
AKTUALNO

V vrsto za  
digitalno potrdilo
Portal zVEM je aktualen, saj v 
njem dostopamo do covidnega 
PCT-potrdila (preboleli, cepljeni, 
testirani). Dostop do portala pa je 
mogoč šele po pridobitvi digitalne 
identitete na podlagi digitalnega 
potrdila.
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AKTUALNO

Na Dunaju  
Dermotova soba
Eno od sob v Slovenskem domu/
hotelu Korotan na Dunaju so ure-
dili v prostor, posvečen spominu 
na tri v Kropi rojene brate, tenori-
ste Dermota: Antona, Leopolda in 
Gašperja. Sobo so slovesno odprli 
prejšnji petek.
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GORENJSKA

Na dražbi Ravbarjev 
grad v Mengšu
Danes bo potekala dražba obno-
vljenega Ravbarjevega gradu v 
Mengšu. Izklicna cena za grad 
skupaj s pomožnimi objekti in pri-
padajočimi zemljišči je dva milijo-
na in pol evrov. Današnja dražba 
bo že četrta po vrsti.
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GG+

Republika Slovenija  
je odlična zgodba
Kraljevina Jugoslavija je obstajala 
dobrih 21 let, Socialistična republi-
ka Slovenija pa okoli 45 let. Repu-
blika Slovenija je s 30 leti že prese-
gla starost prve Jugoslavije in dve 
tretjini starosti druge, pravi dr. 
Jože Dežman.
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VREME

Danes bo nestanovitno, 
sredi dneva bodo plohe in 
nevihte. Jutri in v nedeljo 
bo več sonca in manj  
neviht.

11/26 °C
jutri: spremenljivo oblačno

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

Železniki – »Podpis te po-
godbe je za nas velikega po-
mena,« je poudaril železni-
karski župan Anton Luznar, 
potem ko je v sredo v Kultur-
nem domu Železniki prišlo 
do podpisa pogodbe za pro-
jektiranje in izvedbo druge 
faze protipoplavne ureditve 
Selške Sore. Pogodbo, vre-
dno 12,5 milijona evrov, sta 
podpisala direktor Direkcije 
RS za vode (DRSV) Roman 
Kramer in Marko Trampuž 
iz idrijskega podjetja Ko-
lektor Koling, ki bo projekt 

izvedlo skupaj s partnerje-
ma: podjetjema Kostak iz 
Krškega in RGP iz Velenja.

Kramer je dejal, da je dru-
ga faza projekta, ki zajema 
ureditev suhega zadrževal-
nika pod Sušo s kapacite-
to za milijon kubičnih me-
trov vode, še pomembnejša 
od prve, v okviru katere načr-
tujejo protipoplavne ukrepe 
na Selški Sori v Železnikih 
in njenih pritokih. »Za prvo 
fazo imamo pridobljena vsa 
zemljišča in čakamo na iz-
dajo gradbenega dovoljenja. 
Upamo, da jo bomo začeli 
graditi že do konca poletja,« 

je povedal. Na ponovljenem 
razpisu za izvedbo vodnih 
ureditev ta čas izbirajo uspo-
sobljene kandidate. Hkra-
ti v okviru prve faze projek-
ta vodijo tudi izbor izvajalca 
za gradnjo obvoznice mimo 
starega dela mesta, pri kate-
rem so že izbrali usposoblje-
ne prijavitelje in jih bodo po-
zvali k oddaji ponudb.

Vodja projekta na DRSV 
Bojan Drnovšek je povedal, 
da zgolj z ukrepi, načrtova-
nimi v Železnikih, ne bi za-
gotovili stoletne poplavne 
varnosti.

Podpisali pogodbo za zadrževalnik
Direkcija RS za vode je minulo sredo z vodilnim izvajalcem, podjetjem 
Kolektor Koling iz Idrije, podpisala 12,5 milijona evrov vredno pogodbo za 
projektiranje in gradnjo zadrževalnika pod Sušo, ki je predviden v drugi fazi 
protipoplavnih ukrepov v Železnikih. 

Na lokaciji načrtovanega zadrževalnika pod Sušo: vodja projekta Bojan Drnovšek, župan 
Anton Luznar, direktor DRSV Roman Kramer in Marko Trampuž iz podjetja Kolektor Koling

Mateja Rant

Škofja Loka – »To so zelo 
lepi kraji, ki jih moramo in-
frastrukturno še dodatno 
krepiti, da bodo še bolj po-
vezljivi med seboj,« je ob 
koncu obiska na Škofjelo-
škem poudaril minister Vr-
tovec in dodal, da država iz 
proračuna namenja ogro-
mno sredstev za ureditev 
cestne infrastrukture in ra-
zvoj teh krajev. Vzdrževanje 
in obnova cest je na teh ob-
močjih namreč precej tež-
ja in posledično dražja kot 
na ravninskih območjih. »A 
prebivalci si to zaslužijo. 

Veliko vlagajo v infrastrukturo
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si je v okviru delovnega obiska na Škofjeloškem ogledal 
projekte, ki se odvijajo na področju infrastrukture na tem območju, in z župani spregovoril o nadaljnjih 
načrtih, da bi zagotovili še večjo povezljivost teh krajev.

Minister Jernej Vrtovec si je v družbi župana Tineta Radinje ogledal škofjeloško železniško 
postajo, za obnovo katere že pripravljajo dokumentacijo. / Foto: Tina Dokl

Priloga: 

47. stran

46. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Do za-
ključka časopisne redakci-
je včerajšnje odločitve vla-
de sicer še niso bile znane, 
je pa infektologinja dr. Ma-
teja Logar za RTV Sloveni-
ja že pred tem povedala, da 
bodo v svetovalni skupini 
predlagali konec epidemije 
covida-19, a da prehitremu 
umiku vseh omejitev niso 
naklonjeni. Sedemdnevno 
povprečje okužb v državi je 
včeraj znašalo 201, delež po-
zitivnih izvidov PCR-testov 
pa je bil sredi tedna dobrih 

šest odstotkov. V sredo je 
bilo hospitaliziranih 172 co-
vidnih bolnikov, 16 manj kot 
dan prej. Delež polno ceplje-
nih proti covidu-19 je v drža-
vi dobrih 24,1 odstotka. Naj-
višjo polno precepljenost na 
Gorenjskem je imela do vče-
raj občina Bohinj z 32,8 od-
stotka. Več kot 40-odstotni 
delež cepljenih s prvim od-
merkom imajo občine Bled, 
Bohinj, Gorje, Jezersko, 
Kranjska Gora, Radovljica 
in Žirovnica. Najmanj jih je 
bilo s prvim odmerkom ce-
pljenih v občini Cerklje, vče-
raj 31,7 odstotka. 

Konec epidemije?
Vlada se je seznanila z epidemiološkimi 
razmerami in odločala o nadaljnjih ukrepih. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARKO MIHELIČ iz Nakla.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Razmišljanje o knjigah, 1. del

Odzivam se na vaše povabilo, naj napišemo kratko obnovo 
knjige, ki smo jo pravkar prebrali. Skoraj vsak dan berem, lju-
bezni do knjig sem se že v otroštvu navzela od svojega očeta, 
že v nižji gimnaziji na Jesenicah pa od svojega nepozabnega 
profesorja slovenščine Mirka Mahniča, ki me je tako navdu-
šil, da sem se knjigam zapisala za vse življenje. Pravkar sem 
ponovno prebrala in že večkrat prelistala zapis Alenke Zgonik 
z naslovom Darilo – most med ljudmi. Ni je možno na kratko 
obnoviti, napisala bom le nekaj misli iz nje. 
Začenja, da obdarovanje spada k prijazni, ljubeznivi strani 
življenja. Verjetno velika večina ljudi daje in prejema darila in 
zelo bi bilo škoda, če bi se odvadili darovati. O darovanju so 
izšle številne knjige pri mnogih narodih skoraj po vsem svetu. 
Z darili se poudarjajo družinske vezi. Že od 18. stoletja so peki 
in mesarji za božič in novo leto obdarili stalne kupce z drob-
nimi darili. Obdarili so tudi poslovne partnerje in dobavitelje. 
Sprejeto darilo je treba primerno vrniti. Darila starih mladim 
ne zahtevajo protidarila, pač pa zahvalo. Darila so izraz, po-
trditev in krepitev medsebojnih odnosov, zlasti družinskih. 
Najpogosteje darujemo v okviru družine, obdarujemo prija-
telje, sosede ... V Sodobnem evropskem bontonu je govora 
tudi o napitnini. Ta naj bi znašala od pet do deset odstotkov 
celotnega zneska. 
V knjigi je govora tudi o dobrodelnosti, o mecenstvu, ki so 
ga poznali že v Grčiji in Rimu, o sponzorstvu itd. Darilo naj 
bi cenili, ne smemo ga zavreči ali dati naprej. Napis na da-
rilu »Zate« kaže na oseben odnos darovalca. Spodobi se ob 
darovanju pokazati veselje, presenečenje in se zahvaliti. Da 
poklonimo primerno darilo, moramo človeka dobro poznati 
in vedeti, kaj ga zanima, veseli. Knjiga je zelo lepo darilo za 
tistega, ki mu kaj pomeni. Kdor ima težave pri izbiri darila, mu 
za prijatelje ni mar, ker jih premalo pozna. Najlepše je osebno 
darilo, majhno, a od srca. 

Berem, prekladam knjige, ki so mi jih 
podarili meni ljubi ljudje. Pred sabo 
imam knjigo Ukane Toneta Svetine, 
ki mi jo je leta 1967 osebno poklonil s 
posvetilom: »Majdi v znak spoštova-
nja in še na dolgo prijateljstvo.« Pok-
lonil mi je tudi Ognjeni ples (1977), 
Volčiče (1981), Med nebom in peklom 
(1982), Vojna vojni (1988) in najino 
prijateljstvo z njimi res podaljšal.
Veliko knjig mi je podarila moja dobra 
prijateljica in so mi pisane na dušo. 
Vedno se začenjajo z njenimi lepimi 
besedami. Ena takih je knjiga Moč av-
torice Rhonde Byrne, ki je prodajna 
uspešnica po vsem svetu in so jo pre-
vedli v 46 jezikov ter po njej posneli 
film Skrivnost, ki so ga videli milijo-
ni ljudi. Prijateljičino posvetilo meni 
pa se glasi: »Življenje zahteva samo 
Moč, da zmoremo premagati ovire, ki 
jim ni videti konca.«
Omenila bi še knjigo, ki mi jo je pok-
lonila meni draga oseba. To so pesmi 
Mile Kačič z naslovom Med tisoči bi te 
spoznala. Posebno mesto v naši knji-
žnici pa ima delo partizanske zdravni-
ce dr. Franje Bidovec, ki nosi naslov 
Ni neskončnih poti (pisma sinu), ki jo 
je osebno poklonila mojemu možu. 
Po tem delu so posneli tudi film.
Morda sem se preveč razpisala o knji-
gah, ampak res drži, da o tem, česar je 
polno srce, usta rada govore. 

Razmišljanje o knjigah je z nami delila Majda Pogačnik iz 
Kranja. Danes ste lahko prebrali prvi del, prihodnjič bomo 
objavili še njen prispevek o obdarovanju.

Če ste tudi vi prebrali kakšno zanimivo knjigo, zapišite kratko 
obnovo in jo delite z nami. Vaše prispevke pričakujemo na 
koticek@g-glas.si ali po pošti na naslov Gorenjski glas, Na-
zorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Sprejmite izziv in se nam oglasite!

Tone Svetina

Rhonda Byrne

Dr. Franja Bidovec

Suzana P. Kovačič

Kranj – Tako kot pri poslo-
vanju v fizičnem svetu svo-
jo istovetnost dokazuje-
mo z osebnim dokumen-
tom, pri elektronskem po-
slovanju to storimo s kva-
lificiranim digitalnim po-
trdilom ali mobilno identi-
teto smsPASS. V Sloveniji 
kvalificirana digitalna potr-
dila, namenjena tudi za av-
tentikacijo, izdaja šest po-
nudnikov storitev zaupanja, 
od tega so v storitvi SI-PASS 
trenutno podprti štirje (ko-
mercialni Posta@CA, AC 
NLB, Halcom CA in držav-
ni SIGEN-CA). Za dostop do 
storitev portala zVEM (ena-
ko kot do portalov eUprava, 
eDavki, eZpiz …) moramo 
razpolagati z enim od ome-
njenih digitalnih potrdil, ki 
jih namestimo na računal-
nik, ali z mobilno identite-
to smsPASS, ki dostop omo-
goča z geslom, ki ga v obli-
ki SMS-sporočila prejmemo 
na mobilni telefon. 

