer-
nejevo življenjsko zgodbo 

z naslovom Kdo prav da ne 
morem.

Skladbo so posneli v studiu 
SoundArt, besedilo sta napi-
sala Goran Mikić in Gaj Tr-
ček, vokalisti so Goran Mi-
kić, Gaj Trček, Uroš Steklasa 
in Luka Sešek. V videospotu 
igrajo Jernej Slivnik, Lovrenc 
Pristov (mladi Jernej), Polona 
Rojc (Jernejava sestra), Urša 
Karlin (mlada mama), Tanja 
Karlin, Igor Ljuboja (Jerne-
jev oče), Mitja Bračič (zdrav-
nik), Gaj Trček (trener) in 
Jože Gumzej. Videospot je na 
ogled na kanalu Junakov na-
ših ulic na Youtubu. 

Jernej je ob tem dejal, da 
mu je v čast, da so za prvega 
junaka izbrali prav njega. Nad 
projektom pa je navdušena 
tudi njegova mama Tanja, ki 
je prav tako ena od »junakinj 
naših ulic« ... »Še mene so po-
tisnili iz cone udobja, da sem 
si rekla: Kdo prav', da ne mo-
rem?!«

Kdo prav', da ne morem?!
V projektu Junaki naših ulic skozi poezijo, glasbo in videoprodukcijo pripovedujejo resnične zgodbe, ki jih piše življenje. Prvi junak, ki je dobil navdihujočo 
skladbo in pretresljiv videospot o svoji življenjski poti, je parasmučar s Hrušice Jernej Slivnik.

Jernej Slivnik z Goranom Mikićem in Gajem Trčkom: fantje 
pravijo, da besed »ne morem« ni v njihovem slovarju.

Še stojim, ne popustim! In če ti kdo kdaj reče, da 
nečesa ne moreš, reci samo: »Kdo prav', da ne morem? 
Zmorem!« (iz skladbe)

»Namen projekta Junaki naših ulic je prikazati 
resnične življenjske zgodbe posameznikov v naši 
bližini, ki nam dajejo navdih ter voljo do življenja, mi 
pa jih prikažemo v obliki glasbe in videospota.«
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Mateja Rant

Oktet Lip Bled si je v zad-
njih štirih desetletjih z več 
tisočimi nastopi zgradil pre-
poznavnost doma in po sve-
tu ter za svoje glasbeno de-
lovanje prejel številna pri-
znanja. Zato je manjkala le 
še »češnjica na čudoviti tor-
ti«, kot se je izrazila avtori-
ca monografije Dragica M. 
Sternad Kenda. In prav to 

so z monografijo Oktet Lip 
Bled s priloženo zgoščenko 
dodali v KUD Zasip, s ka-
tero so po besedah Dragice 
M. Sternad Kenda tudi na-
slednikom zapustili bogato 
zakladnico svojega pestre-
ga repertoarja skozi vsa do-
sedanja leta. V monografiji 
se tako spominjajo časov od 
začetkov moškega komor-
nega zbora v Zasipu do ok-
teta, avtorica se je dotaknila 

tudi kulturnega in glasbene-
ga življenja v Zasipu in na 
Bledu ter pobliže predsta-
vila Oktet Lip Bled, njegove 
zasedbe, umetniške vodje in 
ključne dogodke od njihovih 
prvih druženj do danes. Nji-
hov izjemni opus so predsta-
vili tudi skozi trenutke, uje-
te na fotografijah, s katerimi 
so obogatili monografijo. 
Za širšo umestitev njihovih 
umetniških dosežkov pa so 

dodali še mejnike v zgodo-
vini glasbene umetnosti od 
začetkov ritmiziranih zvo-
kov in ljudskih pesmi do so-
dobne glasbe.

»Oktet Lip Bled, ki je eden 
vodilnih stebrov KUD Za-
sip, štiri desetletja nadalju-
je bogato kulturno izroči-
lo zborovskega petja v Zasi-
pu, ki sega v leto 1925, ko so 
v Zasipu ustanovili Kultur-
no društvo in pevski zbor,« 
je spomnila Dragica M. Ster-
nad Kenda in dodala, da je 
petje v Zasipu utihnilo samo 
med drugo svetovno vojno, 
nato pa so se po njenih be-
sedah s še večjim zanosom 
zbrali leta 1946 in nadalje-
vali zborovsko petje v okvi-
ru takratnega moškega pev-
skega zbora, ki je deloval do 
leta 1984, nazadnje pod vod-
stvom uglednega slovenske-
ga dirigenta, soustanovitelja 
Slovenskega okteta Janeza 
Boleta. »Zaradi kadrovskih 
težav je prof. Bole predlagal, 
da se zbor reorganizira v ok-
tet,« je rojstvo okteta opisala 
Dragica M. Sternad Kenda. 

Kot je pojasnila, je imel oktet 
izredno srečo pri izbiri ume-
tniških vodij, saj so ga vodi-
li sami priznani strokovnja-
ki. Janeza Boleta je nasledil 
Matevž Fabijan, za njim sta 
oktet vodila še Tomaž Tozon 
in Ivan Andres Arnšek, zad-
njih pet let pa kot umetniška 
vodja in pevka v oktetu delu-
je Vida Mihelčič. Oktet da-
nes sestavljajo Anton Bur-
ja, Marjan Drolc, Ciril Krai-
gher, Metod Kraigher, Niko 
Kraigher, Darko Peterman, 
Stanko Stres in Srečo Šmit. 
V štirih desetletjih se je nab-
ralo več kot 3200 nastopov in 
koncertov doma in na tujem. 
»Oktet je bil v preteklosti do-
bitnik različnih društvenih, 
občinskih in državnih odli-
kovanj,« je poudarila Dragi-
ca M. Sternad Kenda. Med 
drugim so prejeli bronasto 
in zlato plaketo Občine Bled 
ter številna priznanja Javne-
ga sklada Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti. 
»Ob tridesetletnici delovanja 
so člani okteta prejeli najviš-
ja priznanja na glasbenem 

področju – Gallusove plake-
te ter zlate častne Gallusove 
značke in priznanja.« 

Njihov koncertni pro-
gram je po besedah Dragi-
ce M. Sternad Kenda pisan 
kot mavrica, saj zajema tako 
iz naravne kot umetne zak-
ladnice slovenskih in tujih 
pesmi, med slednjimi zlasti 
dalmatinske klapske pesmi. 
»V zadnjih letih ob sprem-
ljavi glasbil ter glasbi legen-
darnih Avsenikov z velikim 
zanosom in stalnimi nasto-
pi poskušajo zadržati velik 
ugled in priljubljenost, ki se 
je stopnjevala s kakovostjo 
in stalnim zorenjem v inter-
pretaciji.« Ob tem je blejski 
župan Janez Fajfar pouda-
ril, da si pomembnejših jav-
nih prireditev v občini sploh 
ni bilo mogoče predstavljati 
brez Okteta Lip Bled. Ob nji-
hovih pesmih je po župano-
vih besedah domačine pre-
veval poseben občutek po-
nosa, »da smo to pravzaprav 
mi vsi, saj pri nas kultura ni 
zaprta v hramih, ampak živi 
med ljudmi«.

Monografija za »češnjico na torti«
V Kulturno-umetniškem društvu (KUD) Zasip so izdali monografijo Oktet Lip Bled – S pesmijo skozi čas, ki so ji dodali tudi zgoščenko. S tem so se poklonili 
glasbenemu in umetniškemu delu okteta v zdaj že skoraj štirih desetletjih ustvarjanja.

Oktet Lip Bled / Foto: arhiv KUD Zasip
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Jože Košnjek,  
Jasna Paladin

Oba naša rojaka smo pred 
novima mašama, ki jo bo Bo-
štjan Dolinšek daroval v do-
mači župniji v nedeljo, 4. ju-
lija, ob 10. uri, kapucinski 
brat Jurij Slamnik pa v ne-
deljo, 11. julija, ob 10. uri na 
Breznici, vprašali, zakaj sta 
se odločila za duhovniški 
poklic in kaj bo njuno vodilo 
na duhovniških poteh.

Jurij Slamnik: Bog me je 
poklical k zvestobi

Spoštovani pater Jurij, za 
duhovniški poklic ste se od-
ločili dokaj pozno, pri sko-
raj 30 letih. Izbrali ste redov-
niški red kapucinov. Zakaj?

»Čeprav sem že od mladih 
nog redno hodil k sveti maši, 
pa takrat o duhovništvu ni-
koli nisem razmišljal. Moje 
misli so bile bolj usmerje-
ne v neko običajno službo, 
kjer bom dovolj zaslužil za 
dostojno življenje. Bog in 
Cerkev v tem obdobju zame 
nista igrala neke izrazite vlo-
ge. Bolj so se moja študijska 
leta bližala koncu, slabše 
sem se počutil. Uvidel sem, 
da si želim nekaj drugega, da 
je moje srce drugje. Takrat 
mi je Bog začel postajati vse 
bližji in sem res zahrepenel 
po njegovi bližini in ljubez-
ni. Pogosto sem se umak-
nil v kakšno cerkev, večkrat 
sem šel na Brezje, ali v nara-
vo. Tam sem v samoti iskal 
odgovore na svoja vprašanja. 
Kaj je moje poslanstvo? Kje 
bom srečen? Tako je počasi 

prišel klic za redovništvo. 
Morda bi lahko rekel, da sem 
do kapucinov prišel po na-
ključju, čeprav ne verjamem 
v naključja. Prepričan sem, 
da vse vodi Božja roka. Za en 
teden sem se umaknil v sa-
mostan Vipavski Križ. Tam 
sem ob molitvi, Svetem pis-
mu, delu, pogovorih in bo-
goslužju spoznaval življe-
nje vsakdanjih bratov kapu-
cinov. Spomnim se, da sem 
med vračanjem vračal do-
mov v sebi čutil neko goto-
vost, da bi bilo pa takšno živ-
ljenje lahko zame. Neki glas 
me je vabil in odgovoril sem 
na vabilo. Takrat sem bil star 
že 28 let.«

Kako so vašo odločitev 
sprejeli domači. So bili pre-
senečeni, da jih z duhov-
niškim poklicem zapuščate?

