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AKTUALNO

Višja naj bi bila  
le cena vode
V Komunali Kranj vztrajajo, da je 
dvig cen oskrbe z vodo nujen, po 
županih pa bodo o tem skušali 
prepričati tudi svetnike. Na seji 
skupščine so sklenili, da kazensko 
ovadijo nekdanjega predsednika 
Zorana Stevanovića.

3

KRONIKA

Kradli so  
predvsem cigarete
Ta teden so s hišnimi preiskavami 
in prijetjem kriminalne združbe 
kriminalisti zaključili preiskavo 
vlomov v bencinske servise in pro-
dajalne, kjer so osumljenci kradli 
predvsem cigarete. Kriminalisti 
preiskavo še nadaljujejo.

10

GG+

Tekstil je dober, lep  
in je umetnost
To dokazujejo študenti oblikova-
nja tekstilij in oblačil ter notranje 
opreme, ki se s svojimi deli pred-
stavljajo v Kranju na skupinski raz-
stavi Bien 2020. Obsežna razstava 
je poklon bogati tekstilni tradiciji 
Kranja.

14

ZADNJA

Rezervacije koč  
po internetu
Letošnja planinska poletna sezona 
bo zaradi ukrepov po epidemiji 
covida-19 drugačna kot pretekla 
leta. Kako so se nanjo pripravili, 
so te dni predstavili na Planinski 
zvezi Slovenije. Novost je rezerva-
cija prenočitev po spletu.

24

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri in v nedeljo 
bo večinoma sončno, po-
poldne bodo možne le po-
samezne plohe in nevihte. 

11/24 °C
jutri: večinoma sončno

Vabljeni v  
prenovljeni  
salon ETIS!

NOVO!  
Prvi in največji  

Miele 
razstavni 

prostor na 
Gorenjskem.

Ljubljanska c. 30  
KranjCelovita 

ponudba 
aparatov 

Miele. www.etis.si
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Prilogi: 

Karavanke  jeseniške novice

Mateja Rant

Bled – »Vemo, kaj obstoje-
ča cesta skozi Bled ob turi-
stičnem navalu pomeni za 
lokalno prebivalstvo in turi-
zem. Zato obvoznico res po-
trebujemo in danes smo na-
redili nov korak k temu, da 
bi jo čim prej dobili,« je po 
sestanku z blejskim in bo-
hinjskim županom Jane-
zom Fajfarjem in Jožetom 
Sodjo poudaril minister Jer-
nej Vrtovec, ki je v sredo ob-
čino Bled obiskal skupaj s 
predstavniki republiške di-
rekcije za infrastrukturo. Po 

njegovih besedah bi se gra-
dnja južne razbremenilne 
ceste na Bledu lahko začela 
v začetku prihodnjega leta, 
a le če bodo blejski občin-
ski svetniki na seji 15. julija, 
na kateri jim bodo predsta-
vili zadnje preveritve poteka 
zadnjega dela trase, potrdili 
načrtovano traso.

Bled po ministrovih bese-
dah vsekakor potrebuje pri-
merno infrastrukturo za tu-
rizem in normalno življenje 
lokalnega prebivalstva. »Če 
bodo vsi pogoji izpolnjeni, 
kar pa ni odvisno le od drža-
ve, še zlasti ne od ministrstva 

za infrastrukturo, temveč od 
lokalne skupnosti, potem bi 
lahko postopki za začetek 
gradnje stekli v začetku pri-
hodnjega leta.« Kot je pou-
daril, ima direkcija zagoto-
vljena sredstva za gradnjo, 
zato bo vse odvisno od blej-
skih občinskih svetnikov, če 
bodo potrdili obstoječo tra-
so obvoznice, obenem pa ne 
bi smelo priti do večjih za-
pletov pri pridobivanju ze-
mljišč. »Blejci so že predol-
go čakali na to obvoznico in 
od obljub se ne živi. 

Na potezi so občinski svetniki
Blejska južna obvoznica je bila osrednja tema sredinega delovnega obiska 
ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v občini Bled. Po njegovih besedah 
bi se gradnja razbremenilne ceste lahko začela v začetku prihodnjega leta, a 
le če bodo blejski občinski svetniki na seji 15. julija potrdili načrtovano traso.

Minister Jernej Vrtovec (na sredini) se je na Bledu sestal z blejskim županom Janezom 
Fajfarjem (desno) in bohinjskim županom Jožetom Sodjo. / Foto: Tina Dokl44. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – V sredo so 
v Sloveniji odkrili osem no-
vih okužb z novim koronavi-
rusom, kar je največ po 29. 
aprilu, ko so jih zabeležili 11. 
Hospitaliziranih je bilo šest 
bolnikov, od tega je eden v 
intenzivni negi, zaradi bole-
zni covid-19 nihče ni umrl. 
Tudi v ponedeljek in torek je 
bilo skupaj potrjenih sedem 
novih okužb, od tega ena v 
Kranju in ena na Jesenicah. 
Vodja svetovalne strokovne 
skupine za covid-19 na mi-
nistrstvu za zdravje prof. dr. 
Bojana Beović ob vnovič-
nem naraščanju števila obo-
lelih opozarja, da so se lju-
dje očitno preveč sprostili. 

Čeprav gre v večini za vnose 
virusa iz tujine, je po njeni 
oceni situacija kritična, saj 
bi teh nekaj novih vnosov 
lahko v prihodnje povzroči-
lo nekaj deset novih prime-
rov. Predsednik vlade Janez 
Janša je opozoril, da gro-
zi drugi val epidemije. »Z 
odpiranjem meja po Evro-
pi in obnavljanjem medce-
linskih povezav se tveganje 
uvoza novih okužb hitro po-
večuje,« je zapisal na omrež-
ju Twitter. Dodal je, da bodo 
vsi veljavni ukrepi ponovitev 
epidemije preprečili le, če se 
bodo dosledno izvajali.

Vladni govorec Jelko Ka-
cin je po včerajšnjem sestan-
ku strokovne skupine že na-
povedal zaostritev ukrepov 

na meji z uvedbo karantene 
ob vrnitvi oz. prihodu iz ri-
zičnih držav. Vladni ukrep 
naj bi začel veljati že konec 
včerajšnjega dne, odločitev 
o tem do zaključka redakci-
je še ni bila znana. 

Naša bralka pa je opozori-
la, da na vlak, ki je vozil v sre-
do med Ljubljano in Jeseni-
cami, na postaji v Medvodah 
ob 7.50 nihče ni vstopil z za-
ščitno masko. Kot je sporo-
čila: »Vsak dan opažam, da 
je vse manj potnikov na vla-
ku, ki nosijo maske. Sprevo-
dnik na to občasno opozar-
ja, vendar potniki ne reagi-
rajo.« Tudi v strokovnih pri-
poročilih NIJZ je, da potniki 
v javnem prevozu uporablja-
jo zaščitno masko.

Znova več obolelih
V prvih treh dneh tega tedna so v Sloveniji potrdili petnajst okužb z novim 
koronavirusom. Večinoma gre res za vnose iz tujine, a stroka opozarja ... 



2 Gorenjski glas
petek, 19. junija 2020

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MILKA KUMAR iz Podnarta.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

V nagradni igri, ki je bila objavljena 9. junija, prejme dve vsto-
pnici za koncert skupine Kapobanda Marija Bajt iz Kranja. 
Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Predsednik Bo-
rut Pahor je ta teden izročil 
državna odlikovanja trem za-
služnim državljanom. Zla-
ti red za zasluge je prejel dr. 
Boštjan Žekš za znanstve-
no, raziskovalno in vodstve-
no delo in za izjemen prispe-
vek k uveljavljanju Sloveni-
je v svetu, prav tako je zla-
ti red za zasluge dobil Bo-
ris Podrecca za izstopajo-
če arhitekturno ustvarjanje 
v mednarodnem prostoru. 
Predsednik pa je z redom za 
zasluge odlikoval Andreja 
Štera za vsestransko pomoč 
našim državljanom v svetu, 
še posebno v času pandem-
ske krize.

Kranjčan Andrej Šter, 
pravnik, nekdanji politik in 
minister, je pred dvajsetimi 
leti postal vodja konzularne 
službe na ministrstvu za zu-
nanje zadeve. S svojim delo-
vanjem je skrbel, da so naši 
rojaki v tujih krajih dobi-
li ustrezno konzularno po-
moč in se je glas o tem sku-
paj z njimi vračal v domo-
vino. »Danes skoraj vsak-
do ve: če slovenskega drža-
vljana v daljnih deželah uja-
me potres ali cunami, če za-
ide v vojno vihro ali osebno 
stisko, potrebuje pomoč za-
radi bolezni ali izgubljenih 

dokumentov, mu bosta po-
magali konzularna služba in 
diplomatska mreža naše dr-
žave. Ko na Baliju v nočnem 
klubu odjekne eksplozija, v 
naslednjih poročilih Andrej 
Šter pove, da bo za Sloven-
ce, ki so tam, poskrbljeno. 
Ko se Tomo Križnar znajde 
v zaporu v Sudanu, najprej 
pomisli na Štera; tako je tudi 
z navijačem, ki po košarkar-
ski tekmi v Miamiju ostane 
brez potnega lista,« je ute-
meljeno njegovo odlikova-
nje. Letos se je v času pan-
demije še posebno izkazal, 

ko je usklajeval obsežno ak-
cijo vračanja slovenskih dr-
žavljanov v domovino. Pos-
krbel je, da so našli pot do-
mov tudi iz najbolj oddalje-
nih kotičkov sveta, vseh sku-
paj je bilo do zdaj že skoraj 
tri tisoč. Pozneje je poma-
gal vzpostaviti poseben do-
nacijski sklad in v kratkem 
času se je v njem zbralo več 
kot sedemsto tisoč evrov, 
skoraj dvakratnik zneska, 
ki ga je državni proračun 
odštel za prevoze, potrebne 
za ureditev poti v domovino. 
Odzivnost in pripravljenost 

na sodelovanje sta dve iz-
med ključnih odlik Andre-
ja Štera. Najpomembnejše 
je to, da se mora veliko ljudi 
truditi, da na koncu reševa-
nje uspe, pravi. Poleg svoje 
službe pa je kot član Suvere-
nega malteškega viteškega 
reda tudi prostovoljec, kjer 
je v ospredju skrb za bolne 
in invalidne. Andrej Šter je 
neposreden, predan, uspe-
šen in človeški. Za delova-
nje, ki zelo presega predpi-
sano službo, se mu zato dr-
žava zahvaljuje z odlikova-
njem.

Odlikovanje Andreju Šteru
Predsednik Borut Pahor je z redom za zasluge odlikoval Andreja Štera, vodjo konzularne službe na 
ministrstvu za zunanje zadeve.

Predsednik Borut Pahor je z redom za zasluge odlikoval Andreja Štera. / Foto: Nebojša Tejić/STA

Ana Šubic

Škofja Loka – Društvo prija-
teljev mladine (DPM) Ško-
fja Loka namerava otroke in 
mladostnike na prvo letoš-
nje letovanje odpeljati že čez 
teden dni v Poreč, a kot pra-
vi predsednica Jelka Jelov-
šek Srebot, še vedno nima-
jo natančnejših navodil za 
izvedbo. »Ravnali se bomo 
po trenutnih navodilih NIJZ 
in vlade, bo pa po prestopu 
meje treba upoštevati še pri-
poročila hrvaških organov, 
ki so nekoliko blažja od na-
ših. Trenutno je eden večjih 
izzivov avtobusni prevoz ot-
rok na morje in zagotavlja-
nje varnostne razdalje med 
njimi,« je pojasnila. 

Ne predstavlja si, da bi bila 
letovanja prepovedana oz. iz-
vedena v manjšem obsegu 
kot v minulih letih, saj je letos 
zanimanje večje kot kadarkoli 
prej. Že po enem tednu zbira-
nja so prejeli okoli petsto pri-
jav, skupaj pa imajo na voljo 

približno sedemsto mest tako 
za samoplačniška kot tudi 
zdravstvena letovanja. Ta iz-
vajajo za otroke in mlade z ob-
močij upravnih enot Jesenice, 
Kranj, Radovljica, Škofja Loka 
in Tržič, in sicer v štirih ob-
morskih letoviščih Zavoda za 
letovanje in rekreacijo otrok: v 
Piranu, Savudriji, Umagu in 
Poreču, poleg tega pa organi-
zirajo še letovanja v Zgornjih 
Gorjah. »Razlogov za poveča-
no zanimanje je več. V času 
epidemije so bili otroci dep-
rimirani in nenehno skupaj 
s starši, zato potrebujejo od-
mor drug od drugega. Neka-
teri starši so bili takrat prisilje-
ni uporabiti dopust in jim ga 
sedaj primanjkuje, zato z leto-
vanji skušajo reševati varstvo 
za otroke. V nekaterih prime-
rih pa gre tudi za socialno sti-
sko, če se starši srečujejo z iz-
gubo službe oz. dohodka in si 
družinskih počitnic ne more-
jo privoščiti,« je razložila. 

Povedala je tudi, da do-
datnega osebja za izvedbo 

letovanj niso predvideli, saj 
so skupine že tako in tako 
majhne, prav tako pa je v 
vseh letoviščih, kjer letuje-
jo, zaradi otrok z zdravstve-
no indikacijo stalno priso-
tno zdravstveno osebje.

Tudi območna združe-
nja Rdečega križa Sloveni-
je (RKS) so pred nekaj tedni 
začela zbirati prijave za leto-
vanja in v zelo kratkem času 
so jih prejela več kot 1.500. 
Predsednica RKS Vesna Mi-
kuž opaža povečano zanima-
nje, zato si toliko bolj želijo 
otrokom omogočiti počitni-
ce v njihovem mladinskem 
zdravilišču in letovišču De-
beli rtič ter mladinskem po-
čitniškem domu Frankopan 
Punat na Krku. Na Debeli rtič 
so že s 1. junijem na zdravili-
ška letovanja prispeli prvi ot-
roci, medtem ko še ni jasno, 
kdaj, če sploh, se bodo lah-
ko začela letovanja na Puna-
tu, je opozorila Mikuževa. 
»Med počitnicami tako kot v 
preteklih letih pričakujemo 

skupine otrok, ki bodo priš-
li na zdraviliško letovanje, in 
otroke iz manj spodbudnih 
okolij, ki jim donatorji omo-
gočijo teden dni brezskrbnih 
počitnic ob morju.«

Za izvajanje letovanj na 
Debelem rtiču so na osnovi 
priporočil za preprečevanje 
širjenja covida-19 pripravi-
li poseben protokol, kjer so 
poleg higiene rok in kašlja 
upoštevali vsa higienska pri-
poročila NIJZ pri izvajanju 
turistično-gostinske dejav-
nosti ter za bazenska kopa-
lišča in kopalno vodo v baze-
nih v času sproščanja ukre-
pov. Letujejo lahko le zdravi 
otroci in spremljevalci. »Ot-
roci lahko napolnijo cel avto-
bus, v primeru, da na njem 
ni možno zagotoviti varno-
stne razdalje, pa je pripo-
ročena zaščitna maska. Po 
priporočilu NIJZ lahko v 
večposteljnih sobah bivajo 
družine in skupine, ki potu-
jejo skupaj,« je še razložila 
Mikuževa.

Za letovanja veliko zanimanja
Izvedba letošnjih letovanj bo za organizatorje precejšen izziv, saj še vedno nimajo natančnih navodil.

Urša Peternel

Jesenice – Na pobudo žu-
pana Občine Trbiž se je v 
ponedeljek zvečer na mej-
nem prehodu Kokovo/Coc-
cau blizu Trbiža na itali-
jansko-avstrijski meji sre-
čalo osem županov sose-

dnjih občin iz Italije, Av-
strije in Slovenije. Poleg go-
stitelja srečanja Renza Za-
netteja so se srečanja ude-
ležili tudi župan Občine Je-
senice Blaž Račič, Občine 
Kranjska Gora Janez Hro-
vat, Občine Bovec Valter 
Mlekuž, Občine Podkloš-
ter Erich Kessler, Občine 
Bistrica ob Zili Dieter Mör-
tl, Občine Malošče Christi-
an Poglitsch in podžupanja 
Občine Beljak Gerda San-
driesser. V ponedeljek se 
je namreč promet sprostil 

za vse prebivalce Italije in 
obratno, v torek pa še pre-
hod med Avstrijo in Italijo. 

Župan Občine Trbiž Ren-
zo Zanette je ob tem dejal: 
»Vsem nam je zelo manjkal 
stik in sodelovanje ter prija-
teljstvo med našimi prebi-
valci. Trgovinske izmenja-

ve in turistični tokovi so zelo 
pomembni, tega se zaveda-
mo, vendar so človeški od-
nosi, ki nas vežejo, nekaj ne-
opisljivega. Prepričan sem, 
da je naša skupna potreba 
biti skupaj, medsebojno so-
delovati, ker smo združeni 
velika sila in ker so prebival-
ci naših krajev in občin ljud-
je, ki se čutijo enotne, zdru-
žene.« Veselje, da smo pre-
magali izredno stanje, pa je 
želel podeliti s prijatelji žu-
pani, zato je tudi pripravil 
srečanje. 

Srečanje županov 
ob odprtju meja

Župani obmejnih občin Slovenije, Italije in Avstrije na 
mejnem prehodu Kokovo. / Foto: Miran Šulc

Rateče, Radovljica – Tudi letos območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska ob dnevu državnosti 
in v spomin na dogodke iz časa vojne za Slovenijo pripravlja 
spominska srečanja. Prvo bo že danes ob 17. uri na nekdanjem 
mejnem prehodu Rateče, pripravljajo pa ga skupaj s PVD SE-
VER Gorenjska in občino Kranjska Gora. Prihodnji teden bodo 
spominske slovesnosti še v sredo, 24. junija, ko bodo ob 14. 
uri položili cvetje pri obeležju na platoju Karavanke, ob 18. uri 
pa bodo veterani sodelovali na proslavi ob dnevu državnosti 
pri lipi samostojnosti v Radovljici. V četrtek opoldne bodo s 
slovesnostjo in športnimi tekmovanji dan državnosti obeležili 
pri Domu veteranov v Radovljici, v petek ob 13. uri bo spomin-
sko srečanje na Letališču Brnik. Tradicionalno bodo položili 
cvetje na grob Janeza Svetine na Bledu ter pri spominskem 
obeležju na Rudnem polju in na Korenskem sedlu, 1. julija pa 
pripravljajo še srečanje na platoju Karavanke.

Spominske slovesnosti ob dnevu državnosti
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Dočakali smo najtežje 
pričakovani kulinarič-
ni dogodek letošnjega 

leta: v torek so na Ljubljan-
skem gradu razglasili do-
bitnike Michelinovih zvezdic. 
Pravzaprav je šlo za izjemen 
dogodek, saj se je to zgodilo 
prvič v zgodovini Slovenije. In 
Gorenjci smo ponovno potrdili, 
da v slovenskem okolju premo-
remo smetano med t. i. chefi. 
Med petimi restavracijami, 
ki so prejele eno Michelinovo 
zvezdico, se je znašla tudi Vila 
Podvin iz Mošenj z Urošem 
Štefelinom. Pa še en kuharski 
mojster se je okitil z eno zvez-
dico – Jorg Zupan, ki sicer 
ustvarja v ljubljanskem Atelje-
ju, a je rojeni Kranjčan.

Prihod prvega Michelinove-
ga vodnika v Slovenijo je bil na 
koncu v znamenju Ane Roš in 
Hiše Franko iz Kobarida. Sve-
tovno znana kulinarična moj-
strica (oziroma njena resta-
vracija) je dobila dve zvezdici. 
Bila je edina v svojem razredu, 
čeprav bi glede na opise, kaj 
pomenijo zvezdice – ena zelo 
kakovostno kulinariko, vredno 
postanka, dve odlično kulinari-
ko, za katero je vredno narediti 
ovinek, in tri izjemno kulina-
riko, vredno posebnega potova-
nja – Hiši Franko prisodili opis 
za tri zvezdice. Slovenci, pred-
vsem pa tujci, so zadnji dve leti 
Kobarid velikokrat obiskali le 
zaradi Anine kulinarike.

Da je Slovenija (končno) 
pristala na zemljevidu Miche-

linovih destinacij, je seveda za 
našo gastronomijo izjemnega 
pomena. Odprla so se še ena 
vrata.

Poleg podeljenih zvezdic pa 
je še 37 slovenskih restavracij, 
gostiln in bistrojev s svojimi 
kuharskimi mojstri dobilo The 
Plate Michelin oziroma kro-
žnik Michelin, devet še oznako 
Michelinov Bib Gourmand in 
šest piktogram trajnosti. Tudi 
tu je bera gorenjskih imen lepa.

Seveda pri Michelinu brez 
presenečenj ne gre in zagotovo 
je bilo eno večjih, da med do-
bitniki zvezdic ni bilo Janeza 
Bratovža z njegovo znano Re-
stavracijo JB. Po kulinaričnih 
kuloarjih je završalo ...

Kaj pa pomenijo zvezdice za 
»običajnega smrtnika« na eni 
strani in njihove prejemnike na 
drugi? Zelo poenostavljeno: če 
imate radi dunajski zrezek in 
pečen krompirček – no, to mor-
da v Michelinovi restavraciji 
postrežejo kot del prve hladne 
predjedi od osmih hodov na 
primer kot okus v skodelici, ki 
je podobna kavni, kar obljublja 
čutom posebno doživetje, ne pa 
vedno sitosti. In končni rezul-
tat ni poceni; za kuharskega 
mojstra restavracij dobitnic 
pa to izjemno »zvezdično« 
priznanje pomeni še večjo od-
govornost do gosta – na vseh 
nivojih. Michelinova zvezdica 
ali več njih je za prejemnika 
potrditev, da dela dobro, izziv 
za naprej, včasih pa kdo ugoto-
vi, da mu je tudi v breme.

Dve zvezdici Ani Roš, ena 
tudi na Gorenjsko

KOMENTAR
Alenka Brun

Vilma Stanovnik

Kranj – Čeprav je bilo v zad-
njih mesecih, odkar je okto-
bra lani vodenje Komunale 
Kranj kot direktor prevezel 
Matjaž Berčon, o različnih 
dogodkih v podjetju že veli-
ko napisanega, so se vodilni 
odločili, da skličejo novinar-
sko konferenco in predsta-
vijo trenutno stanje in na-
črte. Kot je znano, je Ko-
munala Kranj ustanovljena 
s strani sedmih občin. Po-
leg Mestne občine Kranj so 
to še občine Šenčur, Cerklje 
na Gorenjskem, Medvode, 
Naklo, Preddvor in Jezer-
sko. Za oskrbo s pitno vodo 
skrbijo v vseh sedmih obči-
nah, v šestih občinah skrbijo 
za odvajanje odpadnih voda, 
v petih jih tudi čistijo. V pe-
tih občinah skrbijo tudi za 
zbiranje, odvoz in ravnanje 
z odpadki, v kranjski občini 
pa skrbijo tudi za tako ime-
novane mestne službe. V 
podjetju je zaposlenih oko-
li 250 delavcev, glede na pri-
hodke in vse druge kazalce 
pa sodi med tri največja slo-
venska komunalna podjetja 
in je največje javno podjetje 
na Gorenjskem.

Kot je povedal direktor Ko-
munale Kranj Matjaž Ber-
čon od 14. marca skupšči-
na Komunale Kranj deluje v 
drugačni sestavi kot prej, saj 
jo sestavljajo župani oziro-
ma njihovi zastopniki. 

»Prva marčevska skupšči-
na je odpravila sklepe dote-
danjih nezakonito sklicanih 
skupščin v februarju in mar-
cu in sprejela poslovni načrt, 
ki je že takrat upošteval spre-
jete obveznosti iz stavkovne-
ga sporazuma. Gre za obve-
znosti do naših zaposlenih, 
saj prejšnja vodstva niso pos-
krbela, da bi se plače po letu 
2017 usklajevale tako, kot 
bi se s kolektivno pogodbo 
morale. Po drugi strani je ta 

načrt predvideval, da se s 1. 
julijem dvignejo cene komu-
nalnih storitev,« je povedal 
Matjaž Berčon in pojasnil, da 
je koronakriza v zadnjih treh 
mesecih marsikaj spreme-
nila, zato so morali poslovni 
načrt že spreminjati. 

»V poslovnem načrtu smo 
predvideli dvig cen praktič-
no vseh storitev, sedaj se 
pogovarjamo zgolj o dvigu 
cen oskrbe s pitno vodo, za 
drugo pa intenzivno išče-
mo notranje rezerve,« je po-
jasnil Berčon, ki je pripravil 
tudi primerjavo med cena-
mi vode na podobno velikih 
območjih, kot so Velenje, 
Celje in Maribor. Povsod so 
cene precej višje, cena v Kra-
nju pa bi bila tudi po predvi-
denem dvigu za 16,6 odstot-
ka še vedno nižja.

Kot je pojasnil Berčon, po 
razumevanju županov raču-
na na razumevanje občin-
skih svetnikov, saj so samo 
lani v podjetju imeli na po-
dročju oskrbe s pitno vodo 
625 tisoč evrov izgube, zato 
bo to razliko treba pokri-
ti tudi za nazaj. Dvig cen je 

potreben predvsem zaradi 
pospešenega urejanja prik-
ljučkov. Po obstoječih cenah 
omrežnine bi zmogli letno 
obnoviti od štiristo do petsto 
priključkov, a so jih lani 836, 
letos pa jih imajo v načrtu od 
750 do 800.

V Naklem so novo ceno 
vode že podprli, kranjski 
mestni svetniki pa naj bi o 
ceni (po prekinitvi točke na 
zadnji seji) ponovno odloča-
li naslednji teden. Prav tako 
te dni o novi ceni odločajo 
tudi v drugih občinah. »Ra-
čunam, da bodo cene s 1. av-
gustom začele veljati,« je po-
vedal Berčon.

Kazenska ovadba 
Stevanovića

»Na ponedeljkovi skup-
ščini smo sprejeli manj-
še spremembe v sistema-
tizaciji podjetja, predvsem 
z racionalizacijo splošnih 
služb. Skupščina se je tudi 
odločila, da zoper nekda-
njega predsednika skupšči-
ne, Zorana Stevanovića, vlo-
ži kazensko ovadbo zara-
di nevestnega dela v službi. 

Očitajo se mu zloraba polo-
žaja, sklic nezakonitih skup-
ščin, krnjenje ugleda podje-
tja v družbi in sprožanje po-
lemik ter notranjih nesogla-
sij,« je tudi povedal Matjaž 
Berčon in dodal, da še ne ra-
čuna, da bo to dokončni epi-
log sporov, saj je Stevanović 
že napovedal pritožbo.

Kot je znano, je Zoran 
Stevanović, ki je tudi kranj-
ski mestni svetnik, sklical 
več skupščin, na katerih so 
Berčona razrešili s položa-
ja direktorja in na njego-
vo mesto imenovali vršilko 
dolžnosti. Ker so nekateri 
župani občin ustanoviteljic 
trdili, da so bile skupščine 
in njihovi sklepi neveljavni, 
to pa je bilo potrjeno tudi v 
sklepih sodišča, ki je zavrni-
lo poskus vpisa vršilke dolž-
nosti v register in ugotovi-
lo, da so sklepi omenjenih 
skupščin nični. 

Zoran Stevanović je v od-
zivu na ovadbo dejal, da so 
direktorja Matjaža Berčona, 
ki so mu očitali neodgovor-
no vodenje podjetja in več 
nepravilnosti, na skupšči-
ni razrešili legitimno in le-
galno, podjetje pa naj bi ob 
podpori nekaterih županov 
z napačno dokumentacijo 
in drugimi nepravilnostmi 
zavajalo sodišče. 