SIGEN-CA in smsPASS 
sta brezplačna

Za storitev SI-PASS in 
izdajo kvalificiranih di-
gitalnih potrdil SIGEN-
CA in mobilne identi-
tete smsPASS – oba sta 
brezplačna – skrbi Držav-
ni center za storitve zaupa-
nja SI-TRUST, ki deluje v 
okviru ministrstva za javno 
upravo. Za pridobitev obeh 
potrdil pa je potreben obisk 
prijavne službe z obvezno 
identifikacijo z osebnim 
dokumentom. »Digitalno 
potrdilo lahko pridobijo dr-
žavljani Republike Sloveni-
je, starejši od 15 let, in tuj-
ci, ki imajo v Republiki Slo-
veniji dodeljeno matično 
in davčno številko. Digital-
no potrdilo velja pet let,« je 
pojasnila načelnica Uprav-
ne enote (UE) Kranj Met-
ka Knific-Zaletelj in doda-
la, da pred potekom veljav-
nosti potrdila lahko za novo 
potrdilo zaprosimo po sple-
tu z veljavno identiteto in 
takrat ponoven obisk prija-
vne službe ni več potreben. 

Po oddani vlogi za prido-
bitev digitalnega potrdila 
na prijavnem mestu stran-
ka po e-pošti prejme refe-
renčno številko ter s po-
štno pošiljko avtorizacijsko 
kodo za vstop v iskani por-
tal, na primer v zVEM. Pri-
javna mesta so na UE, se pa 
širi nabor začasnih lokacij, 
kjer bomo to prav tako lah-
ko uredili (na centrih za so-
cialno delo, finančnih ura-
dih, cepilnih centrih ...).

Čakalne vrste na 
upravnih enotah 

Na gorenjskih UE, razen 
na UE Radovljica, se mora-
mo za oddajo vloge za prido-
bitev digitalnega potrdila SI-
GEN-CA ali mobilne identi-
tete smsPASS naročiti. Na 
UE Kranj se stranke telefon-
sko naročijo in se ob dogo-
vorjenem terminu zglasijo 
na okencu UE. Trenutna ča-
kalna doba je šest delovnih 
dni, se pa ta čas iz dneva v 
dan podaljšuje. 

Načelnica UE Jesenice 
Alenka Burnik je povedala, 
da je trenutna čakalna doba 
pri njih nekaj dni, stranke pa 
se lažje naročijo po elektron-
ski poti na ue.jesenice@gov.
si, saj jim telefoni pregore-
vajo. Na UE Jesenice so letos 
do konca maja prejeli 739 
zahtevkov, v celotnem letu 
2020 pa 605 zahtevkov. »Za 
stranke je po našem mnenju 
enostavnejši smsPASS, saj 
bodo lažje dostopale do por-
tala zVEM, vendar pa mora-
jo imeti pametni telefon.« 

UE Škofja Loka ima za pri-
dobitev digitalnega potrdi-
la dodatno okence, čakalna 
doba za oddajo vloge je prib-
ližno teden dni. Kot dodaja-
jo: »Stranke se lahko obrne-
jo tudi na katero koli drugo 
upravno enoto, saj ni krajev-
ne pristojnosti za pridobitev 
omenjenega potrdila.«

UE Tržič ima za ta namen 
zagotovljena tri okenca, ča-
kalna doba je deset delov-
nih dni.

Na UE Radovljica brez 
naročanja 

Na UE Radovljica za vlo-
žitev vloge za izdajo potrdi-
la SIGEN-CA ali mobilne 

identitete smsPASS ni pot-
rebno naročanje, čakal-
nih vrst nimajo, saj ima-
jo v ta namen usposoblje-
nih več uradnikov, ki te na-
loge opravljajo ves čas poslo-
vanja UE ter tudi na krajev-
nih uradih (KU) na Bledu in 
v Bohinjski Bistrici. Na KU 
Bled to storitev lahko opravi-
jo vsako sredo med 8. in 17. 
uro, na KU Bohinjska Bistri-
ca pa vsak četrtek med 7.30 
in 17. uro. »Treba je samo 
počakati na usmeritev var-
nostnika, ki skrbi za varen 
in učinkovit pretok strank v 
stavbi.« 

Kot je še povedala načelni-
ca UE Radovljica Maja An-
tonič, je bilo v aprilu poda-
nih 235 zahtevkov za prido-
bitev digitalnega potrdila SI-
GEN-CA in 37 zahtevkov za 
pridobitev gesla smsPASS 
oziroma ponastavitve gesla 
SI-PASS. V maju pa je bilo 
skupno število oddanih zah-
tevkov za SIGEN-CO 824 in 
za SI-PASS skupno oddanih 
125 zahtevkov. V juniju so se 
številke podvojile.

Vloga za smsPASS na 
centrih za socialno delo

Na podlagi sklepa vla-
de se vzpostavljajo doda-
tne prijavne službe za pri-
dobitev mobilne identitete 
smsPASS. Iz Centra za so-
cialno delo (CSD) Gorenj-
ska so sporočili, da se je za 
oddajo zahtevka treba pred-
hodno naročiti, potem pa na 
dogovorjen termin zglasi-
ti osebno (z osebnim doku-
mentom). Pokličete jih lah-
ko na Območno enoto na 
številko 04 620 48 00 ali 
pišete na e-naslov gp-csd.
goren@gov.si. Še drugi 

kontakti CSD za naročanje: 
Enota Kranj, 04 256 87 20, 
gpcsd.kranj@gov.si; Eno-
ta Radovljica, 04 537 14 00, 
gpcsd.radov@gov.si; Enota 
Škofja Loka, 04 517 01 00, 
gpcsd.skofj@gov.si; Enota 
Tržič, 04 597 12 00, gpcsd.
trzic@gov.si; Enota Jese-
nice, 04 583 46 00, gpcsd. 
jesen@gov.si.

Vloga za smsPASS tudi 
na finančnih uradih

Tudi na finančnih uradih 
že lahko uredite oddajo ob-
razca SMSPass, kjer boste 
izkazali svojo istovetnost s 
predložitvijo osebnega iden-
tifikacijskega dokumenta 
(osebno izkaznico, potnim 
listom, vozniškim dovolje-
njem). Za obisk na finanč-
nem uradu se je potrebno 
predhodno naročiti na šte-
vilko 08 200 1005.

Posebno opozorilo

Kot so posebej opozorili 
na UE Jesenice in CSD Go-
renjska, na upravnih enotah 
in CSD-jih stranke ne dobi-
jo potrdila PCT (preboleli, 
cepljeni, testirani), temveč 
samo vložijo vlogo za prido-
bitev digitalne identitete. 

EU digitalno zeleno 
potrdilo

Na portalu zVEM, ki je v 
upravljanju ministrstva za 
zdravje oziroma NIJZ, bo 
v kratkem dostopno tudi t. 
i. digitalno zeleno potrdilo 
oziroma enotno, splošno ve-
ljavno covidno PCT-potrdi-
lo, ki bo državljanom omo-
gočalo lažjo mobilnost v 
okviru držav članic EU.

V vrsto za digitalno potrdilo
Portal zVEM je aktualen, saj v njem dostopamo do covidnega PCT-potrdila (preboleli, cepljeni, 
testirani). Dostop do portala pa je mogoč šele po pridobitvi digitalne identitete na podlagi digitalnega 
potrdila, vlogo zanj uredimo osebno na upravnih enotah, po novem tudi na centrih za socialno delo ...

Covidno PCT potrdilo (preboleli, cepljeni, testirani) si lahko uredimo/natisnemo na portalu 
zVEM, a šele po uspešnem procesu pridobitve digitalne identitete. / Foto: Primož Pičulin
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začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

V Kamniku bodo v bliž-
nji prihodnosti dobi-
li dva nova trgovska 

centra – in to kljub temu, da 
je treba zelo dobro pomisliti, 
katera trgovska veriga sploh 
še manjka. Zgradili bodo tudi 
nova stanovanja, kar je dobro, 
saj je nepremičninski trg manj-
ši od povpraševanj, Kamnik pa 
je med kupci stanovanj zelo 
priljubljen, saj ima glede na 
bližino narave na eni in pre-
stolnice na drugi strani še kar 
prijazne cene. A razprava na 
občinskem svetu ob sprejema-
nju prostorskega akta, ki bo 
omenjene investicije omogočil, 
je znova pokazala, da tovrstni 
projekti za lokalno skupnost 
prinašajo manj, kot se zdi na 
prvi pogled. Resda morajo vsi 
investitorji, ki gradijo, plačati 
komunalni prispevek, ki jim 
omogoča uporabo javne komu-
nalne infrastrukture, da tudi 
trgovski centri prinesejo nekaj 
novih delovnih mest in da novi 
občani z dohodnino prispevajo 
v občinski proračun, a posledi-
ce so veliko bolj daljnosežne.

Svetniki so na seji opozorili, 
da se ceste že sedaj utapljajo v 
prometu, da so prometni za-
maški na tem delu Kamnika 
pogosti že ob povsem navadnih 
dneh in da bosta novi trgovini, 
v katerih je pričakovati veliko 
dnevih kupcev, razmere samo 
že občutno poslabšali. Na ob-
čini priznavajo, da dolgoročne 
prometne strategije nimajo. Že 
desetletja se govori o nujnosti 

zahodne obvoznice, čeprav je 
jasno, da je v prostor ni mogoče 
umestiti, ter o nujnosti širitve 
obstoječe obvoznice, čeprav bi 
bila večina voznikov zelo hva-
ležna že samo za to, da seda-
nja asfaltna površina na obvo-
znici ne bi bila tako neravna. 
Na občini se težav zavedajo, 
zato so že sprožili postopke za 
ureditev t. i. tretje povezovalke 
– ceste, ki bi čez Kamniško Bi-
strico povezala obe glavni pro-
metni žili, ki tečeta s severa na 
jug mesta. A postopki bodo tra-
jali vrsto let. Trgovska centra in 
nova stanovanja bodo zgrajeni 
veliko pred tem.

V Kamniku so še močno 
živi spomini na težave pred 
dobrim desetletjem, ko so v 
mestu v kratkem zgradili na 
stotine stanovanj in so vsi 
vrtci v občini čez noč posta-
li pretesni. Težave z vrtci so 
(z novogradnjami in konce-
sijami) rešili, a težava se je 
zdaj prestavila na premajhne 
osnovne šole, zagotovo pa se 
bo prirast prebivalcev slej ko 
prej poznal tudi pri zdravstve-
nem domu, domu starejših ob-
čanov in drugih ustanovah ter 
javni infrastrukturi.

Novogradnje so dobrodošle 
in lepo je vedeti, da se Kamnik 
razvija in je posameznikom in 
investitorjem zanimiv, a veselje 
bo le kratkoročno, če temu ne 
bo sledila javna infrastruk-
tura. Potrebno je dolgoročno 
načrtovanje, ki pa v politiki ni 
nekaj samoumevnega.

Zasebne investicije in javna 
infrastruktura

KOMENTAR
Jasna Paladin

Marjana Ahačič

Dunaj, Kropa – Prejšnji pe-
tek so v Slovenskem domu 
Korotan na Dunaju s pri-
ložnostno slovesnostjo od-
prli tematsko sobo, posve-
čeno v Kropi rojenemu slo-
vitemu tenoristu Antonu 
Dermoti in tako zaključili 
tako imenovano Dermotovo 
leto, posvečeno 110. obletni-
ci pevčevega rojstva. Uredi-
tev Dermotove sobe, ki so jo 
opremili s fotografijami bra-
tov Dermota pa tudi z neka-
terimi tipičnimi kroparski-
mi kovaškimi izdelki, sta s 
podporo Muzejev radovlji-
ške občine pripravila arhi-
tekt Jaro Ješe in kustosinja 
Katja Praprotnik.

Kulturno društvo Kultu-
ra-Natura Slovenije je si-
cer Dermotovo leto začelo 
4. junija lani, v tem času pa 
so se zvrstili številni dogod-
ki, posvečeni spominu na 
vse tri brate, tenoriste Der-
mota: Antona, Leopolda in 
Gašperja.

Anton Dermota je bil eden 
najpomembnejših evrop-
skih liričnih tenorjev v ob-
dobju po drugi svetovni vojni. 

Rodil se je leta 1910 v Kropi 
kot eden od številnih otrok 
v skromni družini kovačev, 
kjer so revščini navkljub go-
jili ljubezen do petja. Zato ne 
čudi, da so na pevsko pot zaš-
li kar trije bratje.

Bil je član dunajske Držav-
ne opere, redni gost salzbur-
škega festivala, pod vod-
stvom slavnih dirigentov je 
nastopal v najuglednejših 
opernih hišah po svetu, od 
Pariza do Londona, milan-
ske Scale, Teatra Colon v 
Buenos Airesu pa vse tja do 
Avstralije, navaja kustosinja 
Katja Praprotnik. Znan je bil 
kot nedosegljivi interpret te-
norskih vlog v Mozartovih 
operah. Za svoje umetniško 
delo je prejel številna odliko-
vanja, za vedno pa ostaja za-
pisan kot častni član dunaj-
ske Državne opere. K njego-
vemu uspehu je veliko pri-
pomogla tudi njegova žena 
pianistka Hilda Berger von 
Weyerwald, ki je bila pogo-
sta spremljevalka na njego-
vih nastopih. 

Pred tridesetimi leti je kot 
Tamino v Mozartovi Čarob-
ni piščali še zadnjič nastopil v 
dunajski Državni operi, zad-
nji koncert pa je imel na Du-
naju ob svoji 75-letnici. Umrl 
je 22. junija 1989 na Dunaju.