»Na začetku je bilo kar 
težko. Bali so se, da predsta-
vlja ta odločitev neko mojo 
'muho', v kateri verjetno ne 
bom vztrajal. Starša sta bila 
presenečena, saj se o tem 
nismo nikoli pogovarjali. 
Kljub skrbi in nerazumeva-
nju pa mi doma moje odlo-
čitve niso nikoli hoteli pre-
prečiti. Podpirali so me, ko-
likor so zmogli, in mi sča-
soma postajali vedno večja 
opora na tej poti. Videli so 
namreč, da mislim resno in 
da sem srečen v tem. Je pa tu 
seveda precej drugih ljudi, 
ki mi tudi, vsak na svoj na-
čin, dajejo oporo. Vedno se 
je lepo srečati z domačimi, 
čeprav so to bolj redki tre-
nutki. Že skoraj enajst let ži-
vim v samostanu in sem za-
menjal že kar nekaj bivališč 

– Italija, Zagreb, Ljubljana, 
Škofja Loka, Vipavski Križ. 
Lepo se je vračati v domače 
kraje, nimam pa nostalgije. 
Človek je na zemlji le pre-
hodno, je popotnik, to ni nje-
gov dom. Poslanstvo redov-
nika in duhovnika še moč-
neje govori o tem. Hvaležen 
sem za vse kraje in za vse te 
ljudi, ki sem jih poznal. Vsak 
od njih je na svoj način zaz-
namoval moje življenje. Je-
zus pravi, da tisti, ki zaradi 
njega zapusti domače, bo 
že tukaj, na tem svetu, dobil 
stokrat toliko bratov in se-
ster. Jezus se ne šali. To ved-
no znova izkušam.«

Kaj bo vodilo vašega du-
hovniškega, redovniškega 
poklica? Ta ni enostaven, 
ampak na stalnem prepihu 
življenja.

»Zavedam se, da je duhov-
niški poklic težak in odgovo-
ren. Vendar sem odgovoren 
Bogu, ne ljudem. On me ne 
pošilja v svet zato, da bi uga-
jal drugim, ampak da bi oz-
nanjal njegovo besedo. Se-
veda sem jaz prvi, da Božji 
nauk uresničujem. Samo v 
njem lahko najdem moč in 
oporo za svoje življenje. Mo-
derno sekularizirano oko-
lje je pogosto brezbrižno 
do evangelijskega oznani-
la. Ampak Bog me ni pok-
lical k uspešnosti, ampak 
k zvestobi. K temu, da mu 
vedno sledim. Pot za Gos-
podom je zame pot, cilj te 
poti pa je onkraj tega življe-
nja, onkraj smrti. Kakšen 
cilj pa ima lahko duhovnik v 
tem življenju kot biti resnič-
na Kristusova priča, njegov 

oznanjevalec in misijonar? 
To si želim tudi zase.«

Boštjan Dolinšek: želi biti 
duhovnik s svojo župnijo

Med sedmimi letošnji-
mi novomašniki na Sloven-
skem je tudi 25-letni Boštjan 
Dolinšek z Okroglega nad 
Bistričico, ki bo novo mašo 
daroval 4. julija v domači žu-
pnijski cerkvi v Stranjah.

Domači kraj je Boštjan 
Dolinšek zaradi šolanja si-
cer zapustil že v rani mla-
dosti, a je nanj še vedno tes-
no navezan, zato si tudi želi, 
da bi njegova nova maša po-
vezala čim več ljudi.

»Običajno rečejo, da člo-
vek začuti Božji klic, a sam 
zase lahko rečem, da sem 
že kot otrok z velikim vese-
ljem hodil v cerkev in sode-
loval pri cerkvenih opravilih; 
ministrant sem bil že v dru-
gem razredu. Zdaj že pokoj-
na stara mama Ivanka Do-
linšek je pri nas doma nego-
vala versko življenje in me 
jemala s seboj k svetim ma-
šam. Stvari so mi preprosto 
postale zelo zanimive. Vem, 
da se marsikdo čudi odlo-
čitvi mladega človeka, ki se 
podaja v duhovniške vode, a 
sam v tem vidim veliko ve-
selje. Seveda sem razmi-
šljal tudi o tem, da bi imel 
svojo družino, a na koncu 
je prevladala odločitev, da 
bi še raje ljudem dajal in po-
magal ter oznanjal vero, kar 
bom lahko celo življenje po-
čel kot duhovnik,« nam je 
uvodoma povedal Boštjan 
in priznal, da doma velikega 

presenečenja, ko je ozna-
nil, da bi postal duhovnik, 
ni bilo, saj se je ne nazadnje 
že kot otrok večkrat igral, da 
je duhovnik, prav tako nima 
slabe izkušnje z reakcijami 
svojih vrstnikov.

Po osnovni šoli, ki jo je 
obiskoval v Stranjah, je šo-
lanje nadaljeval na Škofij-
ski gimnaziji v Vipavi, nato 
pa na Teološki fakulteti Uni-
verze v Ljubljani. Domače 
kraje je tako zapustil pri svo-
jih petnajstih, saj je sprva ži-
vel v dijaškem domu, nato 
pa v bogoslovnem semeni-
šču v Ljubljani. Ko je zaklju-
čil drugi letnik fakultete, je 
s strani nadškofa prejel po-
budo za nadaljevanje študi-
ja v Rimu. »Od nekdaj sem 
občudoval mlade, ki so ho-
dili na študijske izmenjave v 
tujino, saj se je meni to zde-
lo neizmerno težko. Angle-
ščine nisem maral in tuji-
na me nikoli ni vlekla, a v is-
tem hipu, ko sem dobil ško-
fovo vprašanje, sem odgovo-
ril pritrdilno. Kot bi res Bog 
nekako vodil moje življe-
nje,« se danes smeji odloči-
tvi, ki ga je pripeljala na pa-
peško univerzo v Rim, kjer 
je že diplomiral in bil za-
tem pred enim letom posve-
čen v diakona. Jeseni se na 
študij v Rim vrača, takrat že 
kot študent duhovnik, saj se 
bo posvetil specializaciji v 
smeri pastoralne teologije, 
prej ali slej pa si želi postati 
tudi župnik, torej duhovnik 
s svojo župnijo in v živem 
stiku z ljudmi. Prizna, da bi 
si želel voditi župnijo nekje 
na podeželju, saj v prostem 

času najraje kolesari, teče in 
hodi v hribe.

Koordinator njegove nove 
maše ali caeremonier je Ta-
dej Pagon iz Bistrice pri Tr-
žiču, še posebno velik dogo-
dek pa bo to za njegove naj-
bližje: mamo Brigito, oče-
ta Janeza, sestro Barbaro in 
brata Davida.

Za Župnijo Stranje je nova 
maša, ki je že tako redek do-
godek, še toliko bolj poseb-
na, saj jih je nedavno zapustil 
dolgoletni župnik, ki je iz du-
hovništva celo izstopil. Dva 
zelo redka dogodka, ki pa 
po besedah Boštjana Dolin-
ška ne prinašata samo nega-
tivnega sporočila. »Takih de-
janj zagotovo ne obsojam; če 
človek vidi, da duhovništvo 
ni prava pot zanj, ne bi bilo 
prav, da bi nadaljeval in živel 
neko dvojno življenje, saj bi s 
tem škodoval sebi in tistim, 
h katerim je poslan. Vsak živi 
svoje življenje in zanj končno 
odgovarja. Bi si pa želel, da bi 
Anton Prijatelj ne glede na 
vse še vedno ohranil stike z 
nami, da se ne bi počutil, da 
je naredil nekaj najslabšega 
in da v Stranjah ni več dobro-
došel. Poslal sem mu vabilo 
na novo mašo, čeprav vem, 
da ga verjetno ne bo blizu, a 
se mu želim vsaj na tak način 
zahvaliti za vse dobro, kar je 
storil zame in za mojo rast,« 
nam pove Boštjan. Pa je ta 
dogodek v njem vzbudil kaj 
dvomov? »Ravno obratno. Še 
bolj me je podžgalo, da lju-
dem pokažem, da z veseljem 
vstopam v duhovništvo in si 
želim, da moja nova maša 
ljudi poveže.«

Novi delavci na božji njivi
Na praznik svetih Petra in Pavla, 29. junija, so škofje Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji posvetili sedem novih novomašnikov: tri iz ljubljanske nadškofije ter 
po enega iz koprske, celjske in novomeške škofije ter mariborske nadškofije. Dva od sedmih sta iz Gorenjske: Boštjan Dolinšek je iz Župnije Stranje, Jurij 
Slamnik pa iz Župnije Breznica. 

Kapucinski brat novomašnik Jurij Slamnik je bil rojen leta 1983 v Žirovnici v Župniji 
Breznica. / Foto: Osebni arhiv Jurija Slamnika

Boštjan Dolinšek pred župnijsko cerkvijo sv. Benedikta v Stranjah / Foto: Jasna Paladin
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Jelena Justin

Janez Slapar je bil rojen 
leta 1949 v Pristavi pri Tr-
žiču, v štiričlanski delavski 
družini. »Ni bilo ne denarja 
ne velikih dobrin, bilo pa je 
iskreno prijateljstvo, ki nas 
je vodilo skozi tisti čas živ-
ljenja,« pravi še danes. 

Po končani gimnazi-
ji v Kranju je začel študira-
ti matematiko, a ko je pa-
del na prvem izpitu iz fizi-
ke, je študij opustil in odšel 
v vojsko. Vojsko je služil v Bi-
leči, v šoli za rezervne častni-
ke. Še preden se je vrnil do-
mov, so mu pisali iz uprav-
nega organa Ljudske obram-
be Tržič, ali bi bil pripravljen 
prevzeti Teritorialno obram-
bo (TO) Tržič. »Ko sem pre-
jel pismo, sem se začel zani-
mati, kaj TO sploh je. V Bile-
čo sem šel namreč leta 1969, 
TO se je začela formirati leto 
prej.« Njegov poveljnik v Bi-
leči je bil Slovenec Marjan 
Čad. »Kot zanimivost lahko 
povem, da ko sva bila sama, 
na štiri oči, sem ga nagovoril 
v slovenščini, on je z mano 
govoril v srbohrvaščini.« 

»Za obdobje razvoja TO 
je ogromen pečat dal povelj-
nik Rudolf Hribernik - Sva-
run. Star sem bil 24 let, ko 
sem se kot rezervni podpo-
ročnik prvič srečal z njim. V 
Ljubljano me je predstavit 
peljal poveljnik pokrajine, 
da bom prevzel dolžnost po-
veljnika Pokrajinskega šta-
ba na Gorenjskem. Ko sva 

prišla v njegovo pisarno, me 
je vprašal, ali razmišljam, 
da bi kdaj sedel v tej pisar-
ni. Vzelo mi je sapo! In na-
daljeval je: 'Če ne razmišljaš 
tega, je bolje, da te dolžnosti 
ne prevzameš.' Te besede so 
se mi povrnile čez 15 let, ko 
sem v tisti pisarni res sedel.«