Novi načrti Komunale 
Kranj

Direktor Berčon je 
predstavil tudi nekatere na-
črte Komunale Kranj in po-
udaril, da si želijo, da bi ce-
lotno upravo podjetja prese-
lili na Zarico. »Zato smo na-
ročili urbanistično in arhi-
tekturno zasnovo tega ob-
močja,« je pojasnil Berčon 
in dodal, si želijo poskrbeti 
tudi za nadgradnjo čistilne 
naprave. S tem bi poskrbe-
li tudi za dodatno dehidraci-
jo blata, saj se je strošek nje-
govega odvoza zelo povečal.

Višja naj bi bila le cena vode
V Komunali Kranj vztrajajo, da je dvig cen oskrbe z vodo nujen, po županih pa bodo o tem skušali 
prepričati tudi svetnike. Na ponedeljkovi seji skupščine so sklenili, da kazensko ovadijo nekdanjega 
predsednika Zorana Stevanovića.

Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon je predstavil 
aktualne razmere v podjetju. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški župan 
Blaž Račič in tehnični direk-
tor podjetja VGP Kranj Bo-
rislav Majkić sta podpisa-
la pogodbo za projekt izgra-
dnje kanalizacije na obmo-
čju Lipc. S tem se tudi ura-
dno lahko začne izvedba 
projekta, s katerim bo Obči-
na Jesenice celostno uredila 

odvajanje komunalnih od-
padnih voda naselij Lipce 
in Blejska Dobrava na Cen-
tralno čistilno napravo Jese-
nice. Župan Račič je ob pod-
pisu pogodbe izrazil zado-
voljstvo, da se projekt, ki so 
ga krajani Lipc težko priča-
kovali že vrsto let, končno 
lahko začne. 

Odvajanje komunalnih 
odpadnih voda v naselju 

Lipce trenutno ni urejeno 
in kanalizacijskega sistema 
ni, v naselju Blejska Dobra-
va pa je obstoječ mešan ka-
nalizacijski sistem z izto-
kom v reko Savo. V sklopu 
projekta je predvidena ure-
ditev kanalizacijskega sis-
tema za odvod komunal-
ne odpadne vode v naselju 
Lipce z odtokom proti čr-
pališču Lipce in naprej na 

Centralno čistilno napra-
vo Jesenice, obenem pa se 
bodo na Centralno čistilno 
napravo navezale tudi odpa-
dne vode iz naselja Blejska 
Dobrava.

Dela se bodo začela v za-
četku julija, končana pa 
bodo predvidoma konec 
leta. Vrednost projekta zna-
ša približno 1,1 milijona 
evrov.

Začetek gradnje kanalizacije Lipce
V naselju Lipce odvajanje komunalnih odpadnih voda ni urejeno, na Blejski Dobravi pa je mešan 
kanalizacijski sistem z iztokom v Savo.
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Postanite del mreže pogodbenikov 
Pošte Slovenije

Novega poslovnega partnerja iščemo za pošto  
4106 Kranj in 4276 Hrušica. Če želite tudi vi postati del 
poštne zgodbe in bi želeli vzpostaviti pogodbeno pošto, 
nam pišite na e-naslov PGP.mnenje@posta.si. 

Zagotovite svojim strankam več ponudbe na enem mes-
tu, vašemu podjetju pa možnost za razvoj in nadaljnjo 
rast.
 
Pestra ponudba na enem mestu, prihranek časa in daljši 
odpiralni/delovni čas. Vse to in še več so prednosti, ki jih 
Pošta Slovenije in njeni pogodbeni sodelavci zagota-
vljajo svojim strankam. Trenutno v Sloveniji posluje 140 
pogodbenih pošt. Pogodbeni partnerji so trgovine, ben-
cinski servisi, cvetličarne, kmetijske zadruge, gostinci, 
zavodi, turistična društva ipd. Na pogodbeni pošti se iz-
vaja sprejem pošiljk, izročanje  pošiljk, plačilne storitve, 
bančne storitve za komitente Nove KBM ter prodajo bla-
ga (znamk, kuvert, dopisnic ipd.). Pogodbena pošta delu-
je praviloma v središču naselja. Pogodbenik pa lahko 
svojo dejavnost in dejavnost pogodbene pošte opravlja 
tudi v prostorih Pošte Slovenije, ki jih lahko najame ali 
odkupi.

Dosedanje izkušnje kažejo, da so uporabniki poštnih sto-
ritev na splošno zadovoljni z načinom izvajanja storitev 
na pogodbenih poštah. Z uveljavitvijo pogodbenih pošt 
je običajno dostopnost zaradi daljših delovnih časov za 
uporabnike celo boljša.  Na pogodbeni pošti je dejavnost 
pošte združena z osnovno dejavnostjo pogodbenega 
partnerja. 

Več na www.posta.si.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Minuli konec te-
dna je na območju Sloven-
ske ceste, Trga Davorina 
Jenka, Krvavške ceste ter 
Ulice Franca Barleta pote-
kalo asfaltiranje državne 
ceste skozi središče Cerkelj. 
Kot je znano, je občina že 
pred časom v celoti obnovi-

la komunalno infrastruktu-
ro v središču Cerkelj, vključ-
no z obnovo vodovoda in ka-
nalizacije. Več kot dva milijo-
na evrov vreden projekt je lan-
sko poletje začasno ustavilo 
odkritje arheološkega najdi-
šča z ostanki staroslovanskih 
grobov, nato pa so cesto ob za-
ključku del preplastili zgolj z 
grobim, spodnjim slojem as-
falta. »Čakamo še na talne 

cestne oznake, sicer pa raču-
namo tudi na sofinanciranje 
s strani države, saj gre za dr-
žavno cesto. Zaprosili smo za 
toliko, kolikor smo imeli stro-
škov zaradi arheoloških izko-
pavanj,« je povedal cerkljan-
ski župan Franc Čebulj in do-
dal, da s tem zunanja ureditev 
Cerkelj še ni povsem zaklju-
čena, saj nameravajo v pole-
tnih mesecih med drugim 

urediti tudi odsek poti pro-
ti mrliškim vežicam ter del 
ceste od novega krožišča pro-
ti Vašci, čakajo pa jih še dela 
v Ulici Ignacija Borštnika ter 
ureditev parkirišča nasproti 
občinske stavbe.

Prav na območju parkirišča 
so pred nedavnim že požaga-
li dvoje starih dreves, saj so se 
korenine že zaraščale v reč-
no strugo, ki je speljana pod 

njim. Ob ureditvi Cerkelj so 
poskrbeli tudi za ozelenitev. 
Tako so delavci Arboretuma 
iz Volčjega Potoka nasadili 
več javorjev, ki bodo prispe-
vali k bolj zeleni podobi kra-
ja, v novo krožišče pa so po-
leg cvetja umestili tudi manj-
šo skulpturo satja in čebel, ki 
sovpada tudi s stoletnico, ki 
jo jeseni obeležuje cerkljan-
sko čebelarsko društvo.

Cerklje z novo podobo
Konec tedna so z zaključnim slojem asfalta preplastili središče Cerkelj, ki je lani doživelo celovito 
posodobitev komunalne infrastrukture.

Minuli konec tedna so asfaltirali cesto skozi središče Cerkelj. / Foto: Janez Kuhar

Če želimo razcvet turizma, 
potem obvoznico nujno pot-
rebujemo.« Zato pričakuje 
dogovor lokalne skupnosti 
in prebivalcev. Vse bo znano 
15. julija, ko bodo občinskim 
svetnikom predstavili preve-
ritve morebitne spremembe 
zadnjega dela trase obvozni-
ce, ki so jih pripravili na zah-
tevo Civilne iniciative Mlino. 
Na podlagi tega naj bi spreje-
li dokončno odločitev glede 
trase. »Jasno nam je bilo po-
vedano, da se v primeru, da 

gremo po načrtovani trasi, 
gradnja lahko začne prihod-
nje leto, v primeru, da spre-
menimo tudi zgolj del trase, 
pa to pomeni spet sedem do 
deset let čakanja,« je pojas-
nil blejski župan Janez Faj-
far. Kot glavno težavo je po-
udaril, da gre sedanja trasa 
delno skozi naselje. »A dru-
ga varianta trase ima veliko 
težav, ki se tičejo okolja.« V 
primeru, da bi potrdili obsto-
ječo traso, so vsi dokumenti 

bolj ali manj že pripravljeni 
in bi gradnja lahko hitro ste-
kla, je še poudaril župan.

Tomaž Willenpart z Di-
rekcije RS za infrastrukturo 
je razložil, da so bile lastni-
kom na trasi že vročene ce-
nitve in pogodbe za odkup 
zemljišč, ker je od tega mi-
nilo že nekaj časa, pa bo tre-
ba postopke ponoviti. V pri-
meru, da bi prišlo do raz-
lastitev, če se lastniki ne bi 
strinjali z odkupi, pa bi to 
gradnjo spet lahko zavlek-
lo. »Glede na dosedanje iz-
kušnje ti postopki lahko tra-
jajo od dve do tri leta,« je po-
jasnil Willenpart. Gradnja 
obvoznice je sicer načrtova-
na fazno. »Najprej se bo gra-
dilo krožišče na Betinskem 
klancu, sledi galerija do pre-
dora, nato pa sam predor in 
kot zadnja faza še naveza-
va do Pristave.« Blejska ob-
voznica je pomembna tudi 
za prebivalce Bohinja, je ob 
tem poudaril bohinjski žu-
pan Jože Sodja. »Žogica pa 
je zdaj na strani blejskih ob-
činskih svetnikov, tako da bo 
15. julij ključni datum.« Po-
zitivno pa gleda tudi na pro-
jekt skupne kolesarske poti 
od Bleda do Bohinja, o kate-
ri so prav tako govorili na se-
stanku. »Nas pa že preganja 
čas za porabo sredstev za ra-
zvoj regij, ki so bila dodelje-
na temu projektu,« je še opo-
zoril Sodja.

Na potezi so 
občinski svetniki
31. stran

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet se je v sredo ses-
tal na drugi seji po omili-
tvi ukrepov za preprečeva-
nje širitve covida-19, zadnji 
pred jesenjo. Svetniki so se 
na seji med drugim seznani-
li s poročilom o poteku od-
ziva občine ob epidemiji co-
vida-19 in načeloma izrazi-
li zadovoljstvo nad odzivom 
pristojnih. Štab Civilne zaš-
čite, ki je koordiniral delo, je 
ob tem poudaril velik obseg 
prostovoljnega dela, ki ga je 
opravilo radovljiško območ-
no združenje Rdečega križa, 
ki je med drugim organizira-
lo delitev pomoči občanom, 
predvsem prehranskih pa-
ketov in skoraj 1300 toplih 
obrokov, ki jih je v celoti do-
nirala Picerija Matiček. 

Na seji je bil sprejet tudi 
sklep o podelitvi občinskih 
priznanj za leto 2020. Ve-
liko plaketo Občine Ra-
dovljica bo prejel Tonček 

Smolej za dolgoletno aktiv-
no udejstvovanje na podro-
čju gorskega reševanja in vo-
denje GRS Radovljica. Pre-
jemniki plaket Občine Ra-
dovljica so Kulturno dru-
štvo Bid Bang ob dvajsetle-

tnici delovanja, Igor Mari-
jan za dolgoletno članstvo in 
vodenje PGD Radovljica ter 
humanitarne akcije in pod-
jetje Mioba za prispevek k 
razvoju kulturnega turizma 
z odprtjem Lekarniškega in 
alkimističnega muzeja. 

Plakete Antona Toma-
ža Linharta bodo prejeli 
Vilma Kravanja Gosnik za 

aktivnosti na področju lju-
biteljske kulture, Petja Zo-
rec za uspešno delovanje 
v modnem oblikovanju in 
Kulturno turistično dru-
štvo Kamna Gorica za skrb 
za turistično promocijo kra-

ja, ohranjanje tradicije in bo-
gatenje kulturnega življenja 
v skupnosti, so se s predlogi 
komisije za volitve in imeno-
vanja strinjali svetniki.

Potrdili so tudi ponovno 
imenovanje dosedanje di-
rektorice Nataše Mikelj na 
mesto direktorice javnega 
zavoda Turizem in kultu-
ra Radovljica. Nov petletni 

mandat, tretji zapored, se ji 
začenja jeseni.

Na predlog svetnice Voj-
ke Jesenko je občinski svet 
obravnaval dodatno točko, 
v okviru katere so se sve-
tniki seznanili z medijski-
mi objavami ter anonim-
nimi pismi o domnevnih 
nepravilnostih poslovanja 
v državnem javnem zavo-
du Dom dr. Janka Benedi-
ka Radovljica. Svetnica je 
predlagala, da občinski svet 
poda prijavo suma nepra-
vilnosti poslovanja – po-
ziv za ukrepanje vsem pri-
stojnim organom k izved-
bi temeljitega celostnega 
nadzora v zavodu. Svetniki 
tega predloga niso sprejeli, 
saj je v razpravi prevlada-
lo mnenje, da je treba pre-
pustiti ukrepanje tistim, ki 
so za to pristojni, to pa sta 
svet zavoda ter Ministrstvo 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
kot ustanovitelj doma sta-
rejših občanov.

Velika plaketa Tončku Smoleju
Radovljiški občinski svet je na seji v sredo sprejel sklep o podelitvi letošnjih občinskih priznanj in 
dosedanji direktorici zavoda za turizem in kulturo Nataši Mikelj potrdil še en petletni mandat.

Veliko plaketo Občine Radovljica bo prejel Tonček 
Smolej za dolgoletno aktivno udejstvovanje na 
področju gorskega reševanja in vodenje GRS 
Radovljica. Prejemniki plaket Občine Radovljica so 
Kulturno društvo Bid Bang, Igor Marijan in podjetje 
Mioba. Plakete A. T. Linharta bodo prejeli Vilma 
Kravanja Gosnik, Petja Zorec in Kulturno turistično 
društvo Kamna Gorica.

S preplastitvijo ceste 
in zasaditvijo dreves so 
Cerklje skorajda dobile 
končno podobo. Nekaj 
dela jih namreč še čaka v 
poletnih mesecih, ko se 
bodo lotili nekaj krajših 
odsekov, pa tudi ureditve 
parkirišča nasproti 
občinskega poslopja.

Če bodo občinski 
svetniki na seji 15. julija 
potrdili načrtovano 
traso, bi se gradnja južne 
razbremenilne ceste 
na Bledu lahko začela v 
začetku prihodnjega leta.
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DOBRODOŠLI
VREDNOSTNI BON 
ZA NAŠE SOSEDE IZ SLOVENIJE

VELJA
DO

JUNIJ

27
  SOBOTAOdprto 

tudi v 
četrtek, 

25. junĳ a!

Ponudba ne 
velja za izdelke 

iz naših reklamnih 
prospektov in 

oglasov.

POPUSTA ZA

NAKUP POHIŠTVA
POPUST NA DOSLEJ VELJAVNE CENE!

Najmodernejši 
pohištveni salon 
na avstrĳ skem 

Koroškem. 

1) Popust velja na številne pohištvene izdelke. Popust na doslej veljavne prodajne cene. 
Ponudba ne velja za izdelke iz naših reklamnih prospektov in oglasov, vrednostne bone, servisne storive, 

na posebno označene izdelke v naših poslovalnicah “Unglaublich Preise”, izdelke iz programa “Trends 
by Leiner”, kuhinjske bloke, izdelke blagovnih znamk Stressless, Team 7, Anrei, Birkenstock, Stokke, 

Schöner Wohnen, Black Label, Tom Tailor, Set One by Musterring, za kataloška naročila iz 
programa Sedda, Musterring, Joop!, Grüne Linie, Austro� ex, Tempur, Henders & Hazel, 

Leonardo, Hülsta, Flexa, električne aparate in dodatno opremo ter izdelke iz 
programa Biohort, Karasek, Stern. Popust ne velja za že naročene oz. 

kupljene izdelke. Popusta ni možno kombinirati z drugimi 
akcĳ ami. Tiskovne napake niso izključene. 

Ponudba velja do 27. 06. 2020.

LEINER VILLACH, A-9500 VILLACH/BELJAK, KÄRNTNER STRASSE 7  
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Na prvi seji občin-
skega sveta po epidemiji co-
vida-19 je o delovanju v tem 
času poročal poveljnik Štaba 
Civilne zaščite Jezersko An-
drej Tepina.

Na Jezerskem so zaradi 
pogostih naravnih nesreč 
vajeni izrednih razmer, tok-
ratne pa so bile posebnost. 
Zlasti na začetku so bili ves 
čas posebno pozorni in v 
stanju pripravljenosti, je de-
jal Tepina. Na srečo ni priš-
lo do nobene okužbe, šola 
in vrtec sta bila zaprta, dru-
gih javnih zavodov, ki bi lah-
ko predstavljali večje tvega-
nje, pa nimajo. Skrbelo jih 
je edinole, da ne bi prišlo do 
okužbe v domači trgovini, v 
tem primeru bi jo namreč 
morali zapreti. Na srečo se 
to ni zgodilo in na koncu na 
Jezerskem ugotavljajo, da so 
jo iz obdobja dobro odnesli. 
So pa ves čas aktivno delovali 

Civilna zaščita, gasilci, gor-
ski reševalci, krajevni Rde-
či križ. Prebivalce so ves čas 
obveščali o novostih (teh in-
formacij je bilo zlasti prve 
dni veliko) in skrbeli, da so 
po spremenjenem protoko-
lu delovale javne službe, de-
nimo zbirni center za od-
padke, ki ga niso zaprli, 
kot so jih v drugih občinah. 
Nadzirali so javne površi-
ne, a tudi tu niso opažali po-
sebnosti. Po prvem mesecu 
so se začele razmere umir-
jati, a so vsi pristojni ostali 
pripravljeni, je sklenil An-
drej Tepina. Župan Andrej 
Karničar se je ob tem zahva-
lil vsem prebivalcem, ki so 
upoštevali priporočila, pred-
vsem pa ekipi, ki je bila v mi-
nulih mesecih ves čas v krču. 
Svetnike je tudi seznanil, da 
se je v obdobju epidemije od-
ločil za oprostitve najemnin 
prostorov v občinski lasti in 
nekaterih stroškov ponudni-
kom s področja turizma. 

Epidemijo dobro prestali
Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica do konca letošnjega 
leta podaljšuje sklep, po ka-
terem gostincem najemni-
kom občinskih zemljišč ne 
bo treba plačevati najemni-
ne zanje. »Epidemija covi-
da-19 je močno prizadela 

ponudnike gostinskih sto-
ritev, ki bodo še dolgo čuti-
li njene negativne posledi-
ce in se spopadali z zmanj-
šanim prometom,« so od-
ločitev pojasnili na rado-
vljiški občinski upravi. 
Najemnikom letnih vrtov 
za gostinsko dejavnost na 
zemljiščih v občinski lasti 

zato občina že v času epi-
demije ni zaračunala na-
jemnin. Nedavno spreje-
ti sklep o določitvi višine 
najemnine zemljišč v las-
ti Občine Radovljica za go-
stinsko dejavnost pa omo-
goča, da bodo ti najemni-
ki vse do konca leta plača-
li zgolj simbolično ceno v 

višini le enega evra na kva-
dratni meter. 

S cenikom najema ze-
mljišč je sicer določena letna 
najemnina 48 evrov na kva-
dratni meter za prvo obmo-
čje in 28,80 evra na kvadra-
tni meter za drugo območje, 
so še pojasnili na radovljiški 
občinski upravi.

Najemnine zgolj simbolične

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Občinski svet na 
Jezerskem je sprejel dva 
akta, povezana z Zimsko-let-
nim parkom Jezersko. Gre 
za odlok o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo pro-
jekta Zimsko-letni park Je-
zersko in za oceno možnosti 
tovrstnega partnerstva. Os-
nova prihodnjega razmer-
ja med javnim in zasebnim 
partnerjem bo koncesijski 
akt, občina kot javni partner 
bo zasebnega iskala z razpi-
som. Predmet koncesije bo 
gradnja in upravljanje zim-
sko-letnega parka.  

Vlaganja v park predvi-
devajo nadgraditev zasne-
ževalnega sistema za pot-
rebe smučišča in vzpostavi-
tev mini smučišča z dvesto-
metrsko nizkovrvno žičnico 

s krožnički, vzpostavitev t. i. 
tubing parka s 160-metrsko 
nizkovrvno žičnico z vlečki, 
plezalne stene, zimske vasi 
z igluji, ureditev spremlja-
jočih turistično-servisnih 
objektov, gradnjo poletne-
ga doživljajskega parka, Pra-
vljične poti Jezersko in ure-
ditev akumulacije. Investi-
cijski projekt bo potekal v 
naslednjih treh letih, konce-
sija bo sicer podeljena za tri-
deset let. Kot so svetniki sli-
šali na junijski seji občin-
skega sveta, ki je tokrat za-
radi možnosti zadostne raz-
dalje med sodelujočimi po-
tekala v dvorani kulturnega 
doma Korotan, že poleti lah-
ko objavijo razpis, do jeseni 
pa izberejo partnerja. S spre-
jetjem obeh aktov so svetni-
ki dali soglasje k nadaljeva-
nju projekta.

Lahko bodo razpisali  
javno-zasebno partnerstvo

Kranj – Jutri, v soboto, 20. junija, bo v Kranju na Glavnem trgu 
že tradicionalna prireditev ljubiteljskih kulturnikov Pozdrav 
poletju, ki ga pripravljajo v Zvezi kulturnih društev Kranj. Od 
9. do 13. ure se bodo na poletnem odru zvrstili: Pihalni orkester 
Mestne občine Kranj, citrar Dejan Praprotnik, KD Hiša čez ces-
to – pevska skupina, Mažoretni in twirling klub Kranj, Komorni 
pevski zbor Mysterium Kranj, Vokalna skupina Iskraemeco, 
Glasbena skupina Iskraemeco, Folklorna skupina Iskraemeco 
– članska skupina, MPZ Maj, Srbsko kulturno društvo Petar 
Kočić Kranj – Literarna in gledališka sekcija, MePZ DPD Svo-
boda Stražišče, Orglice, kitara, vokal – Marjan Urbanija in 
Hervin Jakončič, MePZ Petra Liparja pri DU Kranj, SKPD Sveti 
Sava Kranj – Moška pevska skupina, MePZ Dobrava Naklo, 
TKD Kamna Gorica – Mešani pevski zbor Lipnica, Pevska sku-
pina KORONA, Lesce, Pevsko društvo Viharnik, Kranj in FS  
KD Sava. Obeta se tudi pester spremljevalni sejem nevladnih 
organizacij, kjer bodo predstavljeni izdelki domače in umetne 
obrti, izdelovanje mozaikov, razstava mozaikov, likovnih del, 
ikonografija, ponovna raba predmetov in obnovljeno pohištvo, 
predstavitev skupin za samopomoč starejših, individualno 
družabništvo, poletne delavnice, predstavitev izdelkov ...

Pozdrav poletju
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Spoštovane občanke in občani občine Naklo
Čestitamo vam ob dnevu državnosti  

in 25 – letnici Občine Naklo.

Vabimo vas, da se nam pridružite na prireditvah, ki 
jih pripravljamo ob praznovanju.

Ivan Meglič, župan,
Občinski svet Občine Naklo in

občinska uprava

Suzana P. Kovačič

Občina Naklo je začela delo-
vati s prvim januarjem leta 
1995. Kako gledate na pre-
hojeno pot in kako boste pra-
znovali?

Kakšna prireditev bo manj 
kot v preteklih letih, vendar 
bo občinski praznik ravno 
tako slovesen. Akademija 
s podelitvijo občinskih pri-
znanj bo 23. junija v Osnov-
ni šoli Naklo. Veselimo se 
vseh uspehov, ki smo jih v 
teh 25 letih dosegli v občini 
– in teh ni malo. Prepričan 
sem, da so tudi občani z na-
predkom zadovoljni. V us-
pešni občini je življenje nje-
nih prebivalcev prijetnejše.  
Epidemija, ki smo jo v obči-
ni dobro prestali, in uspeš-
no zajezili širjenje virusa 
v Domu starejših Naklo, je 
prinesla tudi nekaj pozitiv-
nih izkušenj. Še bolje smo 
lahko spoznali občino, ugo-
tovili njene prednosti in se 
še bolj povezali.

Epidemija načrtovanih in-
vesticij po občini ni ustavila.

V naselju Okroglo se je 
zasebni investitor odločil 
za menjavo srednjenape-
tostnega kablovoda, za ob-
čino pa je bila to priložnost, 
da sočasno obnovimo še vse 
drugo – kanalizacijo, vodo-
vod, elektriko, javno razsvet-
ljavo, odvodnjavanje mete-
ornih voda in komunikacij-
ske vode. Gradnja v centru 
naselja bo kmalu zaključe-
na, še letos bomo nadalje-
vali gradnjo pločnika ob Di-
nosu proti Okroglemu, obe-
nem bomo vgradili fekalni 
kanal. Potem manjka samo 
še odsek kanalizacije do kri-
žišča za Dom slepih in slabo-
vidnih na Okroglem, to na-
črtujemo prihodnje leto, ko 
naj bi bila investicija na tem 
območju v celoti zaključe-
na in se bodo prebivalci lah-
ko priključili na javno kana-
lizacijo. 

Največji letošnji pro-
jekt v občini, vreden bli-
zu sedemsto tisoč evrov, 
pa je gradnja kanalizacije 

v Podbrezjah sočasno z re-
konstrukcijo ceste in uredi-
tvijo varne poti v šolo. Zah-
valjujem se občanom, ki so 
omogočili gradnjo pločni-
ka za boljšo prometno var-
nost in v skupno dobro. Do-
segli smo tudi dogovor z re-
publiško direkcijo za infra-
strukturo, ki bo v celoti ure-
dila odsek regionalne ceste, 
vključno z odvodnjavanjem 
in podpornimi zidovi. Kot so 
zagotovili na direkciji, bodo 
predvidoma že jeseni zače-
li rekonstruirati še cesto od 
Grmača v Podbrezjah do 
podvoza pod avtocesto, s pri-
dobivanjem soglasij za zem-
ljišča so pri koncu. 

V občini je položene okrog 
85 odstotkov sekundarne ka-
nalizacije (priklopi objektov 
na javno kanalizacijo), v nas-
lednjih letih nas to čaka še v 
preostalem delu Podbre-
zij, v Zadragi, na Polici in 
kot sem že omenil, tudi na 
Okroglem. 

Morda v kakšnem naselju 
namesto javne kanalizacije, 
npr. zaradi oddaljenosti od 
javnega sistema, iščete reši-
tev z malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami?

Naselje Gobovce je glede 
tega še odprto. V Gobovcah 
se pojavlja možnost prehoda 
čez most in povezava z obči-
no Radovljica. To je še stvar 
dogovora. Druga možnost 
so seveda male čistilne na-
prave.

Kateri so še drugi aktualni 
manjši projekti po občini, a 
za prebivalce ravno tako po-
membni?

Zaključujemo sanacijo 
Ulice Toma Zupana v Nak-
lem. Še letos bomo prep-
lastili cesto na območju Piv-
ke v Naklem, kjer manjka še 
en krajši odsek meteorne ka-
nalizacije. Na obeh odsekih 
se še dodatno vgrajujejo pot-
rebni komunalni vodi.

Pravnomočen je izbor iz-
vajalca za sanacijo ceste v 
Zadrago; investicija obse-
ga obnovo dotrajane ceste 
na klancu iz smeri Dupelj. 

Začeli bomo predvidoma ju-
lija, bo pa to zahteven poseg 
z izgradnjo vodovoda, kana-
lizacijskega voda, razširitvi-
jo vozišča in ureditvijo pod-
pornega zidu. Če bodo le fi-
nance dopuščale, bomo še 
letos sanirali dotrajano vsto-
pno cesto v Spodnje Duplje. 

Kako daleč ste s pripravo Ob-
činskega prostorskega načr-
ta (OPN)?