Na pevsko pot sta kot te-
norista stopila tudi njego-
va mlajša brata Gašper in 
Leopold. Leopold Dermo-
ta (1912–1992) z umetni-
škim imenom Leo Cordes 
je pel v avstrijskih opernih 
hišah, v deželnem gledali-
šču v Salzburgu, Innsbruc-
ku, v dunajski operi Volkso-
per, nemških in švicarskih 
gledališčih, po upokojitvi 
pa se je vrnil v rodno Kropo, 
kjer je bil upravnik Kovaške-
ga muzeja. Gašper Dermota 
(1917–1969) je bil najmlaj-
ši od bratov Dermota, ki se 
je posvetil pevskemu pokli-
cu. Bil je solist v ljubljanski 
Operi in član Slovenskega 
okteta.

Pri projektu ureditve ene 
od sob v Domu Korotan, ki 
je v lasti države Slovenije in 
v katerem danes stanujejo 
predvsem slovenski študen-
tje na Dunaju, so sodelova-
li KD Kultura-Natura Slove-
nija, Muzeji radovljiške ob-
čine in Slovenski dom/hotel 
Korotan. 

Na Dunaju Dermotova soba
Eno od sob v Slovenskem domu/hotelu Korotan na Dunaju so uredili v prostor, posvečen spominu na 
tri v Kropi rojene brate, tenoriste Dermota: Antona, Leopolda in Gašperja.

Petkove slovesnosti na Dunaju so se udeležili tudi številni 
sorodniki bratov Dermota, med njimi Antonovi hčerki Jovita 
in Tatjana ter sin Igor. Ob tej priložnosti so na pevčev grob 
položili cvetje. Na fotografiji so Jovita Dermota, Slavko 
Mežek (KD Kultura-Natura Slovenija), arhitekt Jaro Ješe in 
kustosinja Katja Praprotnik. / Foto: Arhiv MRO

Dermotova soba v Slovenskem domu Korotan na Dunaju je zdaj opremljena s fotografijami 
bratov Dermota, »retro« radijskim sprejemnikom, na katerem je moč poslušati posnetke 
njihovega petja, ter kroparskimi svetilkami in vezeninami s kroparskimi motivi. / Foto: Arhiv MRO

Igor Kavčič

Bled – Z Literarnim festiva-
lom Obrazi miru in literar-
nim branjem tujih udele-
žencev letošnjega 53. Med-
narodnega srečanja pisate-
ljev, ki je ta teden na Bledu, v 
Ljubljani in Kranju potekalo 
v organizaciji Slovenskega 

centra PEN, se bo danes zve-
čer na Blejskem gradu sre-
čanje tudi zaključilo. Še prej 
bodo dopoldan nadaljeva-
li enega osrednjih dogod-
kov srečanja – sejo odbo-
ra Mednarodnega PEN Pi-
satelji za mir, popoldan pa 
bodo obiskali fotografsko 
razstavo Janeza Bogataja 

Osredotočenost pogleda/
brezmejnost dialoga v Me-
stni Knjižnici Kranj, kjer 
bosta udeležence pozdravila 
kranjski župan Matjaž Ra-
kovec in direktorica knjižni-
ce Maja Vunšek.

Sicer je letošnje sreča-
nje potekalo hibridno, z ok-
rog petdesetimi udeleženci 
v živo in prav toliko po sple-
tu, osrednja tema, ki jo je 
spodbudil Slovenski PEN, 
pa je bila Prihodnost svobo-
de. Nosilni temi je bila pos-
večena tudi četrtkova okrogla 
miza, na kateri je ob aktual-
nem dogajanju v slovenskem 

medijskem prostoru so-
delovala tudi predsednica 
Društva novinarjev Sloveni-
je Petra Tušek Lesjak. Prip-
ravili so tudi izjavo o svobo-
di v očeh slovenskega PEN-
-a. Prav tako včeraj je poteka-
la tudi okrogla miza odbora 
Pisatelji za mir na temo Pisa-
telj v akciji – protest ali dia-
log. V okviru literarnega fe-
stivala Obrazi miru je pote-
kal tudi Pohod za mir okoli 
Blejskega jezera ter na različ-
nih točkah tudi glasno branje 
z megafonom, udeleženci pa 
so se poklonili tudi spominu 
slikarke Melite Vovk.

Pisatelji na Bledu
Tudi letos je na Bledu potekalo že tradicionalno 
mednarodno srečanje pisateljev.
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Izberi d. o. o. želi 
sodelovati z vami!

Zakaj?

Želimo 
sodelovati s 
samostojnimi 
podjetniki 
in osebami 
z dopolnilno 
dejavnostjo 
ter lastnim 
prevozom.

Če vam je pisano na kožo
• delo v jutranjih urah,
• pogodbeno in stimulativno plačilo,
• dolgoročno sodelovanje,

vas vabimo, da se nam
pridružite kot

raznašalec (m/ž)
za Tržič in okolica, Bitnje 

pri Kranju, Besnica, Britof, 
Kranj , Škofja loka z okolico, 

Železniki z okolico

Vaš klic z veseljem pričakujemo
na telefonski številki 040/889 577,
lahko pa nam pišete tudi na naslov:
Izberi, d. o. o., Dunajska 5,
1000 Ljubljana, ali po e-pošti:
zaposlitev@izberi.si ali  
tomaz.vidmar@izberi.si.

Izberi d. o. o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana

Mateja Rant

Zatrnik – V RTC Zatrnik so 
že pred enim letom predla-
gali sprejem odloka o konce-
sijskem aktu za štiri obsto-
ječe vlečnice na smučišču 
Zatrnik. Od tega je namreč 
odvisna nadaljnja obnova 
smučišča, ki skupaj obse-
ga dvajset kilometrov smu-
čarskih prog vseh težav-
nostnih stopenj. Direktor 
RTC Zatrnik Aleš Zalar je 
zato opozoril na nerazum-
no zavlačevanje občinskega 
sveta in župana Občine Gor-
je pri odločanju glede pode-
litve koncesije. Smučišče je 
namreč kljub trem daljšim 
prekinitvam zaradi epide-
mije uspešno končalo zim-
sko sezono, saj so našteli 
več kot 1500 smučarjev v 26 
obratovalnih dneh, čeprav 
so obratovale zgolj tri niz-
kovrvne vlečnice, s kateri-
mi so omogočili smučanje 
otrokom in začetnikom. To 
je dalo še nov zagon njiho-
vim načrtom, da bi postopo-
ma obnovili celotno nekda-
nje smučišče. »Zato nima-
mo druge možnosti, kot da 

vložimo novo tožbo v uprav-
nem sporu zaradi molka or-
gana. Pričakovati je, da bo 
sodišče občinskemu sve-
tu naložilo, da je dolžan 
o predlaganem koncesij-
skem aktu odločiti v tridese-
tih dneh po izdaji sodbe,« je 
poudaril Zalar. 

Postopek za pridobitev 
koncesije so sicer sprožili 
skoraj točno pred letom dni, 
pri čemer so pričakovali, da 
bo občinski svet o tem odlo-
čal že preteklo jesen. »Oči-
tno smo se ušteli, saj se je 

odločanje o koncesiji never-
jetno zapletlo,« je razočaran 
Zalar. Tako je po njegovih 
besedah gorjanski občinski 
svet lani decembra celo spre-
jel presenetljiv sklep, da jav-
ni interes za obnovo in zagon 
obstoječih vlečnic na Zatrni-
ku ne obstaja. RTC Zatrnik 
je zato pridobil stališče mi-
nistrstva za javno upravo, ki 
je ugotovilo, da je ta sklep v 
nasprotju z zakonom o Tri-
glavskem narodnem parku 
in z veljavnim občinskim 
prostorskim načrtom in zato 

brezpredmeten. »A ker se je 
Občina Gorje še naprej opi-
rala na ta sklep, ga je RTC 
Zatrnik izpodbijal v uprav-
nem sporu. Upravno sodiš-
če je razsodilo, da je sklep 
občinskega sveta brez prav-
nega učinka, ker je občin-
ska uprava med tem ustavi-
la predhodni postopek ugo-
tavljanja potrebe po žični-
ških napravah.« Občina pa 
kljub temu vztraja pri veljav-
nosti sklepa in tudi zato so se 
odločili za novo tožbo. Zalar 
je namreč prepričan, da žu-
pan Peter Torkar nameno-
ma že leto dni ne uvrsti pre-
dloga za sprejem koncesij-
skega akta na sejo občinske-
ga sveta. »To je sramotno in 
protipravno ravnanje župa-
na, ki lahko celo predstavlja 
kaznivo dejanje zlorabe ura-
dnega položaja, če je izvaja-
no z namenom, da se RTC 
Zatrnik povzroči škoda,« je 
opozoril Zalar in dodal, da 
poslovna škoda že nastaja, 
saj se veljavnost ponudbe za 
obnovo vlečnice Plana 1 iz-
teka. »Sedanji ponudnik je 
bil pripravljen vlečnico ob-
noviti za spodobno ceno 115 

tisoč evrov, naslednja po-
nudba pa bo zagotovo pre-
cej višja, saj cene materiala 
ta čas 'letijo v nebo'.« Obe-
nem se hitro izteka tudi čas, 
v katerem bi bilo možno iz-
vesti vzdrževalna dela pred 
prihodnjo zimo. »Vse kaže, 
da bomo že drugo leto zapo-
red zamudili možnost vzpo-
stavitve obratovanja vlečni-
ce Plana 1, kar bo predsta-
vljalo veliko poslovno ško-
do. Povrniti jo bo morala Ob-
čina Gorje, toda odškodnin-
ski zahtevek bomo vložili zo-
per župana in tiste občinske 
svetnike, ki razvoj smučišča 
Zatrnik blokirajo.« Po bese-
dah župana Torkarja pa kon-
cesijski akt, ki ga je predlagal 
RTC Zatrnik, na odločanje 
na občinski svet še ni prišel, 
ker je predlagatelj v samih 
postopkih vlagal še dodatne 
zahteve, to je zahteve po iz-
ločitvi župana in dveh sve-
tnikov. O vseh teh zahtevah 
bodo morali občinski svetni-
ki še odločati, in sicer naj bi 
sklicali izredno sejo, je dejal 
župan in dodal, da če tega ne 
bi bilo, bi koncesijski akt sve-
tniki že obravnavali. Zatrdil 

je še, da občinski svet, občin-
ska uprava in on sam kot žu-
pan ravnajo v skladu s spre-
jetim poslovnikom in zako-
nodajo, ki se tiče postopkov 
pri sprejemanju občinskih 
aktov in odlokov. 

V času, ko si slovenski tu-
rizem krčevito prizadeva 
okrevati po epidemiji, je de-
struktivno ravnanje lokalnih 
oblastnikov v Gorjah še toli-
ko bolj škodljivo in vsega ob-
sojanja vredno, pa je ogor-
čen Zalar. Mnogo več pod-
pore imajo s strani blejskih 
hotelirjev in turističnih or-
ganizacij pa tudi nosilcev 
lokalne samouprave v Ob-
čini Bled. Zato razmišljajo 
o tesnejši povezavi naselja 
Zatrnik z Občino Bled, če na 
Občini Gorje ne bo prišlo do 
sprememb v odnosu do tu-
rizma in tudi do infrastruk-
turnih projektov na Zatrni-
ku. Naslednjo smučarsko 
sezono, kar zadeva širitev 
smučišča, po njegovih be-
sedah lahko reši le še čudež. 
»Pogodbo o koncesiji bi mo-
rali podpisati do sredine juli-
ja, če bi vzdrževalna dela že-
leli izvesti do zime.«

Eno leto že čakajo na koncesijo 
V Rekreacijsko-turističnem centru (RTC) Zatrnik so zadovoljni z obiskom smučišča v pretekli smučarski sezoni, čeprav so lahko smučanje omogočili zgolj na 
delu, ki je primeren za otroke in začetnike. Obnova celotnega smučišča pa se ves čas odmika, saj že eno leto čakajo odločitev občine o koncesiji.

Aleš Zalar

Marjana Ahačič

Radovljica – Prejšnji teden 
so se na redni koordinaci-
ji srečali župani zgornje-
gorenjskih občin. Osrednja 
tema tokratnih pogovorov 
so bili izzivi lokalnih skup-
nosti pri obnovah objektov 
kulturne dediščine, zato so 
se srečanja udeležili tudi 
generalni direktor Zavoda 
za varstvo kulturne dediš-
čine Jernej Hudolin, gene-
ralni konservator dr. Robert 
Peskar ter predstavnica mi-
nistrstva za kulturo Tanja 
Černe.