Z Miloševićevim priho-
dom se je začela velikosrb-
ska politika. Mejnik je bil, ko 
je predsedstvo takratne Ju-
goslavije generalštab jugo-
slovanske armade (JA), ki je 
bil pristojen za poveljevanje 
in vodenje JA, preimenoval v 
generalštab oboroženih sil. 
Teritorialna obramba (TO) 
je bila komponenta oborože-
nih sil naše skupne države. 
S tem je generalštab na for-
malni ravni prevzel pristoj-
nost in je imel moč povelje-
vati TO. Če so prej povelje-
vale republike, jim je zdaj to 
skušal odvzeti. Na srečo ve-
ljavna zakonodaja tega ni do-
puščala, ker so bili za imeno-
vanje in razrešitev poveljni-
ka in načelnika republiškega 
štaba pristojni organi v Be-
ogradu, na predlog republi-
ke. »Nihče, ki ga Slovenija ni 
predlagala, ni mogel postati 
šef Teritorialne obrambe.«

Dne 15. maja 1990 je dal 
generalštab JA ukaz, da 
je treba orožje, ki je izven 
objektov JA, premestiti v 
objekte znotraj JA. Takrat je 
bilo nekaj sto kosov starega 
orožja premeščenih v voja-
šnico v Kranju, pod svojim 
nadzorom pa jim je uspelo 

ohraniti 4500 kosov orožja. 
»Na Gorenjskem smo ohra-
nili štirideset odstotkov vse-
ga slovenskega orožja in po-
magali tudi drugim pokraji-
nam. Skupna ohranjena ko-
ličina orožja je bila od deset 
do enajst tisoč kosov, kar je 
predstavljalo osnovo za za-
varovanje.« 

Dne 28. septembra 1990 
je predsedstvo Slovenije raz-
rešilo generala Hočevarja in 
Ožbolta ter za v. d. načelni-
ka republiškega štaba (RŠ) 
za TO in v. d. poveljnika TO 
Republike Slovenije imeno-
valo majorja Janeza Slapar-
ja. To je bila poteza, zaradi 
katere je v Beogradu završa-
lo in začele so prihajati grož-
nje o nasilnem prevzemu 
orožja TO, da bodo na silo 
prevzeli evidence naborni-
kov ter jih nasilno mobilizi-
rali in odpeljali …

Ko je Slapar vodil RŠTO, 
so izvajali ukrepe bojne 
pripravljenosti, zavarova-
li oblastna in politična vod-
stva, vršili usposabljanja na-
bornikov itd. Glavni nalo-
gi sta bili priprava in vode-
nje enot TO v bojnem spo-
padu za suverenost države. 
Orožje je TO prvič uporabi-
la na Medvedjeku. »Enote 
TO niso imele naloge uniči-
ti živo silo, marveč prepreči-
ti silam armade, da bi doseg-
la svoje cilje.«

Za osamosvojitveno vojno 
rad uporabi prispodobo spo-
pada med Davidom in Go-
ljatom. Pred vojno je imela 

JA v Sloveniji od 22 do 23 ti-
soč članov. V desetih dnevih 
se je številčno stanje prepo-
lovilo. Evropskim opazoval-
cem je Slapar dopovedoval, 
da se je začelo na Hrvaškem, 
da Bosna visi v zraku in da 
bo orožje, ki ga bo JA odpe-
ljala iz Slovenije, uporablje-
no nekje drugje. Odgovor 
evropskih opazovalcev je bil, 
da kaj ga to zanima, važno je, 
da gredo. Še danes se spra-
šuje, kako se rešujejo svetov-
ni problemi, in prepričan je, 
da do marsikaterega naroda 
nepravično in nepošteno. 

Predsedstvo Jugoslavije je 
sprejelo, da se armada v treh 

mesecih umakne iz Slove-
nije. 

Na dan odhoda zadnjega 
vojaka iz Slovenije je bil ge-
neral Janez Slapar v Kopru. 
Znane so njegove besede, ki 
jih je ob zaključni slovesnosti 
dejal predsedniku Kučanu: 
»Od tega dne na naših tleh ni 
več tujih, sovražnih vojakov.«

S simbolnim dejanjem 
odhoda armade se je za pri-
padnike TO vojna pravza-
prav končala. 

Za svoje delo je bil Slapar 
med drugim odlikovan z re-
dom za vojaške zasluge s sre-
brnimi meči, prejel je tudi red 
generala Maistra 1. stopnje in 

zlati častni znak svobode Re-
publike Slovenije.

Po razrešitvi z mesta na-
čelnika RŠTO se je nekaj let 
preskušal v politiki, a je ugo-
tovil, da »politika ni za voja-
ka.« Od leta 1998 do 2002 
je bil na prvem mandatu 
obrambnega svetovalca stal-
ne misije Republike Slove-
nije pri OZN. Kot predstav-
nik Ministrstva za obrambo 
se je vrnil v OZN leta 2006, 
kjer je pokrival področje mi-
rovnih operacij. 

Danes v Radovljici uživa 
zasluženi pokoj, deluje pa 
kot predsednik Strelske zve-
ze Slovenije. 

Janez Slapar, prvi general

General Janez Slapar leta 1991 / Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Škof Friderik Irenej Baraga  
in princesa Pocahontas
Peter Colnar V Stražišču (nekdanjem 

župnišču Kranj Šmartin) je 
v preteklosti živelo in dela-
lo več zanimivih ljudi. Med 
drugimi je tam kaplanoval 
tudi jezikoslovec, misijo-
nar, nabožni pisatelj in škof 
Friderik Irenej Baraga, ki je 
Evropejcem prvič predsta-
vil zgodbo o indijanski prin-
cesi Pocahontas. V nemšči-
ni je izdal knjigo o zgodovi-
ni, značaju, šegah in običa-
jih severnoameriških Indi-
jancev. Rodil se je 28. juni-
ja 1797 v Knežji vasi na pose-
stvu Mala vas pri Dobrniču 
kot četrti od petih otrok. Oče 
je bil oskrbnik gradu Mirna, 
mati pa njegova druga žena, 
doma iz Male vasi v župniji 
Dobrnič.

Mladost je preživel na gra-
du Trebnje, ki ga je oče kupil 

leta 1799. Da bi mu omogo-
čili boljšo izobrazbo in šo-
lanje v Ljubljani, so ga star-
ši leta 1806 poslali k stricu 
Ignaciju Baragi na grad Bel-
nek pri Moravčah. Pred od-
hodom na Dunaj se je Fride-
rik zaročil. Poleg študija pra-
va se je na Dunaju izpopol-
njeval še v francoščini ter se 
učil angleščine, italijanščine 
in španščine. Odločilna pre-
lomnica v njegovem življe-
nju je v njem prebudila že-
ljo po duhovniškem pokli-
cu. Odpovedal se je dedišči-
ni, razdrl zaroko in vstopil v 
ljubljansko bogoslovje. 

Leta 1830 je odšel v ZDA 
kot misijonar med Indijan-
ce. Škof iz Detroita Friede-
rich Rese je leta 1835 Ba-
rago poslal v La Pointe ob 
Gornjem jezeru k plemenu 

Očipva, kjer je deloval do 
leta 1843. Po petih letih 
življenja med njimi je že 
dobro obvladal njihov je-
zik, tako da je v zadnjem 
letu pridigal že brez preva-
jalca. Zaradi podobnosti z 
otavščino se je hitro naučil 
tudi čipvejskega jezika. Kot 
misijonar in kot misijonski 
škof je peš, s kanujem, po-
zimi pa s krpljami preho-
dil obsežno ozemlje oko-
li Gornjega in Michigan-
skega jezera ter v težavnih 
razmerah pokazal izjemno 
vzdržljivost in vztrajnost. 
Tako sta se ga prijeli ozna-
ki »duhovnik na krpljah« 
in »jezerski apostol«. Leta 
1853 je bil posvečen v ško-
fa. Pokristjanil je večino 
Indijancev rodu Otava in 
Očipva. Učil jih je branja 

in pisanja, navajal jih je k 
delavnosti. Omogočil jim 
je, da so se izučili obrti ter 
se kulturno in gospodarsko 
razvili. Zanje je napisal šest 
knjig, med njimi slovar in 
slovnico čipvejskega jezika 
in nekaj nabožnih knjig v 
njihovem jeziku.

Da bi zbral gmotna 
sredstva za misijon, cene-
je tiskal knjige in pridobil 

sodelavce, je v letih 1836 in 
1837 prvič odpotoval v Evro-
po. Obiskal je številne kraje 
in se srečal z mnogimi ug-
lednimi ljudmi: sprejeli so 
ga papež Gregor XVI., ce-
sar Ferdinand z družino, 
kancler Metternich in dru-
gi. Med drugim je v Novem 
mestu za misijonsko delo 
navdušil tedaj 17-letnega 
Ignacija Knobleharja …

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
  V Taboru pri Podbrezjah se je 28. 6. 1811 rodil mi-

zar in izdelovalec orgel Peter Rojic. Po Kranjskem, 
Koroškem, Štajerskem in Primorskem je postavil 
45 novih orgel z od šestimi do devetimi registri.

  V Strahinju pri Naklem se je 29. 6. 1919 rodila na-
rodna herojinja Pavla Mede. Padla je na Osankarici 
na Pohorju 8. 1. 1943.

  V Cerkljah na Gorenjskem se je 1. 7. 1858 rodil 
slovenski gledališki igralec in režiser ter utemelji-
telj umetniškega gledališča na Slovenskem Ignacij 
Borštnik. Dejal je: »Pustimo lepe ženske moškim, 
ki nimajo fantazije.«

  Na gradu Turn v Potočah pri Preddvoru se je 9. 
7. 1833 rodila pripovednica in pesnica Josipina 
Turnograjska s pravim imenom Josipina Urbančič 
Toman. 
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Razgledi

Vaš razgled

Gorazd Stariha

V prejšnjem nadaljevanju 
je bil hišni znanec obtožen 
posiljevanja, ker se je mož 
nepričakovano vrnil domov. 

Šegula je posiljevanje za-
nikal in trdil, da se je na-
sprotno Marija Zagorc sama 
ulegla na posteljo in ga po-
vabila k občevanju. On da bi 
ji tudi ustregel, vendar to za-
radi njegove »nezmožnosti 
iz nenaklonjenosti« ni bilo 
mogoče takoj tisti trenutek 
(v prevodu: ni mu bila tako 
všeč, da bi takoj dobil erek-
cijo), nato pa je seveda vse 
preprečil nenaden prihod 
moža. Nadalje sta tudi sod-
na zdravnika ugotovila, da 
Šegula ni bil tako močan, kot 
je bil kolosalen na videz. Po 
drugi strani pa sta se prepri-
čala, da je imela Marija zelo 
krepke spodnje okončine, 
da je po tem Šegulo močno 

prekašala. Zdravnika sta 
sklenila, da bi se bila napa-
du lahko uprla.

Nazadnje pa so iz arhiva 
potegnili še, da je bila Ma-
rija že sodno kaznovana za-
radi zakonolomstva, vendar 
pa kazni niso izvršili, ker ji 
je mož varanje spregledal. 
Po vsem ugotovljenem se 
je sodišču to posilstvo zde-
lo zelo sumljivo in je veliko 
verjetneje šlo le za opraviče-
vanje pred možem, tako da 
so Šegulo oprostili oziroma 
prekinili preiskavo.