Zares upam, da smo 
končno v zaključni fazi. S 
pripravljavcem OPN kranj-
skim Domplanom smo za-
deve pospešili, imamo re-
dne sestanke vsakih 14 dni 
in sproti usklajujemo pot-
rebne dopolnitve. Ime-
li smo že zadnja usklajeva-
nja z zavodom za varstvo 
narave, pričakujemo še eno 
manjšo uskladitev z zavo-
dom za varstvo kulturne de-
diščine, tako da zapremo 
odprta vprašanja glede kra-
jinskega parka Udin boršt. 
Pri pripravi OPN smo pre-
jeli veliko vlog občanov, 
čez tristo jih je bilo, in že v 
fazi priprave smo jih morali 

veliko izločiti, ker niso ustre-
zale zahtevnim pogojem, ki 
so jih posredovali vsi udele-
ženci v postopku. Nekje med 
petdeset in sedemdeset je 
takšnih, ki gredo v nadaljnjo 
obravnavo. Zdaj se priprav-
ljata tudi presoja vplivov na 
okolje, poplavna študija, za-
ključuje se prometna študi-
ja. Če hočemo en del stavb-
nih zemljišč širiti na kme-
tijska, ministrstvo za kme-
tijstvo zahteva nadome-
stna zemljišča, da se nekaj 
gozdne površine spremeni v 
kmetijske. 

Uvod v občinsko prazno-
vanje bo današnje odprtje 
medgeneracijskega centra v 
večnamenski občinski stav-
bi v Naklem. Predstavili bos-
te tudi prostovoljski projekt 
Prostofer za mobilnost sta-
rejših in projekt Hitro s ko-
lesom ...

Vse občane lepo vabim 
na nocojšnje odprtje med-
generacijskega centra, ki 
smo ga vzpostavili s po-
močjo projekta LAS Gorenj-
ska košarica. V letošnjem 

letu bo program centra pod 
okriljem Ljudske univerze 
Kranj, ki bo organizirala de-
lavnice, potem pa računam 
na sodelovanje skupine Sta-
rejši za starejše, ki deluje pri 
Društvu upokojencev Nak-
lo, kakor tudi na sodelova-
nje podobnih skupin. Že-
lja je, da to postane center 
za druženje, izobraževanje 
in izmenjavo medgenera-
cijskih izkušenj. V sodelova-
nju z domom starejših, ki je 
v neposredni bližini, vidim 
možnost nadgradnje dnev-
nega varstva starejših ... 

Prostofer je v občini za-
živel 8. junija in občani so 
že naročili prve brezplač-
ne prevoze do zdravstve-
nih zavodov in drugih jav-
nih ustanov. Projekt Hitro s 
kolesom pa želimo še razši-
riti, da bodo vanj vključene 
vse tri vasi (Naklo, Duplje, 
Podbrezje). Postajališče 

za kolesa pri mladinskem 
športnem parku v Naklem 
že imamo, zdaj postavljamo 
dve polnilnici za električna 
kolesa na turistično zanimi-
vih točkah – v Podbrezjah 
pri Jegliču in pri Trnovcu v 
Dupljah. 

Kaj novega zagotavljate 
mlajši generaciji?

Zagotovo bo to novo nogo-
metno igrišče pri šoli v Nak-
lem. Te dni že selimo ume-
tno travo z nekdanjega za-
časnega igrišča pri Merkur-
ju in usklajujemo projektno 
dokumentacijo za novo igri-
šče. Na umetni travi bodo 
mlajše selekcije lahko igrale 
že jeseni, starejši pa bodo v 
tem vmesnem času trenirali 
v Podbrezjah in na bližnjih 
igriščih. V končni obliki to 
ne bo samo nogometno igri-
šče, ampak nov večnamen-
ski objekt za različne športe.

Veselimo se vseh uspehov
Ob letošnjem prazniku Občine Naklo bo poudarek tudi na 25. obletnici ustanovitve občine. 
Praznovanje bo zaradi covida-19 potekalo v nekoliko manjšem obsegu kot pretekla leta, a ob sproščanju 
ukrepov župan Ivan Meglič pravi, da nekaj dogodkov pa vendarle bo. 

Ivan Meglič / Foto: Tina Dokl

OBČINA NAKLO PRAZNUJE
19.–29. 6. 2020

DATUM URA PRIREDITEV ORGANIZATOR LOKACIJA

petek, 19. 6. 2020 17.00 MEDGENERACIJSKI CENTER NAKLO
Vabljeni na aktivnosti ob otovoritvi

Ljudska univerza Kranj Občina Naklo,  
Stara cesta 61, Naklo

18.00 POSTAVITEV MLAJA OB 25-LETNICI OBČINE 
NAKLO, OTVORITEV MEDGENERACIJSKEGA 
CENTRA NAKLO, PREDSTAVITEV PROJEKTOV 
PROSTOFER in HITRO S KOLESOM

Konjeniško društvo  
Naklo, Občina Naklo in 
aktiv kmečkih žena

Parkirišče pred  
občinsko stavbo

sobota, 20. 6. 2020 16.00 TRADICIONALNI NOGOMETNI TURNIR MED 
PODBREŠKIMI ZASELKI

TVD Partizan Podbrezje Nogometno igrišče  
»pod farovžem«

ponedeljek, 22. 6. 2020 19.00 SLIKARSKA RAZSTAVA CESAR IN KRANJSKA 
KLOBASA

KUD LIK NAKLO Dom J. F. Naklo,  
Pavlinova galerija

torek, 23. 6. 2020 17.00 GORENJSKA LIGA V PRSTOMETU Športno društvo Naklo Mladinski športni park

19.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA S PODELITVIJO 
OBČINSKIH PRIZNANJ IN POČASTITEV  
25-LETNICE OBČINE NAKLO

Občina Naklo Osnovna šola Naklo

sreda, 24. 6. 2020 18.30 PESMI ZA DOMOVINO OB 30-LETNICI  
DRŽAVNOSTI

Kulturno društvo Tabor 
Podbrezje

Tabor v Podbrezjah

20.30 KRES Konjeniško društvo  
Naklo in Občina Naklo

Primožovčev travnik 
Naklo

četrtek, 25. 6. 2020 9.00 KOLESARJENJE PO OBČINI NAKLO Društvo upokojencev 
Naklo

Začetek Gasilski dom 
Naklo

petek, 26. 6. 2020 18.00 OTVORITEV RAZSTAVE NAKLANSKIH  
SLIKARJEV

KTD »Pod Krivo jelko« 
Duplje

Graščina Duplje

sobota, 27. 6. 2020 7.00 MERITVE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA  
IN HOLESTEROLA

Rdeči križ Kranj,  
KO Duplje

Gasilski dom Duplje

19.00 VESELI VEČER Z LOKALNIMI UMETNIKI in
IGRA: CESAR IN KRANJSKA KLOBASA –  
CESAR SE VRAČA! 
Zaželeno je, da so obiskovalci oblečeni v oblačila 
iz časov cesarja Franca Jožefa.

Konjeniško društvo  
Naklo, KUD LIK Naklo in 
Občina Naklo

Mladinski športni park

nedelja,  28. 6. 2020 10.00 POVEŽIMO NAŠE PEŠPOTI – pohod  
od Krive jelke do Boštka v Podbrezjah

Kulturno društvo Tabor 
Podbrezje

Začetek pohoda pred  
GD Duplje

ponedeljek, 29. 6. 2020 19.00 SV.  MAŠA ZA OBČINO Občina Naklo,  
Župnija Naklo in aktiv 
kmečkih žena

Cerkev sv. Petra Naklo
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IZPLAC
V

ALO SE JE C
V

AKATI!

DOBRODOŠLI - VREDNOSTNI BON

         ZA NAŠE SOSEDE IZ SLOVENIJE

PONUDBA NE 
VELJA ZA 
IZDELKE IZ 
NAŠIH 
REKLAMNIH 
PROSPEKTOV 
IN OGLASOV

VELJA
DO

sobota

27
 junijODPRTO 

TUDI 
V C

V

ETRTEK, 
25. JUNIJA

POPUSTA ZA

NAKUP
POHIŠTVA

1) Popust velja na številne pohištvene izdelke. Popust na doslej veljavne prodajne cene. 
Ponudba ne velja za izdelke iz naših reklamnih prospektov in oglasov, vrednostne bone, servisne storitve, na posebno označene 
izdelke v naših poslovalnicah “Unglaublich Preise”, izdelke iz programa “Trends by kika”, kuhinjske bloke, izdelke blagovnih 
znamk Stressless, Team 7, Anrei, Birkenstock, Stokke, Austro� ex, Grüne Linie, Flexa, Black Label, Tempur, Tom Tailor, Henders & 
Hazel in Leonardo, za kataloška naročila iz programa Sedda, električne aparate in dodatno opremo, Set One by Musterring ter 
izdelke iz programa Biohort, Karasek in Stern. Popust ne velja za že naročene oz. kupljene izdelke. Popusta ni možno kombinirati 
z drugimi akcijami. Ponudba velja do 27. 06. 2020.

POPUST NA DOSLEJ VELJAVNE CENE!
KIKA KLAGENFURT, VÖLKERMARKTER STR. 165, 
A-9020 KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE/CELOVEC OB VRBSKEM JEZERU 
ODPRTO: PON. - PET., 9. - 19. URE, SOB., 9. - 18. URE

Sledite nam na:

NAJLEPŠI 
POHIŠTVENI 
SALON NA 

AVSTRIJSKEM 
KOROŠKEM!
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Spoštovane občanke in cenjeni občani. 

Ob dnevu državnosti in občinskem  
prazniku Občine Naklo iskreno čestitamo 
in vam želimo prijetno praznovanje.

Vaš občinski odbor 
DeSUS Naklo

D
ES

U
S 

O
O

 N
A

KL
O

, K
ER

SN
IK

O
VA

 U
LI

C
A

 6
, L

JU
BL

JA
N

A

Škofja Loka – Občina Škofja Loka v okviru gibanja Loško je 
ekološko tudi letos vabi na tradicionalno akcijo mobilnega 
zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, ki bo jutri, 
v soboto, 20. junija, od 9. do 13. ure potekala na Kapucinskem 
trgu v Škofji Loki (nasproti glavne avtobusne postaje). Soor-
ganizatorja akcije sta tudi ZEOS in Loška komunala. 

Jutri mobilno zbiranje odpadkov

Škofja Loka – Staro mestno jedro Škofje Loke bo jutri znova 
glasbeno oživelo. Vrača se O'glasbena Loka, ki jo z nastopi 
mladih glasbenikov na ulicah in trgih Škofje Loke prireja Glas-
bena šola Škofja Loka. Glasbeno dogajanje se bo začelo jutri, 
20. junija, ob 9. uri na Loškem gradu. Dopoldanske nastope 
mladih glasbenikov in plesalcev bo dopolnil še večerni koncert 
v Nunski cerkvi, kjer bodo koncerti pevcev in instrumentalistov 
potekali od 17. do 22. ure. 

Jutri v mestu O'glasbena Loka

Kranjska Gora – Kranjskogorski občinski svetniki so na junijski 
seji potrdili letošnje občinske nagrajence. Avgusta ob občin-
skem prazniku bodo priznanja prejeli Športno društvo Zelenci 
Kranjska Gora, sekcija za floorball, Roland Brajič in Blaž Lavtižar. 

Znani letošnji občinski nagrajenci

Kranj – Mestna občina Kranj je ta teden objavila razpis za 
sofinanciranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru. 
Namenjen je obnovam uličnih fasad in streh stavb, ki so v lasti 
ali solasti fizičnih ali pravnih oseb. V okviru razpisa je na voljo 
petdeset tisoč evrov. Najvišji znesek sofinanciranja na objekt 
oziroma skupino objektov je 7.500 evrov. Če bo seštevek vseh 
zneskov sofinanciranja višji, kot so zagotovljena sredstva v 
proračunu, se bo višina dodeljenih sredstev ustrezno prila-
godila. Razpis je odprt do konca avgusta. 

Obnova stavb v starem Kranju bo lažja

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občinski odbor 
Združenja borcev za vred-
note NOB Preddvor je mi-
nulo soboto ob občinskem 
prazniku pripravil vzpon 
na Kališče, kjer so se poklo-
nili spominu na tem obmo-
čju padlih borcev Borisa Ru-
čigaja, Franca Vodopivca in 
Miha Bizjaka.

O njih je spregovoril pred-
sednik preddvorske bor-
čevske organizacije Franc 
Ekar. Ob tej priložnosti so 
se pohodniki spomnili tudi 
ustanovitve Kokrškega od-
reda junija 1942. »Izjemno 
dejanje Kokrškega odreda 
je bilo leta 1945, ko so iz be-
gunjskih zaporov rešili po-
litične in slovensko domo-
ljubne zapornike, ki so bili 
zapisani ustrelitvi. Kokr-
škega odreda se tudi spomi-
njamo, ko je leta 1945 vko-
rakal na Koroško in se v Ce-
lovcu dogovarjal z angleški-
mi zavezniki o prevzemu 

Koroške, vendar žal neuspe-
šno. V teh pogovorih je so-
deloval tudi France Bučar, 
ki je bil borec in partizan 
Kokrškega odreda,« je po-
vedal Franc Ekar. Člane bor-
čevske organizacije in druge 
pohodnike je na Kališču pri-
jazno sprejela družina Jalen, 
ki ima novo planinsko kočo 
na mestu, kjer je bil ustano-
vljen Kokrški odred. Med 
vojno je bila koča požgana, 
lastnik planinskega zaveti-
šča France Jalen jo je s pri-
jatelji po vojni na novo pos-
tavil, v organizacijskem od-
boru je bilo takrat največ 
borcev. Gradnjo je vodil do-
mačin iz Preddvora Anton 
Kaštrun - Vovkov, tudi par-
tizan, sicer pa lovec, zidar, 
gozdar. Planinski dom na 
Kališču je bil dograjen leta 
1959 in poimenovan po Kok-
rškem odredu, leta 1996 pa 
so predlagali, da se ime Kok-
rškega odreda odstrani in se 
poslej imenuje le Planinski 
dom na Kališču. 

Borčevski pohod 
na Kališče

Pohodniki na Kališču / Foto: OO ZB Preddvor

Kranj – Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine, Zavodom za turizem Kranj in LUZ, d. d., 
pripravlja katalog urbane opreme za območje starega mestne-
ga jedra Kranja. Ob tej priložnosti v ponedeljek, 22. junija, 
vabijo na posvet vse tiste, ki soustvarjajo podobo mesta, in 
prav tako obiskovalce. Posvet bo med 14. in 16. uro potekal v 
avli Mestne občine Kranj. Kratki predstavitvi bo sledila vodena 
delavnica in nazadnje še razprava. Svoje mnenje je moč podati 
tudi v spletni anketi.

Želijo bolj urejeno mesto
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Vilma Stanovnik

Tržič – Čeprav si niso po-
dajali rok, ampak le široke 
nasmehe, je bilo v amfitea-
tru Gorenjska plaža minu-
lo sredo zvečer prijateljsko 
in slovesno. »Današnja pri-
reditev je ena prvih poko-
ronskih v naši občini. V mi-
nulih mesecih smo začu-
tili, kako veliko vlogo v na-
šem življenju predstavlja-
ta šport in druženje, ki je z 
njim povezano,« je zbrane 
športnike, trenerje, klubske 
funkcionarje, starše in vse 
druge nagovoril podpred-
sednik Športne zveze Tržič 
Matjaž Dovžan in poudaril, 
da mora biti šport dostopen 
vsem, zato je sodelovanje še 

kako pomembno. »Do sedaj 
smo v občini Tržič uspešno 
ohranili dosežen nivo na po-
dročju športa in upamo, da 
bo tako tudi v prihodnje,« je 
povedal Dovžan ter dodal, da 
se redkokateri kraj v Slove-
niji lahko pohvali s takšnim 
številom športnikov, kot Tr-
žič. »Sebe in vse nas iz leta 
v leto razveseljujete z vrhun-
skimi dosežki,« je dodal Ma-
tjaž Dovžan.

Zbrane na prireditvi je 
pozdravil tudi domači žu-
pan Borut Sajovic in pove-
dal, da je šport naložba v 
zdravje, pomemben pa je 
tudi za promocijo zdravja. 
Povedal je, da se v kratkem 
v občini obeta nekaj novih 
pridobitev, med drugim tudi 

jekleni poligon za vadbo na 
prostem v športnem parku 
v Bistrici. »Smo in ostajamo 
športno mesto,« je poudaril 
župan in čestital uspešnim 
športnikom. 

Mali in veliki športni znak 
za naslove državnih prvakov 
so si zaslužili: Maša in Taja 
Bodlaj, Lovro Dovžan, Jure 
Jordan, Hanna Kavčič, Bri-
na Marčun, Tjaša Muzik, 
Iris Nučič, Urban Podrekar, 
Eva Puhar, Lana Pesjak, Jošt 
Soklič in Breda Košir. Pri-
znanja za obetavne športni-
ke so prejeli Sara Rovtar, Jer-
neja Repinc Zupančič, Tim 
Dolinar, Matic Hladnik in 
Neža Perko.

V konkurenci najboljših 
športnikov je prvo mesto 

osvojil deskar Žan Košir, 
drugo smučarski skaka-
lec Anže Semenič, tretje pa 
športni plezalec Anže Pe-
harc. Priznanja za odlične 
dosežke so dobili še veslač 
Miha Aljančič, smučarska 
tekačica Anita Klemenčič ter 
hokejisti Patrik in Sašo Raj-
sar ter Andrej Tavželj. Med 
ekipami sta si priznanji zas-
lužili ženska in moška ekipa 
Kegljaškega kluba Ljubelj.

Vrhunec prireditve, ki jo 
je vodil Tin Vodopivec, ki je 
zbrane tudi velikokrat na-
smejal, se je zaključila s po-
delitvijo priznanja za ži-
vljenjsko delo, ki si ga je za-
služil vsestranski športnik 
Ludvik Soklič, ki je pri 82 le-
tih še vedno aktiven.

Športniki jih razveseljujejo
V tržiški občini so ponosni na uspešne športnike, za njihove rezultate pa so jih minulo sredo nagradili s 
priznanji. Športnik leta je deskar Žan Košir, priznanje za življenjsko delo pa je dobil Ludvik Soklič.

Najboljši tržiški športniki minulega leta na odru amfiteatra Gorenjska plaža z zasluženimi priznanji / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Medtem ko se ekipe 
v prvi slovenski namiznote-
niški ligi (SNTL) za moške 
in ženske pripravljajo na za-
ključna turnirja, končujejo 
pa se tudi obračuni v drugi 
SNTL, je bilo minuli konec 
tedna napeto v tretji SNTL 
za moške. Ekipi B2 in Savi-
nja II sta prvenstvo končali z 
devetimi zmagami in pora-
zom, vendar so imeli boljšo 
razliko v nizih Kranjčani, ki 
so napredovali v drugo ligo. 
Najboljši igralec tretje lige 
je bil Jan Krč iz ekipe B2, ki 
je dobil vseh 25 posamičnih 
dvobojev.

Ekipo Namiznoteniškega 
kluba B2 iz Kranja, ki se je 
letos prvo leto podala v slo-
vensko ligo, so sestavljali 

Jan Krč, Klemen Belehar, 
David Kne, Luka Mihelič, 
Nej Košmrlj in vodja eki-
pe ter trener Miodrag Drlja-
ča. »Imamo veliko ekipnega 

duha in borbenosti, zato se 
nadejamo, da bi lahko v nas-
lednjih letih zaigrali tudi v 
najmočnejši slovenski ligi,« 
pravi Klemen Belehar.

Kranjčani v drugo ligo

Klemen Belehar, Miodrag Drljača, Jan Krč in David Kne so 
se veselili naslova prvakov v tretji namiznoteniški ligi, Krč 
pa tudi naslova najboljšega igralca. / Foto: arhiv kluba

Vilma Stanovnik

Komenda, Cerklje – Sloveni-
ja je med prvimi državami 
v Evropi, ki bo po epidemi-
ji covida-19 organizirala dr-
žavno prvenstvo v kolesar-
stvu. Potekalo bo to nedeljo. 
Kolesarji se bodo za naslov 
državnega prvaka potegova-
li na cestah okoli Cerkelj in 
Komende. Start za moške 
bo ob 14. uri v Cerkljah, cilj 
pa okoli 18. ure na Ambro-
žu pod Krvavcem. Preden 
se bodo podali na zaključni 
vzpon, bodo moški prevo-
zili sedem, ženske, ki bodo 
tekmo začele dve uri kasne-
je, pa tri kroge. Proga bo zah-
tevna, moški bodo prevozi-
li 146 kilometrov, ženske 
pa 68 kilometrov.Udeležba 
na državnem prvenstvu bo 

vrhunska, saj bodo nastopi-
li tudi poklicni kolesarji na 
čelu s Primožem Rogličem, 
Tadejem Pogačarjem, Mate-
jem Mohoričem in drugimi. 

Odlična udeležba se obe-
ta tudi danes popoldne v 
Komendi, ko bo Kolesar-
sko društvo Rog v Komendi 
pripravilo drugi Pokal Tade-
ja Pogačarja. Možnost nasto-
pa imajo vse kategorije dečk-
ov in deklic, mlajši mladinci 
in mladinke in starejši mla-
dinci in mladinke, ženske in 
moški elite ter mlajši člani 
do 23 let z veljavnimi licen-
cami. Start in cilj bosta v po-
slovni coni v Komendi pred 
podjetjem Plastika Virant.

Za vse kolesarske navdu-
šence bo jutri, z začetkom ob 
10. uri, potekal tudi 15. kole-
sarski vzpon na Črnivec. 

Kolesarski konec tedna
Danes bo v Komendi potekal drugi Pokal Tadeja 
Pogačarja in VN Plastike Virant, v nedeljo pa bo 
v Cerkljah start državnega prvenstva v cestnem 
kolesarstvu.

Kranj – S tekmo med Muro in Celjem, ki jo je s 3 : 1 dobila ekipa 
Mure, se je v torek začel 28. krog v prvi slovenski nogometni 
ligi. Večina drugih tekem je bila na sporedu v sredo, ko je ekipa 
Domžal gostovala pri Rudarju in zmagala z 2 : 3. Domžalčani 
imajo od začetka tedna novega trenerja, saj je Andreja Razdrha 
nasledil Dejan Djuranović. Z njim se je v Domžale vrnil tudi 
trener vratarjev Janez Strajnar, ob kondicijskem trenerju Janu 
Koširju pa mu bo pomagal Aleš Mežnaršič, sicer trener mlajših 
domžalskih selekcij. Včeraj zvečer je kranjski Triglav gostil Ma-
ribor, tekma pa se do zaključka naše redakcije še ni končala. 
V nedeljo ob 16. uri bo Triglav gostil Aluminij, v Domžalah pa 
bo ob 18. uri gostovala ekipa Olimpije. Pri Olimpiji so ta teden 
prav tako zamenjali trenerja, vendar pa so na sredini tekmi na 
domači zelenici kar 0:5 izgubili proti ekipi Brava. 

Domžalski nogometaši z novim trenerjem

Kamnik – Kamniški odbojkarji bodo v novo sezono krenili z 
novim trenerskim vodstvom. Novemu trenerju Gregorju Je-
rončiču bo pri delu pomagal Andrej Flajs, ki je v svoji igralski 
karieri z izjemo ene sezone v Franciji ves čas igral za ACH 
Volley. Za telesno pripravo ekipe bo skrbel Andrej Batagelj.

Flajs bo Jerončičev pomočnik

22 Gorenjski glas
petek, 19. junija 2020KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

Brezplačna delavska svetovalnica in vabilo na razpravo
Stranka Levica v Kranju in Škofji loki odpira brezplačno delavsko svetovalnico. Od 
junija 2020 bo vsako sredo izmenično v poslanski pisarni Levice v Škofji loki in pisarni 
Levice v Kranju potekala brezplačna delavska svetovalnica. Predstavniki Zveze svo-
bodnih sindikatov bodo v času uradnih ur na voljo za pravno svetovanje in druga 
delavska vprašanja.  Za uvod te aktivnosti pa organiziramo razpravo z naslovom 
Položaj delavcev in delavk v času epidemije - Kako bo videti svet po »koroni«?, ki bo 
potekala v ponedeljek, 22. junija, ob 18. uri v avli Mestne občine Kranj.

Z nami bodo:  Goran Lukič, Delavska svetovalnica
  Miha Kordiš, poslanec Levice
  David Švarc, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije

Več informacij: kranj@levica.s
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Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske skladno z Zakonom o zavodih 
(Ur.l. SRS, št. 12/91, Ur. l. RS, št. I-17/91,  
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/2000 
in 127/206) in Statutom Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske (16., 17., 18., 19., in 
20. člen), razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA  (m/ž)  

Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Za direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je lahko 
imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih 
pogojev, izpolnjuje še naslednje:

	   da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo 
družboslovne ali tehnične smeri,

	   da ima najmanj pet let izkušenj na vodilnih delovnih 
mestih,

	  da obvlada slovenski in najmanj en tuj svetovni jezik.

Merilo za izbor kandidatov je kvaliteta predloženega programa 
dela in vizije razvoja zavoda ter poznavanje problematike lokal-
nega in regionalnega razvoja.

Kandidat mora prijavi na razpis predložiti program dela in vizi-
jo razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih let ter kratek ži-
vljenjepis. Statut zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
je dosegljiv na www.ragor.si.

Mandat direktorja zavoda traja 4 leta. Direktor je po izteku man-
datne dobe lahko ponovno imenovan.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj najkasneje do 3. 7. 2020 
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in 
kratkim življenjepisom na naslov: 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24 e,  4270 Jesenice
Zaprte ovojnice naj imajo oznako »Ne odpiraj – prijava na  
razpis direktorja RAGOR«.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je prispela na 
zadnji dan roka za oddajo prijav. Za pravočasno se šteje tudi 
prijava, ki je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko na 
zadnji dan roka za oddajo prijav.

Obvestilo o odločitvi Sveta zavoda bodo kandidati prejeli v 30 
dneh po poteku roka za prijavo.

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

Predsednik sveta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Igor Arh l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateja Rant

Bled – Prihodnost turizma 
po epidemiji covida-19 je bila 
v središču srečanja, ki so ga 
v ponedeljek pripravili v ho-
telu Bled Rose, ki je prvi več-
ji hotel na Bledu, ki je spet 
odprl svoja vrata. Konec me-
seca se odpira še prenovlje-
ni Park hotel, nato pa posto-
poma še preostali. Čeprav je 
na srečanju prevladoval op-
timizem, pa se turistični de-
lavci zavedajo, da so časi tež-
ki, zato so tovrstnih izme-
njav izkušenj še bolj veseli, 
je poudaril lastnik hotela in 
prokurist Otmar Zorn ter za-
gotovil, da Bled lahko ponu-
di veliko več kot zgolj spre-
hod po promenadi in blej-
sko »kremšnito«. »Škoda bi 
bilo, da tega ne bi spoznali.«

Tudi direktor Turistično 
gostinske zbornice Sloveni-
je Fedja Pobegajlo je pou-
daril, da bo za Bled kot de-
stinacijo letos izziv prepri-
čati tudi slovenske goste, ki 
na Bled gledajo kot na cilj za 
enodnevni izlet, da en dan 
za Bled ni dovolj, saj ponu-
jajo ogromno različnih vse-
bin za kakovostno preživlja-
nje prostega časa. Predse-
dnik Združenja hotelirjev 
Slovenije Gregor Jamnik se 
zaveda, da bo letošnje leto za 
turizem težko leto, ko veči-
noma ne bodo videli dobič-
ka, a bo leto treba preživeti. 
»Očitajo nam sicer, da smo 
minula leta dobičke basali v 
žepe, a smo veliko denarja 
vlagali v prenovo, kakovost, 

inovacije,« je poudaril in do-
dal, da je to tudi pot za iz-
hod iz te krize. »Bodimo op-
timistični, meje se odpira-
jo, upajmo, da se bo počasi 
vse normaliziralo,« je kon-
čal optimistično in ob tem 
dodal, da imamo v primerja-
vi z drugimi državami privi-
legij, da živimo v eni najvar-
nejših držav, tudi glede bo-
lezni covid-19. »To sporoči-
lo moramo prenesti tudi v 
svet.« Po prepričanju držav-
nega sekretarja na ministr-
stvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Simona Zajca se 
ni treba bati, da turizem ne 
bi postal še močnejši. Verja-
me v uspešnost butičnega, 

zdravega, zelenega turizma, 
s katerim se ponaša Sloveni-
ja. Kot je obljubil, se bodo na 
ministrstvu obenem nadvse 
potrudili, da bodo turistične-
mu gospodarstvu pomagali 
pri izhodu iz krize.