Župani so izrazili željo po 
čim boljšem dialogu s pri-
stojnimi institucijami in 
predvsem hitrejše postop-
ke. Poudarili so tudi, da po-
grešajo sofinanciranje dr-
žave, tako za občinske inve-
sticije v pomembne objekte 
kulturne dediščine kot tudi 
kot pomoč fizičnim ose-
bam pri obnovi zaščitenih 
objektov. Kot je povedal di-
rektor ZVKD Jernej Hudo-
lin, se z župani sicer tokrat 
niso pogovarjali o konkret-
nih projektih, dogovorili pa 
so se, da občine v prihodnje 

pripravijo konkretne pre-
dloge, na katerih bodo nato 
skupaj bolj operativno delali 
naprej. Župan Žirovnice Le-
opold Pogačar je ob tem ven-
darle izrazil zadovoljstvo, da 
je projekt obnove Vrbe na-
čeloma vključen v pokoron-
ske ukrepe; ki trenutno ča-
kajo na potrditev Evropske 
komisije. Kot je dejal, pa si 
želi, da bi bili sofinancirani 
tudi projekti, ki jih na tem 
področju izvajajo občine, 
ne zgolj država. Župan Je-
senic Blaž Račič je pouda-
ril projekt obnove Ruardove 

graščine, največji projekt ob-
nove kulturne dediščine na 
Zgornjem Gorenjskem ta 
hip. Projekt se je s prvotno 
ocenjene vrednosti dva mi-
lijona evrov zaradi dodatnih 
del podražil že na 3,5 milijo-
na, kar predstavlja velik pri-
tisk na občinske finance, je 
povedal Račič. »Želimo, da 
bi tudi država imela doda-
tna sredstva, predvidena za 
takšna dodatna dela.« 

Župani sicer podpirajo 
vključitev projektov oživlja-
nja kulturne dediščine in jav-
ne kulturne infrastrukture v 

programe za izvajanje kohe-
zijske politike 2021–2027. 
Pozivajo k zagotovitvi do-
datnih sredstev za izvajanje 
tovrstnih ukrepov in pro-
jektov v okviru cilja Turi-
zem in kultura za gospodar-
ski razvoj in socialno vklju-
čenost ter cilja Krepitev vlo-
ge kulture in turizma pri 
gospodarskem razvoju, so-
cialni vključenosti in soci-
alnih inovacijah, je po sre-
čanju še povedala Eva Štra-
vs Podlogar, direktorica Ra-
zvojne agencije Zgornje Go-
renjske.

Župani tokrat o kulturni dediščini
Zgornjegorenjski župani si želijo hitrejše postopke in več sodelovanja z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine pa tudi večjo finančno pomoč države pri zahtevnih in dragih obnovah kulturnih spomenikov.

Župani so se tokrat srečali v Radovljici, na fotografiji so s predstavniki Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine in direktorico agencije RAGOR Evo Štravs Podlogar.

Kranj - Danes, v petek, bo v vrtcih in šolah potekal Tradicio-
nalni slovenski zajtrk, med katerim bodo otrokom postregli 
domača živila - kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Zajtrk bi 
moral biti že novembra, a so ga zaradi epidemije prestavili. 

Danes Tradicionalni slovenski zajtrk
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Simon Šubic

Kranj – Služba vlade za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko je ta teden odobrila 
evropska sredstva za grad-
njo prizidka – telovadnice 
k Osnovni šoli Staneta Ža-
garja v Kranju. Za nekaj več 
kot 2,8 milijona evrov vre-
den projekt, ki ga bo kranj-
ska občina izvajala v okviru 
Trajnostne urbane strategije 
Mestne občine Kranj 2030, 
bo Evropski sklad za regio-
nalni razvoj prispeval nekaj 
več kot 1,1 milijona evrov,dr-
žava pa bo dodala dobrih 288 
tisoč evrov. Z deli bodo zače-
li naslednji teden, učenci pa 
naj bi v nove šolske prostore 
zakorakali septembra 2022.

V okviru projekta bodo 
zgradili skoraj ničenergijski 
prizidek s šolsko telovadni-
co in šestimi učilnicami ter 
zunanje igrišče ob Osnovni 
šoli Staneta Žagarja na ob-
močju stanovanjske soseske 
Planina. »Z naložbo bo ob-
čina zmanjšala tveganje de-
gradacije na nerevitalizira-
nih urbanih površinah. Po-
leg tega bo izenačila po-
goje bivanja in priložnosti 

mladih v stanovanjski so-
seski,« so pojasnili v službi 
vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko

Novica o odobritvi evrop-
skih sredstev je seveda razve-
selila ravnateljico OŠ Stane-
ta Žagarja Fani Bevk, saj so 
si za gradnjo prizidka priza-
devali več desetletij. »Učenci 
in učitelji si po vseh teh letih, 
ko so se neštetokrat že risali 

načrti in je vedno vse padlo v 
vodo, resnično zaslužijo iz-
boljšanje prostorskih pogo-
jev za šolsko delo. Iz utesnje-
nih in premajhnih učilnic 
se bodo preselili v zračne in 
svetle prostore. Prepričana 
sem, da bodo zaradi dobre-
ga počutja še bolj motivirani 
za šolsko delo. Komaj čaka-
mo telovadnico, saj učenci 
že številna leta dnevno, tudi 

ob slabem vremenu, hodi-
jo v Športno dvorano na Pla-
nini, kjer izvajajo ure špor-
ta. Šestošolci plavajo dve uri 
tedensko v olimpijskem ba-
zenu. Mestna občina Kranj 
razume našo prostorsko sti-
sko in financira stroške na-
jemov in prevoza učencev,« 
je razložila. V letošnjem šol-
skem letu sicer šolo obisku-
je petsto učencev.

Evropski denar za prizidek
Tudi prizidek k Osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju bodo gradili s pomočjo evropskih sredstev. 
Telovadnico in nove učilnice naj bi zgradili do naslednjega šolskega leta. 

Za novo telovadnico in učilnice si na OŠ Staneta Žagarja v Kranju prizadevajo že več 
desetletij. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – V Kranju so že dru-
gič spremenili letošnji ob-
činski proračun. Drugi re-
balans je mestni svet spre-
jel, da so lahko v proračun 
umestili tri pomembne pro-
jekte: projekt Poslovne cone 
Hrastje, gradnjo komunal-
ne infrastrukture v Indu-
strijski coni Laze in preure-
ditev nekdanje trgovske šole 
v podružnico Osnovne šole 
Matije Čopa. 

V skladu s sprejetimi 
spremembami se predvi-
deni prihodki znižujejo 
za 330 tisoč evrov na prib-
ližno 67,5 milijona evrov. 
Med razloge za sprejem re-
balansa sodi tudi ugotovlje-
ni presežek prihodkov nad 

odhodki v letu 2020, ki zna-
ša skoraj 5,4 milijona evrov, 
kar je za slabih 3,8 milijona 
evrov več, kot so predvideva-
li ob sprejemanju letošnje-
ga. Odhodki so po novem 
predvideni v višini dobrih 
82 milijonov evrov, kar po-
meni povečanje za 3,2 mi-
lijona evrov. Dovoljeno za-
dolževanje ostaja na prvotni 
ravni, tj. 9,5 milijona evrov, 
je razložil vodja Sektorja za 
finance in splošne zadeve 
Mirko Tavčar.

Investicijski odhodki se 
povečujejo za dobrih 4,1 mi-
lijona evrov. Najbolj, za 5,2 
milijona evrov, so povečali 
sredstva za nakup zemljišč, 
predvsem zaradi odkupa 
zemljišč za potrebe Poslov-
ne cone Hrastje. Dodatna 

sredstva so zagotovili tudi 
za vzdrževanje in obnovo 
kanalizacijske infrastruk-
ture (298 tisoč evrov več), 
komunalno ureditev Indu-
strijske cone Laze (288 tisoč 
evrov), komunalno infra-
strukturo Mlaka pri Kranju 
(282 tisoč evrov) in rekon-
strukcijo Savske ceste (279 
tisoč evrov). Na drugi strani 
so zmanjšali obseg sredstev 
za projekte Severna vrata 
(166 tisoč evrov manj), do-
zidava Vrtca Kokrica (210 ti-
soč evrov), dokončanje Ble-
iweisovega parka (317 ti-
soč evrov), trajnostna mo-
bilnost v Kranju (610 tisoč 
evrov), kolesarske povezave 
(715 tisoč evrov) ter za teh-
nično in drugo dokumenta-
cijo (631 tisoč evrov. 

V razpravi je Bojan 
Homan (SDS) v razmi-
slek predlagal, da bi obči-
na v letošnji proračun uvr-
stila tudi prestavitev ceste 
na Sv. Jošt, ki se bo nave-
zovala na cesto v Laze, kjer 
bodo že tako ali tako poteka-
la gradbena dela. Tomaž La-
nišek, vodja Sektorja za ra-
zvoj in pametno skupnost, 
je razložil, da je prestavitev 
ceste na Sv. Jošt predvide-
na v naslednjem letu, ko bo 
gradnja v Lazah še potekala. 
Zadovoljstvo s sprejetjem 
rebalansa, ker zagotavlja 
sredstva za projekta Poslov-
ne cone Hrastje in Indu-
strijsko cono Laze, so izra-
zili tudi Boštjan Trilar (Več 
za Kranj), Branko Grims 
(SDS) in Janez Černe (SD).

Drugi rebalans proračuna v Kranju
Kranjski mestni svetniki so sprejeli že drugi rebalans občinskega proračuna za leto 2021; po novem 
predvidevajo 67,5 milijona evrov prihodkov in 82 milijonov evrov odhodkov. 

Mateja Rant

Bled – Na dvodnevnem sple-
tnem dogodku Blejski vod-
ni festival, ki se je začel vče-
raj in se nadaljuje danes, po-
udarjajo akutne in aktual-
ne teme, povezane z ohra-
njanjem vodnih virov in vo-
dnega okolja. Predstavili in 
nagradili bodo tudi inova-
tivne in trajnostne rešitve za 
ohranjanje vodnega okolja 
in vodnih virov.

V sklopu festivala so 
pripravili več predavanj in 
okroglih miz. Včeraj so na 
okrogli mizi z naslovom 
Kako minerali v vodi vpli-
vajo na naše zdravje: uste-
kleničena voda v primerja-
vi z vodo iz pipe spregovo-
rili o kakovosti vode in kako 
ta vpliva na naše zdravje, 
okrogla miza z naslovom 

Vodni someljeji v restavra-
cijah: ali smo pripravljeni? 
je ponudila vpogled v pri-
hodnost vodnih someljejev 
v restavracijah, razpravljali 
pa so še o spodbujanju mul-
tidisciplinarnih raziskav in 
inovacij na podzemnih vo-
donosnikih. Vodna tehno-
logija in inovacije so tudi 
tema današnjega uvodne-
ga predavanja, na okroglih 
mizah pa bo beseda tekla 
še o prihodnosti vode ozi-
roma kako z inovacijami 
ohraniti vodne vire ter traj-
nostnem upravljanju vode. 
Ob koncu bodo predstavi-
li in nagradili inovativne in 
trajnostne rešitve za ohra-
njanje vodnega okolja in 
vodnih virov z razglasitvi-
jo zmagovalcev mednaro-
dnega razpisa Odgovorno 
do vode.

O ohranjanju vodnih virov

Jasna Paladin

Ljubljana – Avtor knjige je 
Primož Hieng, ki je doslej 
izdal že triindvajset knjig, od 
tega deset turističnih vodni-
kov. Znan je po svojih knji-
gah s fotografijami iz zraka 
in pustnih maskah, v zad-
njih letih pa se je posvetil tu-
rističnim vodnikom. Prizna-
va, da ga je k hoji spodbudi-
la predvsem epidemija, in v 
minulem letu je spoznal, da 
je skrajni čas, da se končno 
prebudimo, stopimo stran 
od pisalne mize ali udobja 
ob gledanju televizijskega 
programa in začnemo ho-
diti. Izbira poti zares ne bi 
smela biti težka, saj naj bi 
bilo v Sloveniji organizira-
nih poti kar med 400 in 700.

Sam jih je v knjigi izbral 
sto, pomemben delež pa 
predstavljajo tudi tiste na 
Gorenjskem. V vodniku so 
z uporabnimi podatki, opi-
si in privlačnimi fotogra-
fijami tako med drugim 

predstavljene tudi Lam-
bergova pot in Petrova pot 
v Begunjah, pot okrog jeze-
ra na Bledu, Pot pod kroš-
njami v Cerkljah, Čebelar-
ska učna pot in Sprehod 
med tovarnami slamnikov v 
Domžalah, Stara rudna pot 
na Jesenicah, naravoslov-
na učna pot na Stari grad v 
Kamniku, Koželjeva učna 
pot v Kamniški Bistrici, Pot 
pastirskih škratov na Krvav-
cu, Pot na sv. Jakoba v ob-
čini Medvode, Motniška tu-
ristična pot, Pot štirih gra-
dov v Preddvoru, Kneippo-
va bosonoga pot v Snoviku, 
Pot v Crngrob, Razgledna 
učna pot po Dolžanovi sote-
ski, Pot po stopinjah pastir-
jev na Veliki planini, Pot v 
Sušo in Pot kulturne dediš-
čine v Žirovnici. 

Avtor ugotavlja, da ima 
eno ali več tematskih poti 
danes že praktično vsaka ob-
čina in postajajo zares po-
memben element sloven-
skega turizma.