V gornjem primeru se je 
mož še pravočasno vrnil do-
mov, da je preprečil morebi-
ten vnos kukavičjega jajca v 
domače gnezdo. Kar nekaj pa 
je bilo prijavljenih primerov, 
ko so možje z že razvitim ro-
govjem prijavljali oblastem, 
da so jim nemarneži posilili 
žene do nosečnosti – saj dru-
gače ni moglo biti, zakon-
ske žene so vendar pripadale 
njim in vsak tuj poseg vanje je 
bil lahko le posilstvo!

Tako je sredi aprila 1844 
gozdnega čuvaja c.-kr. dr-
žavnega gospostva Kosta-
njevica Jurija Lustiga dole-
telo nedvomno spoznanje, 
da je njegova žena Ana (31) 
noseča, čeprav z njo že dalj 
kot dve leti ni meseno obče-
val. Sprva mu je tajila, potem 
pa je priznala, da jo je v za-
četku septembra prejšnjega 
leta posilil Benjamin Hlu-
bek, gozdar na tamkajšnjem 

državnem posestvu. Preva-
rani mož je posilstvo prijavil 
okrajni gosposki Kostanjevi-
ca in Ana je nato še uradno 
priznala, da jo je Hlubek po-
silil in da je noseča z njim, 
saj da z možem ni imela od-
nosov že več kot dve leti in 
prav tako ne kakšnih nedo-
voljenih odnosov s kakim 
drugim moškim. Hlubek je 
namreč prejšnje leto nasto-
pil službo v Kostanjevici in 
se je z njo zmenil za sobo in 
zajtrk (v grajski stavbi), kar 
je dovolil tudi mož.

Ko mu je 3. septembra 
prejšnje leto kot po nava-
di prinesla zajtrk v sobo, jo 
je zagrabil za ramo in rekel 
nekaj po nemško, česar pa 
ni razumela, ker nemško 
ne zna. Nato jo je porinil na 
posteljo, da je padla vznak 
nanjo. Hotela se je pobrati, 
pa je legel nanjo, ji z obema 
rokama dvignil nogi v zrak 
in jo zlorabil.

Da bi vpila in zganjala vik 
in krik, jo je bilo sram, in v 
strahu, da ne bi bilo posledic 
(da se gozdar in čuvaj ne bi 
zasovražila) je sklenila dogo-
dek zamolčati. Ravno takrat 
je imela že tretji dan tudi me-
sečno čiščo (ki je pri njej traja-
la štiri do pet dni) in je bila za-
radi tega tudi šibkejša kot po 
navadi, tako da se je njen od-
por skrčil zgolj na to, da ga je 
z rokama tiščala proč in kole-
na skupaj, ni pa imela pogu-
ma, da bi se močneje branila.

Skrb za izgubljeno 
čast, nosečnosti
spolnost  
in nasilje

Tino Mamić

Anton Janša je bil slikar in 
svetovno znan čebelar. Rojen 
je bil 20. maja 1734 na Brezni-
ci, umrl je 13. septembra 1773 
na Dunaju. Doma je imel kar 
sto panjev. Z bratoma, nav-
dušencema nad slikanjem, 
so se brez znanja branja in 
pisanja odpravili na Dunaj v 
bakrorezno šolo. Brat Lovro 
je tako postal učitelj na slikar-
ski akademiji. Pri Antonu, ki 
je tudi veliko zaslužil s sli-
karstvom, pa je bila ljubezen 
do čebel močnejša. Postal je 
učitelj čebelarstva in cesarica 
Marija Terezija je ukazala, da 
se morajo vsi čebelarski uči-
telji držati Janševih napot-
kov. Janša je velel, da se čebe-
le ne smejo moriti, učil je vo-
ziti čebele na pašo, ovrgel te-
orijo, da so troti vodonosci, in 
spoznal, da oplodijo matico v 
zraku. Njegovih naukov ni 

cenila samo cesarica, ampak 
je dobil priznanje tudi doma, 
med drugim se po njem ime-
nuje Čebelarski muzej v Ra-
dovljici. V svetovnem merilu 
je dobil polno veljavo in slavo 
leta 2017, ko je Organizacija 
združenih narodov (OZN) 
njegov rojstni dan razglasila 
za svetovni dan čebel. Roko 
na srce, 20. maja mogoče 
Janša sploh ni bil v resnici 
rojen. V krstni knjigi namreč 
dan rojstva ni omenjen. Ta-
kole piše: »20. dne tekoče-
ga meseca je bil krščen An-
ton, zakonski sin Matije Jan-
še in njegove soproge Lucije. 
Krstna botra sta bila Jurij An-
derle in Lucija Zupan z Brez-
nice. Krstil sem isti kot zgo-
raj.« Da najdemo mesec, leto 
in krstnika, moramo pogle-
dati prejšnje vpise.

Običajno je bil krst v tistih 
letih istega dne kot rojstvo. 
V primeru, ko je bilo otroče 

rojeno popoldne in v odda-
ljenem kraju, pa tudi kak 
dan ali dva kasneje. Takrat 
Breznica ni bila svoja župni-
ja in so nosil h krstu v žu-
pnijsko cerkev v Radovlji-
co, ki je oddaljena devet ki-
lometrov. Danes je to nekaj 
minut, pred tremi stoletji pa 
je to pomenilo dve uri hoda v 
vsako stran. Precej verjetno 
je torej, da je bil Anton rojen 
tudi 19. maja. Tako kot nje-
gov soimenjak in znameniti 
»sosed« iz Vrbe ljubljanski 
nadškof Anton Vovk (1900). 

Rodovnik rodbine Jan-
ša je raziskala umetnostna 
zgodovinarka dr. Ksenija 

Rozman. Anton Janša ni bil 
poročen in ni imel potom-
cev. Njegov oče je bil največ-
ji kajžar na Breznici Matija 
(1683–1752), ki se je rodil v 
Hrašah in preselil na Brez-
nico. Ded je bil Andrej Janša 
(1641–1711), tkalec iz Hraš. 
Praded pa je bil Anže Janša, 
rojen okoli leta 1605. 

Med pomembnimi oseb-
nostmi s priimkom Janša 
sta tudi Janko in Joško z Dov-
jega, ki sta bila po prvi sve-
tovni vojni slovenska smu-
čarska pionirja in olimpijca. 
Janko je bil prvi učitelj smu-
čanja in tenisa v državi. Po 
njegovih načrtih so zgradili 

prvo smučarsko skakalnico 
v Planici pred letom 1930. 
Joško pa je bil najboljši jugo-
slovanski smučarski skaka-
lec in tekač, ki je leta 1927 s 
skokom 18,5 metra na držav-
nem prvenstvu v Mojstrani 
postavil državni rekord.

Pogost obiskovalec smu-
čarskih prireditev v bližini 
gorenjskega gnezda Janš je 
aktualni premier Janez Jan-
ša. Janše, ključnega člove-
ka afere JBTZ in obrambne-
ga ministra v času zmagovi-
te vojne za neodvisnost pred 
natančno tridesetimi leti, ni 
treba posebej predstavljati. 
Manj znano pa je njegovo 
poreklo. Kot je Grosupeljčan 
Janez Janša opisal v knjigi 
Okopi, je tudi sam nekate-
re podrobnosti od očeta iz-
vedel šele po izpustitvi iz za-
pora leta 1988. Oče je bil na-
mreč eden od manj kot dese-
terice, ki ji je uspelo pobeg-
niti iz več sto brezen, v kate-
ra so partizani pometali do-
mobranske vojaške ujetnike 
leta 1945. Zato je sinu o svo-
ji preteklosti zelo malo po-
vedal. Premierjev oče je bil 

ravno tako Janez, rojen pa je 
bil v Polhograjskih dolomi-
tih. Na svet je prišel na Setni-
ku leta 1927. Imel je sedem 
bratov in sestra. Tako piše 
v Okopih. V resnici je bilo 
otrok devet, a so trije umr-
li takoj po rojstvu in se jih 
premierjev oče ni mogel 
spomniti. Premierjev ded 
je bil Blaž (1893–1977), pra-
ded ravno tako Blaž (1852–
1897), prapraded pa Gašper 
(1814–1879). 

(Konec)

Gorenjski priimki

Janša, 2. del
Svetovni dan čebel je bil določen na podlagi tega krstnega 
vpisa. Danes vpis hitro najdemo, saj je objavljen tudi na 
internetu, med prvo svetovno vojno pa je z rdečim dopisom 
na to opozoril takratni župnik. Danes so taki dopisi 
prepovedani, knjigo pa lahko listamo samo z rokavicami. 
Knjiga je v Nadškofijskem arhivu Ljubljana (K 1732–1740, 
Radovljica, str. 36). 

Prapraded predsednika 
vlade Janeza Janše je bil 
Blaž Janša s Setnika pri 
Polhovem Gradcu. Knjiga 
je iz arhiva Župnije Polhov 
Gradec (SA Polhov Gradec, 
1870). 

Gasilci ne gasijo zgolj požarov, temveč sem ter tja – še posebno v teh vročih dneh – z 
veseljem poskrbijo tudi za osvežitev mladine. V počitniških mesecih mladim želimo 
čim več takšnih razigranih in brezskrbnih trenutkov, gasilcem pa namesto bojevanja z 
ognjenimi zublji več tovrstnih opravil. S. L. / Foto: Tina Dokl

Slovenske trobojnice ponosno plapolajo v vetru kot simboli treh desetletij naše državne 
samostojnosti. Bo tako kot samozavestnemu vozniku tovornjaka na fotografiji tudi naši 
državi kot predsedujoči Sveta Evropske unije uspelo suvereno krmariti med čermi, ki 
vznikajo iz nemirnega morja težko pridobljene demokracije? S. L. / Foto: Tina Dokl
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

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.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_21_52
NALOGA

1 2 6 5
8 7 1 5 4 3

9 4
6 1 5 3 7

3 7 8
8 9 4 1 6

1 5 6
5 9 4 8 3 2

6 3 9

sudoku_LAZJI_21_52

REŠITEV

1 2 4 7 3 6 9 5 8
8 7 6 1 9 5 2 4 3
3 5 9 8 4 2 7 6 1
6 1 2 5 8 3 4 7 9
9 4 3 6 7 1 8 2 5
7 8 5 9 2 4 3 1 6
4 3 1 2 5 9 6 8 7
5 9 7 4 6 8 1 3 2
2 6 8 3 1 7 5 9 4

sudoku_TEZJI_21_52
NALOGA

1 8 7 3 2
6 1

7 2
1 4 9

4 3 1 2
9 2 6

7 5
5 8

9 6 8 2

sudoku_TEZJI_21_52

REŠITEV

1 4 8 7 6 3 9 2 5
6 2 9 5 1 4 3 8 7
3 5 7 2 8 9 6 4 1
8 1 2 3 4 6 7 5 9
4 3 6 9 7 5 8 1 2
9 7 5 8 2 1 4 6 3
2 8 4 1 9 7 5 3 6
7 6 3 4 5 2 1 9 8
5 9 1 6 3 8 2 7 4