Kot opaža direktor Turiz-
ma Bled Tomaž Rogelj, se 
gostje že počasi vračajo na 
Bled. »Meje so se šele zače-
le odpirati, tako da je blej-
ski turizem ta čas v primer-
javi z lani na približno dvaj-
setih odstotkih. Vendar je to 
še vedno dobro. To je obet 
dobre sezone.« Glede na na-
povedi namreč po 15. juli-
ju pričakuje že bistveno viš-
je številke. Na Bledu imajo 

po njegovih besedah veli-
ko kakovostne ponudbe in 
že lani so zastavili prave te-
melje, to je trajnostni turi-
zem in lokalni izbor. »Tako 
Bled kot Slovenija v celoti 
sta ustvarjena za te čase, ko 
so pomembni narava, čis-
toča in zdravje. Kar je letoš-
nje leto prineslo novega, pa 
je nasmeh – iskreno smo ve-
seli vsakega gosta,« je pou-
daril in dodal, da če so se v 
preteklih letih ukvarjali z že 
premnožičnim turizmom, 
to lahko pomeni neke vrste 
ponovno rojstvo, ki ustvarja 
večjo povezanost med gosti 
in domačini. »Potem smo 
vsi zadovoljni.« 

Letošnja blejska novost: 
iskren nasmeh
S srečanjem na temo prihodnosti turizma, ki so ga v ponedeljek gostili v ponovno odprtem hotelu Bled 
Rose, so želeli spodbuditi in opogumiti tudi druge blejske hotelirje, da s skupnimi močmi odprejo svoja 
vrata in ustvarijo podlago za ponovni zagon turizma.

Prihodnost turizma po epidemiji covida-19 je bila v središču srečanja, ki so ga v ponedeljek 
pripravili v hotelu Bled Rose. 

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Po prekinit-
vi poletov zaradi epidemije 
covida-19 je nemški letalski 
prevoznik Lufthansa v pone-
deljek znova začel opravlja-
ti lete v Frankfurt. Kot spo-
ročajo z brniškega letališča, 
bo v nemško finančno sre-
dišče moč potovati šestkrat 
tedensko, po napovedih pre-
voznika pa bo v juliju potni-
kom na voljo tudi jutranji 
let, saj se bo letalo iz Fran-
kfurta vračalo pozno zvečer 
in na letališču tudi nočilo. 

Na krovu prvega leta iz Fran-
kfurta je bilo sicer 91 potni-
kov.

V torek je ponudbo letov 
dopolnil tudi nizkocenov-
nik Wizzair, ki bo ob torkih 
in sobotah letel med Brni-
kom in bruseljskim Char-
leroijem, že prejšnji petek 
pa se je vrnil tudi Montene-
gro Airlines z leti v Podgo-
rico. Poleg omenjenih pa od 
konca maja v Beograd leti 
tudi Air Serbia, ki se je na 
letališče vrnil prvi, z leti na 
amsterdamski Schiphol pa 
je začela tudi Transavia.

Kot pravijo v Fraportu, ve-
čina od preostalih 17 prevo-
znikov, ki bi morali v nor-
malnih razmerah ponuja-
ti lete v poletnem voznem 
redu, vrnitev na brniško leta-
lišče načrtuje v drugi polovi-
ci junija in v juliju. Še ta me-
sec naj bi tako Brussels Air-
lines vzpostavil povezavo z 
belgijsko prestolnico in Air 
France s Parizom. Prihod-
nji mesec naj bi se ljubljan-
sko letališče povezalo z Var-
šavo, Carigradom, Berlinom 
in Londonom ter Kijevom in 
Tel Avivom.

Kot je znano, zaradi po-
časnega vračanja prometa 
in precejšnjih izgub v času 
epidemije covida-19 v Fra-
portu Slovenija, ki upravlja 
brniško letališče, namera-
vajo odpustiti 120 zaposle-
nih. Po poročanju STA se 
bo uprava lotila priprave 
programa presežnih delav-
cev, sindikati pa so jih na 
torkovem sestanku pozva-
li, naj počakajo najmanj do 
konca leta, ko bo bolj jasno, 
kakšne bodo razmere na le-
talskem trgu, ki se vsako-
dnevno spreminjajo.

Prevozniki se vračajo na letališče
Na brniškem letališču so že začeli leteti tudi Wizzair, Lufthansa, Transavia in Montenegro Airlines.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Čeprav je bilo v javno-
sti doslej že veliko napisane-
ga in povedanega o turistič-
nih bonih, se kljub temu do-
gaja, da ljudje izjave o preno-
su bonov med upravičenimi 
sorodniki še vedno pošiljajo 
na finančne urade ali jih tja 
osebno prinašajo. V finanč-
ni upravi (Furs) vsem tem 
sporočajo, da izpolnjeno in 
podpisano izjavo o prenosu 
bona oddajo receptorju v tu-
rističnem objektu, kjer bodo 
prenočili oziroma unovčili 
bon, in da naj je ne nosijo ali 
pošiljajo na finančni urad; 
za dodatne informacije pa se 
lahko obrnejo na klicni cen-
ter za turistične bone na šte-
vilko 08 200 1005.

Finančna uprava obja-
vlja tudi postopek unovčeva-
nja bonov v primeru, če le-
tujete sami in uporabite po-
leg svojega bona še na pri-
mer bon matere in babice. 

V tem primeru morata mati 
in babica že pred vašim od-
hodom na letovanje izpolni-
ti vsaka svojo posebno izjavo 
o prenosu bona, potlej bos-
te njuni izjavi predali recep-
torju in izpolnili še obrazec, 
ki ga boste prejeli pri njem. 
Receptor bo na podlagi vaše-
ga osebnega dokumenta in 
prejetih izjav o prenosu bo-
nov na svojem računalniku 
prek informacijskega siste-
ma Fursa unovčil bone. 

Boni se lahko prenašajo 
le med upravičenimi soro-
dniki v ravni vrsti do druge-
ga kolena (stari starši, star-
ši, otroci, otroci zakonca ali 
zunajzakonskega partner-
ja, vnuki), zakonci, zunajza-
konskimi partnerji, partner-
ji v sklenjeni ali nesklenjeni 
partnerski zvezi ter med ot-
roki in njihovimi zakonitimi 
zastopniki, če to niso njiho-
vi starši. Ne prenašajo pa se 
med brati, bratranci, strici, 
sosedi, sodelavci, prijatelji ... 

Izjavo predajte receptorju, 
ne finančni upravi
Izjav o prenosu turističnih bonov med 
upravičenimi sorodniki ni treba pošiljati ali 
prinašati na finančne urade.
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Simon Šubic

Kranj – Policija bo ta konec 
tedna letos prvič izvedla ma-
raton nadzora psihofizične-
ga stanja voznikov. Začel se 
bo jutri ob 18. uri in bo tra-
jal do 6. ure v nedeljo. Ma-
ratonski nadzor bodo izved-
li v okviru prvega dela na-
cionalne preventivne akci-
je za preprečevanje vožnje 
pod vplivom alkohola, drog 
in drugih psihoaktivnih sno-
vi v prometu, ki ta teden po 
Sloveniji poteka v organiza-
ciji Agencije za varnost pro-
meta (AVP) in policije. Alko-
hol je namreč še vedno širok 
družbeni problem, saj je nje-
gova zloraba v prometu letos 
botrovala več kot vsaki tret-
ji smrtni žrtvi na slovenskih 
cestah in premnogim po-
škodbam. Tudi v času epide-
mije covida-19 (od 16. mar-
ca do 31. maja) je bil zaznan 
trend povečanja števila alko-
holiziranih povzročiteljev 
prometnih nesreč, saj je bilo 
v tem obdobju 14 odstotkov 
povzročiteljev prometnih 
nesreč pod vplivom alkoho-
la, v enakem obdobju lani pa 
9,5 odstotka. 

V letošnjih prvih petih 
mesecih so alkoholizirani 
povzročitelji povzročili 507 
prometnih nesreč, kar je 
16 odstotkov manj kot v pri-
merljivem obdobju lani. A 
na AVP opozarjajo, da je bilo 
od 15. marca do 15. maja, ko 
so veljali ukrepi za zajezitev 
širjenja novega koronaviru-
sa, bistveno manj prometa 
kot sicer. V navedenem ob-
dobju je bilo vseh zabeleže-
nih prometnih nesreč 1.454, 
v enakem obdobju lani pa jih 
je bilo 2.949 oziroma dvak-
rat toliko. 

Izmed vseh letos premi-
nulih v prometnih nesre-
čah (32 oseb) je življenje kar 
13 oseb izgubilo zaradi al-
koholiziranega povzročite-
lja. Tudi teh je bilo 13, de-
vet pa jih je umrlo v nesre-
či, ki so jo povzročili. V ve-
čini primerov sta bila ob al-
koholiziranosti vzroka pro-
metnih nesreč s smrtnim 
izidom nepravilna stran oz. 
smer vožnje in neprilagoje-
na hitrost. 

Med vsemi alkoholizira-
nimi povzročitelji prome-
tnih nesreč (26 oseb), ki so 

jim izmerili nad dva promi-
la alkohola v krvi, jih je bilo 
kar 18 v času epidemije, kar 
pomeni skoraj sedemdeset 
odstotkov. Najvišja izmer-
jena stopnja alkoholizira-
nosti povzročitelja prome-
tne nesreče je bila 3,13 pro-
mila, nesreča pa se je kon-
čala s smrtnim izidom. 
Povprečna stopnja alkoho-
liziranosti povzročiteljev 
smrtnih prometnih nesreč 
znaša 1,21 promila (v ena-
kem obdobju lani 1,58 pro-
mila). Pri 1,5 promila alko-
hola v krvi se sicer tveganje 
za prometno nesrečo pove-
ča za kar 22-krat, opozarja-
jo na AVP. 

V prvih petih mesecih je 
policija ugotovila 3.553 kr-
šitev s področja alkoho-
la, v enakem obdobju lani 
pa 3.607. Odrejenih je bilo 
130.399 alkotestov (172.600 
lani), od katerih je bilo 4.829 
pozitivnih (5.481 lani), 133 pa 
je bilo odklonjenih (135 lani). 
Odrejenih je bilo 714 stro-
kovnih pregledov za droge 
(717 lani), od katerih je bilo 
106 pozitivnih (120 lani), 
446 oseb pa je strokovni pre-
gled odklonilo (444 lani). 

Prihaja maraton nadzora prometa
V nesrečah, ki so jih povzročili vinjeni vozniki, je letos umrlo že trinajst oseb. Med epidemijo covida-19 
je bilo štirinajst odstotkov povzročiteljev prometnih nesreč alkoholiziranih. 

Policisti ta teden preverjajo vožnjo pod vplivom alkohola in 
izvajajo hitre preizkuse prisotnosti drog pri voznikih. 

Jasna Paladin

Domžale – Uprava RS za 
zaščito in reševanje je bila 
v ponedeljek, 15. junija, ob 
17.31 obveščena, da na Ko-
pališki cesti v Domžalah na 
bencinskem servisu iz cis-
terne zaradi poškodovane-
ga ventila uhaja utekočinjen 
naftni plin. Zaposleni so na 
varno evakuirali 25 ljudi, ga-
silci Centra za zaščito in re-
ševanje Domžale pa so za-
varovali kraj dogodka, za-
prli poškodovani ventil, za-
lili varnostni bazen z vodo 
ter prepihali območje, da 
so zmanjšali koncentracijo 

plina. Policisti Policijske po-
staje Domžale so zaradi var-
nosti Kopališko cesto za ne-
kaj časa zaprli.

Kot so nam sporočili iz Pe-
trola, so zaposleni na ben-
cinskem servisu v skladu z 
varnostnimi protokoli pos-
krbeli za odklop prodajne-
ga mesta iz električnega 
omrežja ter zaprtje prodaj-
nega mesta in gostinskega 
lokala, naslednji dan pa je 
njihova tehnična služba op-
ravila temeljit pregled, pri 
katerem je bilo ugotovlje-
no, da napake na sistemu ni 
bilo, težava je bila zgolj v od-
dušnem ventilu.

Na bencinskem servisu je 
uhajal plin

V intervenciji so sodelovali tudi gasilci Centra za zaščito in 
reševanje Domžale.
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Jesenice – Na Jesenicah sta v torek opoldan trčila kolesar in 
voznik osebnega avtomobila, ki je kolesarju odvzel prednost. 
Kolesar po podatkih policije ni poškodovan. »Izsiljevanje 
prednosti je pogost razlog za prometne nesreče, do katerih 
največkrat pride med zavijanjem na križiščih. Opozarjamo na 
večjo previdnost pri vožnji na križiščih in spremljanje prometa 
z vseh smeri. Problematičen je predvsem t. i. mrtvi kot, ki ga 
voznik lahko premosti z boljšim opazovanjem in pogledi čez 
ramo,« opozarjajo policisti.

Kolesarju je odvzel prednost

Kranj – V Kranju je stanovalec v torek dopoldan zaspal med 
pripravo hrane. Ta se je zažgala in povzročila gost dim. Do 
požara (še) ni prišlo. Gasilci so prostore prezračili. Škoda ni 
nastala.

Hrana se je zažgala

Kranj – Na Mlekarski ulici v Kranju je bilo ta teden vlomljeno v 
delovni zabojnik, neznanec pa je odnesel orodje. Na parkirišču 
pod Sv. Joštom v Kranju pa je v torek zvečer storilec poskušal 
vlomiti v osebni avtomobil.

Vlom in poskus vloma

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v sredo obravnavali vo-
žnjo avtomobila, ki je pristal v potoku. Tja se je s klanca od-
peljal kar sam, saj avto ni bil v prestavi, prav tako pa ni bila 
uporabljena ročna zavora. Poškodovan ni bil nihče. »Voznik 
mora vsakič poskrbeti, da se vozilo samo ne more premakniti 
z mesta,« ob tem opozarjajo policisti.

Avto se je odpeljal v potok

Škofja Loka – V Škofji Loki so policisti v sredo obravnavali 
skrbnico, ki psa ni imela na povodcu. Posredovali so po prijavi, 
tudi sicer pa je v mestu takšnih oskrbnikov, ki psov nimajo 
na povodcih, opaziti kar nekaj. Proti skrbnici živali že poteka 
prekrškovni postopek.

Psa ni imela na povodcu

Kranj – V sredo pozno zvečer so v Šenčurju policisti obravna-
vali voznika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v ograjo 
stanovanjske hiše. V izdihanem zraku je imel dva promila 
alkohola (0,90 mg/l). Policisti so mu odvzeli vozniško dovo-
ljenje in proti njemu vodijo postopek.

Trčil je v ograjo

Vilma Stanovnik

Kranj – »V operativnih ak-
tivnostih na terenu v dveh 
dneh, v katerih smo izved-
li preiskave na devetih loka-
cijah in preiskali tudi enajst 
osebnih vozil, so poleg kri-
minalistov sodelovali tudi 
policisti posebne policijske 
enote in specialne enote po-
licije, policija pa je postopke 
proti sedmim osebam izved-
la na območju Kranja, Lju-
bljane in Maribora. Dve ose-
bi smo po zbiranju obvestil 
in dokazov izpustili, pet pa 
smo jih pridržali in smo jih 
s kazensko ovadbo za skupaj 
28 kaznivih dejanj prived-
li na zaslišanje k preiskoval-
nemu sodniku na sodišče v 
Kranju. Po opravljenih zasli-
šanjih je bil za tri osebe odre-
jen pripor,« je na včerajšnji 
novinarski konferenci v pro-
storih kranjske policije po-
jasnil vodja sektorja krimi-
nalistične policije na Policij-
ski upravi Kranj Primož Do-
noša. Povedal je tudi, da so 
štirje osumljenci državlja-
ni Slovenije, eden pa je iz 

Bosne in Hercegovine. Vsi 
so bili že obravnavani za ra-
znovrstna kazniva dejanja. 

V času od lanskega no-
vembra do tega meseca so 
osumljeni za kar 17 vlomov 
in poskusov vlomov v ben-
cinske servise in prodajalne, 
prilaščali pa so si predvsem 
velike količine cigaret. Sku-
paj so odnesli okoli petde-
set tisoč škatlic cigaret, vred-
nih okoli sto petdeset tisoč 
evrov. V nekaterih primerih 
so kradli tudi orodje, denar, 

v enem primeru pa celo vo-
zilo ter druge predmete. Na 
prizorišče so navadno priha-
jali z ukradenimi avtomobi-
li, na nekatera vozila pa so 
nameščali tudi ukradene re-
gistrske tablice. Še posebno 
drzni so bili v času epidemi-
je covida-19, skupna škoda, 
ki so jo povzročili pa je oko-
li tristo petdeset tisoč evrov. 
Kot je tudi pojasnil Donoša, 
kriminalisti kljub kazenski 
ovadbi preiskavo še nadalju-
jejo, saj sumijo povezanost 

osumljencev tudi z drugimi 
kaznivimi dejanji.

Ob tem je vodja oddelka za 
premoženjsko kriminaliteto 
v Upravi kriminalistične po-
licije na Generalni policijski 
upravi Benjamin Franc pou-
daril, da število vlomov zad-
nja leta sicer upada, so pa kri-
minalci vedno bolj drzni in 
spretni. Zelo pogosto upora-
bljajo ukradena motorna vozi-
la, skupine pa imajo navadno 
vodjo. Tako je bilo tudi v tem 
primeru. Policisti so ga prijeli.

Kradli so predvsem cigarete
Ta teden so s hišnimi preiskavami in prijetjem kriminalne združbe kriminalisti zaključili zahtevno 
preiskavo vlomov v bencinske servise in prodajalne, kjer so osumljenci kradli predvsem cigarete. Kljub 
kazenski ovadbi preiskavo še nadaljujejo.

Zahtevno preiskavo več vlomov in tatvin sta predstavila Benjamin Franc in Primož Donoša. 
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Maša Likosar

Špela Ščančar pojasnju-
je, da naslov magistrske na-
loge izhaja iz želje po obrav-
navanju industrijske dediš-
čine Tržiča. »Ta predstavlja 
velik še neizkoriščen poten-
cial v mestu, ki ga vse preveč 
ljudi ne prepozna. Objekti, 
kot je Peko PUR, propada-
jo zaradi svoje velikosti, saj 
je vanje težko umestiti pri-
meren program, hkrati pa 
jih marsikdo označuje kot 
grde spomenike propada in-
dustrije,« je dejala sogovor-
nica in dodala: »Kljub temu 
da mogoče nimajo dekorira-
ne fasade ter kovinskih pol-
ken, pa v sebi nosijo veliko 
zgodovine ter so odsev dolo-
čenega obdobja.« 

Z željo po obravnavanju 
realnega projekta se je Ščan-
čarjeva obrnila na Občino 

Tržič, kjer so predlagali 
umestitev knjižnice in kot 
primerna lokacija se je poka-
zal ravno objekt Peka PUR. 
»Ta je izrazito centralno lo-
ciran in ima v svoji neposre-
dni bližini muzej, osnovno 
šolo, glavni trg, mestno hišo 
ter ne nazadnje tudi parki-
rišče. Ponujal je veliko kva-
dratnih metrov, ki bi jih so-
dobna knjižnica v Tržiču 
po standardih potrebovala. 
Prosti tloris proizvodnih hal 
se je zdel idealen za umešča-
nje različnih oddelkov, veli-
ka okna pa primerna za osve-
tlitev delovnih prostorov,« je 
dejala. Knjižnica kot izobra-
ževalna ustanova bi bila po 
idejni zasnovi Ščančarjeve s 
pripadajočim oddelkom za 
domoznanstvo dobro izho-
dišče za izobraževanje pre-
bivalcev o lokalni zgodovi-
ni in razvoju mesta. »Ob 

raziskovanju zgodovine 
objekta sem namreč prišla 
do spoznanja, da je bil ta pri-
ča razvoju usnjarstva od za-
četka manufaktur do indu-
strializacije ter njenega kon-
ca,« je pojasnila. 

Njena zasnova sodobne 
knjižnice v Tržiču predvi-
deva dokaj obsežno rušitev 
v osrednjem delu objekta, s 
čimer bi se oblikovalo notra-
nje dvorišče, ki se pojavlja v 
tržiškem starem trškem je-
dru. »Smiselna je bila ume-
stitev same knjižnice v naj-
bolje osvetljen del objekta ob 
Mošeniku. Velikost komple-
ksa je omogočila umestitev 
drugih mestotvornih pro-
gramov, kot so večnamenska 
dvorana, galerija, kavarna in 
nekaj kulturnih društev, ter 
s tem povezovanje posame-
znih delov v mestno kul-
turno stičišče,« je povedala. 

»Obstoječi deli objekta bi 
obdržali svoj videz in stavb-
no pohištvo, saj objekt stoji v 
zaščitenem mestnem jedru. 
Dodani elementi, recimo 
vhodni del knjižnice, pa so 
načrtovani v temni kovini, 
da se vidno ločijo od obsto-
ječih. Streha objekta bi bila 
ozelenjena in bi omogočila 
čitanje na prostem. V kavar-
ni je prostor z zaščiteno lo-
komobilo, ki bi opominjala 
na preteklost objekta. Dvori-
šče bi bilo pokrito s pomično 
streho in bi omogočalo orga-
nizacijo različnih dogodkov 
ter se tako povezalo z dvora-
no v pritličju.«

O izvedljivosti projek-
ta Špela Ščančar pravi, da 
je težko govoriti, saj gre za 
projekt znotraj naselbin-
ske dediščine, zanj pa še ni 
bil narejen konservatorski 
načrt in bi ga moral najprej 

obravnavati Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je. »S predstavniki zavoda 
sem v času nastajanja ma-
gistrske naloge sodelovala. 
Tedaj smo se vsi zavedali, da 
gre za študijski primer in si 
pustili nekaj svobode. Verje-
tno največji problem pri rea-
lizaciji projekta, kot je načr-
tovan zdaj, predstavlja ravno 
to in dejstvo, da bi šlo za zah-
tevno prenovo dotrajanega 
objekta,« je povedala Špela 
Ščančar, ki meni, da Tržič 
potrebuje novo knjižnico. 
»Trenutna knjižnica deluje 

na eni tretjini površine, kot 
bi jo knjižnica v takem mes-
tu potrebovala. Dostop do 
vsega gradiva, ki ga imajo, 
ni primerno zagotovljen, saj 
v trenutnih prostorih ni mo-
goč, hkrati pa bistveno pri-
manjkuje tudi čitalniških in 
drugih prostorov, ki omogo-
čajo pestro dogajanje v knji-
žnicah,« je pojasnila Ščan-
čarjeva in za konec dodala, 
da je Občina Tržič kot lastni-
ca objekta izvedbi projekta 
naklonjena, če se izkaže, da 
je projekt najboljša možna 
rešitev. 

Zasnova sodobne 
tržiške knjižnice
Špela Ščančar s Šutne pri Kranju je lani zaključila študij na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. V svoji 
magistrski nalogi je popisala idejo zasnove sodobne knjižnice v nekdanji tovarni Peko PUR v Tržiču.

Špela Ščančar je v magistrski nalogi popisala idejo zasnove 
sodobne knjižnice v nekdanji tovarni Peko PUR v Tržiču. 

Knjižnica bi po zasnovi Špele Ščančar postala tudi prostor srečevanja, saj različnim 
skupinam in posameznikom omogoča različne ambiente. / Foto: Špela Ščančar

Kot najprimernejša lokacija za umestitev knjižnice v Tržiču se je pokazal objekt 
Peka PUR. / Foto: Špela Ščančar
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Od petka do petka

Simon Šubic

Počivalšek ostaja 
gospodarski minister

Minister za gospodarstvo 
Zdravko Počivalšek je us-
pešno prestal interpelacijo, 
o kateri so poslanci na pred-
log opozicije razpravlja-
li pred dobrim tednom dni. 
Podprlo jo je 37 poslank in 
poslancev, proti jih je glaso-
valo 51. »Obračam se naprej 
k izzivom, ki jih na gospo-
darskem področju ne manj-
ka,« je dejal po maratonski 
razpravi v državnem zboru. 
Interpelacijo so vložili opo-
zicijski LMŠ, SD, Levica in 
SAB, očitali pa so mu pred-
vsem nepravilnosti pri na-
kupu zaščitne in druge opre-
me za boj proti širjenju epi-
demije covida-19.

Danes konec vojaške vaje 
Preskok, najdaljše doslej 

Danes se končuje 67-dnev-
na vojaška vaja Preskok, naj-
daljša v zgodovini Slovenske 
vojske. Potekala je po širšem 
območju Slovenije. V začet-
ku junija si jo je ogledal tudi 
predsednik republike in 
vrhovni poveljnik obramb-
nih sil Borut Pahor, ta teden 
pa skupaj z ministrom za ob-
rambo Matejem Toninom, 
načelnikom Generalštaba 
Slovenske vojske brigadir-
jem Robertom Glavašem in 
poveljnikom sil brigadirjem 

Mihom Škerbincem še pre-
mier Janez Janša. Slednji 
je v nagovoru povedal, da je 
bilo zaupanje javnosti v Slo-
vensko vojsko vedno visoko, 
kljub temu da se je skušala 
zreducirati na nekaj, kar ni 
ustavna kategorija. Spomnil 
je tudi na krčenje sredstev 
za vojsko v preteklosti in na 
napovedi ministrstva za ob-
rambo in vlade, ki pripravlja-
ta rešitve za izboljšanje nje-
nega položaja. Vojsko je po-
hvalil tudi zaradi aktivnosti, 
ki so jih njeni pripadniki iz-
vedli v času epidemije covi-
da-19. Vaja Preskok 2020 bo 
sicer v mnogočem zapisana 
kot posebna vaja, poudarja-
jo na ministrstvu za obram-
bo. V njenem okviru so iz-
vedli sklop taktičnih in štab-
nih vaj različnih velikosti, od 
voda do celotne strukture sil. 
V vaji je bilo neposredno an-
gažiranih 2500 pripadnikov 
Slovenske vojske, posredno 
pa kar 3500, »kar predstavlja 
veliko večino sil, ki se naha-
jajo v Sloveniji«. 

Sindikati prvič z novo 
vlado

Predstavniki sindikatov 
javnega sektorja so se v sre-
do prvič sestali z novo vla-
dno pogajalsko skupino, ki 
je tokrat predvsem poslu-
šala opozorila sindikatov o 
anomalijah v posameznih 
delih javnega sektorja, ki 
so nastale v zvezi z izplačili 

dodatkov za delo v času epi-
demije covida-19. »Nekate-
ri označujejo to kot kaotič-
ne razmere, ni enakosti, ni 
pravičnosti. Delodajalci rav-
najo zelo različno, tolmačijo 
si vsak po svoje. Ta reč je sla-
bo izpeljana, seveda na pod-
lagi slabega zakona in slabih 
sklepov, ki jih je pripravila 
vlada,« je tako opozoril pred-
sednik konfederacije sindi-
katov javnega sektorja Bra-
nimir Štrukelj. Pogovarjali 
so se tudi o letošnjem regre-
su za letni dopust, kjer sindi-
kati predlagajo za 110 evrov 
višje izplačilo od zakonsko 
določenega najnižjega izpla-
čila v višini minimalne pla-
če 940,58 evra. Lani so 1050 
evrov regresa sicer prejeli 
javni uslužbenci z najnižji-
mi plačami. 