Tematske poti tudi 
na Gorenjskem
Izšel je vodnik Hodim, hodiš, hodimo, ki zajema 
kar sto pohodniških in tematskih poti po Sloveniji.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Društvo GRS Ka-
mnik in Gorska reševalna 
zveza Slovenije (GRZS) jut-
ri, 12. junija, ob 10. uri vabita 

na slovesnost, kjer se bodo 
pri spominski plošči spom-
nili na tragično preminule 
gorske reševalce na Okreš-
lju leta 1997. To je bila naj-
hujša nesreča slovenskih 

gorskih reševalcev v več kot 
stoletni zgodovini Gorske 
reševalne službe (GRS). 
Gorski reševalci Mitja Braj-
nik, Jani Kokalj, Luka Kar-
ničar, Rado Markič in Boris 

Mlekuž so 10. junija 1997 
umrli med usposabljanjem, 
ko so dvigali reševalca in po-
nesrečenca v reševalni vreči 
z jeklenico in vitlom v heli-
kopter. Jutri bo zbrane nago-
voril predsednik GRZS Ja-
nez Rozman, mašo bo daro-
val duhovnik Luka Demšar.

Jutri spominska slovesnost na Okrešlju

Kranj – Iz Društva Rdeči noski so sporočili, da so se bolnišnični 
klovni vrnili v bolnišnice in druge ustanove. V zadnjem letu so 
se, kot pravijo, dobro prilagodili razmeram in svoje delo op-
ravljali na daljavo – s pomočjo spletnih aplikacij in pod okni in 
balkoni ustanov, v katerih po navadi izvajajo svoje programe. 
»Zahtevno leto je za nami, marsikaj se je spremenilo v našem 
življenju, a ostali smo povezani – in to je bistveno,« poudarja 
Eva Škofič - Maurer, ambasadorka Društva Rdeči noski. Enkrat 
letno se bolnišnični klovni največje tovrstne organizacije v 
Evropi srečajo na tako imenovanem klovnskem taboru. Sre-
čanje je namenjeno izobraževanju, izmenjavi znanja, izkušenj 
in idej ter medsebojni podpori, načrtom in navdihu za pomoč 
otrokom v stiski. Letos ga, in sicer je v začetku tega tedna, 
gostila Slovenija.

Rdeči noski spet v bolnišnicah
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Ljudje bodo ostajali na po-
deželju le, če jim bomo zago-
tovili primarno infrastruk-
turo.« Na ta način bodo po 
ministrovih besedah zago-
tovili tudi nemoteno delova-
nje gospodarstva in še nap-
rej ohranjali nizko brezpo-
selnost, ki je značilna za to 
območje.

Ta čas se pospešeno odvi-
jajo vzdrževalna dela in prep-
lastitve zlasti na cesti Škofja 
Loka–Zminec in naprej pro-
ti Poljanam, kjer se v prihod-
nje obetajo še dodatna dela, 
je napovedal minister. Ve-
liko pozornosti namenja-
jo tudi železniškim poveza-
vam. »Ta čas se umešča v 
prostor drugi tir Ljubljana–
Škofja Loka in naprej pro-
ti Kranju. Vzporedno s tem 
pripravljamo dokumentaci-
jo za obnovo železniške po-
staje na Trati.« S škofjeloš-
kim županom Tinetom Ra-
dinjo sta ob tem spregovo-
rila tudi o problematiki že-
lezniškega prehoda na Trati. 
»Dogovorili smo se, da še ta 
teden podpišemo dogovor o 
umeščanju in izgradnji pod-
voza, ki bo rešil ta problem,« 
je povedal Radinja in dodal, 
da se ob tem nadejajo tudi 
začasne rešitve, s katero bi 
omogočili prehajanje mo-
tornih vozil. Kot je opozoril 
Radinja, bo namreč do izgra-
dnje podvoza minilo vsaj leto 
in pol. Minister in škofjelo-
ški župan sta se pogovarjala 
tudi o novi povezavi iz Škofje 

Loke proti Meji in naprej 
proti Vodicam. »Kmalu bo 
stekla gradnja obvoznice Vo-
dice; razpis je zaključen, ča-
kamo gradbeno dovoljenje 
in potem bi v juliju lahko za-
čeli delati,« je razložil minis-
ter in pojasnil, da bi na ta na-
čin radi ta del Slovenije, torej 
Škofjo Loko in njeno zaled-
je vse do Posočja, na enostav-
nejši način povezali z osred-
njim delom Slovenije. Tako 
z županom Škofje Loke kot 
Železnikov so se posebej do-
taknili še ceste Škofja Loka–
Železniki skozi Sotesko. Mi-
nister je napovedal, bi lahko 
prihodnje leto objavili razpis 
za izbiro glavnega izvajalca, 
a morajo pred tem pridobiti 
še dve zemljišči.

Minister si je ogledal te-
koče infrastrukturne projek-
te tudi v Žireh in občini Go-
renja vas - Poljane, kjer so 
osrednjo pozornost name-
nili predvsem četrti razvojni 
osi. Želja ministrstva je, da 
se v prihodnje četrta razvoj-
na os ne začne v Gorenji vasi, 
ampak pri Vodicah in konča 
na italijanski strani. Kot je 
pojasnil, del prihodnje če-
trte razvojne osi že predsta-
vlja cesta Trebija–Sovodenj, 
ki jo ta čas pospešeno obnav-
ljajo. Projekt je vreden skoraj 
pet milijonov evrov. Zajetna 
sredstva pa bodo po minis-
trovih besedah v prihodnjih 
sedmih, osmih letih vloži-
li tudi v kolesarske poveza-
ve na Škofjeloškem, pri če-
mer računajo tudi na evrop-
ska sredstva.

Veliko vlagajo  
v infrastrukturo
31. stran

Maša Likosar

Žabnica – Tone Šifrer s 
kmetije Boncelj v Žabni-
ci se je rodil 8. junija leta 
1911. Po dokončanem štu-
diju slavistike je služboval 
na Ptuju, v Ljutomeru in 
Murski Soboti. Zaradi ne-
naklonjenosti tedanje ob-
lasti sprva ni dobil izobraz-
bi primernega dela. Op-
ravljal je kmečka dela, med-
tem pa ves čas uril literarno 
pero. Ker je želel, da njego-
vo ime ostane skrito, je pi-
sal pod psevdonimom Jern 
Ledina. Ob okupaciji se je 
vrnil v rojstni kraj in sode-
loval v NOB. 

Po besedah nečaka Vla-
dimirja Pirca, prav tako sla-
vista, Tone Šifrer sodi med 
najizrazitejše literarne pred-
stavnike Sorškega polja, nje-
gova dela pa so prežeta z iz-
razito rahločutno in izpove-
dno noto. »Tragika usode 
Toneta Šifrerja je v prezgo-
dnji smrti, ki se je dogodila 
ravno ob njegovem ustvar-
jalnem začetku. Padel je kot 
talec v avstrijskem tabori-
šču Mauthausen leta 1942 
na Hitlerjev rojstni dan,« 
je pojasnil Pirc in nadalje-
val: »Veljal je za intelektual-
ca, ki je tesno povezan z va-
škim življenjem, naravo in 

predvsem Sorškim poljem, 
kar se odraža v njegovem 
unikatnem literarnem opu-
su, ki zajema tako prozo kot 
poezijo in delno tudi drama-
tiko.« 

Kljub temu da je Šifrer pi-
sal le nekaj let, je za seboj 
pustil širok nabor pesmi, 
pripovedi in povesti, ki jih je 
po njegovi smrti uredil in iz-
dal brat Jože Šifrer. Preden 

je Bonceljnov Tone, kot so 
ga poznali sovaščani, odšel 
k vojakom, je nekaj svojih 
zapisanih del spravil tudi v 
skrinjo in jo po pripovedo-
vanju drugih članov družine 
zakopal nekje na vrtu. Po-
tomci so jo iskali, a je doslej 
še niso našli. 

Slovesnost ob obletnici 
rojstva so Šifrerjevi sorodni-
ki pripravili v sodelovanju s 

Krajevno skupnostjo Žab-
nica, Društvom upokojen-
cev Žabnica in Podružnič-
no šolo Žabnica. Nastopi-
la je tudi domačinka Breda 
Fabjan, ki je kot osemletno 
dekle imela čast, da je Tone-
ta Šifrerja osebno spoznala. 
Spomni se, da ji je podarjal 
knjige, zlasti pa ji veliko po-
meni, da jo je v času vojne 
učil slovenščino. 

Slavist s Sorškega polja 
Stodeseto obletnico rojstva slavista, pesnika in pisatelja Toneta Šifrerja so s slovesnostjo zaznamovali 
pred hišo v Žabnici, ki stoji na mestu njegove rojstne hiše.

Na mestu, kjer je nekoč stala rojstna hiša Toneta Šifrerja, so zgradili novo in v njegov 
spomin nanjo namestili spominsko ploščo. V njej živijo Primož Šifrer z ženo Ano in otroki 
Ajdo, Lovrom in Jakobom ter Primoževa starša Marinka in Tomaž Šifrer; slednji je nečak 
Toneta Šifrerja. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na eni 
prejšnjih sej so člani škof-
jeloškega občinskega sve-
ta od Glasbene šole Škofja 
Loka zahtevali pripravo do-
kumenta identifikacije in-
vesticijskega projekta za na-
bavo in montažo orgel. Tak-
rat so namreč razpravljali o 
porabi presežkov sredstev 
v javnih zavodih, glasbena 
šola pa je predlagala, da oko-
li 170 tisoč evrov, ki so jih 
prihranili v več letih, pora-
bijo za nakup orgel. Orgle bi 
postavili na koru Špitalske 
cerkve na Spodnjem trgu, 
kjer že sicer pogosto poteka-
jo koncerti škofjeloške glas-
bene šole, svetniki pa so tak-
rat menili, da bi to obogatilo 
tudi kulturno ponudbo Ško-
fje Loke.

Razprava na junijski seji 
občinskega sveta je pokaza-
la, da so mnenja glede orgel 

deljena. Šest svetnikov je 
glasovalo proti predlože-
nemu dokumentu, trije se 
niso želeli opredeliti, 18 jih 
je orgle podprlo. Glasova-
nje je na seji na daljavo po-
tekalo poimensko. Svetni-
ki, ki nasprotujejo orglam, 
so izrazili pomisleke glede 
stroškov nakupa in monta-
že tega inštrumenta, ki se 
utegnejo še povečati. Skrbi 
jih ekonomska upraviče-
nost naložbe, češ da je na-
menjena le peščici učen-
cev. Ob tem so znova izra-
zili tudi pomisleke o naje-
mnini, ki jo plačujejo za-
sebnemu lastniku Puštal-
skega gradu, kjer je sedež 
glasbene šole, in menili, da 
bi morala imeti prostorska 
rešitev glasbene šole pred-
nost pred nakupom orgel. 
Razmišljali so o morebi-
tnih alternativah, denimo 
veliko cenejših elektron-
skih orglah. Spraševali so 

se, kako da se šola odloča 
za tako drago naložbo, ko ji 
manjka tudi drugih inštru-
mentov in si nekatere celo 
izposoja. Ravnatelj Klemen 
Karlin je pojasnil, da bo na-
kup in namestitev orgel ter 
nekatera s tem povezana 
dela v Špitalski cerkvi (po-
tekala bodo pod kulturno-
varstvenimi pogoji) veljala 
okoli 210 tisoč evrov, manj-
ši del stroškov za dodatna 
dela bodo pokrili sami. Za-
vrnil je tudi očitke o nena-
tančni oceni stroškov. Gle-
de alternativnih oblik or-
gel je dejal, da so mehanske 
orgle standard, ki ga glasbe-
nim šolam predpisuje drža-
va, glede drugih inštrumen-
tov pa, da je večina manjka-
jočih že nakupljenih, neka-
tere pa si za učence res iz-
posojajo. Svetnikom, ki so 
dvomili o dokumentu iden-
tifikacije projekta, je vod-
ja občinskega oddelka za 

družbene dejavnosti Rok 
Primožič povedal, da je 
pripravljavca dokumenta 
glasbeni šoli priporočila ob-
čina in naj bi bil torej vero-
dostojen. Svetniki so spra-
ševali tudi o možnosti op-
rostitve najemnine v cerkvi, 
češ da se bodo orgle upora-
bljale tudi pri liturgiji. V 
Špitalski cerkvi so obred-
li le nekajkrat na leto, kljub 
temu pa je lahko najem še 
stvar dogovora. Na vpraša-
nje, ali se da orgle prestavi-
ti na drugo lokacijo, če bi se 
v prihodnosti kdaj zgodilo, 
da glasbena šola dobi nove 
prostore, je ravnatelj Karlin 
dal pritrdilen odgovor.

Glavnina svetnikov nakup 
orgel podpira, češ da bo z nji-
mi Škofja Loka le pridobila. 
Večina pa se tudi strinja, da 
bi kazalo pripraviti posebno 
razpravo o prihodnjih pro-
storskih možnostih glasbe-
ne šole.