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

sudoku_LAZJI_21_52
NALOGA

1265
871543

94
61537

378
89416

156
594832

639

sudoku_LAZJI_21_52

REŠITEV

124736958
876195243
359842761
612583479
943671825
785924316
431259687
597468132
268317594

Rešitev:

sudoku_TEZJI_21_52
NALOGA

18732
61

72
149

4312
926

75
58

9682

sudoku_TEZJI_21_52

REŠITEV

148763925
629514387
357289641
812346759
436975812
975821463
284197536
763452198
591638274

Žemljice 
Pepi gre vsako jutro po pločniku na levi strani ceste v 
pekarno po žemljo in se po isti poti vrača domov ter spo-
toma je žemljo.
Skozi okno ga prav tako vsako jutro opazuje sosed Janko.
Nekega dne gre Pepi spet v pekarno. Vse je enako kot vsa 
jutra doslej, samo da ob vrnitvi prečka cesto in žemljo 
poje na drugi strani. Tako je bilo tudi naslednjih nekaj dni. 
Janku se njegovo početje zdi precej čudno, zato ga nekega 
jutra vpraša: »Pepi, zakaj pa po novem žemljo poješ na 
drugi strani ceste?«
»Ker sem bil pri zobozdravniku, pa mi je rekel, da moram 
nekaj dni jesti na drugi strani.«

Misijonar in domorodci 
Misijonar je učil domorodce svojega jezika. Pridejo do 
drevesa: »Temu se reče drevo.«
Poglavar in slušatelji ponovijo: »Drevo.«
Pridejo do skale: »To je skala.« 
Vsi ponovijo: »Skala.«
Misijonar je bil navdušen nad rezultati, nakar v grmovju 
zagleda par med divjim ljubljenjem. 
»To je 'vožnja s kolesom'.« 
Poglavar pogleda oba »kolesarja«, vzame kopje in pokon-
ča moškega. Misijonar jezen okara poglavarja in zagrozi, 
da ne bo več poučeval, če se bo to še dogajalo.
»Ta, ki ga pokončati, se voziti z mojim kolesom.« 

Ekološki standardi 
Moj avto dosega vse ekološke standarde.
Šest dni na teden je ves dan v garaži.

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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Oven (21. 3.–21. 4.) 
Zapadli boste v konflikte z različnimi ljudmi, vendar se 
temu ne boste mogli izogniti. Hude besede so včasih 
potrebne, le glejte, da ne boste pretiravali. Finance se 
izboljšajo, saj boste prejeli večjo količino denarja. Nekdo 
vas preseneti z obiskom.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Dnevi, ki prihajajo, vam prinašajo odločitve, ki ste jih 
predolgo časa odlašali. Vse skupaj boste lažje reševa-
li, če boste pripravljeni sprejeti nasvete prijateljev. Od 
osebe nasprotnega spola dobite dobre novice, kar vas 
zelo razveseli.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Novice, ki jih boste dobili, vas bodo sprva zmedle, saj ste 
svoje zaključke že zdavnaj naredili in vso zadevo umak-
nili. A kaj, ko podzavest spleta svoje niti. S pogovorom 
boste nadvse zadovoljni in ne bojte se, ne boste ostali 
brez besed.

Rak (22. 6.–22. 7.)
V bližnji prihodnosti bo končno prišla do izraza vaša 
kreativnost, in sicer tako v ljubezni kot na delovnem 
področju. Glejte le, da vam zanos ne zamegli občutka 
za pravo mero. Pred vami je daljša pot. Pohitite!

Lev (23. 7.–23. 8.)
Velika nenadna sreča vas čaka v obliki ljubezni, ki jo 
sicer željno pričakujete, a bo vseeno presenečenje. Za 
nekaj trenutkov boste ostali brez besed, hitro se boste 
znašli in zadevo obrnili v svoj prid. Zaradi financ boste 
dobre volje.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Na čustvenem področju se boste končno odločili za 
spremembe in samozavest vam ne bo delala preglavic. 
Temu sledijo mir, harmonija in seveda ljubezen. Skrbelo 
vas bo, da ste zapravili preveč denarja, a to vas ne pri-
pelje do težav.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
S svojo slabo voljo boste začeli utrujati tudi svojo oko-
lico. Če boste s tem pretiravali, se vam bodo prav vsi 
izognili. Za to bo največ krivo vaše pomanjkanje samo-
zavesti. Vseeno boste naredili korak naprej.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Na trenutke se boste počutili osamljeno, istočasno pa se 
boste vsemu izogibali in skušali poiskati krivdo v drugih. 
Sporočilo, ki ga boste prejeli, vas bo predramilo in postavi-
lo nazaj na noge. Finančna naložba se vam bo obrestovala.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Končno boste dočakali zasluženi dopust. Vsa bremena, 
ki vas težijo, boste odvrgli. Vsakomur, ki vam bo to hotel 
preprečiti, se boste odločno postavili po robu in se ne 
boste prestavili niti za milimeter. Vsak trenutek boste 
dobro izkoristili.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na nekega prijatelja ste pozabili, zato bodite priprav-
ljeni na nevihto. Zamera je huda stvar. S časom se bo 
to lahko popravilo, vendar ne takoj. Zadnje čase ste se 
premalo posvetili družinskim zadevam, poskrbite, da ne 
bo prepozno.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Hoteli boste spremeniti vse okoli sebe, saj z ničimer ne 
boste zadovoljni. Na koncu bodo stvari ostale take, kot 
so, saj še v pravem trenutku spoznate, da je bilo napač-
no le vaše razmišljanje in pričakovanja. Ob koncu tedna 
bo zelo veselo.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Kar se tiče poslovnih izkušenj, boste v naslednjih dneh 
dozoreli. Vse, kar se vam je še do nedavnega zdelo nemo-
goče, boste sedaj lahko opravili brez težav. Res je, da vsaka 
šola nekaj stane, a cena za vas je bila prevečkrat previsoka.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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1. nagrada: 2x vstopnica za koncert Cherry Wine –  
tribute to Amy Winehouse (15.7., ob 20:30, Blejski grad, 
26. Festival Bled).
2. nagrada: vstopnica za vodenje po razstavi Melita Vovk 
osebno, 45 min
3. nagrada: vstopnica za vodenje po razstavi Melita Vovk 
osebno, 2 uri

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 
12. julija 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Urša Peternel

Zgornje Gorje – Turistično 
društvo Gorje je prejšnjo so-
boto pripravilo pohod po ob-
novljeni Riklijevi poti v Gor-
jah. Ta se začenja v križišču 
nad vasjo Poljšica, kjer je tudi 
informacijska tabla z opisom 
poti. Pot je krožna, dolga šti-
ri kilometre in je srednje zah-
tevna, traja pa približno dve 
uri. 

Pot so uporabljali privr-
ženci znamenitega hidropa-
ta in zdravilca Arnolda Rik-
lija, ki je na Bledu zdravil z 
naravnimi zdravilnimi me-
todami pod geslom: Voda 

seveda koristi, še več zrak in 
največ svetloba. 

Kot je povedal strokovni 
vodja Turističnega društva 
Gorje Tomaž Bregant, so 
pot začeli urejati že leta 
2004, leta 2008 pa so pos-
tavili prvo informacijsko ta-
blo. Letos so pot prenovili, 
očistili in postavili oznake, 
na smerokazih pa je podoba 
samega Arnolda Riklija.

Na mestu, kjer je bila leta 
1865 postavljena prva sve-
tlobno-zračna kopel na sve-
tu, imenovana Arnoldove vi-
šave, so postavili novo infor-
macijsko tablo. Ta stoji na 
mestu nekdanje spominske 

table, ki so jo Riklijevi častil-
ci postavili leta 1891.

Po besedah Tomaža Bre-
ganta so po tej poti hodili 
Riklijevi pristaši; to je bila 
moška pot (ženske je Rik-
li usmerjal na Hom), in si-
cer so se z Bleda ob sončnem 
vzhodu podali peš, s seboj so 
imeli kos kruha in pol stekle-
nice mleka. Prav v Arnoldo-
vih višavah so smeli pose-
deti, pomalicati, zatem pa 
so se dve do tri ure predaja-
li svetlobnim in zračnim ko-
pelim. Zatem so se vrnili na 
Bled, kjer jih je čakalo kosi-
lo. Ob tem Bregant pravi, da 
so riklijanci naokrog hodili 
skoraj goli, na sebi so ime-
li le nekakšne predpasni-
ke, kar je med domačini 
vzbujalo nekaj nelagodja in 
celo zgražanja. »Moja stara 
mama, ki je bila rojena leta 
1889, se jih je še spominja-
la, rekli so jim kar Riklijevi 
nagci,« pravi Bregant.

Turistično društvo Gorje 
je poti dodalo še eno vsebi-
no, in sicer informacijsko ta-
blo o tvorbah na drevesih, ki 
rastejo ob poti; na bukvah so 
namreč zanimive poškodbe, 
zadebelitve in bule različnih 
oblik, ki so predstavljene s 
strokovnega vidika. V pot je 
vključena tudi Poglejska cer-
kev, ki je eno najpomemb-
nejših arheoloških najdišč v 
Blejskem kotu.

»Filozofijo riklijanstva že-
limo obuditi in širiti tudi 
v Gorjah, Rikli je bil vizio-
nar in njegova zgodba na-
ravnega zdravljenja je zgod-
ba za današnje čase in da-
našnji turizem: skromnost, 
vzdržnost, gibanje in zdravo 
življenje,« je dejal Bregant.

Ob tem sodelujejo tudi z 
Bledom, kjer bodo prav to 
nedeljo pripravili tradicio-
nalni Riklijev pohod na Stra-
žo, Osojnico, zaključek pa 
bo v Mali Zaki.

Pot, po kateri so hodili 
»Riklijevi nagci«
V Gorjah so obnovili pohodniško Riklijevo pot, dolgo štiri kilometre. Na mestu, kjer je Arnold Rikli imel 
prvo svetlobno-zračno postajo Arnoldove višave, so postavili informacijsko tablo.

Nova informacijska tabla na mestu, kjer so leta 1865 uredili 
prve svetlobno-zračne kopeli na svetu.

Udeleženci pohoda po Riklijevi poti v Gorjah

Zanimivo je, da avtentično spominsko tablo svetlobno-
zračnih kopeli, ki so jo leta 1891 postavili Riklijevi 
častilci, še vedno hranijo pri Hribarjevih na Poljšici. 
Več kot dvesto kilogramov težak odlitek je bil pritrjen 
na skalo v njihovem gozdu, ko je z nje odpadel, pa so 
ga Hribarjevi prepeljali domov, kjer ga skrbno čuvajo.