Terška podprlo premalo 
državnih poslancev

Državni zbor v sredo na 
tajnem glasovanju ni potrdil 
Andraža Terška za novega 
ustavnega sodnika. Njego-
vo imenovanje je podprlo 42 
poslancev, 38 jih je bilo pro-
ti, osem glasovnic pa je bilo 
neveljavnih, za potrditev pa 
je zahtevano najmanj 46 
glasov podpore poslancev. 
Sodeč po napovedih pred 
glasovanjem se je sicer Ter-
šku obetala zadostna pod-
pora, saj so jo napovedali v 
LMŠ, SD, Levici, SAB, SMC 
in SNS. Opozicija je krivdo 

za neizvolitev pripisala vla-
dnemu SMC, a je vodja po-
slancev te stranke Janja Slu-
ga po glasovanju poudarila, 
da niso glasovali drugače, 
kot so se dogovorili, torej da 
ga podprejo. Priznala pa je, 
da je premier Janez Janša na 
zadnjem vrhu koalicije pre-
cej glasno opozoril, kako bi 
bilo treba glasovati. Pritiske 
so sicer doživljali z vseh stra-
ni, je dodala. Kot je znano, 
v Janševem SDS niso pod-
pirali Terška, temveč Bar-
baro Zorec, ki pa je prejšnji 
teden odstopila od kandida-
ture. Teršek je po neizvolit-
vi dejal, da se ne počuti kot 
žrtev političnih igric. »Žrtve 
so ljudje, ki živijo na social-
nem robu. Žrtve so ljudje, 
ki vlagajo ustavne pritožbe 
na ustavno sodišče, pa jih to 
zavrača tudi v primerih, ko 
bi jih lahko ali celo moralo 
sprejeti,« je poudaril. Pred-
sednik republike Borut Pa-
hor bo zdaj izvedel nov po-
stopek izbire kandidatov za 
novega ustavnega sodnika. 

Travner od ponedeljka 
generalni direktor policije

Vlada je pred tednom dni 
za generalnega direktor-
ja policije za dobo petih let 
imenovala Antona Travner-
ja, ki je bil od 14. marca v. d. 
generalnega direktorja poli-
cije. Položaj je Travner, ki je 
policist od leta 1985, uradno 
prevzel v ponedeljek. 

Minister Počivalšek 
prestal interpelacijo 

Interpelacijo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je 
podprlo 37 poslank in poslancev, proti jih je glasovalo 51. 

Vajo Preskok, najdaljšo vajo v zgodovini Slovenske vojske, 
si je ta teden ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša. 

Ustavni pravnik Andraž Teršek kljub drugačnim obetom ne 
bo novi ustavni sodnik. Podprlo ga je le 42 poslancev. 

Slovenci v zamejstvu (751)

Dogodek v Ulici Fabio Filzi
V ponedeljek sta župana 

Nove Gorice in italijanske 
Gorice Klemen Miklavič in 
Rudolfo Ziberna simbolič-
no odprla državno mejo, ki 
poteka med obema mesto-
ma. Ograje pa so pred tem 
odstranili že ljudje sami, kar 
je dokaz, da želijo znova svo-
bodno prehajati mejo in so-
delovati na različnih področ-
jih vsakdanjega življenja. 

Odprtja meje so še pose-
bej težko čakali Slovenci v 
Italiji, ki so imeli pri sodelo-
vanju z matičnim narodom 
in njegovo državo številne 
omejitve. Nasploh je pred 
Slovenci v Italiji razburlji-
vo in v nekaterih ozirih tudi 
zgodovinsko leto. 

Odločitve tržaškega ob-
činskega sveta, ki je 12. junij 
razglasil za praznik občine, 
Slovenci niso sprejeli s pre-
tiranim navdušenjem. Tega 

dne leta 1945 so morali jugo-
slovanski partizani zapusti-
ti Trst in ga predati Angle-
žem, čeprav so bili prav oni 
1. maja njegovi osvoboditelji 
in so v njem vladali štiride-
set dni. Predsednica Sloven-
ske kulturno-gospodarske 
zveze v Trstu Ksenija Dobri-
la je za ta praznik dejala, da 
»razdvaja ljudi in obuja stare 
konflikte«. Zato pa bo imel 
povsem drug pomen in spo-
ročilo dogodek, ki je načrto-
van za 13. julija letos, ko bo 
po stotih letih Slovencem 
vrnjen 13. julija leta 1920 
požgani Narodni dom. Po 
načrtih arhitekta Maksa Fa-
bianija ga je v Ulici Fabio Fil-
zi (Via Fabio Filzi) za 341 ti-
soč kron med letoma 1901 in 
1904 zgradila Tržaška poso-
jilnica in hranilnica, v njem 
pa je bilo 3600 kvadratnih 
metrov uporabne površine. 

Del doma je bil tudi Hotel 
Balkan. Italijansko zgodovi-
nopisje večinoma vali kriv-
do za požig doma na Jugo-
slovane, ki naj bi ubili ita-
lijanskega oficirja, meta-
li bombe iz hotela in imeli 
v poslopju skrito orožje. V 
resnici so ogenj zanetili fa-
šisti, ki so najprej zborova-
li na Trgu enotnosti (Piazza 
Unita), napadli jugoslovan-
ski konzulat in se med vzkli-
kanjem »Nad Balkan! Nad 
Balkan!« bližali Narodnemu 
domu. Straža pred domom 
jih ni zadržala, ampak jim je 
pomagala vdreti v poslopje 
in ga zažgati. Med žrtvami 
požara je bil tudi radovljiški 
lekarnar in planinec Hugo 
Roblek, ki se je pred plame-
ni skupaj s hčerko skušal re-
šiti s skokom iz tretjega nad-
stropja, vendar sta zgrešila 
rešilno platno. Oče je umrl, 

hčerka pa je bila hudo ranje-
na. Požgano poslopje je itali-
janska oblast obnovila, ven-
dar so bila vsa prizadevanja 
Slovencev za njegovo vrni-
tev zaman.

Letos 13. julija se bo to zgo-
dilo. V Trstu se bosta takrat 
srečala tudi predsednika Ita-
lije in Slovenije Sergio Ma-
tarella in Borut Pahor. O 
vračanju doma sta se v Lju-
bljani nedavno pogovarja-
la tudi slovenski zunanji 

minister Anže Logar in itali-
janski zunanji minister Lui-
gi Di Maio. Svet slovenskih 
organizacij v Italiji in Slo-
venska kulturno-gospodar-
ska zveza sta že ustanovila 
Fundacijo Narodni dom, ki 
bo po italijanski zakonodaji 
lastnik doma. Slovenci v Ita-
liji želijo, da bi bila v funda-
ciji tudi predstavnika Slove-
nije in Italije, in upajo, da so 
premagane vse ovire za julij-
sko vrnitev doma. 

Predsednika krovnih slovenskih organizacij v Italiji Sveta 
slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske 
zveze Walter Bandelj in Ksenija Dobrila upata, da bo 
Narodni dom julija končno znova slovenski. 

Jože Košnjek

med sosedi
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Ivka Sodnik

Za boljšo šolo (78)

Zakaj morajo učitelji stalno dokazovati svoje delo
Zato, ker učitelji nimajo 

obvezne osemurne priso-
tnosti na delovnem mestu 
in prihajajo ter odhajajo iz 
šole ob zelo različnih urah 
dneva. Imajo stalno pravico 
do dela na domu. Ker ljud-
je ne poznajo v podrobnosti 
njihovega dela, so prepriča-
ni, da vse obveznosti opra-
vijo v štirih, petih urah do-
poldanskega pouka in ima-
jo tako kot učenci vsakih ne-
kaj tednov počitnice. 

Osnovnošolski učitelji 
imajo v povprečju 22 ur ne-
posrednega pouka z učen-
ci tedensko, vendar jih veli-
ko, recimo jim dobri učite-
lji, v resnici dela veliko več 
kot štirideset ur na teden. 
Mnogi imajo ob rednem po-
uku še dodatni in dopolnilni 
pouk, individualno in sku-
pinsko pomoč in dodatno 

strokovno pomoč otrokom 
z odločbami. Na vse ure po-
uka se morajo dobro prip-
raviti. Najprej naredijo na 
osnovi učnih načrtov letno 
pripravo na pouk, nato pa 
pripravo za vsako pedago-
ško uro posebej. Priprave na 
pouk terjajo ogromno časa, 
saj se zavedajo, da bodo po-
učevali učence z zelo raz-
ličnimi sposobnostmi, mo-
tivacijo in delovnimi nava-
dami. Zato morajo učitelji 
pouk diferencirati in indivi-
dualizirati. Učna gradiva za 
različne učence morajo veli-
kokrat izdelati sami, saj niso 
vnaprej pripravljena. Med 
dodatno delo učiteljev sodi 
še pregled zvezkov, spisov 
in drugih izdelkov domače-
ga dela. Poleg pouka učitelji 
pripravljajo dneve dejavno-
sti, dežurajo med odmori, 

opravljajo razgovore z učen-
ci in njihovimi starši. Dobri 
učitelji vodijo ali sodelujejo 
v šolskih projektih, uvajajo 
učence v raziskovalno delo 
in jih pripravljajo na števil-
na tekmovanja v znanju. 

Posebno odgovorno nalo-
go in veliko dodatnega dela 
imajo učitelji razredniki. Ob 
rednem in izrednem delu v 
šoli se dobri učitelji še re-
dno izobražujejo, saj želi-
jo ves čas strokovno napre-
dovati in se izpopolnjevati. 
Če želi šola delovati kot po-
vezana skupnost, je čas tre-
ba nameniti tudi srečanjem 
in strokovnim pogovorom 
oddelčnih učiteljskih zbo-
rov in pedagoškim konfe-
rencam celotnega učitelj-
skega zbora šole. Ti pogovo-
ri so namenjeni obravnavi 
učno-vzgojne problematike 

učencev, saj v dobri šoli 
skrbijo za vsakega otroka 
posebej in spremljajo nje-
gov napredek. Učenci, ki so 
v težkih družinskih razme-
rah ali imajo hude učne ali 
zdravstvene težave, so moč-
no odvisni od učiteljev in 
vsakodnevno potrebujejo 
njihovo pomoč in podporo. 

Skratka, dobri učitelji de-
lajo veliko več od predpi-
sane zakonske meje in si 
trdo zaslužijo počitnice. 
Slabo luč na učiteljski pok-
lic in šolstvo v celoti pa žal 
mečejo tisti učitelji, ki svo-
je delo opravljajo z levo roko 
in s kar najmanj truda. Ot-
roke lahko obravnavaš kot 
monolitno skupino in jih 
poučuješ natančno po de-
lovnem zvezku, vse ena-
ko. Tudi priprave na pouk, 
s katerimi se dobri učitelji 

ukvarjajo ure in ure, se da 
preprosto »sneti« s spleta. 
Ena od bližnjic je tudi ta, 
da imajo iz leta v leto iste 
priprave, celo kontrolne na-
loge so povsem enake za več 
generacij učencev. Plačilo 
pa je za vse enako in oboji 
zadostijo administrativnim 
zahtevam šolske zakonoda-
je. Učitelji posamezne šole 
zelo dobro poznajo te med-
sebojne razlike, kar prinaša 
mednje slabo vzdušje in ne-
zadovoljstvo. Tovrstne raz-
like med učitelji zelo dobro 
poznajo tudi učenci in star-
ši in v času šolanja na da-
ljavo so se razgalile v pol-
ni meri. Če hočemo uči-
teljskemu poklicu zagoto-
viti več ugleda in spoštova-
nja, bi se morale te anoma-
lije in odstopanja čim prej 
odpraviti.

Miha Naglič

Zvezde populacije III

Prazvezde so zvezde prve 
generacije, ki pa so se nekam 
poskrile. Kam? »Na začetku 
časa so obstajali samo naj-
manjši osnovni delci v vroči 
'juhi'. Ko se je ta dovolj oh-
ladila, so se delci nameni-
li družiti, kar je privedlo do 
vesolja kot ogromne meg-
le iz zgolj dveh plinov: vodi-
ka, helija, pa malce začinje-
ne z litijem. Kje so vsi dru-
gi elementi periodnega siste-
ma? Kozmologija uči, da so 
jih v svojih nedrjih prignetle 
zvezde treh generacij. Dve 
generaciji vidimo danes. To 
sta: zvezde populacije I, ki so 
s kovinami oz. težjimi ele-
menti dokaj bogate, takšno 
je npr. Sonce; zvezde popu-
lacije II, ki imajo malo težjih 
elementov in so precej sta-
rejše od Sonca, najde se jih 
npr. na obrobju naše Gala-
ksije. Kaj še manjka? Zvez-
de populacije III. To naj bi 
bile prve zvezde sploh, tis-
te pošastne velikanke, ki so 
vesolje iz puste megle zače-
le spreminjati v barvitejšo in 
zanimivejšo paleto. Tam sta 
se vodik in helij prvič združe-
vala v težje elemente. V ma-
terial, iz katerega smo danes 
mi, zato jim lahko rečemo 
tudi naše pra-pra-...-babice. 
Težava je, ker jih še nihče ni 
uzrl. Naj astronomi še tako 

zavzeto usmerjajo teleskope 
v oddaljeno preteklost, osta-
jajo praznih rok. Tako je že 
desetletja. Se pa vmes ne-
kaj spreminja. Kako daleč v 
preteklost teleskopi sežejo, 
kako natančno lahko vidijo, 
naprednejše postajajo tudi 
statistične metode za obde-
lavo zbranih podatkov. Na-
zadnje se je pomujala med-
narodna raziskovalna sku-
pina pod vodstvom Rachane 
Bhatawdekar (Esa). Prever-
jala je časovno obdobje med 
500 milijoni in milijardo let 
po začetku časa. Pomagala 
si je z galaktično jato MACS 
J0416, kjer je toliko mase, 
da močno ukrivlja prostor-
-čas in ustvarja lečo, s kate-
ro se vidi stvari daleč, daleč 
zadaj. Neuspešno. Velikank 
populacije III niso našli, piše 
v sporočilu za javnost. A tudi 
to je povedno dejstvo. Če jih 
ni, potem so morale obstajati 
še precej bolj zgodaj, kar tudi 
nekaj pove o vesolju. Kozmo-
logi bodo zdaj morali nekoli-
ko prevetriti modele razvoja 
vesolja in pojasniti, kaj je toli-
ko prej lahko sprožilo seseda-
nje meglice v težnostna bre-
zna. Vedno bolj je sumljiva 
temna snov. Bhatawdekar-
jeva in drugi so uporabljali 
arhivske podatke Hubbla iz 
programa Frontier Fields. Iz 
njih so poskušali statistično 
očistiti svetlobo iz ospred-
ja in se tako dokopati do 
metuzalemskih podatkov. 

Objava bo v Monthly Noti-
ces of the Royal Astronomi-
cal Society. Še ena povedna 
ugotovitev raziskave: našli 
so cel kup majhnih galaksi-
jic iz zgodnjega obdobja ve-
solja. To govori v prid hipo-
tezi, da so prav te galaktične 
pritlikavke najbolj odgovor-
ne za t. i. reionizacijo, pro-
ces, v katerem se je vesolje 
spremenilo iz megle v pro-
sojen oder, kjer se lahko vidi 
zelo oddaljene stvari. Mor-
da smo do odkritja prasta-
rih zvezd populacije III le 
še nekaj pomladi stran, če 
bo prihajajoči vesoljski te-
leskop James Webb opra-
vil tisto, kar obljubljajo pro-
izvajalci.« (Vir: Aljoša Mas-
ten, MMC RTV SLO) 

V vrtincu sprememb

Medijska družba HBO je 
iz svoje ponudbe »začasno« 
umaknila eno največjih film-
skih klasik – film V vrtincu, 
češ da na zastarel način pri-
kazuje ameriški Jug v času 
suženjstva. Epopejo iz leta 
1939 nameravajo vrniti v ka-
talog, a šele, ko bo »pospre-
mljena z razpravo o zgodo-
vinskem kontekstu«. V izja-
vi za javnost so zapisali: »V 
vrtincu je produkt svojega 
časa in kot tak odraža določe-
ne rasne in etnične predsod-
ke, ki so bili na žalost vsep-
risotni v ameriški družbi. Te 
rasistične upodobitve so bile 

napačne takrat in so napačne 
danes. Neodgovorno se nam 
zdi ponujati film brez razla-
ge in obsodbe teh upodobi-
tev, ki nasprotujejo vredno-
tam družbe Warner. Film se 
bo na HBO Max vrnil z do-
dano razlago konteksta, si-
cer pa v celoviti obliki, kajti 
kar koli drugega bi pomeni-
lo zanikanje, da so predsod-
ki sploh kdaj obstajali. Če 
hočemo ustvariti pravičnej-
šo in bolj vključujočo priho-
dnost, moramo najprej priz-
nati in razumeti svojo pre-
teklost.« Zaplet je povzro-
čil John Ridley, scenarist z 
oskarjem nagrajene zgodo-
vinske drame 12 let suženj, v 
kolumni za Los Angeles Ti-
mes. »Ta film ni samo 'ne-
zadosten', kar se tiče zasto-
panosti ras – to je film, ki po-
veličuje predvojni Jug. V tis-
tih trenutkih, ko ne ignorira 
grozot suženjstva, samo še 
krepi in utrjuje boleče stere-
otipe o temnopoltih ljudeh.« 
Kaj porečemo? Vse se vrača, 
vse se plača.

Rasizem kot pandemija

»Naša pandemija je rasi-
zem. Vsi smo okuženi in v 
več kot 400 letih še nismo 
našli cepiva.« S temi bese-
dami je ameriški filmski as 
George Clooney (roj. 1961) 
zatrdil, da je rasizem še 
hujša epidemija kot koro-
navirusna.

Kje so prazvezde?
Ozrimo se od zemeljskih zadev spet enkrat v nebo. Najodmevnejši je bil nedavni polet Američanov na 
ISS, spet z njihovo lastno raketo. Teleskop Hubble pa je pogledal milijarde let v preteklost, da bi uzrl 
prazvezde. Pa jih ni …

»Gasilska« fotografija modela vesoljskega teleskopa nove 
generacije in tima, ki ga je ustvaril. JWST bo omogočil nove 
vpoglede v vesolje. / Foto: Wikipedija

Igralke Hattie McDaniel, Olivia de Havilland in Vivien 
Leigh kot junakinje filma V vrtincu, ta pa naj bi idealiziral 
suženjstvo pred ameriško državljansko vojno. / Foto: Wikipedija

Igralec in humanitarec George Clooney v pogovoru s 
predsednikom Obamo v Beli hiši, 12. 10. 2010. Govorila sta 
o humanitarni krizi v Sudanu. / Foto: Wikipedija
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Toliko tekstila v Kranju 
že dolgo ni bilo na ogled. 
Tekstila, ki ni le oblačilo ali 
predmet v službi vsakda-
nje rabe, ampak je tudi raz-
mislek, pogled nazaj, zgolj 
preblisk, pripoved, dol-
ga zgodba, upanje v priho-
dnost. Če je tekstilna in-
dustrija tradicija Kranja in 
hkrati njegova preteklost, 
bo v trajanju razstave do 5. 
julija, zagotovo pa še mnogo 
dlje, tekstil tudi umetnost. 

V Layerjevi hiši so v projek-
tu Bien 2020 združili moči 
s Katedro za oblikovanje 
tekstilij in oblačil na Oddel-

ku za tekstilstvo, grafiko in 
oblikovanje Naravoslovno-
tehniške fakultete Univer-
ze v Ljubljani in Fakultete 
za dizajn, pridružene člani-
ce Univerze na Primorskem. 
Rezultat sodelovanja je aktu-
alna skupinska razstava del 
136 študentov oblikovanja 
tekstilij in oblačil ter notra-
nje opreme, ki so sodelovali 
v 12 različnih projektih, ki so 
na ogled na prav toliko loka-
cijah v kranjski kulturni če-
trti Layerjeve hiše in okolice 
do Khislsteina, kleti Mestne 
hiše in Mestne knjižnice 
Kranj. Študenti obeh fakul-
tet so ustvarili dela širokih 
interpretacij na dano temati-
ko. Lahko bi rekli, da so nas-
tali konglomerati sodobno-
sti s preteklostjo, novi pog-
ledi na dosežke prednikov in 
nove oblike presejanih znanj 
iz nekih drugih časov. 

Da bi lažje vstopili v raz-
stavni projekt, so v lanskem 
letu študentje sodelujočih 
fakultet obiskali Kranj in se 
s serijo predavanj podrobne-
je spoznali z njegovo tekstil-
no preteklostjo in z njegovo 
umestitvijo v naravni pros-
tor. V Layerjevi hiši z razsta-
vo namreč želijo spodbudi-
ti razmislek o umestitvi tek-
stilne dediščine v kranjski 
kulturni prostor – pri mla-
dih ustvarjalcih, z razstavo 
tudi pri nas, obiskovalcih.

»Sodobna tekstilna ustvar-
jalnost je na Gorenjskem 
zelo živa in nemalokrat gre 
za primere prenosa znanja 
in veščin s starejših genera-

cij, ki so bile aktivno vpete v 
obrti in tekstilno industrijo. 
Ta vez se nam zdi smiselna, 
hkrati pa je pomembno po-
vezovanje z izobraževalnimi 
institucijami, da se te vsebi-
ne lahko razvijajo trajno. 
Projekt Bien je nastavek za 
razvoj programa tekstilnega 
bienala, ki bi na podlagi de-
diščine spodbujal in združe-
val sodobne prakse trajno-
stnega oblikovanja in tek-
stilne umetnosti,« je med 
drugim povedala Zala Orel, 
članica programske ekipe, 
v kateri so še Marija Jen-
ko, Arijana Gadžijev, Katja 
Burger Kovič, Jana Mršnik, 
Živa Bertoncelj in Damjana 
Celcar, ki je ob tem pouda-
rila velik pomen povezova-
nja fakultet s centri kultu-
re in s tem možnosti krea-
tivnega izražanja: »Ta pro-
jekt in razstava sta prelomni 

dogodek na področju teksti-
la v Sloveniji.«

Čudoviti svet tekstilij

Osrednje razstavišče je 
Layerjeva hiša s svojimi gale-
rijskimi prostori in prostorč-
ki, tako v hiši kot zunaj nje, 
pa tudi na ulici in seveda v 
Galeriji Stolpa Škrlovec. V 
večjem delu stolpa se spre-
hodimo skozi neke vrste 
spomine na Tekstilindus. O 
tem govori tudi naslov po-
stavitve Hommage à Teksti-
lindus, ki so jo pripravili štu-
denti tretjega letnika smeri 
Oblikovanje tekstilij in ob-
lačil, Oddelek za tekstilstvo, 

grafiko in oblikovanje Nara-
voslovnotehniške fakultete, 
Univerze v Ljubljani. Gre za 
»alejo« digitalno potiskanih 
tekstilij, za katere je 22 štu-
dentov navdih iskalo v knji-
gah vzorcev tega paradne-
ga tekstilnega konja v nek-
danji državi, ki jih hrani Go-
renjski muzej. Stečaj Teksti-
lindusa je namreč trajal do 
lani, kar rekordnih 22 let in 
en mesec. Pri tem se avtorji 
sprašujejo, ali je tekstilija za 
nas še vrednota. Bomo zna-
nja o nastanku tekstilne po-
vršine sploh znali predati za-
namcem ali se bomo zado-
voljili s produkcijo tekstila 
daleč od naših oči?

V urbani instalaciji, na 
ogled je v medprostoru, po-
iščemo tekstil v desetih za-
vrženih televizorjih. Avtor-
ja Anže Orešnik in Maja Zu-
panc sta v postavitvi Vsebina 

X zavrženim predmetom 
odvzela uporabno fizič-
no vsebino in jo z uporabo 
tekstila spremenila v medij 
z globljim kulturnim sporo-
čilom. Celotno kompozici-
jo zaključujeta dva ležalni-
ka s potiskanima vzorcema 
Franceta Prešerna in žele-
znice v Kranju.

Tudi na Češnjevem vrtu 
in v Galeriji Layerjeve hiše 
je na ogled nekaj zelo zani-
mivih umetnin iz tekstilij. 
V Mahlerci je na ogled tek-
stilna instalacija sita, v ka-
teri Hana Tavčar izhaja iz 
rokodelskega izročila izde-
lovanja sitarskih tkanin iz 
konjske žime, nekoč cveto-
če obrtne dejavnosti v Kra-
nju in Škofji Loki. 

V projektu Nitne struktu-
re x Kranj se študenti sprašu-
jejo, kako povezati vezenje 
z arheologijo in zgodovino 
Kranja, z razvojem arhitek-
ture in Plečnikom, s kulturo, 
splošnim tehnološkim na-
predkom in s posebnostmi 
posameznih tekstilnih obrti, 
ki so prerasle v ogromne to-
varne. V nadstropju navduši 
stol iz lesa in bombažne niti 
z naslovom Plečnik je udo-
ben Marije Okršlar in Le-
narta Šolarja, za katerega sta 
našla navdih v slepih Plečni-
kovih arkadah nad stopniš-
čem z vodnjakom. Isti mo-
tiv je k ustvarjanju stola Uje-
ti v Kranju spodbudil tudi 
Klaro Kališnik in Ano Križ-
nar, ki sta pri tem uporabi-
li kovinski stol, volnene niti, 
bombažno tkanino in pleksi 
steklo.

Tekstil in spomini

V območju kavarne so 
predstavljene različne tek-
stilne tehnike, recimo ple-
tenje, naj bo to za ogrinjalo, 
blazino, stol, spalno vrečo ... 
Na lokaciji kavarne Khisl-
stein je serija del več avtor-
jev in avtoric, ki so sledili na-
slovu Vtkani spomini. Pro-
jekt predstavlja spoj mes-
ta in okolice Kranja ter de-
diščine sitarstva. Na lesenih 
paravanih so nastale tekstil-
ne kompozicije v različnih 
kombinacijah ročnih teh-
nik. Eno izmed njih z nas-
lovom Živim v Kranju je 
ustvarila Kranjčanka Nadja 
Arhar. »Gre za tri poglavja v 
mojem življenju. V otroštvu 
sem s šestimi leti začela igra-
ti klavir in flavto, hodila sem 

na solo petje, v najstniških 
letih sem pristala na trdnih 
tleh in se marsikaj naučila, 
danes sem spoznala samo 
sebe, vem, kaj me navdihu-
je, študiram in se ponovno 
posvečam glasbi in plesu,« 
svoje delo razlaga mlada av-
torica.

V Kleti Mestne hiše s pro-
jektom Prostorska tekstilija 
razstavljajo štiri študentke, 
ki se v svojih delih dotikajo 
150. obletnice prihoda žele-
znice v Kranj, kranjske čebe-
le, arhitekture in naravnega 
okolja. 

V Mestni knjižnici Kranj 
je svoje delo razstavila Špe-
la Hudobivnik iz Cerkelj. 
Del instalacije so vezenine 
njene babice. Če se Bien na 

sodoben način poklanja tek-
stilni tradiciji Kranja in Go-
renjske ter predvsem tekstil-
nim delavkam, je Hudobiv-
nikova v projekt vnesla svojo 
intimno zgodbo in povezala 
tradicijo in sodobnost znot-
raj svoje družine in več ge-
neracij.

V galeriji Na mestu pred 
knjižnico pa so predstavlje-
ne vizualizacije študentov, 
kako bi lahko bil videti raz-
stavni paviljoni v prihodno-
sti. Ti govorijo tudi o prvot-
ni ideji bienala, katerega iz-
vedba bi bila prihodnje leto. 
Bien 2020 je torej odličen 
poligon za nova druženja s 
tekstilom – na ogled bo do 
5. julija, vse tu opisano in še 
mnogo več.

Tekstil je dober,  
lep in je umetnost
To dokazujejo študenti oblikovanja tekstilij in oblačil ter notranje opreme, ki se s svojimi deli 
predstavljajo na skupinski razstavi Bien 2020. Obsežna razstava, ki je na ogled v Layerjevi hiši in še 
nekaterih lokacijah v mestu, je poklon tekstilni tradiciji Kranja.