Orgle razdelile svetnike
Večina občinskih svetnikov v Škofji Loki je podprla dokument o investicijskem projektu nakupa 
in postavitve orgel za potrebe Glasbene šole Škofja Loka, več svetnikov pa meni, da je naložba 
prepotratna.Mateja Rant

Škofja Loka – Staro mestno 
jedro Škofje Loke bo jutri 
znova oživelo v ritmu glas-
benih inštrumentov. Nasto-
pi mladih glasbenikov, ki jih 
v okviru 16. O'glasbene Loke 
pripravlja Glasbena šola Ško-
fja Loka, se bodo začeli ob 9. 
uri na Loškem gradu, kjer bo 
najprej mogoče prisluhniti 
pevskemu zboru in šolske-
mu pihalnemu orkestru. Na 
različnih lokacijah po mestu 
se bodo nato zvrstili še nas-
topi drugih mladih glasbeni-
kov in učenk baleta. Ob 10., 
11. in 12. uri bodo na veli-
kem platnu Kristalne dvora-
ne Sokolskega doma predva-
jali Pravljico o glasbeni skri-
njici, v mestu pa bo mogo-
če srečati še trobilni ansam-
bel v posebnih nošah – na-
stopili bodo namreč tudi go-
stje iz pobratenega Freisin-
ga. V Nunski cerkvi v Blaževi 
ulici se bodo proti večeru od-
vili trije zaključni recitali: ob 

17. uri bodo nastopili flavtisti 
Dora Hostnik, Zala Hostnik 
in Nikola Jocić, ob 18. uri pi-
anista Manca Novljan in An-
drej Karlin, ob 19. uri pa har-
monikar Matevž Hostnik in 
Trio Hostnik. Nato pa sledita 
še dva koncerta: ob 20. uri bo 
v Kapucinski cerkvi koncert 
baročne glasbe, na katerem 
bo pod vodstvom dirigen-
ta Tilna Drakslerja in s soli-
sti Glasbene šole Škofja Loka 
nastopil ansambel Camera-
ta Puštal, ob 21. uri pa bo na 
Trgu pod gradom koncert or-
kestra Brass Band Slovenija 
pod vodstvom dirigenta Ale-
ksandra Čonča. Vstop na vse 
dogodke je prost, organiza-
torji pa v luči epidemije po-
zivajo k odgovornemu samo-
zaščitnemu ravnanju: v not-
ranjih prostorih je obvezna 
uporaba mask, tudi na pros-
tem pa je treba vzdrževati za-
dostno medsebojno razdaljo 
in se izogibati, da bi na posa-
meznih prizoriščih nastajala 
nepotrebna gneča.

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

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

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

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

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

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

Aleš Senožetnik

Mengeš – V stečajnem po-
stopku družb Kontura in Za-
ložba Izolit bo danes poteka-
la dražba Ravbarjevega gra-
du na območju Gobavice v 
Mengšu in enajstih parcel v 
skupni površini dobrih 13 ti-
soč kvadratnih metrov. Kot 
sta v razpisu javne dražbe, 
objavljenem na Ajpesu, zapi-
sala stečajna upravitelja Ta-
dej Vodičar in Janez Pusta-
tičnik, izklicna cena za celo-
ten paket z gradom, zemljiš-
či in pomožnimi objekti zna-
ša 2,5 milijona evrov, v ceno 
pa ni všteto plačilo pripadajo-
čih davkov. Dražba bo pote-
kala danes ob 11. uri v Ljublja-
ni, dražitelji pa lahko izklic-
no ceno povečujejo po kora-
kih za deset tisoč evrov. 

Ravbarjev ali Zgornji grad, 
kot ga tudi imenujejo v Men-
gšu, na glavnem portalu nosi 
letnico 1567. Takrat ga je na-
mreč zgradil Jurij Haller, v 
svoji večstoletni zgodovini pa 
je zamenjal več lastnikov. Kot 
so zapisali na spletnih stra-
neh mengeške občine, so po 
drugi svetovni vojni grad in 

posestvo podržavili in ga sku-
paj s posestvom kot splošno 
ljudsko premoženje dode-
lili Državnemu podjetju za 
gozdne semenarne in dreves-
nice Ljubljana, marca 1963 pa 
je prešel v upravljanje družbe 
Semesadike Mengeš. Leta 
1982 je grad kupila obrtna 
zadruga Zora Domžale in ga 
tudi obnovila. Zadnji lastnik 

gradu je bil Zdravko Grginič, 
lastnik Založbe Izolit, ki je da-
nes v stečaju. Grad je odkupil 
leta 2005, in kot je pred leti po-
jasnil v pogovoru za Domžal-
ske novice, je obnova, ki jo je 
zaupal biroju Kragelj arhitek-
ti, trajala sedem let. Objekt je 
uredil v funkcionalno bivanj-
sko enoto in v njem tudi ne-
kaj časa stanoval. 

Še pred stečajem Založ-
be Izolit leta 2017 je bilo 
lastništvo gradu preneseno 
na družbo Kontura. Grad se 
je v preteklosti že prodajal za 
18 milijonov evrov, tudi da-
našnja dražba pa bo že četr-
ta po vrsti. Na prvi sta stečaj-
na upravitelja grad neuspe-
šno poskusila prodati za 4,35 
milijona evrov.

Ravbarjev grad na dražbi
Danes bo potekala dražba obnovljenega Ravbarjevega gradu v Mengšu. Izklicna cena za grad skupaj  
s pomožnimi objekti in pripadajočimi zemljišči je dva milijona in pol evrov.

Ravbarjev grad v Mengšu

Jasna Paladin

Kamnik – Stari grad nad Ka-
mnikom je s svojimi ruševi-
nami kulturni spomenik lo-
kalnega pomena in prilju-
bljena izletniška točka do-
mačinov, in čeprav v zad-
njem obdobju največ po-
zornosti pritegne razgledna 
ploščad (ki še ni odprta za 
obiskovalce), pa si na občini 
že dlje časa prizadevajo ob-
noviti tudi ruševine dotraja-
nega obzidja, ki priča o nek-
daj mogočnem gradu, ki so 
ga graščaki sicer zapustili 
že v 16. stoletju, ko je grad 
najprej močno poškodoval 
močan potres, nato pa še po-
žar, ko je vanj treščila strela.

Na razpis ministrstva za 
kulturo so prijavili projekt 

Sanacija zidov obrambne-
ga hodnika med 1. in 3. vho-
dom – Stari grad – spome-
nik lokalnega pomena; in 
bili uspešni Dobili bodo 

štirideset tisoč evrov. Čaka 
jih zelo zahtevno delo, saj je 
obrambni zid zelo načet za-
radi prepadne lege, erozije, 
vegetacije, hkrati pa tik ob 

zidu poteka tudi zelo obiska-
na pešpot. »Predvideni po-
segi bodo zagotovili stabil-
nost celemu kompleksu in 
preprečili nadaljnje uniče-
nje oziroma izgubo ogrože-
nih varovanih lastnosti tega 
arheološkega najdišča. S po-
segi, ki temeljijo na konser-
vatorskem pristopu, bomo 
celostno ohranili in prezen-
tirali ruševine in vzpostavili 
strukturno stabilno in varno 
okolje. Predvideni postopki 
bodo z upoštevanjem avten-
tičnih vrednot znatno pri-
pomogli k varovanju in oh-
ranitvi celovitosti spomeni-
ka,« pojasnjujejo na občini, 
kjer se zavedajo, da ima Sta-
ri grad še zelo velik turistični 
potencial, ki ga v prihodnje 
nameravajo bolje izkoristiti.

Obnova obzidja na Starem gradu
Občina Kamnik je bila uspešna na javnem razpisu ministrstva za kulturo.

Ruševine obzidja Starega gradu nad Kamnikom

Drnovšek je poudaril, da 
je za zagotovitev stoletne 
poplavne varnosti Železni-
kov treba zgraditi tudi za-
drževalnik pod Sušo. »Tako 
voda ob neurju ne bo zdrve-
la v Železnike, ampak se 
bo zadrževalnik počasi pol-
nil in se bo voda kontroli-
rano spuščala skozi Žele-
znike, da ne bo nikjer pres-
topala bregov,« je razložil. 
Drnovšek pričakuje, da naj 
bi se gradnja zadrževalnika 
z dvajset metrov visoko ze-
meljsko pregrado začela ju-
nija prihodnje leto, konča-
la pa najkasneje sredi leta 
2024, pri čemer računajo, 
da bo glavnina del končana 
do konca leta 2023, kar je 
potrebno tudi zaradi črpanja 

evropskih sredstev. Za celo-
ten projekt vodnih ureditev, 
ki je ocenjen na 34 milijonov 
evrov, imajo namreč odobre-
nih blizu 18 milijonov evrov 
kohezijskih sredstev. 

Marko Trampuž iz podjetja 
Kolektor Koling je povedal, 
da gre za zelo zahteven pro-
jekt. Projektiranje naj bi tra-
jalo leto dni, gradnja pa slabi 
dve leti, a bodo po napovedih 
Trampuža projektiranje sku-
šali pospešiti, da bodo prido-
bili več časa za izvedbo del.

Uresničitev projekta v Že-
leznikih težko pričakujejo; 
ne nazadnje so bile katastro-
falne poplave že leta 2007. 
»Nismo pričakovali, da bo 
trajalo tako dolgo, si je pa 
tudi težko zamisliti, skozi 
kaj vse smo šli v teh letih,« je 
dejal župan Anton Luznar.

Podpisali pogodbo 
za zadrževalnik
31. stran

Snovik – Občina Kamnik, Zadruga KIKštarter, KIKštarter po-
speševalnik, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in 
Podjetniški klub Kamnik ta konec tedna, od petka do nedelje, 
v Termah Snovik pripravljajo Vseslovenski turistični start-up 
vikend, na katerem bodo podjetniki oblikovali svoje podje-
tniške ideje, ki bodo kamniški turizem dvignile na višji nivo, 
ter jih nato v nedeljo, 13. junija, od 17. ure dalje predstavljali 
strokovni komisiji. Ta bo izbrala najboljše, ki jih bo finančno 
podprla tudi Občina Kamnik. V ta namen je občina namreč že 
objavila javni razpis, na katerem bodo razdelili 35 tisoč evrov.

V nedeljo bodo izbrali najboljšo turistično idejo

Volčji Potok – Med 11. in 18. junijem bodo v Arboretumu prip-
ravili teden vrtnic, še posebno pestro pa bo ta konec tedna, 
ko bodo gostili že 18. Slovenski dan vrtnic in Vrtnični vikend. 
Pripravljajo strokovna vodenja, prodajni sejem in kulturno 
dogajanje. Vrtnice so na ogled v treh rozarijih, letos prvič 
pa vabijo tudi k ogledu intermedijske razstave VRTN!CA, ki 
je pilotni projekt Mreže raziskovalnih centrov umetnosti in 
kulture. Vrtnice bodo »premaknili« iz naravnega okolja v 
literarno, zvočno in vizualno ponazoritev in intermedijsko 
namestitev.  Razstava bo na ogled v prostorih stare uprave.

Teden vrtnic v Arboretumu

Škofja Loka – V Škofji Loki bo jutri, 12. junija, potekala že tra-
dicionalna akcija mobilnega zbiranja delujočih in nedelujočih 
električnih ter elektronskih aparatov. Občani jih bodo lahko 
oddali od 9. do 13. ure na Kapucinskem trgu (nasproti glavne 
avtobusne postaje). Delujoča oprema bo predana v ponovno 
uporabo, nedelujoča pa v recikliranje. Akcijo skupaj organi-
zirajo Komunala Škofja Loka, ZEOS in Občina Škofja Loka.

Akacija zbiranja (ne)delujočih aparatov

Radomlje – Občina Domžale se je lotila gradnje pločnika in 
rekonstrukcije Opekarniške ulice; dela bodo potekala vse do 
konca avgusta. Za izvedbo povezave novega fekalnega kanala 
na glavni kanal pa bo treba izvesti popolno zaporo Ceste Ra-
domeljske čete. Od petka, 11., do nedelje, 13. junija, bo zaradi 
del vzpostavljena popolna zapora Ceste Radomeljske čete v 
Radomljah. Obvozi bodo označeni.

Popolna zapora Ceste Radomeljske čete
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Ljubljana – Slovenska 
ženska A-ekipa v tehničnih 
disciplinah alpskega smuča-
nja je na Ljubljanskem gra-
du predstavila potek doseda-
njih priprav in spregovorila 
tudi o ciljih. Priprave pote-
kajo po načrtih, velika spre-
memba pa je, da dekleta ve-
činoma trenirajo skupaj kot 
ena ekipa.