Maša Likosar

Kranj – Na posvetu, ki ga je 
Razvojna agencija Sora prip-
ravila v sodelovanju z Za-
vodom Republike Sloveni-
je za varstvo narave in Goz-
darskim inštitutom Sloveni-
je – partnerjem projekta, so 
strokovnjaki z različnih vidi-
kov predstavili pomen dre-
ves v mestu in gozdu ter po-
men in izzive tako domo-
rodnih kot tudi tujerodnih 

drevesnih vrst. Gašper Kleč, 
direktor Razvojne agenci-
je Sora, je pojasnil: »Projekt 
Alptrees, ki se ukvarja s tu-
jerodnimi drevesnimi vr-
stami, izvajamo že drugo 
leto in ga bomo predvidoma 
sklenili naslednje leto juni-
ja. V njegovem okviru opa-
zujemo štiri pilotna obmo-
čja v občinah Preddvor, Nak-
lo, Kranj in Škofja Loka. Za-
nima nas zlasti, kaj se dogaja 
s tujerodnimi vrstami, kako 

se širijo, katere so invazivne 
in kakšno stopnjo ogrože-
nosti predstavljajo za narav-
ne ekosisteme.«

Govorniki posveta so med 
drugim pojasnili svoj pogled 
na gozd, kakšne vplive ima 
človek nanj, zedinili pa so se 
v ideji, da je bogastvo v pe-
strosti lesa in raznolikosti na-
ravnega okolja, ki omogoča-
ta stabilnejši ekosistem in za-
gotavljata večjo varnost. Obe-
nem so se strinjali, da je tudi 

pestrost dreves s tujerodnimi 
vrstami v mestu pomembna, 
zlasti zato, ker saj so te manj 
občutljive na škodljivce in ne-
gativne vplive okolja. 

Raziskovalec na Gozdar-
skem inštitutu Slovenije Ale-
ksander Marinšek je v uvodu 
podrobneje predstavil pro-
jekt Alptrees in njegove cilje. 
Certificirani arborist, ki je 
pri podjetju Flora sport prev-
zel skrb za drevesa v Mestni 
občini Kranj, Erik Vidmar je 
pri svojem delu popisal vsa 
drevesa na javnih površi-
nah Kranja in ob tej prilož-
nosti delil zgodbe mestnih 
dreves. O odnosu med člo-
vekom in gozdom ter posle-
dicah, ki jih človekov poseg 
predstavlja za organizme v 
gozdu, je spregovoril goz-
dar Davor Krepfl, ki je zapo-
slen na Zavodu RS za varstvo 
narave, OE Kranj. Prvobiten 
življenjski prostor dreves – 
gozd je opisal Boštjan Škr-
lep z Zavoda za gozdove Slo-
venije. Posvet je sklenila Ire-
na Leban iz Šolskega centra 
Škofja Loka, ki je predstavi-
la zgodbe, ki jih človek kroji 
drevesu, ko ga poseka in ob-
dela njegov les.

Bogastvo je v pestrosti
»Vsako drevo ima svojo zgodbo, ki nam jo poda, če ga znamo dobro opazovati,« so se na posvetu 
Drevesa govorijo, ki so ga pripravili v sklopu projekta Alptrees, strinjali strokovnjaki s področja 
gozdarstva, naravovarstva, urejanja javnih urbanih površin in lesarstva. 

Posvet Drevesa govorijo je v sklopu projekta Alptrees potekal v naravnem okolju 
Prešernovega gaja v Kranju. / Foto: Tina Dokl 

Domžale – Čebelarsko društvo Domžale je slovesno odprlo 
nov čebelnjak, ki je umeščen v Študi ob Kamniški Bistrici v ne-
posredni bližini Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik, 
ki je tudi podprla projekt. Večnamenski čebelnjak ponuja dom 
čebelam, hkrati pa bo tudi prostor za izvajanje društvene in 
izobraževalne dejavnosti ter za promocijo čebelarjenja in če-
beljih pridelkov, dodali pa so mu še dejavnost apiterapije.

Ob čistilni napravi postavili čebelnjak

Predsednik ČD Domžale Andrej Jus, podžupanja Renata 
Kosec, Marjetka Levstek iz CČN Domžale - Kamnik in 
predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.
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Gozd nad Kamnikom – Društvo Dogodek Kamnik, sekcija 
Bosonogi, ki jo vodita Pavel in Irena Žvelc, je pripravilo šesti 
Pohod bosonogih na Vovar. Pohoda se je udeležilo 150 poho-
dnikov, najmlajša je bila triinpolletna Vita Hribar, najmlajši 
štiriletni Jakob Avbelj, najstarejša pa 85-letni Vilijem Dolenc 
in 80-letna Joži Klemenc. Pohoda se je udeležila tudi šestčlan-
ska družina Hribar iz Srednje vasi v Tuhinjski dolini – starša 
Miro in Katja ter otroci Iza, Filip, Urban in Vita. Vseh trinajst 
bosonogih, ki so bili na vseh pohodih, je iz rok kamniškega 
župana Mateja Slaparja prejelo priznanje, posebno zahvalo 
pa so izrekli Jožetu Sodniku. Pohodnike je blagoslovil župnik 
Pavel Pibernik, na vrhu pa so se vpisali v knjigo pohodnikov in 
pozvonili na zvon želja. Po vrnitvi je bilo na Sodnikovi domačiji 
družabno srečanje s podelitvijo medalj.

Šesti Pohod bosonogih na Vovar
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S poslanim SMS sporočilom 

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

Zbiramo šolske potrebščine 
za 12.000 otrok v stiski

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije,  
A1, Telemacha, T-2 in Bob.
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www.karitas.si

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

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

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 7. 7., 10. 7.; IZLET RAB- PAG 26. 7. TURISTIČNI 
BONI PRIJAVE ZA JESENSKE TERMINE: STRUNJAN, BER-
NARDIN, BANOVCI, ŠMARJEŠKE TOPLICE,DOLENJSKE TO-
PLICE, RADENCI, MORAVSKE TOPLICE. MORJE: DALMA-
CIJA – DUGI OTOK:   VEČ TERMINOV., LASTOVO: 7.–14. 8., 
11.–19. 9.; OREBIČ: , 6.–13. 9., 2. 9.–9. 9.. www.rozmanbus.si

Nagrajenci križanke podjetja OBI z geslom: OBI POLETJE, ki 
je bila objavljena v Gorenjskem glasu, 11. junija 2021, so: Ka-
tarina Prešern iz Kranja in Simona Kuhar iz Dupelj in Franc 
Zupan iz Radovljice. Vsi nagrajenci prejmejo praktične na-
grade. Čestitamo!

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke objavljene v časopisu 
Gorenjski glas, dne 15. junija 2021, z geslom BRANJE UČI 
IN ZABAVA so: 1.  nagrado: darilno kartico želja v vrednosti 
15 EUR prejme Sonja Maas iz Tržiča, 2. in 3. nagrado: knjigo 
Več kot sanje/ Jaz, midva, mi prejmeta Miler Ana iz Bleda in 
Marija Lužan iz Kranja. Nagrajencem iskreno čestitamo.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE v bloku ali hiši - Škofja 
Loka, Gorenjska, tel.: 068/949-644  
 21001609

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Scenic, avtomatik, letnik 
2005, 125.000 km, tel.: 041/236-
237  
 21001566

ŠKODA Octavia karavan, 1. reg. 
2007, 95.000 km,  1. lastnik, dodatna 
oprema, tel.: 041/481-588  
 21001564

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629-
504  
 21001602

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

NOSILEC za prevoz do treh koles nas 
na vlečni kljuki, tel.: 040/259-594  
 21001585

STROJI IN ORODJA
PRODAM

AVTO dvigalo, hidravljično, cena po 
dogovoru, ugodna, tel.: 051/604-354 
 21001571

SACHS - DOLMAR, rabljena motorna 
žaga, 2,2 KW, 51 M3, tel.: 051/230-
837 21001576

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m (tudi neobeljene). SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596  
 21001570

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 21001595

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

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

BOSCH zamrzovalno skrinjo, skoraj 
nova, 3 predali, cena po dogovoru, 
tel.: 040/389-390 21001589

HLADILNIK Candy in starejši šivalni 
stroj v omarici, tel.: 040/773-212 
 21001587

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

SOBNO kolo CT5 Energetics, malo 
rabljeno, tel.: 031/424-339 21001605

TURIZEM
ODDAM

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

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 21001600

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

ZGODBE Sv, pisma, komplet 18 
snopičev, 1899 - 1916, cena 7.500 
EUR, tel.: 040/567-544 21001610

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različni motivi, 
velikosti in cene, tel.: 040/567-544 
 21001611

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Pasquali, starejši, slabo 
ohranjen, delujoč, cena 600 EUR, tel.: 
041/810-771  
 21001590

VEČ starih kmetjskih strojev, dobro 
ohranjenih, tel.: 031/223-102  
 21001578

KUPIM

CISTERNO s topom za namakanje in 
traktorski viličar, tel.: 068/150-640 
 21001579

TRAKTOR IMT 539, registriran, 
takojšen prepis in plačilo, tel.: 
041/969-099 21001562

TRAKTOR od lastnika za lastne 
potrebe, dobro plačilo, tel.: 030/419-
790 21001588

TRAKTOR, motokultivator in kiper 
prikolico, lahko v okvari, tel.: 031/500-
933 21001572

PRIDELKI
PRODAM

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

TRITIKALO za krmo, lahko tudi 
valjano, tel.: 041/962-860 21001608

KUPIM

SLAMO iz njive, nebalirano, tel.: 
031/635-437 21001581

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

IZLETI

Planinsko-pohodniški izlet na Ptičji vrh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 15. julija, 
na planinsko-pohodniški izlet na Ptičji vrh. Start bo ob 7. uri 
s posebnim avtobusom izpred Globusa v Kranju. Vstopni 
postaji bosta še pri Eurospinu in na AP Kokrica. Obvezna 
pohodniška oprema, visoki čevlji in pohodniške palice. Pri-
jave z vplačili v društveni pisarni sprejemajo do ponedeljka, 
12. julija.

Potepanje po Krvavcu
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi vse člane društva 
na pohodniški izlet – potepanje po Krvavcu, ki bo v torek, 6. ju-
lija. Zbirno mesto je pred AMD Cerklje ob 8. uri. V primeru sla-
bega vremena se izlet prestavi na četrtek v istem tednu. Obujte 
pohodne čevlje, s seboj vzemite pohodne palice in vodo.