Projekt Hommage à Tekstilindus je delo 22 študentov. / Foto: Igor Kavčič

Po razstavi je tokrat vodila Zala Orel iz programske ekipe 
Bien 2020, ki jo sestavljajo še Marija Jenko, Arijana 
Gadžijev, Katja Burger Kovič, Damjana Celcar, Jana Mršnik 
in Živa Bertoncelj.

Vsebina x ali nova vloga zavrženih televizorjev

Kranjčanka Nadja Arhar v svojem delu predstavlja tri lastna 
življenjska obdobja.
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Danica Zavrl Žlebir

Tanja Fajon, nekdanja 
novinarka, zdaj pa že tret-
ji mandat poslanka v Evrop-
skem parlamentu, je 28. 
maja letos od predsednika 
stranke Socialnih demokra-
tov Dejana Židana po šes-
tih letih njegovega manda-
ta prevzela vodenje stranke. 
Da je dosedanji predsednik 
Židan predlagal, naj bo prav 
ona njegova naslednica, so 
po njegovih besedah odteh-
tali velik ugled, ki ga uživa v 
slovenski družbi, spoštova-
nje v stranki in njena izrazi-
ta mednarodna prepoznav-
nost. Kot izjemen človek je 
v stranki dobila enotno pod-
poro, da jo vodi do kongresa. 
V pogovoru nam je razkrila 
svoje načrte, povezane z vo-
denjem stranke SD, poveda-
la pa je tudi, kako je poveza-
na z Gorenjsko, kjer zadnja 
leta tudi živi.

K pogovoru smo vas med 
drugim povabili tudi zara-
di vaših gorenjskih (kranj-
skih) korenin. Povejte nam 
kaj o tem.

Da, res je, z Gorenjsko me 
povezuje pokojni oče Bog-
dan, ki je bil sicer rojen v 
Sostrem pri Ljubljani, a se je 
družina kmalu preselila na 
Gorenjsko, saj je njegov oče, 
torej moj ded, dobil službo 
ravnatelja šole v Predosljah, 
v Kranju pa je poučeval vio-
lino. Oče je del življenja pre-
živel v Kranju, nekaj časa je 
bil tudi novinar za Gorenj-
ski glas. Ko sem se rodila, je 
moja družina že živela v Lju-
bljani, tako da se imam za 
Ljubljančanko, a pred nekaj 
leti sva se z možem preseli-
la v Zbilje, tako da postajam 
tudi malo Gorenjka. 

Predsednik SD Dejan Židan 
vam je predal predsedova-
nje stranki z namenom na-
predka, nadaljnjega preboja 
in prenove stranke. Kako vi 
vidite te cilje?

Dejan Židan je stranko 
vodil šest let in je svoje delo 
dobro opravil. Pod njego-
vim vodstvom smo Social-
ni demokrati dobili v Evrop-
ski parlament dva poslan-
ca. Stranka se je stabilizi-
rala, okrepila svoj položaj v 
Državnem zboru, zastavi-
li smo dober program. Ven-
dar je dosedanji predsednik 
ocenil, da za še več potrebu-
jemo novo energijo. Ponu-
dil mi je začasno vodenje, ki 
sem ga sprejela, člani pred-
sedstva pa soglasno podprli. 

Moja ambicija je, da z zgle-
dom, preglednim delom, 
močnim stikom s terenom, 
bazo obudimo zaupanje lju-
di v politiko in politike. Tran-
sparentno vodenje, konsoli-
dacija levice, dialog, poveza-
nost – to si želim. To v Slo-
veniji zmoremo in Socialni 
demokrati moramo pokaza-
ti in dokazati, da znamo de-
lati drugače in bolje, da dela-
mo za ljudi, za vsakega posa-
meznika. 

Seveda pa moram pou-
dariti, da stranko vodim za-
časno, članstvo pa bo tisto, 
ki bo na kongresu stranke, 
ki ga bomo, tako sem pre-
dlagala predsedstvu stran-
ke, speljali jeseni, odločilo 
o novem, stalnem vodstvu. 
Te dni že pospešeno delamo 
tako na terenu s članstvom 

stranke kot s predstavniki 
sindikatov, gospodarstveni-
kov, nevladnih organizacij, 
civilne družbe. 

Pretežni del poklicne kari-
ere ste preživeli v Bruslju, 
najprej kot dopisnica RTV, 
zatem kot poslanka v Evrop-
skem parlamentu, vmes 
je bila tudi kandidatura za 
evropsko komisarko. Kako 
bo poslej potekalo vaše poli-
tično (in siceršnje) življenje 
med Brusljem in Ljubljano, 
kjer ste do kongresa prevzeli 
vodenje stranke SD?

V Bruslju sem že skoraj 
dvajset let. Z evropsko pre-
stolnico sem bila povezana 
osem let kot dopisnica za 
RTV Slovenija, z vstopom 
v Evropski parlament leta 
2009 pa sem lahko pogosto 

prihajala domov. Tudi sedaj 
ne bo veliko drugače, le da 
bom verjetno doma še neko-
liko več in še bolj polno an-
gažirana. Trenutno ne vi-
dim razloga, da ne bi mog-

la opravljati obeh funkcij – 
poznam precej kolegov ozi-
roma politikov, ki delujejo 
na podoben način. Evropski 
oziroma mednarodni par-
ket bom izkoristila za velike 
zgodbe, povezane s Sloveni-
jo. Nove okoliščine, denimo 
volitve, pa seveda lahko pri-
nesejo tudi preobrate. 

 
Kakšne so vaše ambicije v 
zvezi s stranko, kaj ji obetate 
na prihodnjih volitvah?

Napovedi so vedno nehva-
ležne. Seveda želi vsak poli-
tik svoji stranki kar najbolj-
ši rezultat, a ta ni odvisen od 
želja, temveč od dela in re-
zultatov. Pripravljena sem 
trdo delati za cilje, ki so po-
vezani z blaginjo državlja-
nov. Ne na njihov račun, 
temveč zanje: pomembni 
so javno šolstvo, javno zdra-
vstvo, javna infrastruktura, 
javne storitve. Moderna so-
cialna demokracija je prese-
gla delovanje na razrednih 
razlikah, vendar pa se mo-
ramo ob spopadanju z izzi-
vi držati tudi svojih korenin. 

Človeka moramo postavlja-
ti pred kapital. Vsi ukrepi pa 
morajo iti z roko v roko z va-
rovanjem našega okolja. 

Dejan Židan je ob predaji 
vodenja stranke dejal, da vas 
vidi kot prihodnjo premier-
ko. Kaj pa vi sami?

To je zame seveda lepa po-
hvala. Vendar trenutno raz-
mišljam o sedanjih nalogah. 
Dela imam več kot dovolj. 

 
Kako je obdobje epidemi-
je spremenilo »modus ope-
randi« evropskih poslan-
cev? Kdaj se spet vračate v 
Bruselj?

Iz Bruslja sem se ravno 
vrnila, ta teden smo po treh 
mesecih spet smeli na ple-
narno zasedanje v živo. Mo-
ram reči, da smo po zače-
tnem dvotedenskem zatiš-
ju v marcu poslanci kar hit-
ro preklopili na zasedanja in 
sestanke na daljavo, tako da 
so bili dnevi hitro zelo polni. 
Nekoliko bolj zamudna so 
bila samo glasovanja, saj so 

potekala s podpisi po e-pošti. 
Zanimivo, kako hitro se lah-
ko novi situaciji prilagodijo 
tudi tako velike institucije, 
kot je Evropski parlament. 
Razmislek, da lahko delov-
ne navade spremenimo tudi 
v dvig kakovosti našega živ-
ljenja. 

Za konec še bolj osebno 
vprašanje: znano je, da ste 
se v preteklosti spopadali s 
hudo boleznijo. Kako vam 
je ob tem uspelo tako us-
pešno poklicno življenje, 
najprej v novinarstvu, nato 
v politiki?

Po naravi sem optimistka 
in borka. Nikoli nisem bila 
»jamr« človek. Zajamem 
sapo in grem naprej. Bole-
zen zaznamuje in spreme-
ni človeka. Mene je na bolje. 
Veliki problemi so postali 
majhni, življenje pa drago-
cenejše. S tem zavedanjem 
delujem tudi v politiki in do 
ljudi, saj lahko z optimiz-
mom in ambicijo, da nam 
je vsem bolje, skupaj zgradi-
mo veliko več. 

Človek naj bo pred kapitalom
Tanja Fajon, nekdaj novinarka, zdaj pa poslanka v Evropskem parlamentu, je ob koncu maja od prejšnjega predsednika Socialnih 
demokratov Dejana Židana prevzela vodenje stranke. »Pripravljena sem trdo delati za cilje, ki so povezani z blaginjo državljanov,« 
pravi voditeljica SD, ki je po pokojnem očetu povezana z Gorenjsko, kjer zdaj tudi živi.

Tanja Fajon / Foto: Gorazd Kavčič

»Moja ambicija 
je, da z zgledom, 
preglednim 
delom, močnim 
stikom s 
terenom, bazo 
obudimo 
zaupanje 
ljudi v politiko 
in politike. 
Transparentno 
vodenje, 
konsolidacija 
levice, dialog, 
povezanost 
– to si želim. 
To v Sloveniji 
zmoremo 
in Socialni 
demokrati 
moramo 
pokazati in 
dokazati, da 
znamo delati 
drugače in bolje, 
da delamo za 
ljudi, za vsakega 
posameznika.«

Tanja Fajon

Tanja Fajon je po izobrazbi univerzitetna diplomirana 
novinarka, končala je tudi podiplomski študij 
s področja mednarodne politike na univerzi v 
Parizu. Kot novinarka je najprej delala na Radiu 
Glas Ljubljane in na RTV Slovenija, od leta 2001 
kot dopisnica iz Bruslja. Leta 2009 je bila na listi 
Socialnih demokratov prvič izvoljena v Evropski 
parlament, leta 2014 nato drugič, zdaj je v Evropskem 
parlamentu že tretji mandat. Tanja Fajon je 
podpredsednica politične skupine Socialistov in 
demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu, članica 
predsedstva Stranke evropskih socialistov (PES) in 
predsednica mreže za demokracijo PES. V Evropskem 
parlamentu vodi dve delovni skupini S&D za boj 
proti ekstremizmu in terorizmu. V domači politiki 
je bila nekaj let podpredsednica stranke Socialnih 
demokratov in predsednica Sveta SD za zunanjo 
politiko. Maja letos je po odstopu Dejana Židana 
z mesta predsednika SD prevzela mesto vršilke 
dolžnosti predsednice. Židan je ob primopredaji dejal, 
da jo vidi kot naslednjo slovensko predsednico vlade.

Stranka SD potrebuje tudi spremembe v vodenju, 
je ob predaji vodenja dejal že prejšnji predsednik. 
Tanja Fajon pri tem napoveduje več sodelovanja 
in povezovanja, ne le med ljudmi, ampak tudi na 
levosredinskem političnem polu, ker bodo lahko kot 
skupna opozicija močni. Kot nam je povedala, je njena 
ambicija, da z zgledom, preglednim delom, močnim 
stikom s terenom, bazo obudijo zaupanje ljudi v 
politiko in politike.
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Tatjana Pregl 
Kobe, umetnostna 
zgodovinarka in 
pisateljica

V devetdesetem letu se je 
sklenilo njegovo bogato živ-
ljenje, sestavljeno kot njego-
va najznačilnejša dela – iz 
mnogih obrazov. Bil je pro-
stovoljen jetnik umetnosti, 
samosvoj zagovornik izvo-
ra imen slovenskih krajev in 
mest, a tudi poet Krasa, ki ga 
je vselej nosil v srcu, kjerkoli 
je bil. Bil je človek, ki je vse-
lej iskal smisel v svojem bi-
vanju, ki se je z dejanji prib-
ližal temu, česar ni mogel iz-
reči z besedami. Vedno pa je 
vedel, kaj hoče, in to tudi do-
segel. Vem, da je odšel po-
mirjen s seboj, zadovoljen s 
prehojeno potjo.

Zavidljiv likovni opus

Rodil se je 8. februarja 1931 
na Bledu. Po maturi na gim-
naziji na Jesenicah je leta 
1949 začel študij na Akade-
miji za likovno umetnost 

v Ljubljani ter leta 1954 di-
plomiral. Podiplomski štu-
dij slikarstva pri profesor-
ju Gojmirju Antonu Kosu 
je končal leta 1956, nato je 
odšel na izpopolnjevanje v 
München, kjer je ostal več de-
setletij. Tam je do leta 1967 
nadaljeval podiplomski štu-
dij na likovni akademiji pri 
profesorjih Erichu Gletteju 
in Georgu Meistermannu. 
Bil je član Zveze društev slo-

venskih likovnih umetni-
kov, a tudi münchenske-
ga društva likovnih umetni-
kov. Leta 2001 je postal ča-
stni občan občine Sežana. V 
Kosovelovem domu v Seža-
ni je stalna postavitev njego-
vih del, ki jih je daroval leta 
2007. Leta 2013 je Gorenj-
skemu muzeju daroval slike, 

risbe in grafike ter pejsažne 
motive münchenskih slikar-
jev 19. stoletja, razstavljene 
v podstrešni galeriji gradu 
Khislstein. Ustvaril je zavi-
dljiv likovni opus, za katerega 
je bil deležen priznanj doma 
in za katerega je bil s po-
membnimi priznanji večkrat 
nagrajen v tujini. Zato je vse 
njegovo grafično, slikarsko, 
risarsko in grafično ustvar-
jalno delo pomemben pri-
spevek slovenski kulturi. 

Zvest fragmentističnemu 
slikarstvu

Pri ustvarjanju in razsta-
vljanju v tujini je bil že od 
konca šestdesetih let zvest 
fragmentističnemu slikar-
stvu, ki pomeni popolnoma 
novo likovno stališče v sli-
karskem ustvarjanju: o tem 
je skupaj z madžarskim sli-
karjem Georgom Kressom 
in italijanskim kiparjem Ni-
colom Bianco leta 1966 iz-
dal prvi Fragmentistični 
manifest. Izvirnost njiho-
vega ustvarjanja je v širšem 

evropskem prostoru vzbudi-
la veliko pozornost, o čemer 
priča tudi vrsta pomembnih 
mednarodnih nagrad. Tu se 
je navdihovalo tudi njego-
vo kasnejše pomembno ob-
dobje ustvarjanja klasičnih 
tridimenzionalnih slik, kjer 
je slikar Oblak slikal na plo-
skev, razdeljeno na več smi-
selno povezanih upodoblje-
nih prizorov in prostorov.

Podobe ljubega Krasa

Slikar, razpet med evrop-
skim likovnim prostorom, 
ki mu je dajal duhovno ši-
rino, in slovensko pokraji-
no, na katero je bil čustve-
no vedno navezan, se je zad-
nja desetletja pogosto posve-
čal tudi slikanju pokrajine. 
Za žanrske podobe pokra-
jin si je Oblak v naravi ved-
no vnaprej izbral motiv. Na 
njegovih slikah se je želja po 
upodabljanju naravnih le-
pot kazala v prepoznavnem 
odslikavanju slovenske kra-
jine. Med njimi se po slikovi-
tosti odlikujejo čustveno na-
sičene in živobarvne podo-
be njemu tako ljubega Kra-
sa. Te njegove slike ne teži-
jo k monumentalnosti, tem-
več v čustveno umirjeno re-
alistično podobo, ki je pro-
jekcija danega trenutka, saj 
slike nastajajo na prostem v 
dnevni svetlobi. Podobe po-
krajin in stiliziranih žen-
skih aktov odzvanjajo tako v 
fragmentih njegovih slik in 
grafik kot v kasnejših delih. 

Mojster najzahtevnejših 
klasičnih grafičnih tehnik

Poleg klasičnega slikar-
stva je bil Polde Oblak tudi 
mojster najzahtevnejših kla-
sičnih grafičnih tehnik. Ta 
dvojnost, izmenično biva-
nje v tujini in domovini, se 
kaže v vsem njegovem ume-
tniškem opusu. Značilne 
tridelne kompozicije v teh-
niki barvne jedkanice zdru-
žujejo evropsko likovno tra-
dicijo moderne dobe in tra-
dicionalno prijaznost doma-
čega okolja v harmonično 
skladnost. Slikovna ploskev 
na njegovih grafikah je raz-
deljena na več samostojno 
izpovednih delov, ki hkrati 
delujejo kot organsko nede-
ljiva celota. Sozvočje vzne-
mirljivih in harmoničnih 
barv ustvarja uravnotežen li-
kovni organizem, delitev sli-
kovne ploskve z različnimi 

prizori, ki so v osnovi po-
mensko povezani, pa hkra-
ti nov, a vsebinsko smiselno 
organiziran slikovni pros-
tor. Avtorsko prepoznavna 
likovna govorica z racional-
no razporeditvijo geometrij-
sko zasnovanih slik pokra-
jine, arhitekture in njenih 
detajlov ter z ohranjanjem 
večinoma ženske figure je 
v tem vsebinskem smislu 
skupek podob, ki razkrivajo 
umetnikov odnos do kultu-
re in njenih ikon ter njego-
vo intimnost kot nasprotje 
družbene stvarnosti. S pove-
zovanjem sanjskega in nad-
realnega ozračja – od mod-
rih daljav in dimenzije tišine 
do praznika sonca – ter soo-
čanjem odtujenega in izpra-
znjenega prostora z mirno 
navzočnostjo ženskega pi-
cassovskega enookega por-
treta, ženskega akta, neba, 
hiš, balonov, jabolka, detaj-
la slike, drevesne krošnje ... 
je ustvaril pomenljive, vse-
binsko drugačne razsežno-
sti grafičnih podob.

Med Bledom, Ljubljano, 
Münchnom in Krasom

Ko se je med Bledom, Lju-
bljano, Münchnom in Kra-
som razpeti slikar po dolgih 
desetletjih za stalno vrnil v 
Ljubljano, je bil med ume-
tniškimi deli, ki jih je prine-
sel s seboj iz svojega nem-
škega ateljeja, tudi ciklus 
z več kot sto originalnimi 
krokiji ženskih aktov. Pri 
tem ciklu je uporabil le og-
lje in svinčnik, ponekod s 

poudarjenim prepletanjem 
linije in senčenj v konturah 
ali preko njih. V Münchnu 
jih je ustvarjal januarja in fe-
bruarja 1992, leta 2015 pa 
se je na njegovo veliko že-
ljo 99 izbranih naselilo v ve-
liki monografiji z naslovom 
Ženski krokiji ter se tako 
za vselej ohranilo v sloven-
ski Narodni in univerzitetni 
knjižnici. V slovenski zgo-
dovini umetnosti.

Zadnja postaja je 
pripadla družini 

Tudi najina srečanja, ve-
zana na razstave, prijateljska 
druženja ali skupno ustvar-
janje, so bila razpeta med Se-
žano, Ljubljano in Baltham, 
kjer je živel z ženo Marijo, 
priznano okulistko. Čeprav 
je imel tam dolga desetle-
tja atelje, knjižnico in dom, 
pa je bil ves čas tudi v stiku 
domovino. Z domačimi in z 
mnogimi prijatelji, umetni-
ki in likovnimi kritiki svoje 
generacije. Pred nekaj leti 
se je vrnil v Slovenijo, kjer je 
na zatonu svojega ustvarjal-
nega življenja živel umirje-
no v pogovorih s sinovoma 
Leom in Emilom ter v opazo-
vanju odraščanja svojih treh 
vnukinj in vnuka. Mnoge so 
postaje, na katerih je Pol-
deta Oblaka, slikarja, očeta, 
moža in dedka, zaustavljalo 
življenje, na katerih je razda-
jal svojo umetnost in spoz-
nanja o svetu. Zadnja posta-
ja je pripadla družini. Krog 
je sklenjen, podoba njegove-
ga življenja je končana.

Bogato življenje 
mnogih obrazov
Poslovil se je Polde Oblak, akademski slikar z Bleda, pomembna osebnost slovenske umetnosti  
druge polovice dvajsetega stoletja. Bil je prostovoljen jetnik umetnosti, a tudi poet Krasa.

Polde Oblak, akademski slikar z Bleda (1931–2020)

V Oblakovem opusu se po slikovitosti odlikujejo čustveno nasičene in živobarvne podobe 
njemu tako ljubega Krasa.

Ta dvojnost, izmenično 
bivanje v tujini in 
domovini, se kaže v vsem 
njegovem umetniškem 
opusu.

Leta 2013 je Gorenjskemu muzeju 
daroval slike, risbe in grafike ter 
pejsažne motive münchenskih 
slikarjev 19. stoletja, razstavljene so 
v podstrešni galeriji gradu Khislstein.
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski 

Zaklad pod ruševinami 
tržiškega Gutenberka

Na vznožju Dobrče pri Tr-
žiču so ostale ruševine nek-
danjega gradu Gutenberk, 
ki sodi med najstarejše slo-
venske gradove. Še posebno 
je ostal v spominu kot roj-
stni kraj prvega ljubljanske-
ga škofa Žiga (Sigismun-
da) pl. Lamberga, ki je umrl 
18. junija 1488. Grad prvič 
omenjajo leta 1156. Prvi se v 
listinah od 1326 dalje ome-
nja Viljem, tudi kot Lan-
denberg, Lannberg in Lan-
denwerg. Šele konec 14. 
stoletja se je ustalila obli-
ka Lamberk. Kot zadnje la-
stnike v 15. stoletju pa Valva-
sor navaja Lamberge, ki so 
utrdbo prejeli skupaj z na-
kupom Tržiča, ki mu je leta 
1444 cesar Friderik III. na 
pobudo tedanjih lastnikov 
Tržiča (Lovrenca Paradaj-
zarja z gradu Neuhaus in 
dedičev Janeza Lamberga 

z gradu Gutenberk) podelil 
tudi trške pravice. Po potre-
su leta 1511 Lambergi gradu 
niso več obnavljali. Leta 1557 
so si od kralja Ferdinanda iz-
poslovali dovoljenje, da ime 
grada prenesejo na mlajši 
grad Glanz (Slatna pri Be-
gunjah), ki je tako dobil na-
ziv novi Gutenberk. Stari 
Gutenberk so nato dokonč-
no opustili. Na starem gra-
du, ki se ga je med ljudstvom 
oprijelo ime Hudi grad, se je 
v ljudskem izročilu ohrani-
la pripovedka tudi o zakleti 
grajski hčerki.

V nedeljo zjutraj so va-
ščani in grajski množično 
odšli v cerkev na obvezno 
nedeljsko mašo, da se ne bi 
zamerili Bogu in grajskemu 
gospodu, ki je bil glede maše 
zelo rigorozen. 

Grof je pred tem še enkrat 
pogledal v sobo svoje hčerke, 

ki je še vedno spala. Hčerka 
se je razvila v prelepo mlado 
gospodično. Ko se je zbudi-
la, je videla, da so vsi odšli k 
maši. Čakala je nekaj časa, 
potem pa se je odločila po-
iskati kuharico Zofko. Ker 
v kuhinji ni bilo nikogar, je 
odšla na dvorišče pogledat, 
ali je kdo tam. Pred grajski-
mi vrati je opazila starejšo 
zgrbljeno postavo. Malce se 
je ustrašila, ker ni bila vajena 
biti tako sama, brez sprem-
stva ali družbe svojih doma-
čih ljudi. Ko je bila blizu, se 
je postava vzravnala in mla-
da grofica je ugledala starej-
šo žensko, ki je še nikoli ni 
videla.

»Prosim malo hrane in 
vode za ubogo ženo, kot sem 
jaz,« jo je prosila stara žena. 
»Oprostite, toda jaz ne vem, 
kjer je vsa hrana in voda. Mo-
rate počakati, da bom našla 

nekoga, ker danes je nedelja 
in ni nikogar,« je odgovorila 
mlada grofica. 

»Takoj moram nekaj dati 
v usta,« jo je zavrnila stara 
žena. 

Mlada grofica je zme-
dena iskala pijačo in hra-
no. Ko se je vrnila, je zag-
ledala samo še steklenico, 
v kateri je bilo nekaj … Sara 

čarovnica je dala v stekle-
nico strupeno snov, ki je iz 
mlade žive grofice naredi-
lo zakleto grofico. Po vdihu 
strupa je izginila in odtlej 
tiči nekje spodaj, kjer je na 
škafe veliko zlata, dragih 
kamnov in srebra. Doslej 
še ni prišel mladenič, ki bi 
našel zaklad in rešil prele-
po mlado grofico.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Jaršah pri Mengšu se je 15. 6. 1823 rodil vele-

industrialec Peter Majdič. Leta 1874 je kupil stari 
mlin v Kranju, ga prezidal, napravil nov dotok iz 
Save in postavil prve turbine. 

   V Spodnji Sorici se je 15. 6. 1867 rodil Ivan Gro-
har. S podporo kranjskega deželnega odbora je 
obiskoval Deželno risarsko šolo v Gradcu. Kasneje 
je opravil sprejemni izpit na dunajski akademiji, 
vendar so ga vseeno zavrnili zaradi neustrezne šol-
ske izobrazbe. Julija 1903 je na Dunaju najel atelje 
in se povezal s slovenskimi intelektualci. 

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

   V Škofji Loki se je 20. 6. 1859 rodil slovenski ag-
ronom, publicist in organizator kmetijstva Gustav 
Pirc. Bil je sin kranjskega župana Mateja Pirca in 
brat župana Cirila Pirca.

Milena Miklavčič

»Vsi v družini so vedeli, 
da atu ni bilo kaj preveč za 
ženske. Morda ne zaradi tis-
te prve izkušnje, v katero so 
ga prisilili? Teta, ki ji bole-
zen ni prizanašala, si je že-
lela, da bi pred smrtjo lah-
ko popestovala atove otro-
ke. Pisalo se je leto 1956, ko 
je dobil ata v roke spisek de-
klet, ki so se teti zdela naj-
bolj primerna. Atu takšna 
prisila ni bila pogodu. A jo 
je imel preveč rad, da bi ji 
nasprotoval … 

Odločil se je, da bo vprašal 
kar prvo na seznamu, potem 
pa bo, kar bo. Alenka, tako 
ji je bilo ime, ga je zavrnila, 

še preden ji je sploh razlo-
žil, kaj bi rad. Obiskovala je 
zadnji letnik šole za šivilje 
in na kraj pameti ji ni pad-
lo, da bi se vezala z nekim 
tesarjem, ki gara od jutra do 
večera. A je imel ata vseeno 
malo sreče: pri Alenki je bila 
na obisku Sonja. Njen oče je 
sedel v zaporu, ker je v pi-
janosti zadavil taščo, mami 
pa se je od hudega zmeša-
lo. Sonja je bila obsojena na 
španovijo zdaj tu, zdaj tam, 
sem in tja, če je imela srečo, 
jo je k sebi na dom povabila 
kakšna od sošolk. 

'Jaz bi se pa takoj poročila 
s teboj!' je rekla atu. In tako 
se je zgodilo. Le dve zahtevi 
je imela: da pred poroko pri 
atu doma naredijo kopalni-
co in napeljejo vodo v hišo.

Teta in stric sta organizira-
la pravo vaško ohcet. Zanjo 
sta potrošila veliko prihran-
kov. Kadar je šlo za čast, ni 
bilo škoda denarja! Pilo in 
jedlo se je tri dni! Od treh 
sodov vina in več petlitrskih 
steklenk žganja je ostalo le 
nekaj kapljic. Stric in teta sta 
naredila veliko napako, ker 
na ohcet nista povabila ato-
vih pravih staršev. Zaradi 
tega so se v poznejših letih 
večkrat na smrt sprli.

Danes se zdravniki in tudi 
navadni ljudje pogosto pri-
tožujejo nad porabo alkoho-
la. Ata je zmeraj govoril, da 

toliko, kot se je pilo včasih, 
se danes nikoli. Tudi moja 
mama ga je rada cukala, ata 
nikoli. Alkohol mu je smr-
del, pa ne vem točno, zakaj. 