Potek priprav je predsta-
vil Sergej Poljšak, odgovor-
ni trener: »Že v času lanske 
sezone je bilo veliko govora 
o tem, da bi bilo dobro, da 
bi dekleta več trenirala sku-
paj, predvsem zaradi inter-
ne konkurence, da se ima-
jo nenehno na očeh in ima-
jo primerjavo o svoji prip-
ravljenosti. Prepričan sem, 
da nam bo v prihodnji se-
zoni to uspelo. Lani je bila 
stvar še bolj razpršena, letos 
pa smo poskusili stvari toli-
ko združiti, da bodo dekleta 
v glavnem nenehno trenira-
la skupaj. To ne pomeni, da 
nobena ne bo naredila nič 
individualno. Individualna 
avtonomija je, v glavnem pa 
se trenira skupaj.« Žensko 

A-ekipo v tehničnih discipli-
nah sestavljajo tekmovalke 
Meta Hrovat (ASK Kranjska 
Gora), ki je edina Gorenj-
ka, Tina Robnik (SK Luče), 
Andreja Slokar (SK Dol Aj-
dovščina) in Ana Bucik (SK 
Gorica). Poleg Poljšaka sta 
v strokovnem vodstvu kot 
trenerja še Škofjeločan Bo-
štjan Božič in Livio Mago-
ni. Italijan je bil zadnja leta 
trener Slovakinje Petre Vl-
hove, najboljše smučarke 
pretekle zime. Vrnil se je v 
Slovenijo. Pred leti je že bil 
v štabu Tine Maze. »Imam 
dober občutek in mislim, da 
je to zelo močna ekipa. Lah-
ko veliko napredujemo. Z 
ostalimi trenerji sodelujem 
brez problema, smo močna 
ekipa in s pomočjo zveze v 
ozadju so lahko ta štiri de-
kleta zelo hitra,« je povedal 
Livio Magoni, ki bo odgovo-
ren predvsem za Meto Hro-
vat. Ta je z dosedanjim sode-
lovanjem z njim zadovoljna: 
»Opravili smo pet zelo kvali-
tetnih dni na snegu. Vreme 
je služilo tako, kot bi si lahko 
samo želeli. Premikamo se v 
pravo smer, energija je bila 
res dobra. Tako nadaljevanje 

poletne pripravljalne sezone 
si lahko samo želimo.« Lani 
je bila na tekmah svetovnega 
pokala v veleslalomu dvakrat 
tretja. Njen prvi cilj za novo, 
olimpijsko sezono je kon-
stantnost. Kot pravi, želi biti 
ves čas med najboljšimi ve-
leslalomistkami na svetu, se 
prebiti med elitno sedmeri-
co in tam ostati, v slalomu pa 

bi rada sezono končala v naj-
boljši petnajsterici.

Janez Slivnik, vodja repre-
zentanc, meni, da je to naj-
boljša ekipa na svetu, da so 
vsa štiri dekleta sposobna 
vrhunskih rezultatov. Poleg 
tega je zatrdil, da so tudi po 
trenerski plati najboljši na 
svetu. Cilj v novi sezoni bo 
tako olimpijska medalja.

Po novem trenirajo skupaj
Meta Hrovat se na novo sezono pripravlja s trenerjem Liviem Magonijem, ki je v zadnji sezoni do 
velikega kristalnega globusa popeljal Slovakinjo Petro Vlhovo. Italijan je nova okrepitev v slovenski 
ženski A-ekipi za tehnične discipline, ki bo čim več treninga skušala opraviti skupaj.

Meta Hrovat je zelo zadovoljna s potekom dosedanjih 
priprav na sezono in si želi, da bi šlo tako tudi naprej. 

Škofja Loka – Ta konec tedna bo v Postojni potekal zaključni 
turnir balinarske Super lige, na katerem pa presenetljivo ne bo 
nastopila Trata, sicer najuspešnejši slovenski klub s 15 naslovi 
državnega prvaka. Na zaključni turnir bi škofjeloške balinarje 
peljala le dvojna zmaga moštva Velenje Premogovnik na za-
ostalih tekmah proti lanskemu prvaku Skali iz Sežane, a sta 
tekmeca minuli konec tedna zabeležila vsak po eno zmago. 
Redni del prvenstva je tako Trata končala na tretjem mestu 
v skupini A, za Skalo in Velenjčani. Para sobotnega polfinala 
zaključnega turnirja sta Skala – Marjetica Koper in Agrochem 
Hrast – Velenje Premogovnik. Zmagovalca se bosta pomeri-
la v nedeljskem velikem finalu, poraženca pa bosta osvojila 
končno tretje mesto.

Zaključni turnir brez Trate
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Kranj – V sredo so nogometaši v tretji slovenski nogometni 
ligi – zahod odigrali tekme zadnjega, dvajsetega kroga. V sku-
pini za prvaka so nogometaši moštva Tinex Šenčur zmagali v 
Ljubljani. Z 1 : 4 so ugnali nogometaše Svobode Ljubljana in 
na koncu osvojili v ligi tretje mesto za nogometaši Ilirije 1911 in 
Etne Izola. V skupini za obstanek se je tekma med nogometaši 
Šobca Lesce in Arola Škofja Loka končala neodločeno z 2 : 2. 
Visoko zmago na gostovanju pa so dosegli nogometaši Save 
Kranj, ki so Zagorje premagali s kar 0 : 6. Nogometaši Žirov 
so bili tokrat prosti. Prvenstvo so končali na devetem mestu, 
Sava Kranj na enajstem, Arol Škofja Loka na dvanajstem in 
Šobec Lesce na trinajstem mestu.

Tinex Šenčur je tretji

Predoslje – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v 
ponedeljek na Brdu pri Kranju priredil sprejem za prejemnike 
Bloudkovih priznanj za leto 2020. Zaradi posebnih okoliščin 
pandemije covida-19 je lani podelitev potekala na prilagojen 
način. Obeležila jo je slavnostna filmska predstavitev dogodka. 
Nagrajence je nagovoril tudi Viki Grošelj, predsednik Odbora 
za podeljevanje Bloudkovih priznanj, v imenu prejemnikov 
priznanj pa je spregovoril Beno Lapajne, član moške roko-
metne reprezentance 2004, prejemnice Bloudkove nagrade 
2020 za vrhunski mednarodni dosežek. Med nagrajenci so 
tudi Gorenjci. Bloudkovo nagrado je prejel Tadej Pogačar (za 
vrhunski mednarodni dosežek), Bloudkovo plaketo pa Alex 
Cisar (za pomembni tekmovalni dosežek v športu), Gregor 
Habjan (za pomemben prispevek k razvoju slovenskega špor-
ta), Aleš Česen v navezi z Luko Stražarjem in Lovro Planko 
(oba za pomemben tekmovalni dosežek v športu).

Predsednik sprejel Bloudkove nagrajence
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Cerklje na Gorenjskem – Kolesarji so se v soboto pomerili na 
kolesarskem Vzponu za kralja in kraljico Krvavca. V 16. izvedbi 
so okronali Italijana Andreo Calza (Bike shop racing), ki je v 
cilj prišel s časom 37 minut in 53 sekund, in Slovenko Evo 
Zorman (KK Polinkovalnica Celje), ki je za traso potrebovala 
46 minut in 47 sekund. Na krajši razdalji, katere cilj je bil Pr' 
Ambružarju, je bil med moškimi absolutno najhitrejši Robert 
Mulej (KK Brda Dobrovo, 31:02), med ženskami pa Suzana 
Šeme (KD LPP, 41:49). Na startu dirke, ki je potekala v orga-
nizaciji ŠD Bam.Bi, je bilo 129 kolesarjev.

Krona s Krvavca Italijanu in Evi

Vzpona na Krvavec se je udeležilo skoraj 130 kolesarjev.  
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Maja Bertoncelj

Železniki – Gorski tekači so 
se v nedeljo na 25. Mednaro-
dnem teku na Ratitovec po-
merili za naslove državnih 
prvakov – v članskih in mla-
dinskih kategorijah v disci-
plini gor, za dečke in dekli-
ce pa gor-dol.

Obetal se je zanimiv boj, 
na koncu pa je bil kar pre-
pričljivo najhitrejši Timo-
tej Bečan (KGT Papež). S ča-
som 1 ura in 16 sekund je 
postavil nov najhitrejši čas. 
Drugi je bil Luka Kovačič 
(KGT Papež, 1;01:21), tret-
ji pa Primož Porenta (AD 
Olimpik, 1;04:40). V ženski 

konkurenci je zmagala Nuša 
Mali (AK Olimpija, 1;12:41) 
pred Mojco Koligar (1;14:15) 
in Tino Klinar (1;20:23, obe 
KGT Papež). »Vedel sem, da 
moram konkurenci na za-
četni ravnini narediti kar se 
da težak začetek, nato pa na 
vzponu vzdrževati visok ri-
tem, da me nihče ne ujame. 
Skozi celoten vzpon sem se 
počutil zelo dobro. Nazaj ni-
sem pogledal niti enkrat, 
saj sem bil prepričan vase. 
Zmaga in rekord – zelo sem 
zadovoljen. Več si ne bi mo-
gel želeti,« je pojasnil Med-
voščan Timotej Bečan.

Prireditev je uspešno iz-
vedlo AD Železniki.

Postavil rekord Ratitovca

Na teku na Ratitovec je bilo pričakovati obračun za zmago 
med Luko Kovačičem (številka 74) in Timotejem Bečanom 
(številka 72), na koncu pa je bil z novim rekordom proge 
prepričljivo hitrejši slednji. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Rateče – Smučarski tekači so 
v snežnem tunelu v Planici 
predstavili potek dosedanjih 
priprav in načrte za naprej. 

»Šele dober mesec je, od-
kar se pripravljamo na novo 
sezono. En sklop priprav 
smo opravili, jutri za deset 
dni odhajamo na ledenik 
Dachstein, kjer bomo sku-
šali izkoristiti dobre snežne 
pogoje. Čez poletje, tja do je-
seni, nas čakajo novi trenin-
gi. Prvi mesec je bolj uvaja-
len, zdaj pa se bodo obreme-
nitve počasi stopnjevale in 
računam, da bodo tekmo-
valci znova dobro pripravlje-
ni, kot so v preteklih letih že 

bili,« je v sredo povedal Nejc 
Brodar, glavni trener slo-
venske reprezentance. Ana-
marija Lampič, ki še naprej 
trenira pod vodstvom Italija-
na Stefana Saracca, ima dru-
gačen načrt. Lani je trenira-
la večinoma sama, letos se 
ji je pridružil mlajši brat Ja-
nez in skupaj s partnerjem 
Boštjanom Klavžarjem, ki 
prevzeme velik del trener-
skega dela, gredo v ponede-
ljek na priprave na Korčulo. 

Del prve ekipe sta poleg 
njiju še Eva Urevc in Miha 
Šimenc, ki je lansko zimo 
zaradi poškodbe izpustil. 
Tako kot Urevčeva se je pred 
olimpijsko sezono odločil za 
menjavo smuči.

Tekači v snežnem tunelu

Eva Urevc, Anamarija Lampič, Janez Lampič in Miha 
Šimenc so se v sredo predstavili v snežnem tunelu v 
Nordijskem centru Planica. / Foto: Tina Dokl
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  in zaposlimo

MEHANIKA ZA AVTOBUSE m/ž
(Bus-Mechaniker)

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

Izvajanje razlic
v

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

Potrebno je poznavanje podroc
v

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

Potrebno je dobro znanje nemškega jezika

Nudimo vam številne dodatne ugodnosti

Brezplac
v

no službeno stanovanje v Althofnu (ca. 55 m2)

Plac
v

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

v

amo tudi vec
v

 (delo za polni delovni c
v

as, 40 ur/teden)

Bus-Mechaniker bzw.

nutzfahrzeugtechniker
m/w/d Vollzeit

Bewerbungen an:
jobs@hofstaetter.eu 

Details unter:
www.hofstaetter.eu/karriere

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

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

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

Gute Deutschkenntnisse nötig

viele firmeninterne Benefits nutzen

Firmenwohnung in Althofen kostenlos (ca. 55m²)

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

sucht Verstärkung

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Österreich

T +43 (0) 4262 2238

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

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Avstrija

T +43 (0) 4262 2238

-  zaposlitev za nedoloc
v

en c
v

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

v

a
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Aleš Senožetnik

Ljubljana – Na Dnevih slo-
venskega lesarstva, ki ga 
pripravljata agencija Spirit 
Slovenija in Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo, so udeleženci ok-
roglih miz, strokovnih pre-
davanj in drugih dogodkov 
analizirali stanje in naslovi-
li izzive slovenske lesnopre-
delovalne industrije. 

Kriza, ki jo je v preteklih me-
secih povzročila pandemija 
covida-19, v panogi vendar-
le ni pustila večjih posledic. 
Kot je na sredini novinarski 

konferenci povedal direktor 
združenja lesne in pohištve-
ne industrije pri gospodarski 
zbornici Igor Milavec, so po 
prvih analizah nedavno obja-
vljenih podatkov Ajpesa celo 
pozitivno presenečeni, saj so 
pričakovali hujše padce. Do-
biček je v primerjavi z letom 
prej celo nekoliko narasel in 
se približal šestdesetim mili-
jonom evrov, tudi promet je 
bil ob koncu minulega leta 
že na ravni tistega iz kon-
ca leta 2019, padec prodaje 
pa je manjši od deset odstot-
kov. »Najslabše je, da smo v 
panogi izgubili nekaj več kot 

petsto delovnih mest,« je iz-
postavil Milavec, ki ga na dru-
gi strani veseli, da je dodana 
vrednost na zaposlenega pre-
segla štirideset tisoč evrov. 

Kot pravi Milavec, ima 
lesnopredelovalna industri-
ja kot panoga, ki pomembno 
prispeva k zmanjševanju 
ogljičnih izpustov, v Slove-
niji še velik potencial.