Kopalni dan v Strunjanu in ogled Akvarija
Škofja Loka – Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka v 
četrtek, 15. julija, organizira kopalni dan v Strunjan in ogled 
Akvarija v Piranu. Zbor članov je ob 7. uri na Avtobusni po-
staji v Škofji Loki. Prijave zbirajo do torka, 13. julija. Dodatne 
informacije: Vanja Jenko (041 396 917).

OBVESTILA

Poletni dopust DU Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča, da bo društve-
na pisarna od 19. do 25. julija zaradi poletnega dopusta za-
prta.

Prosta mesta za izlet na Mrežce
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča, da je za pla-
ninsko-botanični izlet na Mrežce, ki bo v soboto, 3. julija, 
še nekaj prostih mest. Odhod z manjšim avtobusom s par-
kirišča pri Mercatorju na Primskovem bo ob 6. uri. Prijave 
sprejemamo do danes, 2. julija, do 11. ure ali do zasedbe 
mest v 20-sedežnem avtobusu.

Odpirajo ogled muzeja starih punčk, igrač ... 
Milje – V Hiši čez cesto na Miljah ponovno odpirajo ogled 
muzeja starih punčk, igrač, otroških vozičkov, namiznih iger, 
skratka pripomočkov, ki so jih v preteklosti uporabljali za 
življenje, ter maket zgodovine Slovenije. Lahko se boste ig-
rali marjanco, namizno kegljišče, špano, otroci pa se bodo 
lahko vozili s starimi vozički (lojtrnik in derca). Ogled bo 
možen danes, 2. julija, od 17. do 19. ure, v drugih dneh pa se 
lahko prijavite na telefonsko številko 031 68 13 ali e-naslov: 
dragica.markun@gmail.com.

PRIREDITVE

Vrnitev dr. Voglarja iz Rusije
Naklo – KUD LIK Naklo vabi na dogodek ob 370. obletnici 
rojstva dr. Gregorja Voglarja, ki jo bodo zaznamovali s krat-
ko predstavo Vrnitev dr. Voglarja iz Rusije, ki bo potekala 
pred Gostiščem Pr' Kovač v Naklem, in sicer danes, 2. julija, 
ob 20. uri. Uprizorjeno bo srečanje med rojakom doktorjem 
Voglarjem, ki je bil dolgoletni osebni zdravnik carja Petra I. 
Velikega, in njegovim prijateljem iz otroštva, potem ko se 
Voglar na starost vrne v rodno Naklo. Po predstavi boste 
pokusili Čaj dr. Voglarja z medenjaki.

Vodenje po zbirki Tle se špeglajte, lenuhi, po tej 
mali, marni muhi!
Škofja Loka – V Domu čebelarjev Brode bo v soboto, 3. julija, 
ob 10. uri vodenje po zbirki Tle se špeglajte, lenuhi, po tej 
mali, marni muhi! V čebelarski zbirki vam bodo predstavili 
zgodovino čebelarjenja in kulturno dediščino v povezavi s 
čebelami. Spoznali boste čebeljo družino in panje, njihove 
izdelke in vlogo, ki jo imajo medonosne čebele pri opraše-
vanju rastlin. Opozorili bodo na veliko ogroženost čebel za-
radi onesnaževanja in podnebnih sprememb ter spodbudili 
k razmisleku, kaj lahko vsak od nas naredi, da jih ohranimo 
naslednjim rodovom. Skupaj se boste sprehodili tudi po 
Učni poti kranjske sivke. Brezplačen ogled je primeren za 
vse in bo trajal približno eno uro. Ravno 3. julija pa bo v 
Čebelarskem domu Brode potekala tudi delavnica Čebelar 
za en dan, na kateri lahko ob strokovnem vodenju izkuše-
nega čebelarja odkrivate življenje čebel v panju in opravila 
čebelarja.

Predstavitev častnega občana Vincencija 
Demšarja
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje vabi v ponede-
ljek, 5. julija, ob 19. uri v Sokolski dom, kjer bo predstavi-
tev novega častnega občana občine Škofja Loka, ki je bil 
imenovan pred enim tednom na občinski proslavi na Lo-
škem gradu. Z njim se bo o njegovem življenju in širokem 
delovanju na različnih področjih s poudarkom na osamo-
svojitvi Slovenije pogovarjala Darija Jamnik. V kulturnem 
programu bodo sodelovali Škofjeloški oktet in drugi glas-
beni sestavi Prosvetnega društva. Soorganizator priredi-
tve je OO SLS Škofja Loka, ki je bila ob številnih društvih 
glavni predlagatelj za to občinsko priznanje. Udeležbo je 
možno še danes prijaviti na: martin.krajnik@gmail.com 
ali 051 344 119.
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ZAHVALA 

Ob prerani izgubi našega 

Marka Prestorja
se zahvaljujemo Lovski družini Dobrča, sodelavcem BGP Kranj, tržiškemu strelskemu in 

kinološkemu društvu, gospodu župniku za opravljen cerkveni obred, pevcem za zapete ža-
lostinke in Tomažu Pirihu za poslovilne besede. Iskrena hvala tudi sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem za izraženo sočutje, podarjeno cvetje in sveče. 
Ohranimo ga v srcu.

 

Družine Prestor, Zorman in Markun

To je življenje, ki ne miruje, 
z njim neopazno v daljavo hitiš, 
mladost brezskrbna takrat premine, 
ko se zaveš – da le enkrat živiš.
(Dorca Kralj)

Umrl je naš ata

Peter Hafner
Papirmanov Peter, roj. 1927

Pogreb s sv. mašo bo v petek, 2. julija 2021, ob 15.30 na pokopališču v Stari Loki.  
Od 10. ure dalje bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Za njim žalujemo: žena Slavka in otroci Erna, Kristina, Renata, Oton ter Boštjan  
z družinami

Škofja Loka, 28. junij 2021

K tebi želim Gospod.

Alenka Kodele  
je tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega 
peciva iz 
priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih 
knjig: Torte in 
tortice, Pite in 
zavitki, Čaša 
sladkega, 
Piškoti, Piškotki 
in drugačno 
pecivo, Najboljši 
piškoti.

                        + poštnina

EUR1250
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

 

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
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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

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

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

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

                        + poštnina

18Mehka vezava, 19 x 21,5 cm , 180 strani

EUR

Rezultati 52. kroga – 30. junij 2021
13, 15, 23, 25, 32, 33, 35 in 31

Loto PLUS: 7, 12, 17, 26, 29, 37, 38 in 36

Lotko: 074129

Sklad 53. kroga za Sedmico: 3.870.000 EUR
Sklad 53. kroga za PLUS: 230.000 EUR
Sklad 53. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 2. julija
21.00 Več avtorjev: MONOLOGI S KAVČA (v Letnem gledališču Khislstein)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 3. 7.
16.20, 21.00 OČIŠČENJE ZA VEDNO
18.30, 20.30 PRIKLICANO ZLO 3:  
KRIV JE SATAN
19.00 SEDMI DAN
20.00 VARUJ MI ŽENO
14.00, 16.00, 18.00 KRUDOVI: NOVA 
DOBA, sinhro.
15.00, 17.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, 3D, 
sinhro.
14.50 KRUELA
18.20, 20.45 TIHO MESTO 2
15.30, 17.30, 20.20 HITRI IN DRZNI 9
14.10 DUŠA, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 2. 7.
20.30 DEŽELA NOMADOV

Sobota, 3. 7.
18.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, 3D, sinhro.
20.30 KAKO POSTATI DOBRA ŽENA

Nedelja, 4. 7.
18.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, sinhro.
20.30 KAKO POSTATI DOBRA ŽENA

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

KINO SPORED

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave in 
bele pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 21001598

2 bikca simentalca, stara 10 dni in 1 
mesec, 2 ČB bikca, stara 3 tedne in 
teličko simentalko, staro 10 dni, tel.: 
040/887-335 21001592

9 mesecev brejo kravo, tretjič telila, 
tel.: 031/223-102 21001577

BIKCA LS/RJ, starega 15 dni, tel.: 
031/250-114 21001614

BURSKE kozličke, tel.: 031/652-451  
 21001575

ČB bikca, starega 1 teden, tel.: 
041/418-616 21001604

JAGNJETA JS pasme za zakol ali 
nadaljnjo rejo, tel.: 040/539-023 
 21001584

KOKLJO z 11 piščanci, pisanih barv, 
starih 10 dni in zajci stari 3 mesece, 
tel.: 040/979-622 21001583

KUNČJE meso, starost ž. 4 mesece, 
eko reja, v Križah, tel.: 051/819-044 
 21001606

PRAŠIČE, težke od 60 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21001591

ZAJCE, več pasem, obeh spolov, 
samice lahklo že breje ali z mladiči, tel.: 
051/444-154 21001580

KUPIM

KLETKO za 15 kokoši nesnic, rabljeno 
ali novo, tel.: 041/229-159 21001607

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce 
in teličke.  Kogler Franz A. d.o.o., 
Parmova 53, Ljubljana, 064/130-081 
 21001597

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 21001613

OSTALO
PRODAM

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

ŽIVINSKO prikolico za 2 konja ali 2 
govedi, 2 osno in 3 zajce za pleme, 
tel.: 04/59-58-754, 051/458-346 
 21001586

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO prodajalca/-ko  za delo 
v Lescah. Prijave na: joze.mlinaric@
mlinaric.si. Mesarija Mlinarič, d.o.o., 
Železniška ulica 1, Lesce 21001574

FRIMAG d.o.o., Hrastje 52 j, Kranj 
zaposli serviserja transportnih hladilnih 
naprav. Zaželena izobrazba mehanik, 
mehatronik ali elektronik. Delo v Hrastju 
pri Kranju, vsak delovnik od 8-16h. 
Več informacij na, tel.: 051/631-795, 
Maja 21001603

IŠČEMO delavca za pomoč v mehanični 
delavnici in pranje avtomobilov. Jerala 
Profil d.o.o., Virmaše 190, Šk. Loka, 
tel.: 031/277-772 21001568

ZAPOSLIMO mesarja za delo v mesnici 
Lesce. Pogoj: iz okolice Lesc. Prijave 
samo na: joze.mlinaric@mlinaric.si. 
Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška 
ulica 1, Lesce 21001573

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 21001596

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

ADAPTACIJA - vsa gradbena dela od 
temeljev do sterhe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, 
ograje, dimniki, izolacija - po zelo 
ugodni ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, 
Naklo, tel.: 041/583-163  
 21001601

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 
53/a, Kranj izvaja vsa gradbena dela 
od temeljev do strehe, adaptacije, 
omete, omete fasad, kamnite škarpe, 
tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871 
 21001599

PEČARSTVO, l ončene peči, zidani 
kamini, kmečke peči, obnova, 
popravilo, izdelava, izris. Trgovina 
Kamin, Aleš Avsenek d.o.o., Kranjska 
cesta 2, Radovljica, tel.: 040/364-
636  
 21001594

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 21001593

TAPISERIJE, izdelam logotip za vaš 
d.o.o., s.p., za okrasitev poslovnih 
prostorov. Rakovec Radovan, Zg. Bitnje 
124, Žabnica,, tel.: 040/567-544  
 21001612

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

RAZNO
PRODAM

KOTEL za kuhanje golaža ali žganja, 
40-litrski, kimpež, delujoč, ugodno, 
tel.: 041/758-972 21001582
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Simon Šubic

Kranj – Milan Kristanc je 26. 
junija upihnil prvo svečko 
na rojstnodnevni torti. Nje-
gova starša Matic Kristanc 
iz Kranja in Monika Urban-
czyk iz Krakova na Poljskem 
pravita, da je zelo dobrovo-
ljen, nasmejan in prikupen 
fantek, a se je žal rodil z res-
no okvaro leve noge in des-
ne roke. Nogo so mu že pri 
dveh mesecih operirali na 
Dunaju, na rekonstrukcijo 
roke pa še čaka, saj mora biti 
zanjo star vsaj dvajset mese-
cev. Potrebni bosta dve ope-
raciji, ki ju bo izvedel pri-
znani ameriški ortopedski 
kirurg Dror Paley in sta pla-
čljivi, skupaj z rehabilitaci-
jo pa staneta 107 tisoč evrov. 