Menda je trajalo kar nekaj 
mesecev po poroki, da sta 
se končno spravila k 'delu'. 
Spočela sta me že prvič. Ko 
so ata vprašali, kako je bilo, 
je odgovoril: 'Na horuk!' 
Njegov izrek se je ohranil in 
ponarodel. Še danes, če kdo 
zaplodi potomca 'v prvi ru-
ndi', rečejo, da se je zgodilo 
'na horuk'. Mami nosečnost 
ni bila čisto nič pogodu. Pri 
18 letih si je življenje druga-
če predstavljala: da bo ime-
la nekje streho nad glavo, da 
bo imela ob sebi moškega, ki 
bo skrbel zanjo, da njej ne bo 
treba delati. Žal se to ni zgo-
dilo. Krepko je morala popri-
jeti za delo! Ata se ni postavil 
na njeno stran, saj je bil na-
vajen, da je bila teta tista, ki 
jo je bilo treba poslušati.

Nisem bil le spočet 'na ho-
ruk', tudi rodil sem se 'na 
horuk'. Teta in mama sta 
izdelovali predpražnike iz 
ličja, ko so se začeli popad-
ki. Pa je rekla mama: 'Zače-
nja se.' Teta jo je pogleda-
la izpod čela in jo zavrnila, 
naj ne išče izgovorov, dok-
ler predpražnik ni končan. 
A mama je samo počepni-
la na enega od njih in že se 
je prikazala moja glavica. 

Potem se je morala uleči kar 
na tla, teta je poklicala sose-
do, ki je bila bolj vešča poro-
dov. Rodil sem se mimogre-
de, mama še sama ni vedela, 
kako. Menda ni imela nobe-
nih bolečih popadkov. Ali pa 
se je to izmislila, ker ji je bilo 
všeč, da se je končno znašla v 
središču pozornosti.

Star sem bil tri leta, ko me 
je mama zapustila. Rekla mi 
je, da ne zdrži več v tako ču-
daški družini, kot smo men-
da bili. In je šla. Za zmeraj. 
Le sem in tja me je še kdaj 
obiskala ter mi vsakokrat 
prinesla zavitek napolitank z 
limonovim okusom. Potem 
se je še enkrat poročila, dobil 
sem dve polsestri. Lahko re-
čem, da je bil ata po njenem 
odhodu veliko bolj vesel, kot 
je bil takrat, ko je mama še 
živela pri nas. Pogosto me 
je vzel s seboj. Posadil me je 
na kolo, včasih sva se odpe-
ljala tudi v Ajdovščino in Vi-
pavo. Kasneje, ko si je kupil 
motor, se je vozil na gasilske 
veselice tudi v Žiri, Poljane 
in Gorenjo vas. Mene je za-
vil v odejo in mi ukazal, naj 
pazim na motor. Marsikate-
ro noč sem prespal na pros-
tem, tudi v dežju, a se nisem 
nikoli prehladil.

Pri eni stvari pa je bil ata 
zelo natančen: pri učenju! 
Brati in pisati sem znal, še 
preden sem šel v prvi razred. 

Domov mi je prinašal različ-
ne knjige, ki sem jih požiral 
z enakim veseljem kot do-
mač kruh s posebno salamo.

Nekoč sem nekaj iskal v 
očetovi spalnici in sem slu-
čajno našel šminko. Morda 
je bila mamina, morda tudi 
ne. Z njo sem si namazal 
ustnice in nohte. Ko me je 
videl ata, me je prvič v živ-
ljenju natepel. O razlogih za 
boleče udarce je spregovoril 
šele veliko kasneje, ko sem 
bil že skoraj odrasel. Nekoč, 
za pusta, se je neki samski 
fant iz vasi oblekel v žensko 
in k sebi domov zvabil tudi 
ata. Nič hudega sluteč mu 
je sledil. Po tistem, kar se 
je dogajalo med štirimi ste-
nami, več kot toliko ni niko-
li govoril. Je pa vse povedal 
stricu. Izprijenca so zvečer, 
ko se je vračal s dela, poča-
kali stric in še nekateri dru-
gi možje in ga nabunka-
li. Kasneje je naredil samo-
mor in to je ata še leta in leta 
grizlo. Čutil se je krivega.

Teta, jaz sem ji rekel sta-
ra mama, je spet začela bo-
lehati. 'Tokrat gre bolj za-
res,' je zaskrbelo ata. Bilo 
ga je strah, ker je postajala 
vedno bolj verna. Pobožnost 
namreč ni bila naša vrlina. 
Imel sem vse zakramente, 
a k nedeljski maši, razen za 
velike praznike, nismo ho-
dili. Ata je nagnala v Gorico 

po Sveto pismo, prinesel pa 
ji je tudi rožni venec. Pos-
tajalo jo je vedno bolj strah 
smrti. Stric se je preselil na 
divan, zraven nje pa je spal 
moj ata. S solzami v očeh mi 
je pripovedoval, da jo je mo-
ral ves čas, dokler ni zaspa-
la, držati za roke. Pri nas se 
o ljubezni ni govorilo. Mis-
lim, da nikoli. A tako, kot je 
imela teta rada mojega ata, 
tako nima nobena mama 
svojega otroka. Na hitro je 
umrla leta 1970, ko sem bil 
star dvanajst let. Stric je na 
pogrebščini razlagal, da je 
bila teta medicinski čudež: 
po tistem, ko je leta 1938 
prvič bruhala kri, je živela še 
več kot 32 let. Bil je prepri-
čan, da jo je držala pri živ-
ljenju zgolj ljubezen do mo-
jega ata.

Pri hiši smo ostali tri-
je moški. Stric je bil že čis-
to zapit, ata pa je največkrat 
hodil po svojih poteh. V ku-
hinji sem se kar dobro zna-
šel. Kuhal sem s pomočjo te-
tine kuharske knjige. Naj-
raje smo jedli krompir in 
meso. Suhih klobas je bilo 
na podstrešju zraven dimni-
ka zelo veliko. Stric je imel 
navado, da je eno ves čas no-
sil v žepu. Bil je prepričan, 
da poper in česen, ki sta bila 
v klobasi, odganjata duh po 
alkoholu.«   

(Konec prihodnjič)

Na horuk!, 2. del

Mama je odšla, teta je pa umrla
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Cveto Zaplotnik

Po podatkih državnega 
statističnega urada je bilo 
lani v Sloveniji sklenjenih 
6672 zakonskih zvez, kar 
je bilo 584 ali osem odstot-
kov manj kot leto prej. Naj-
več parov, kar 271, se je po-
ročilo 25. maja (v nekdanji 
Jugoslaviji je bil to dan mla-
dosti), sicer pa je 79 ženi-
nov in 87 nevest sklenilo za-
konsko zvezo na svoj rojstni 
dan. Mesec z največ poroka-
mi je bil junij, takrat je dah-
nilo »da« več kot 1100 pa-
rov. Med dnevi, ko je skle-
njenih največ zvez, je že po 
tradiciji »najmočnejša« so-
bota, tako je bilo tudi lani, 
ko sta se na ta dan poročili 
skoraj dve tretjini vseh pa-
rov. Za 5907 ženinov in za 
5927 nevest je bila to prva 
sklenitev zakonske zveze. 
Ženini so bili ob sklenitvi 
prve zakonske zveze v pov-
prečju stari 32,8 leta in ne-
veste 30,7 leta, povprečna 
starost pa se je tako pri ženi-
nih kot nevestah v primerja-
vi z letom prej še malo zvi-
šala. Pri 5390 porokah, kar 
predstavlja štiri petine vseh, 
sta bila oba, ženin in neves-
ta, državljana Slovenije. Pri 
583 porokah je bil ženin dr-
žavljan Slovenije, nevesta 

pa državljanka kake druge 
države, največkrat Bosne in 
Hercegovine. Pri 514 poro-
kah je nevesta državljanka 
Slovenije sklenila zakonsko 
zvezo z državljanom druge 
države, tudi med temi so bili 
najštevilnejši državljani Bo-
sne in Hercegovine. Pri 185 
sklenitvah zakonske zveze 
sta bila oba, ženin in neves-
ta, prebivalca s tujim drža-
vljanstvom. 

Število sklenitev zakon-
skih zvez na tisoč prebival-
cev se je lani v primerjavi z 
letom prej še zmanjšalo, s 
3,5 na 3,2 poroke. Na širšem 
gorenjskem območju so dr-
žavno povprečje presegli v 
devetih občinah od skupno 
24, najbolj v občinah Žirov-
nica (5,9 poroke na tisoč pre-
bivalcev), Tržič (4,0) in Že-
lezniki (3,9), najbolj pa so 
bile pod povprečjem občine 
Gorje (0,4 poroke na tisoč 
prebivalcev), Vodice (2,2), 
Kranjska Gora (2,3) in Šen-
čur (2,4).

Lani je bilo v Sloveniji skle-
njenih tudi 54 istospolnih 
partnerskih zvez, od tega 25 
moških in 29 ženskih zvez.

In kako je bilo lani z razve-
zami zakonskih zvez? Vseh 
je bilo 2476, kar je bilo 129 
ali 5,5 odstotka več kot leto 
prej. Možje so bili ob razvezi 

v povprečju stari 46,8 leta, 
žene pa 43,9 leta, njihova 
zveza je v povprečju trajala 
14,3 leta. Štirideset parov se 
je razvezalo že v prvem letu 
zakona, 17 parov pa po 50 in 
več letih zakona. V polovici 
razvezanih zakonskih zvez 
ni bilo vzdrževanih mlado-
letnih otrok, v preostalih pa 
jih je bilo skupno 1980. Več 
kot dve tretjini vseh otrok sta 
bili dodeljeni materam, ne-
kaj manj kot četrtina obema 
staršema, preostali pa oče-
tom.

Na tisoč prebivalcev smo 
imeli lani v Sloveniji pov-
prečno 1,2 razveze. Na šir-
šem gorenjskem območju 
so državno povprečje najbolj 
presegli v občinah Kranjska 
Gora (2,1 razveze na tisoč 
prebivalcev), Naklo (1,7), Bo-
hinj (1,6), Jezersko (1,6) in 
Šenčur (1,6), najmanj raz-
vez na tisoč prebivalcev pa 
je bilo v občinah Preddvor 
(0,3), Žiri (0,4) in Železni-
ki (0,7). 

Manj porok  
in več razvez
V Sloveniji je bilo lani sklenjenih manj zakonskih zvez kot leto prej, število 
razvez pa je bilo večje. Sklenjenih je bilo tudi 54 istospolnih partnerskih zvez.

Lani se je na dan 
povprečno poročilo 
osemnajst parov, 
razvezalo pa se jih je 
povprečno sedem na dan.

V sklopu šeste etape (od predvidenih osmih) dobrodelne dogodivščine Deželak junak se je 
radijec Miha Deželak, ki kolesari s kvadrociklom po začrtani trasi po Sloveniji in zbira denar 
za otroke iz socialno ogroženih družin ter jim tako omogoči letovanje na Debelem rtiču, 
med drugim ustavil tudi pred osnovno šolo v Predosljah. Učenci obeh devetih razredov 
so mu predali denar, ki so ga z različnimi akcijami zbrali za končni izlet, pa je ta zaradi 
epidemije covida-19 odpadel. Učenci 9. a in 9. b so mu tako predali 416 evrov. Pobudnik 
tega je bil Jure Kotar iz 9. a, predvsem pa je navdušujoča srčnost otrok, ki so se odločili za 
to lepo gesto. A. B. / Foto: Tina Dokl

Miha Naglič

»Nisem iz partizanske 
družine. Edini zavzet pri-
staš partizanov v naši hiši v 
Sežani je bil domači hlapec, 
ki je proti koncu vojne nem-
škemu oficirju, podnaje-
mniku, ukradel daljnogled, 
škornje in revolver. Vtak-
nil jih je v pomije in odne-
sel tovarišem v Dane, kjer 
smo imeli prašiča. Malo je 
manjkalo, da nas Nemci 
niso deportirali v Dachau. 
Moj oče je bil sicer domo-
ljub in je OF tudi finančno 
podiral, toda komunizma 
se je bal. Kot kolikor toliko 
razgledan trgovec ni verjel, 
da se bosta po zmagi cedi-
la med in mleko. Ko je teta 
Milka, kmetica v Skopem, 
ki so ji pravili 'partizanska 
mati', trdila, da v socializ-
mu ne bo treba nič kuhati, 

ker bodo z letali iz Moskve 
dovažali kosilo in večerjo, 
se ji je porogljivo smejal. 
Razjarjena je odvihrala do-
mov in moja mama jo je ko-
maj dohitela s košaro, pol-
no hrane, da bi jo pomiri-
la. 'Za vsak primer.'« / »Ko 
sem se odločil, da bom na-
pisal zgodbo o partizanih, 
sem si rekel, da ne smem 
narediti napake tistih zgo-
dovinarjev, ki so se osredo-
točili na dogajanje v Srbiji, 
Bosni in Hercegovini, Črni 
gori in na Hrvaškem, pov-
sem pa ignorirali sloven-
ski in makedonski prispe-
vek k osvobodilnemu boju. 
Zato sem sklenil zaobjeti v 
pripoved ves jugoslovanski 
prostor, čeprav sem se zave-
dal, da tako razvejene in raz-
nolike tematike ne bo lah-
ko spraviti pod eno streho. 
To se mi je zdelo potrebno 

storiti, kajti brez upošteva-
nja narodnoosvobodilne-
ga boja vseh jugoslovan-
skih narodov ni mogoče ra-
zumeti mednarodnih raz-
sežnosti dogajanja in vple-
tenosti velikih sil vanj. Tak 
pristop je zahteval raziska-
vo širokega zamaha, ki me 
je popeljala v arhive od Mo-
skve, Berlina in Münchna 
pa do Londona, Cambrid-
gea, Oxforda in Edinburga 
ter do Rima. Razkrila mi je, 
kako organsko se je naro-
dnoosvobodilni boj partiza-
nov vključeval v vojni napor 
protihitlerjevske koalicije, 
pa tudi kako usodno so nanj 
vplivala nastajajoča naspro-
tja med Vzhodom in Zaho-
dom, ki so začela zoreti že 

dolgo pred koncem druge 
svetovne vojne.« (str. 9, 10)

Avtor te knjige se je rodil 1. 
junija 1940 v Trstu in vojno 
preživel kot otrok. Ob svoji 
80-letnici je nam (in sebi) 
podaril to monografijo, ki 
je nov in našemu času pri-
merni spomenik slovenske-
ga in jugoslovanskega parti-
zanstva. Njena glavna odli-
ka je celovita obravnava tega 
fenomena in umestitev is-
tega v mednarodni konte-
kst. Tega je omogočil zlas-
ti avtorjev dolgoletni študij 
novih virov v evropskih ar-
hivih, ta pa ne bi bil mogoč 
brez njegovega znanja sve-
tovnih jezikov. Knjiga ni le 
znanstvena, je tudi debela, 
a kljub temu zelo berljiva …

Nove knjige (543)

Partizani

Jože Pirjevec, Partizani, Cankarjeva založba, 
Ljubljana, 2020, 864 in 80 strani (priloge)

Če je bilo še konec prejšnjega stoletja v naši državi skorajda nemogoče ali pa vsaj s kup 
problemi pri registraciji uveljavljati nekoliko drugače pobarvano osebno vozilo, danes 
poslikani avtomobili niso nobena redkost. Lastnik avtu tako da oseben pečat. Tudi 
avstrijski umetnik Reinhold Pratschner, ki svoja dela še do konca meseca razstavlja na 
Blejskem gradu, je svoj avto opremil na svoj način. Je eden in edini. I. K. / 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_20_49
NALOGA

8 6 4 2
7 3 5 1 4

5 3 1 6
4 3 2 7 8

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

6 3 1 9 2
2 5 4

sudoku_LAZJI_20_49

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_20_49
NALOGA

8642
73514

5316
43278

296
15683
9875

63192
254

sudoku_LAZJI_20_49

REŠITEV

816479253
273516849
549283716
694352178
328197564
157648392
981724635
465831927
732965481

sudoku_TEZJI_20_49
NALOGA

7 8 3
8 3 1 6
4 5 7 9

3 9
6 9 7 4 1

1 2
3 1 2 8
6 2 3 4

8 3

sudoku_TEZJI_20_49

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_20_49
NALOGA

783
8316
4579

39
69741

12
3128
6234

83

sudoku_TEZJI_20_49

REŠITEV

796835142
823941756
415627839
134592687
269378415
578416923
357164298
681259374
942783561

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Božja taktika 

Adam vpraša Boga: »Rad bi vedel, zakaj je Eva tako lepa. 
Kaj si imel za bregom, ko si jo ustvarjal?«
Bog odgovori: »Nič posebnega. Hotel sem le, da bi ti bila 
všeč.«
Toda Adam z odgovorom ni povsem zadovoljen in vrta 
naprej: »In zakaj nisi poskrbel, da bi bila pametnejša?«
»Zato, ker ji potem ti ne bi bil všeč,« reče Bog in odplava 
med oblake.

Moja in tvoja mož 

Se pogovarjata Slovenka in Francozinja.
»Moja mož zelo slabo seksa,« reče Francozinja.
»Ne 'moja mož', reče se 'moj mož',« jo popravi Slovenka.
»Ne tvoja mož. Tvoja mož dobra! Moja mož slabo seksa,« 
se ne da Francozinja.

Preveč pije 

»Gospod doktor, pa res mislite, da sem alkoholik?«
Zdravnik: »No, ja ... Če bi bil jaz steklenica besniškega 
'šnopca', zanesljivo ne bi hotel biti z vami na samem.«

Še en koronski 

V času samoizolacije je naš hladilnik imel dnevno pov-
prečno 250 ogledov.

Je že predlagal 

»Si Marti že predlagal poroko?«
»Sem. Ampak moram malo počakati. Je rekla, da sem jaz 
zadnji, ki bi ga vzela.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Poslovno boste zelo zasedeni, zato morate po drugi strani 
biti še toliko bolj pazljivi, da ne naredite napake. Te so 
po navadi skrite v drobnem tisku. Od družinskih zadev se 
boste malo odmaknili, kar pa vam bo samo dobro delo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Ker strpnost ni vaša vrlina, se pripravite, da se določene 
zadeve ne bodo reševale po načrtu. To ne pomeni, da se 
vam ne izidejo pozitivno, ampak le to, da morate na reali-
zacijo malce počakati. Čustev ne boste mogli več skrivati.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Imeli boste občutek, kot da ste zapravili priložnost, ki se 
ne bo ponovila. Namesto da bi bili slabe volje, boste raje 
začeli razmišljati, da bodo druge priložnosti še boljše. 
Nekdo, na katerega ste skoraj že pozabili, vas bo presene-
til. Petek bo vaš dan.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Če boste hoteli uresničiti svoje želje na ljubezenskem 
področju, boste morali hitro spremeniti svojo taktiko. Pre-
več delujete v ozadju, namesto da bi se postavili v ospre-
dje. Dopust bo potekal po načrtu in še bolje, brez skrbi.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Trme ne boste znali izkoristiti na pravi način. Na delov-
nem mestu prehajate v obdobje, ko se vam odpirajo dob-
re možnosti za napredovanje. Tudi v ljubezni se pripravite 
na prijetne spremembe. Konec tedna bo sicer umirjen, a 
zelo zanimiv.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Situacija, v kateri se boste znašli v naslednjih dneh, se 
vam bo zdela nerešljiva. Ker boste znali sprejeti nasvet 
nekoga, ki ni vpleten v zadevo, se vse skupaj reši hitro 
in ob pravem času. Presenečenje vas čaka tam, kjer ne 
iščete več.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ker boste začeli gledati na dogajanja z drugega zornega 
kota, se vam marsikaj ne bo več zdelo nerešljivo. Spoznali 
boste napake in seveda kako se jim izogniti. Finance se 
vam bodo končno obrnile ne bolje. Dobite zanimiv obisk.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Obdajali vas bodo strahovi iz preteklosti. V pričakovanju 
sporočila boste nestrpni in negotovi, kasneje pa zadovo-
ljni in srečni. Padce boste začeli sprejemati kot dozoreva-
nje, ne pa kot nujno zlo. Pričakujte pozitivne spremembe 
pri denarju. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Za vami je več stresnih situacij, tako da vam bo počitek 
dobro del. V spore se raje ne zapletajte, ker boste potegni-
li krajši konec. V ljubezni se vam bodo zadeve precej izbo-
ljšale, vendar tudi zato, ker boste sami začeli več dajati.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Še posebno v sredini tedna se izogibajte večjemu nakupu. 
Nasprotno vam lahko postane žal, a se ne bo več dalo 
popraviti. Malo več strpnosti vam na trenutke ne bi ško-
dovalo. V ljubezni se vam obetajo pozitivne spremembe 
na dolgi rok. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Že vnaprej vas bo skrbelo, da si boste nakopali finančne 
težave. Nekje vmes boste prišli do zelo dobre priložnosti, 
tako da se vam bo trenutno slabo stanje spremenilo v zelo 
dobro. V ljubezni preveč pritiskate na zavoro.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Svoje želje ste skrili globoko vase in se prepričevali in lagali 
sami sebi, da jih ne potrebujete. Tisti trenutek vam je to 
pomagalo, sedaj pa ste že spoznali, da je to maska, ki jo 
boste morali slej ko prej sneti in pokazati svoj pravi obraz. 
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_19. 06. 2020

Nagrade: 3-krat praktična nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križan-
ke) pošljite do  ponedeljka, 29. junija 2020, 
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na 
Nazorjevi ulici 1 v Kranju.

Akcija velja v OBI Kranj do razprodaje zalog.  
Cene so v EUR z vštetim DDV.

ČAS JE ZA
OSVEŽITEV

Top cena

549,⁹⁹  komplet

Klimatska naprava SKY
Energijskega razreda hlajenja A++ in gretja A+, moč ogrevanja/
hlajenja 3,38/3,3 kW, zmogljivost razvlaževanja 1,1 l/h, primerno 
za prostore do 60 m2, z možnostjo Wi-Fi upravljanja na daljavo z 
doplačilom vmesnika. Št. art.: 1722099.

Top cena

299,⁹⁹  komplet

Top cena

79,⁹⁹ 

Bazen power steel Frame oval
Ogrodje iz jeklenih cevi za optimalno stabilnost. PVC-folija,  
odporna na trganje. S praktičnim ventilom za izpust vode.  
Mere pribl. š 250 x v 100 x d 424cm. Št. art.: 1167741.

WPC ograja
Antracitne barve. Iz materiala WPC, odpornega proti  
vremenskim vplivom in enostavnega za vzdrževanje.  
Profilirana površina. Mere: 180 x 180 cm. Št. art.: 1381359.
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Nockalm in Klomnock

Šarganska osmica
in Višegrad

Rab in Pag;
ladijski izlet

Gorska cesta
Grossglockner

Dan na ladji: 
od Poreča do Rovinja

18. 7., 22. 8., 1 dan

4. 7., 18. 10., 1 dan 

27. 8., 15. 10., 4 dni

11. 7., 29. 8., 1 dan

8. 8., 1 dan

15. 8., 1 dan

 42,00

33,00

  244,00

41,00

59,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 255,00
 EUR

Gora Matterhorn; simbol Švice
Orta San Giulio, Zermatt,  z gondolami do Malega Matterhorna...

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

                   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016        

259,00
EUR

od

61,00
EUR

od

od

od

od24. 7., 3 dni

                                
Zagreb, Salzburg, Dunaj, Gradec s čokoladnico, Trst, 

Berchtesgaden, Verona z jaslicami v Areni...  

Adventni izleti

21,00
EUR

od

21. 8., 3 dni

Sprehod med 
krošnjami in jezeri

pohodni izlet

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Mont Blanc
Innsbruck, Montreux, Chamonix, Aiguille du Midi, Courmayeur 
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oglas petek 19.06.2020

torek, 16. junij 2020 11:54:04
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Jasna Paladin

Volčji Potok – Modra vrtni-
ca je ljubezenski roman, če-
trti po vrsti iz zbirke Sloven-
ske grajske zgodbe, pisatelj 
pa ga je predstavil v okolju, 
kjer se odvija tudi knjižna 
zgodba – v Arboretumu v 
Volčjem Potoku.

Sivec je v tokratnem roma-
nu raziskal in predstavil lju-
bezensko zgodbo, ki se je ob 
koncu 19. stoletja odvijala v 
parku med mladim, umi-
rajočim pesnikom Josipom 
Murnom - Aleksandrovom 
in Almo Souvan, potomko 
bogate ljubljanske trgovske 
družine. V knjigi so prikaza-
ni mnogi Murnovi sopotniki, 
Ivan Cankar, Dragotin Kette, 
Oton Župančič in Ivan Prija-
telj, pa tudi gospa doktorje-
va – Franja Tavčar. Celotna 
pripoved je prepletena z izje-
mno radoživim dogajanjem 
v predpotresni in popotre-
sni Ljubljani, predvsem pa 

s snovanjem in delom oče-
ta Souvanovega parka – Leo-
nom, Alminim bratom.

In zakaj naslov Modra vr-
tnica? »Modra vrtnica je še 
vedno mit, v naravi namreč 
ne obstaja in vrtnarjem je še 
ni uspelo vzgojiti, zato osta-
ja nedosegljiv navdih, prav 
takšna pa je tudi ljubezen-
ska zgodba v knjigi,« je na 

predstavitvi povedal Ivan Si-
vec in se zahvalil za strokov-
no pomoč Matjažu Mastna-
ku iz Arboretuma, ki je eden 
največjih svetovnih pozna-
valcev vrtnic.

Knjigo bogati tudi veliko 
fotografij Arboretuma, slo-
venskih pesnikov moderne 
in stavb, ki so povezane s to 
resnično zgodbo.

Izdal novo knjigo
Ivan Sivec iz Mengša je nesporni rekorder po številu izdanih knjig med 
slovenskimi pisatelji. Svoji izjemni zbirki je nedavno izdal novo, že 
stošestdeseto knjigo – Modro vrtnico.

Ivan Sivec s svojo novo knjigo, že 160. po vrsti Radovljica – Danes ob 19. uri 
bodo na Vurnikovem trgu v 
Radovljici pripravili priložno-
stno slovesnost ob postavi-
tvi makete, ki prikazuje staro 
mestno jedro Radovljice med 
16. in 18. stoletjem. Maketa je 
delo domačina, mojstra lon-
čarstva Urbana Magušarja, 
dogodek, ki ga organizira 
Krajevna skupnost Radovlji-
ca, pa bo popestril nastop 
skupine Fake Orchestra.

Maketa stare Radovljice

Radovljica – Zaradi še vedno 
aktualnih zdravstvenih raz-
mer je 35. Spominski pohod 
na Triglav prestavljen v leto 
2021, so sporočili iz Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Radovljica. Organizacijski 
odbor tokrat organiziral le 
pohod patrulje, sestavljene iz 
članov organizacij veteranov 
vojne 1991, slovenskih častni-
kov in borcev NOB. Pohodni-
ki bodo na pot z Rudnega 
polja odšli v petek, 10. julija, 
in se čez Planiko povzpeli na 
vrh Triglava ter nato spustili 
na Kredarico. Vrnitev patrulje 
na Rudno polje bo 11. julija, 
ko bo opoldne pred Vojašni-
co Rudolfa Badjure opoldne 
krajša slovesnost, so še spo-
ročili organizatorji.

Spominskega pohoda 
na Triglav letos ne bo
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Žirovski besednjak 
ni slovar, je zbirka 
500 mini esejev, 
sestavljena iz razlag 
500 značilnih besed. 
Žiri so prvi večji 
kraj v Sloveniji, ki 
ima svojo zgodbo 
povzeto na ta način 
– z avtorsko razlago 
izbranih besed. Te 
niso le žirovske, 
veliko je gorenjskih, 
vseslovenskih in 
svetovljanskih. 
Knjiga torej ni le 
lokalna, v svoji 
individualnosti je 
hkrati univerzalna.