Ker starša toliko denarja 
nimata, je na Poljskem, kjer 
Milan trenutno živi z mami-
co (družina sicer načrtuje 
skupno življenje v Sloveni-
ji), že marca stekla zbiralna 
akcija, v Sloveniji pa se je za-
čela 1. junija. V torek popol-
dan so denarno pomoč zbi-
rali tudi na otroškem igri-
šču Gibi Gib na kranjskem 
stadionu, kjer so s pomoč-
jo društva Naturo pripravili 
dobrodelni igralni dan. V ne-
kaj urah so zbrali 794 evrov, 
je po dobrodelnem dogodku 
s hvaležnostjo sporočil oče 
Matic. »Moj srček je poln ve-
selja in upanja, saj smo ko-
rak bližje mojemu končne-
mu cilju,« je pristavil. 

Milan se je rodil z ekvino-
varusnim stopalom (ang. 
clubfoot), ki je najpogostejša 
prirojena napaka, in z zelo 
redko prirojeno okvaro roke 
– radialno hemimelijo (ang. 
clubhand). Ekvinovarusno 
stopalo, pri katerem je bila 
petnica z zadnjim delom 

stopala obrnjena navzgor in 
navznoter, sprednji del sto-
pala pa je bil še dodatno ukri-
vljen glede na zadnji del, so 
mu avgusta lani že operirali 
na Dunaju. 

V začetku prihodnjega 
leta pa malčka čakata še ope-
raciji desne roke, v kateri ni 
koželjnice, ene izmed dveh 
velikih kosti v spodnjem 
delu roke. Roka je zato moč-
no deformirana, je izrazito 
krajša, upognjena proti te-
lesu, prsti pa so togi in ne-
razviti. Najslabše je s pal-
cem, ki je praktično neupo-
raben, saj v njem ni kosti in 
mu kot kos kože, pritrjen 
na nitki, visi z roke. Opera-
ciji bo v svojem evropskem 

inštitutu v Varšavi izve-
del dr. Dror Paley, ki velja 
za najbolj izkušenega orto-
pedskega kirurga na podro-
čju podaljševanja okončin 
in rekonstrukcije udov na 
svetu. Za Milana so pripra-
vili načrt zdravljenja, ki ga 
bodo izvedli v dveh kora-
kih. Prvi bo izvedba celovi-
te rekonstrukcije zapestne-
ga sklepa, obnove anatom-
skih razmer podlahti, iz-
vajanje prenosov tetiv, de-
kompresije in prenosov živ-
cev in žil. Drugi korak, ki ga 
bodo izvedli najmanj štiri 
mesece po prvi operaciji, pa 
bo zajemal postopek rekon-
strukcije in je sestavljen iz 
ustvarjanja prsta s funkcijo 

palca, prenosov mišic in te-
tiv ter osteotomijo drugega 
prsta in njegovo rotacijo in 
transpozicijo.

V Sloveniji zbiranje 
sredstev vodi dobrodel-
no društvo Slatna Stopimo 
skup, ki je leta 2015 v zbiral-
ni akciji Jakobove sanje že 
uspešno zbiralo sredstva za 
operacijo noge Jakoba Zu-
pana pri dr. Paleyu. Za Mila-
novi operaciji roke lahko pri-
spevate z nakazilom na ban-
čni račun SI56 6100 0000 
7878 978 (Dobrodelno dru-
štvo Slatna Stopimo Skup, 
Cerovec pod Bočem 20b, 
3250 Rogaška Slatina), Dela-
vska hranilnica; namen: MI-
LAN; koda: CHAR ali pa s 
poslanim SMS-sporočilom s 
ključno besedo MILAN5 na 
številko 1919, s čimer boste 
prispevali pet evrov. 

»Na Poljskem smo do 
zdaj zbrali že več kot 43 ti-
soč evrov, na podatek o iz-
kupičku zbiranja sredstev v 
prvem mesecu v Sloveniji pa 
še čakam,« je pojasnil Matic, 
ki zneske zbrane pomoči re-
dno objavlja na Facebooko-
vem profilu Milanovo upa-
nje, fantkova zgodba in na-
črtovano zdravljenje pa sta 
podrobneje predstavljena 
na spletni strani www.mi-
lanovo-upanje.si. Podobna 
FB-profil in spletna stran sta 
odprta tudi na Poljskem. »Z 
dosedanjim potekom zbira-
nja sredstev smo zelo zado-
voljni, donacije je že prispe-
valo tudi nekaj slovenskih 
podjetij. Dobili smo tudi 
dres, ki ga je Tadej Poga-
čar nosil na lanski Dirki po 
Franciji. Dres bi radi draži-
li, razmišljamo, da v okviru 
projekta Botrstvo. Na njihov 
odgovor sicer še čakamo,« je 
še povedal Matic. 

Zbirajo denar za operacijo 
roke malega Milana
V Sloveniji in na Poljskem poteka zbiranje denarja za rekonstrukcijo deformirane roke enoletnega 
Milana Kristanca. Izvedli bodo dve operaciji, ki staneta 107 tisoč evrov. 

Mali Milan Kristanc s staršema Maticem Kristancem in 
Moniko Urbanczyk upa, da jim bo do začetka prihodnjega 
leta uspelo zbrati 107 tisoč evrov za operaciji roke. 
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Kropa – S slovesno mašo pri Kapelici, kot Kroparji rečejo cerkvi 
Matere Božje, ki je nastala na mestu, kjer so domači fantiči 
pred skoraj tristo leti našli Marijino podobico in ji postavili 
oltar, se danes v Kropi začenja Kovaški šmaren. Nekoč pred-
vsem praznik kroparskih delavcev se je zadnjega četrt stoletja 
razvil v prireditev, v katero so organizatorji strnili kulturne, 
etnološke, športne, zabavne in družabne dogodke. »Tako kot 
v preteklosti bo tudi letošnje praznovanje zaznamovalo doga-
janje, ki je povezano z razvojem železarske obrtni in industrije 
v Kropi,« je v imenu organizatorjev povedala Metka Kavčič, 
predsednica Turističnega društva Kropa. »Jamarji bodo na Je-
lovici nabrali železovo rudo, oglar bo skuhal oglje, rudo bomo 
pretalili v kovno železo in iz njega v vigenjcu skovali žebelj. 
Ker pa se zgodba tu ne konča, bo umetnostni kovač skoval 
umetniško skulpturo in v tovarni bodo izdelali matico ali pa 
vijak. In da bo občutek še bolj avtentičen, bomo predstavili 
še staro fužinarsko hišo Fovšaritnico, kjer si je moč ogledati, 
kako se je včasih živelo v Kropi.« Osrednje dogajanje se bo 
začelo ob 9. uri v soboto, 3. julija, ko bo tudi dan odprtih vrat 
Kovaškega muzeja in tovarne UKO, predstavitev dejavnosti 
prebivalcev tako imenovane gosposke gase, zvečer pa še dru-
žabno srečanje.

Ta konec tedna v znamenju kovaškega praznika

Simon Šubic

Škofja Loka – V Škofji Loki 
je v torek zjutraj papiga 
nimfa pobegnila svojim la-
stnikom. Za srečni razplet 
zgodbe so poskrbeli škofje-
loški policisti.

Možje v modrem so v to-
rek zjutraj na Trati opazili 
pobeglo papigo, »prijeli« pa 
so jo na Grencu. Nepoško-
dovano in očitno »dobre vo-
lje« so jo odpeljali na veteri-
narsko Kliniko Loka, o svo-
ji najdbi pa so javnost takoj 
obvestili z obvestilom za jav-
nost in z objavo na Facebo-
okovem profilu Policijske 

uprave Škofja Loka. Njihovo 
obvestilo je sčasoma doseg-
lo tudi lastnike, ki so svojo 
papigo na veterinarski klini-
ki v Škofji Loki prevzeli prib-
ližno dve uri in pol kasneje. 
»Hvala za pomoč pri iskanju 
lastnikov,« so se po srečnem 
koncu vsem skupaj zahvali-
li policisti. 

»Res ste prave face (ker 
ste jo lovili)« in »Kapa dol« 
sta le dva od komentarjev, ki 
so jih pod policijsko objavo 
na Facebooku zapisali sle-
dilci. Prebrali pa smo lah-
ko tudi zapis, ki je bil najpo-
membnejši: »Hvala, Ajša je 
doma!«

Policisti iskali lastnike 
pobegle papige
Možje v modrem so v torek zjutraj na Trati opazili 
pobeglo papigo, »prijeli« pa so jo na Grencu.

Škofjeloški policisti so pobeglo papigo nimfo »prijeli« v 
torek na Grencu. / Foto: PU Kranj

Škofja Loka – Veleposlaništvo Indije v Ljubljani in Občina 
Škofja Loka ob mednarodnem dnevu joge organizirata Festival 
Surya, festival joge in dobrega počutja 2021 (Surya Festival of 
Yoga and Wellness). Dogodek bo potekal jutri, 3. julija, med 
9. in 12. uro na Grajskem vrtu v Škofji Loki. Štiri seanse učnih 
vaj po dvajset minut bodo usmerjene k tehnikam dihanja in 
h krepitvi respiratornega sistema. Vaje bodo namenjene tako 
otrokom kot tudi starejšim, predstavili pa bodo tudi medita-
cijske in sprostitvene vaje.

Festival joge na Grajskem vrtu

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem 
popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte. Jutri bo sončno, v 
nedeljo pa spremenljivo oblačno, popoldne so možne plohe 
in nevihte.