Avtor knjige je 
dolgoletni sodelavec 
Gorenjskega glasa.
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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

24,90600 strani, mehka vezava

EUR

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. 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 20. junija
20.30 Predstava MONOLOGI S KAVČA ob odprtju razstave ob 50. Tednu slovenske drame (v 
gradu Khislstein)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 20. 6.
18.20 BLOODSHOT
14.00 RAZKRILA SEM VOHUNA
12.10 KOŠARKAR NAJ BO 2
16.10 NAPREJ, sinhro.
20.40 VISOKA NOTA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 19. 6. 
 in sobota, 20. 6.
20.30 NAVADNA LJUBEZEN

Nedelja, 21. 6.
20.30 NE POZABI DIHATI

KINO SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
Spoštovane stranke, obveščamo vas, da smo s sproščanjem 
ukrepov začeli izvajati letovanja na naslednjih destinaci-
jah: OREBIČ: 5.–15. 9., 15.–22. 9., LASTOVO: 24.–28. 6., 28. 6.–5. 
7., 15.–22. 8., 12.–19. 9., DUGI OTOK: 29. 6.–6. 7., 4.–7. 7., 6.–13. 
7., 24. 7.–1. 8., 1.–8.8., 21.–28. 8., 28. 8.–4. 9.; MOŽNOST KORI-
ŠČENJA TURISTIČNIH BONOV na naslednjih destinacijah: 
STRUNJAN: 4.–9. 12., 9.–14. 12., BERNARDIN: 22.–27. 11., BA-
NOVCI: 22.–27. 11., 27. 11.–2. 12., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 22.–28. 
11.. www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE

Občinska proslava ob dnevu državnosti
Škofja Loka – V sredo, 24. junija, bo ob 20. uri na vrtu So-
kolskega doma proslava ob dnevu državnosti. Slavnostni 
govornik bo Marko Pogačnik, poslanec v Državnem zboru 
RS. V kulturnem programu bodo nastopili učenci Glasbene 
šole Škofja Loka. V primeru dežja bo prireditev v Sokolskem 
domu Škofja Loka.

Poletna muzejska noč
Žiri – V soboto, 20. junija, bo od 18. ure v Kulturnem središ-
ču Stare Žiri potekala Poletna muzejska noč. Po predavanju 
Lojzeta Demšarja o Kužnih boleznih na Žirovskem in Lin-
tvernovih cirkuških vragolijah se boste ob 20. uri odpravili 
po Lintevernovi poti od Studenca čez Vrt Kržišnik do Prezbi-
terija ter ob 21. uri zaokrožili pot z akustičnim koncertom 
mladih žirovskih glasbenikov v amfiteatru ob Stari šoli.

Jesenice – V soboto, 20. junija, bodo že čez dan talivci iz 
Železnikov postavljali vetrno peč, jo od 15. ure dalje zakadi-
li, prižgali in potem vse do noči v njej talili železovo rudo. 
Od 15. ure dalje bo odprt Muzej delavske kulture v Kasarni, 
kamor vabijo na brezplačen ogled stalne etnološke razsta-
ve. Fužinarska noč pa se bo začela ob 18. uri z odprtjem 
državne fotografske razstave Človek in kovina, ki jo v sode-
lovanju z muzejem organizira Fotografsko društvo Jeseni-
ce. Predstavljene bodo vse prejete fotografije, razstavljene 
pa nagrajene. Sledi podelitev nagrad najboljšim. Razstava 
bo v Banketni dvorani v Kolpernu na ogled do 21. avgusta. 
Nadaljevanje Poletne muzejske noči na trgu na Stari Savi s 
prepletom različnih vsebin. V okviru akcije Naša industrijska 
dediščina, naš ponos bodo predstavili dve novi železarski 
igri Zalaganje plavža in Prižig plavža. Večer bo glasbeno 
obarvan ob zvokih lokalnega dua Johnny and the Rainbow.

Blagoslov koles
Britof – V soboto, 20. junija, bosta v cerkvi sv. Tomaža maši 
ob 16. uri sledila blagoslov koles ter druženje.

Predstavitev ribje kulturne dediščine
Naklo – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v sobo-
to, 20. junija, vabi na izobraževalno-turistični dogodek Pred-
stavljanje ribje kulturne dediščine in ribištva na območju ob-
čine Naklo (ribniki Žeje, mlin Okroglo) in spoznavanje ribje 
kulinarike. Zbor bo ob 9. uri na parkirišču pri ribnikih Žeje. 
Dogodek se izvaja kot del Gorenjskega ribjega festivala, ki 
poteka na več ribjih lokacijah Gorenjske v juniju in juliju. 
Udeležba je brezplačna, obvezna pa je prijava. Informacije: 
info@ctrp-kranj.si, 040 733 344, 040 303 752 ter FB-stran 
Centra.

Začetek Kalejdoskopa
Kranj – V soboto, 20. junija, bo ob 17. uri v Prešernovem 
gaju v okviru festivala sodobnega plesa Kalejdoskop potekal 
Giboskop v produkciji KD Qulenium.

IZLETI

Izlet v neznano in kopalni dan
Kranj – MDI Kranj obvešča, da bo v soboto, 11. julija, organi-
ziran izlet v neznano. Obenem sprejemajo prijave za kopalni 
dan, ki bo v sredo, 15. julija, v Strunjanu. Prijave so možne v 
pisarni društva od 2. julija dalje. Izlet v neznano in kopalni 
dan bosta izvedena ob zadostnem številu prijav. Informaci-
je: mdikranj@gmail.com. Vse člane obveščajo, da bo pisar-
na 30. junija zaprta zaradi izobraževanja ZDIS.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj v torek, 23. junija, vabi 
na kolesarski izlet Kranj–Bistrica pri Tržiču–Kranj. Zbor bo 
ob 8. uri pred vodnjakom na Glavnem trgu v Kranju. Srednje 
zahtevna tura, 40 km, obvezna kolesarska oprema s čelado. 
V primeru dežja izlet odpade.

Planinsko-pohodniški izlet: Sivka
Kranj – Društvo upokojencev Kranj v četrtek, 2. julija, vabi 
na pohod na Sivko (1.008 m n. m.) v Škofjeloškem hribovju. 
Odhod bo s posebnim avtobusom ob 8. uri izpred Globusa; 
vstopni postaji tudi Eurospin in AP Kokrica. Hoje bo do dve 
uri in pol, lažja različica pa do ure in pol. Priporočljiva opre-
ma so pohodne palice in primerna obutev. Prijave z vplačili 
sprejemajo v pisarni DU KR do ponedeljka, 29. junija. Prijavi 
se lahko 28 udeležencev, ki morajo imeti s seboj maske.

Pohod po Železnikih
Železniki – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje člane na po-
hod, ki ga pripravlja DD Škofja Loka v soboto, 27. junija. Po-
hod po Železnikih z ogledom cerkve sv. Antona, najstarejše 
hiše v Železnikih, muzeja in drugih zanimivosti. V muzeju 
obvezna uporaba mask. Zbirno mesto bo pred Diabetološko 
ambulanto v Kranju ob 7.30, od koder se boste z avtomobili 
odpeljali v Železnike. Prijave do srede, 24. junija, na tel.: 031 
485 490. Prijave za DD Škofja Loka na tel.: 051 486 462.

Voden izlet po Žireh
Žiri – V soboto, 20. junija, Turistično društvo Žiri organizi-
ra brezplačen voden izlet po Žireh. Zbor bo ob 15. uri pred 
turistično informativno točko, ki bo sicer odprta od 8. do 
17. ure. Lahko si ogledate ponudbo ali se zapeljete po ži-
rovskem kolesarskem krogu.

PREDSTAVE

Pripovedka o bratih velikanih
Škofja Loka – V petek, 19. junija, ob 17. uri vabljeni na dvori-
šče Loškega muzeja, kjer boste lahko prisluhnili Pripovedki 
o bratih velikanih, ki jo bo pripovedovala pravljičarka Karla 
B. Rihtaršič.

Do konca svojih dni
Škofja Loka – V soboto, 20. junija, bo ob 20. uri na ploščadi 
na grajskem vrtu Loškega muzeja potekala glasbeno-pripo-
vedovalska predstava Do konca svojih dni v izvedbi zasedbe 
Bajate.

RAZSTAVE

Človek in kovina 
Jesenice – V soboto, 20. junija, bo ob 18. uri v Kolpernu (Fu-
žinska 2) odprtje fotografske razstave Človek in kovina. Od-
prtje je sestavni del programa Poletna muzejska noč.

Dogodek je tu
Kranj – V soboto, 20. junija, bo ob 20.30 v gradu Khislstein 
odprtje pregledne razstave Dogodek je tu, dogodek imate v 
mestu! – Teden slovenske drame – 50 let. Odprtje je sestav-
ni del programa Poletna muzejska noč.

Nagrajenci nagradne križanke
Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 29. maja 2020, je bilo podjetje JAPIN, d.o.o., ki nagrajencem 
za pravilno rešitev križanke poklanja tri komplete metlic za brisalce 
BOSCH. Izžrebani so bili: 1.) Helena Planinc, 4205 Preddvor, 2.) 
Anton Drobnič, 1215 Medvode, 3.) Boža Torkar, 4263 Bohinjska 
Bela. Nagrajenci prejmejo nagrade v trgovini PINTAR AVTODELI, 
Koroška cesta 53, 4000 KRANJ. Nagrajencem čestitamo!

Preddvor – Na predvečer dneva državnosti prihaja v Preddvor 
na pogovor zgodovinar, novinar in znani televizijski voditelj 
dr. Jože Možina, avtor znanstvene monografije, že trikrat raz-
prodane knjige z naslovom Slovenski razkol. Avtor skuša na 
osnovi arhivskih dokumentov, osebnih pričevanj in manj zna-
ne literature prikazati še drugo plat doslej uveljavljene razlage, 
zakaj je v Sloveniji prišlo do bratomorne vojne in razkola, ki se 
vleče do današnjih dni. Pogovorni večer bo v sredo, 24. junija, 
ob 20. uri v kulturnem domu v Preddvoru.

Pogovorni večer z Jožetom Možino
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Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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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

13160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

EUR

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

Rezultati 49. kroga – 17. junija 2020
11, 13, 15, 22, 23, 30, 33 in 35

Loto PLUS: 1, 12, 15, 21, 22, 35, 38 in 39

Lotko: 2 9 1 1 1 5

Sklad 50. kroga za Sedmico: 2.160.000 EUR
Sklad 50. kroga za PLUS: 420.000 EUR
Sklad 50. kroga za Lotka: 460.000 EUR

LOTO

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

ZAHVALA

Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in njenim sodelavcem 
se zahvaljujemo za sočutje, izrečena sožalja in vse pozornosti, ki 
smo jih bili deležni ob slovesu naše predrage 

Vanje Gašperlin
Od nje smo se poslovili v torek, 9. junija 2020. 
Vsem bodo ostale v spominu njena vedrina, marljivost in izkazana 
ljubezen do bližnjih. Spomin na njen nasmeh in voljo do življenja 
bomo vedno nosili v svojih srcih. 

Hči Mojca z družino, sin Rok z družino, sestra Tina in mama 
Zdravka

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil mož, oče, stari oče, praded, tast, 
brat in stric

Anton Rupar
po domače Čikov Tone iz Žabnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala osebju Klinike Golnik, g. župniku Matjažu Zupanu, pevcem,  
pogrebni službi Navček in DU Žabnica. Posebna zahvala domačim 
gasilcem PGD Žabnica in gasilcem sosednjih društev za spremstvo 
na njegovi zadnji poti ter Domnu Kalanu za poslovilni govor. Iskre-
na hvala tudi vsem, ki ste se od njega poslovili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

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

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

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

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

V Kranju kupim hišo ali stanovanje z 
vrtom, tel.: 031/449-093 20001325

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND hišico v Sorici nad Železniki 
zaradi selitve, poslikano skrinjo in za-
nimive predmete iz preteklosti, tel.: 
031/735-715 20001289

POSESTI
KUPIM

ZAZIDLJIVO parcelo, velikosti cca. 
500 m2, Kranj ali bližnja okolica, tel.: 
041/543-876 20001220

ODDAM

3 HA kmetijskega zemljišča blizu Kra-
nja. Zemljišče je ograjeno, ima svoj 
namakalni sistem, 1 ha je pokrit s pre-
nosnimi rastlinjaki, ki so primerni za go-
jenje sadja in zelenjave, tel.: 041/799-
683 20001286

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN Berlingo 1.6 HDi, let. 2007, 
231.000 km, narejen velik servis, tel.: 
04/25-26-860, 031/506-673  
 20001290

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

DRUGA VOZILA
KUPIM

KOMBI, od letnika 2002, lahko je slab-
še ohranjen, tel.: 031/255-452  
 20001297

MOTORNA KOLESA
PRODAM

UGODNO - odličen maxi skuter 300, 
letnik 2018, zelo malo vožen, tel.: 
041/209-066 20001314

KUPIM

KOLESA Tomos Avtomatik ali podob-
no, 16 col, tel.: 051/819-044  
 20001304

STROJI IN ORODJA
PRODAM

TRAČNO žago za hlodovino, viličar 
Litostroj 5 T in šrotar za žito, tel.: 
051/202-229  
 20001292

KUPIM

BALIRKO za okrogle bale in ovijalko, 
lahko starejši letnik, tel.: 051/840-
016 20001293

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 20001148

SUHA bukova, mešana drva  in butare, 
tel.: 031/826-621 20001010

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 20001259

SUHA bukova, mešana drva in butare, 
tel.: 031/826-621  
 20001296

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

LESENA vhodna vrata Lip Bled, okna 
ter muban lesena, različne velikosti, 
tel.: 031/584-796  
 20001291

SEDEŽNO kotno garnituro, malo ra-
bljeno, tel.: 064/109-747  
 20001316

UGODNO - dobro ohranjen pograd 
z vzmetnicama, tel.: 04/23-11-833, 
064/126-338 20001226

OSTALO
PRODAM

NOVO, še v embalaži, tuš kabino, mere 
180 x 90 cm, čisto steklo, tel.: 04/25-
61-316 20001301

TURIZEM
ODDAM

APARTMA s teraso za 2 - 4 osebe. 
Cena najema na dan znaša 40 - 55 
EUR. Vabriga pri Poreču blizu Lanter-
ne, tel.: 00385989716007, Anđelka 
Blaževič 20001244

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544  
 20001195

STARINE
PRODAM

ŠIVALNI stroj, konjski komat, lesena 
kolesa, skrinjo in tehtnico na uteži, tel.: 
031/609-825 20001317

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKI, električni, štirikole-
sni skuter Soča, star 7 let, lep, tel.: 
040/647-491 20001294

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KMETOVALCI pred popravilom zaga-
njačev, alternatorjev, hladilnikov, karda-
nov ... za traktorje preverite ceno novih 
v  Agroizbiri Prosen v Čirčah.  Agroizbi-
ra Kranj d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000  Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 20001324

PUHALNIK Tajfun z motorjem in cevmi, 
pobiralko sena Sip 19 in trak za gnoj, 
tel.: 051/358-275 20001309

SAMONAKLADALKO Sip 16, alumi-
nijasto, dobro ohranjeno, cena 450 
EUR, tel.: 031/493-581  
 20001312

STARO kmetijsko orodje in stroje, tel.: 
031/692-315  
 20001305

TROSILEC hlevskega gnoja, lažji, 4 
pokončni valji, zelo malo rabljen ali me-
njam za živino, tel.: 031/604-918  
 20001326

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah  ugo-
dna izbira akumulatorjev - 3 letna ga-
rancija, brezplačna meritev in montaža. 
Agroizbira Kranj d.o.o., Smledniška 
cesta 17, 4000  Kranj, tel.: 04/23-24-
802 20001323

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja Polak ali manj-
ši, tel.: 031/492-941  
 20001313

VZREJNE ŽIVALI
PRODAMO ali podarimo vietnamskega 
pujska, samec, črne barve, star 6 - 12 
mesecev, tel.: 031/422-531 20001295

PRODAM

2 ČB bikca, stara 14 dni, tel.: 
040/887-335 20001322

BIKCA starega pol leta za nadalj-
njo rejo in meso mladega bika, tel.: 
040/483-444 20001310

BIKCA čb starega 10 dni, tel.: 
041/418-616 20001311

BIKCA čb limuzin, starega 6 mesecev, 
tel.: 041/886-862 20001318

BIKCA ali teličko težkega 250 kg in 
telico limuzin tik pred telitvijo, tel.: 
031/585-345  
 20001320

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 20001151

NA ZALOG imamo 19-tedenske rjave 
nesnice.Trgovina Domačija, Janez Pe-
ternel s.p., Globoko 2 a, Radovljica, 
tel.: 04/53-09-494,, 051/604-524 
 20001306

ORJAŠKE lisce, samice za pripust in 
peteline, tel.: 041/724-123  
 20001300

PETELINA araucana, cena 8 EUR, 
tel.: 040/951-707  
 20001321

PURANE mesne pasme za nadaljnjo 
rejo, tel.: 041/203-564  
 20001298

TELIČKO limuzin staro 1 teden, tel.: 
041/983-163 20001308

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A. d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana,, tel.: 064/130-081  
 20001150

ZAJCA za nadaljnjo rejo, starega 6 
mesecev, iz Gorenjske, tel.: 041/558-
082 20001302

OSTALO
PRODAM

UGODNO - sadike paradižnika in razne 
rože trajnice, tel.: 031/228-235  
 20001307

ŽAGOVINO za nastil z dostavo, tel.: 
041/695-021 20001287

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO odgovorno in urejeno dekle 
za vodenje gostinskega lokala in delo 
v strežbi v lokalu, okolica Kranja.  Mo-
dest d.o.o., Preserje 54 M, Preserje, 
041/731-324 Maša ali masa.habjan@
gmail.com 20001319

PIZZERIJA  & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu picopeku/-inji. 
Nudimo redno plačilo, delo v mladem 
kolektivu in prijetnem ambientu. Maka-
rončki d.o.o., Podgorica 21, LJ. - Čr-
nuče, tel.: 041/328-590 20001288

IZKORISTITE priložnost za dodatni 
zaslužek! K sodelovanju vabimo mlajše 
upokojenke/ce, za dinamično delo v 
klicnem centru v Kranju. Nudimo prila-
godljiv delovni čas in odličen zaslužek. 
Dobrodošli. Španovina d.o.o., Kranj, 
Savska loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
054 20001280

IŠČEM

IŠČEM DELO - glasbeni trio z živo 
glasbo vam popestri družinska slavja in 
poroke, tel.: 031/325-654 20001299

IŠČEM DELO - varujem otroke na mo-
jem domu. Sem zanesljiva, komunika-
tivna z izkušnjami, tel.: 041/532-826 
 20001315

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 
 20001149

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20001154

ADAPTACIJE  hiš in stanovanj, ure-
janje dvorišč, fasade, ometi, izkopi, 
dimniki, ... LEARD d.o.o., Pivka 11, 
Naklo, tel.: 041/583-163 20001155

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali - možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 20000665

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20001152

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 20001190

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 20000866

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 20001147

IŠČEM

IŠČEM izvajalca za izdelavo transpor-
tnega vozička, tel.: 051/819-044 
 20001303

RAZNO
PRODAM

KOMLEPT za kapljično zalivanje vrtnin, 
rož; namakalno kapljično porozno cev, 
15 m, tel.: 041/858-149  
 20001122

PLASTIČNE palete, 80 x 12, 5 EUR/
kom, tel.: 041/967-554 20001327
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

info@g-glas.si

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Planin-
ska zveza Slovenije (PZS) je 
v torek pripravila novinar-
sko konferenco, in to v oko-
lju, kjer imajo največ pove-
dati in pokazati – v hribih. 
Novinarje so gostili na Mali 
planini.

Tudi v planinski dejavno-
sti še vedno veljajo določe-
ne omejitve in priporočila: 
če se slabo počutimo, kiha-
mo, kašljamo, potem osta-
nemo doma in s tem prepre-
čimo širjenje okužbe. Pazi-
mo na higieno kašlja in si te-
meljito umijemo roke pred 
izvajanjem dejavnosti in po 
njem. Treba je upoštevati 
varnostno razdaljo 1,5 me-
tra, še zlasti v notranjih pro-
storih. Od pojava korona-
virusa naprej sta obvezna 
oprema planinca tudi zašči-
tna maska in manjša stekle-
nička razkužila, ki ju imamo 
vedno v nahrbtniku. 

V planinski organizaciji 
so veseli, da bodo državljani 
turistične bone lahko upora-
bili tudi v planinskih kočah, 
in to v več delih, kar so od-
ločevalcem predlagali prav 
na PZS. »Večjih problemov 
pri uporabi bonov v planin-
skih kočah ne pričakuje-
mo. V uredbi je tudi zapisa-
no, če pride do zapletov, re-
cimo do prekinitve interne-
tne povezave do informacij-
skega sistema Furs, bo gost 

nastanitev plačal sam. Ponu-
dnik storitve bo na Furs pos-
lal potrdilo, ki je podlaga za 
izplačilo založenih sredstev 
upravičencu,«  je povedal 
podpredsednik PZS Miro 
Eržen in poudaril, da so in-
ternetne povezave v kočah 
zanesljive.

Tudi PZS bo – tako kot je v 
tujini že v navadi – letos uve-
dla rezervacijo prenočitev po 
spletu. »Rezervacijski sis-
tem je prilagojen posebnosti 
planinskih koč in bo bistve-
no olajšal rezervacijo pre-
nočišč tako obiskovalcem 

planinskih koč kot tudi oskr-
bnikom. Obiskovalci bodo 
lahko na spletu v vsakem 
trenutku videli zasedenost 
v rezervacijski sistem vklju-
čenih koč, tako da bodo laž-
je načrtovali svoje planinske 
pohode in se s tem izognili 
tveganju, da ne bodo dobili 
prenočišča. A uvedba rezer-
vacijskega sistema bo pri-
nesla tudi več odgovorno-
sti obiskovalcem. V prime-
ru prepozne odpovedi bodo 
gosti soočeni s finančnimi 
posledicami, kar je sicer obi-
čajna praksa pri rezervaciji 

nočitev pri ponudnikih v do-
lini,« je še dodal Eržen.

V letošnji sezoni pričaku-
jejo, da se bo v rezervacijski 
sistem vključilo približno 15 
planinskih koč z največjim 
deležem nočitev. Vključitev 
so že potrdili: Aljažev dom v 
Vratih, Dom Planika, Dom 
Valentina Staniča, Koča na 
Doliču, Koča na Planini pri 
Jezeru, Pogačnikov dom 
na Kriških podih, Poštarski 
dom na Vršiču, Prešerno-
va koča na Stolu, Vodnikov 
dom na Velem polju in Za-
savska koča na Prehodavcih.

Rezervacije koč po internetu
Letošnja planinska poletna sezona bo zaradi ukrepov po epidemiji covida-19 drugačna kot pretekla leta. 
Kako so se nanjo pripravili, so te dni predstavili na Planinski zvezi Slovenije.

V rezervacijski sistem prenočišč se je že vključila tudi Prešernova koča na Stolu.

Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in 
popoldne bodo plohe ali nevihte. Jutri in v nedeljo bo veči-
noma sončno, popoldne bodo možne le posamezne plohe 
in nevihte. Postopno bo nekoliko topleje.

Davča – Na državni cesti v Davčo je že lani ob novembrskem 
deževju prišlo do večjega usada, zaradi česar je potrebna 
polovična zapora, urejena s semaforjem. Domačini se tako 
sprašujejo, kdaj bo prišlo do sanacije. Na republiški direkciji 
za infrastrukturo so pojasnili, da so glede na dokaj zahtevno 
situacijo predhodno nujne geološko-geomehanske preiskave 
tal in izvedbeni načrt za sanacijo usada. »V pripravi je razpis za 
pridobitev projektne dokumentacije, ki bo pripravljena pred-
vidoma do konca poletja. Sledil bo razpis za izbor izvajalca. 
Gradbena dela bo verjetno možno začeti v začetku naslednje-
ga leta,« so še razložili na direkciji.

Usad naj bi sanirali v začetku prihodnjega leta

Usad na državni cesti v Davčo / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Za avstrijske 
in italijanske državljane so se 
že odprli mejni prehodi s Slo-
venijo tudi izven kontrolnih 
točk. Z Občine Kranjska Gora 
pa so sporočili, da zaradi spe-
cifične umeščenosti občine 
na tromeji potekajo pogovori 
med občino in ministrstvom 
za notranje zadeve v smeri, 
da bi bila mejna prehoda Ra-
teče in Korensko sedlo preho-
dna tudi za državljane preo-
stalih držav s seznama var-
nih držav, ki slovensko mejo 

lahko prehajajo brez omeji-
tev. Takšna odločitev bi po-
membno vplivala na ponovni 
uspešni zagon turizma v de-
stinaciji Kranjska Gora, pou-
darjajo na občini. Kot je po-
vedal župan Janez Hrovat na 
sredini seji občinskega sve-
ta, se zdaj dogaja, da potnike 
s seznama varnih držav, ki bi 
želeli v turistično destinaci-
jo Kranjska Gora (Bovec ...), 
v Ratečah in na Korenskem 
sedlu obračajo in jih preu-
smerjajo na kontrolno (mej-
no) točko Karavanke, kjer ča-
kajo v dolgih kolonah. 

Turiste obračajo na meji

Kranj – Iz Zavoda za šport Kranj so sporočili, da bo letno kopa-
lišče za obiskovalce odprto od srede, 24. junija, dalje. Dnevna 
vstopnica za odrasle bo tako kot lani stala pet evrov, za otroke 
tri evre in za družine devet evrov. Letos za Letno kopališče 
Kranj ne bo mogoče kupiti sezonskih vstopnic, pač pa jih 
bodo redni obiskovalci lahko nadomestili s paketi kuponskih 
vstopnic, ki so cenejše od dnevnih. Pri kopanju bo treba upo-
števati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V sredo odpirajo kranjsko letno kopališče

Jasna Paladin

Kamnik – Vozlišče P+R (par-
kiraj in se presedi) ob konč-
ni železniški postaji Kamnik 
Graben je Občina Kamnik 
uredila z denarjem iz Kohe-
zijskega sklada in s sredstvi 
Ministrstva za infrastruktu-
ro. Gre za še eno pridobitev, 
usmerjeno v razvoj trajno-
stne mobilnosti v občini. 

Brezplačno parkiranje na 
vozlišču je možno vsak dan 
od ponedeljka do petka od 6. 
do 18. ure, a le za uporabni-
ke, ki svoje dnevno migracij-
sko potovanje po parkiranju 
osebnega vozila ali kolesa na-
daljujejo z uporabo javnega 

potniškega prometa. Po 18. 
uri parkiranje ni več ome-
jeno na uporabnike javne-
ga potniškega prometa, tem-
več je namenjeno vsem dru-
gim uporabnikom do nas-
lednjega dne do 6. ure. Pogoj 
za upravičeno uporabo voz-
lišča P+R je veljavna dnevna 
ali večdnevna vozovnica Slo-
venskih železnic ali integri-
ranega javnega potniškega 
prometa za območje med lo-
kacijo P+R in urbanim sredi-
ščem na dan parkiranja vozi-
la. Na vozlišču so uredili tudi 
deset stojal za dvajset koles in 
dve polnilni postaji za hkra-
tno polnjenje štirih električ-
nih vozil.

Vozlišče P+R že v uporabi

Vozlišče P+R je namenjeno vsem, ki pot nadaljujejo z 
javnim potniškim prometom. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kot sporočajo s kranjske občine, bo zaradi preplastitve 
krožišča Kranj vzhod na državni cesti od danes od 21. ure do 
nedelje do 21. ure popolna zapora cestnega odseka Kranj–
Spodnji Brnik. Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo bo 
obvoz urejen in označen po državnih in lokalnih cestah ter po 
avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Brnik. 

Obvoz zaradi asfaltiranja