Da je Slovenija za Fin-
sko in Švedsko tretja naj-
bolj gozdnata država v Evro-
pi, je poudaril tudi direktor 
Spirita dr. Tomaž Kostanje-
vec, ki ga veseli, da lesna in-
dustrija skupaj s pohištveno 

beleži rast. Njen razvoj spod-
buja tudi država. Kot je dejal, 
trenutna višina nepovratnih 
sredstev, ki jih bodo imeli na 
agenciji na voljo za sofinan-
ciranje projektov s področja 
krožnega gospodarstva, dvi-
ga produktivnosti in razvo-
ja raziskav in inovacij, zna-
ša 188,5 milijona evrov, tudi 
z drugimi programi pa želi-
jo slovenskim podjetjem po-
magati pri osvajanju global-
nih trgov in spodbujati po-
trošnike k nakupu izdelkov 
iz slovenskega lesa. 

Generalni direktor direk-
torata za lesarstvo na gospo-
darskem ministrstvu Da-
nilo Anton Ranc je pouda-
ril, da vlada v okviru načrta 
za okrevanje in odpornost 
ter nove finančne perspek-
tive pričakuje 67 milijonov 
evrov za lesnopredelovalno 

industrijo, med pomembni-
mi aktivnostmi pa je omenil 
tudi t. i. zelena javna naroči-
la, s katerimi bo spodbudila 
gradnjo javnih stavb z lesom. 
Z večjo uporabo lesa si želijo 
znižati emisije toplogrednih 
plinov, k čemur jih zavezuje-
jo cilji Evropske komisije. 

Kljub številnim priložnos-
tim se panoga spopada še s 
številnimi izzivi. Kot je po-
udaril Milavec, je trenutno 
največja težava pomanjka-
nje lesa, s čimer se spopa-
da cela Evropa, ne le Slove-
nija. »Delno se pozna pove-
čana poraba, delno pa, da ve-
rige niso v polnosti delova-
le. Podjetja imajo zato ve-
like težave, dobavni roki se 
daljšajo, cene pa rastejo, kot 
rastejo tudi pri drugih mate-
rialih,« je dejal Milavec. Pri 
dolžinsko spojenem lesu 
zaznavajo kar stoodstotno 
rast, v ekstremnih primerih 
pa celo do tristoodstotno, je 
omenil Milavec.

Predsednik Obrtno-pod-
jetniške zbornice Slove-
nije Branko Meh je poleg 

pomanjkanja lesa, s kate-
rim se srečuje, omenil še en 
pereč vidik slovenske lesno-
predelovalne industrije: 
»Slovenska hlodovina gre na 
Kitajsko in v sosednje drža-
ve, nazaj pa uvažamo poliz-
delke in izdelke. Verjetno to 
ni namen naše države. Naš 
namen bi moral biti, da po-
lizdelke in izdelke izvažamo 
in prodajamo tako na evrop-
skih kot svetovnih trgih.« 
Kot je še dejal, za področje 
lesarstva nobena izmed doz-
dajšnjih vlad ni naredila do-
volj, kljub temu da poleg tu-
rizma, prav lesnopredeloval-
na industrija zaradi narav-
nih danosti ponuja najbolj-
šo možnost razvoja države. 

V okviru Dnevov sloven-
skega lesarstva je v Cankar-
jevem domu še danes na 
ogled tudi razstava lesenih 
izdelkov slovenskih moj-
strov Čar lesa. Podelili pa 
so tudi priznanja in nagra-
de za lesarski presežek leta. 
Med tremi nagrajenci je tudi 
Barbara Šubic iz žirovskega 
podjetja M Sora.

Velik potencial v lesu
Kot ena najbolj gozdnatih držav ima Slovenija v lesu veliko potencial, a se 
tako kot druge evropske države tudi slovenska lesnopredelovalna industrija 
srečuje s pomanjkanjem lesa.

Danilo Anton Ranc, dr. Tomaž Kostanjevec, Igor Milavec in Branko Meh 

Do danes je na ogled tudi razstava Čar lesa.

Aleš Senožetnik

Kranj – Družba Goodyear 
Slovenija je minuli teden ob-
javila rezultate poslovanja v 
lanskem letu, ki so ga močno 
zaznamovali epidemija covi-
da-19 in z njo povezani ukre-
pi. Čisti prihodki od proda-
je so se v primerjavi z letom 
2019 znižali za 13,7 odstot-
ka, na dobrih 195 milijonov 
evrov. Na trgih držav nekda-
nje Jugoslavije, Albanije in 
Kosova so lani prodali 2,03 
milijona enot pnevmatik, kar 
predstavlja dvajset odstotkov 
manj kot leto poprej. Kranj-
ska enota družbe je tako lan-
sko leto končala s 3,45 milijo-
na evrov izgube, medtem ko 
je predlani poslovala s 5,66 
milijona evrov dobička. Čista 
izguba je tako znašala osem-
deset tisoč evrov, leto prej pa 
so imeli 8,02 milijona evrov 
čistega dobička.

Tudi podatki Evropske-
ga združenja proizvajalcev 
pnevmatik in gumenih iz-
delkov kažejo, da je bilo pre-
teklo leto za gumarsko in-
dustrijo težko. Na podro-
čju prve vgradnje se je šte-
vilo prodanih pnevmatik 
za osebna vozila zmanjša-
lo za 23 odstotkov, pri tovor-
nih vozilih pa za 18. Nekoli-
ko nižji je bil padec pri nado-
mestnih pnevmatikah. Pro-
daja se je pri osebnih vozilih 
znižala za 12, pri tovornih pa 
za štiri odstotke.

»Na industrijo pnevmatik 
so spreminjajoče se razme-
re vplivale negativno, zlasti 
v začetku leta 2020, ko smo 
zaznali nenadno in moč-
no zmanjšanje povpraševa-
nja po nadomestnih pnev-
matikah, avtomobilski pro-
izvajalci pa so ustavili ali 
močno omejili proizvodnjo 
po vsem svetu, zaradi česar 

so se posledično zmanjšala 
tudi naročila pnevmatik za 
prvo vgradnjo,« je povedal 
Matej Zavrl, glavni direktor 
družbe Goodyear Slovenija. 

Proizvajalec pnevmatik je 
zaradi širjenja okužb s ko-
ronavirusom začasno zaprl 
vse evropske tovarne vključ-
no s kranjsko, v kateri so dela 
ustavili 21. marca in ponov-
no začeli obratovati 14. apri-
la lani. 

V Kranju je sicer družba 
tudi v minulem letu nada-
ljevala redne naložbe v pro-
izvodni obrat, zaključili pa 
so tudi s prvo fazo razširitve 
svojih proizvodnih zmo-
gljivosti, ki zajema posta-
vitev dodatnega objekta in 

namestitev naprednih stro-
jev za izdelavo pnevmatik. 
Začetek naslednje faze, ki so 
jo sprva načrtovali že v lan-
skem letu, so zamaknili v le-
tošnjega. Skupne investicij-
ske naložbe so tako v lan-
skem letu znašale slabih 23 
milijonov evrov. 

Kljub temu da se obseg 
prodaje pnevmatik letos še 
ni vrnil na nivo pred pande-
mijo, so po besedah Zavrla 
optimistično naravnani. Na-
dejajo se rasti povpraševanja 
po pnevmatikah za platišča 
večjega premera in pnevma-
tikah za segment vozil SUV. 
»Opažamo tudi pozitivne 
učinke našega osredotoča-
nja na kanal prve vgradnje, 
kjer smo v zadnjem obdob-
ju zaradi vodilnih tehnolo-
ških rešitev ob spremljanju 
nastajajočih trendov mobil-
nosti okrepili prisotnost,« je 
še povedal Zavrl.

Goodyear zaradi epidemije slabše
Epidemija covida-19 je vplivala tudi na poslovanje družbe Goodyear Slovenija. Čisti prihodki od prodaje 
so se v minulem letu skrčili za 13,7 odstotka.

Zaradi epidemije je bila 
kranjska tovarna lani 
skoraj en mesec zaprta.

V lesnopredelovalni 
industriji je koronakriza 
»odnesla« okoli petsto 
delovnih mest.
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Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Simon Šubic

Ljubljana – Vodstvo policije 
je pred časom predstavilo re-
zultate javnomnenjske razi-
skave o delu policije, ki jo re-
dno izvajajo vsaki dve leti. 
Anketiranci so se opredelje-
vali tudi do vprašanj zaupa-
nja v policijo, zadovoljstva z 
njenim delom in s hitrostjo 
odziva policistov, odgovar-
jali pa so tudi na vprašanja 
glede korektnosti in profe-
sionalnosti slovenskih po-
licistov. Rezultati ankete so 
bili pri vseh naštetih področ-
jih slabši kot pred dvema le-
toma. Povprečna ocena zau-
panja v policijo je tako s 3,67 
(na lestvici od 1 do 5) v letu 
2018 padla na 2,67, ocena 
zadovoljstva z delom polici-
je pa s 3,61 na 2,64. 

Izmerjeno javno mnenje 
po besedah namestnika ge-
neralnega direktorja poli-
cije Tomaža Pečjaka kaže 
obratno sliko, kot jo kaže-
jo uradni podatki iz letne-
ga poročila policije – večja 

preiskanost kaznivih dejanj, 
boljša prometna varnost, 
krajši reakcijski čas, znatno 
povečanje števila prijavlje-
nih kandidatov za policiste 
itd. Kljub temu jemljejo re-
zultate raziskave zelo resno, 
saj gre za mnenje državljank 
in državljanov, je dodal. 

V policiji so takoj pristo-
pili k pripravi ukrepov za 
povrnitev visoke stopnje 

zaupanja in višjih ocen po 
posameznih merjenih po-
stavkah. Med najpomemb-
nejšimi ukrepi je dopolni-
tev strategije preventivne-
ga dela in dela v skupnosti, 
kjer bo večji del sprememb 
usmerjen v lokalno oko-
lje. Tako načrtujejo okrepi-
tev lokalnih policijskih enot 
ter zboljšanje prijaznosti in 
komunikacije policistov ob 

stiku z občani. V ta namen 
bodo še dopolnili izobraže-
valne vsebine na policijski 
akademiji, še aktivneje bodo 
promovirali policijo oz. po-
licijsko delo in pojasnjevali 
razloge za izvedbo posame-
znih ukrepov v policijskih 
postopkih.

»Slovenijo je zdravstve-
no prizadela epidemija co-
vida-19, ki je močno zazna-
movala naše delo. Aktivno-
sti v takšnih izrednih okoliš-
činah ne moremo primerja-
ti z nobeno situacijo v zad-
njih tridesetih letih dela slo-
venske policije. Kljub oteže-
nim razmeram pa so rezul-
tati dela v lanskem letu spod-
budno dobri,« je sicer pove-
dal generalni direktor poli-
cije Anton Olaj. »Pandem-
ska izčrpanost ljudi ob dol-
gotrajni javnozdravstveni 
krizi je pričakovano vplivala 
na percepcijo ljudi in s tem 
tudi na mnenje o sami po-
liciji, kar seveda predstavlja 
dodaten izziv tudi v dana-
šnjih dneh,« je ocenil. 

Zaupanje v policijo padlo
Čeprav statistični podatki kažejo, da je slovenska policija lani dvignila kakovost svojega dela, pa je 
zaupanje javnosti v njeno delo padlo, na kar je verjetno vplivalo tudi izvajanje ukrepov proti širjenju 
covida-19.

Rezultati letošnje raziskave o delu policije so pri vseh 
ključnih postavkah slabši kot dve leti prej. / Foto: Tina Dokl
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Ljubljana – Sojenje petim 
nekdanjim sindikalistom 
Sindikata policistov Slove-
nije (SPS) Vojku Marguču, 
Mihi Sakaču, Dušanu Raju, 
Denisu Kadiriću in Zoranu 
Petroviću, ki naj bi načrtova-
li prometni nadzor tedanje-
ga ministra za javno upra-
vo Borisa Koprivnikarja 29. 
novembra v Zmincu, se je ta 
teden končalo. Sodbo bodo 
na ljubljanskem okrožnem 
sodišču razglasili v ponede-
ljek. 

Tožilstvo peterico obto-
žuje, da so novembra 2015 
v zaprti skupini članov SPS 
na Facebooku načrtovali 
prometni nadzor takratne-
ga ministra Borisa Kopriv-
nikarja, ki je vodil pogaja-
nja s sindikatom glede dvi-
ga policijskih plač. Njihov 
namen naj bi bil, da bi Kop-
rivnikarja ujeli med vožnjo 
pod vplivom alkohola in ga 
tako diskreditirali. Idejo za 
policijsko kontrolo ministra 
naj bi dal Marguč, Kadirić – 
tedaj kranjski predstavnik 

sindikata – naj bi priskrbel 
kontakte škofjeloških poli-
cistov, ki naj bi ju Sakač na-
govoril, da ministra v noči 
na 29. november 2015 poča-
kata v bližini lokala v Škofji 
Loki, kjer je Koprivnikar na-
stopal s svojo glasbeno sku-
pino OF. Raj naj bi Saka-
ču in Kadiriću obljubil nag-
rado, če prometni nadzor 
uspe, Petrović (tedanji pred-
sednik SPS) pa je priskrbel 
fotografijo Koprivnikarje-
vega službenega avtomobi-
la. S tem naj bi Sakač in Ka-
dirić storila kaznivo dejanje 
sprejemanja koristi za neza-
konito posredovanje, Mar-
guč in Petrovič kaznivo de-
janje pomoči pri tem kazni-
vem dejanju, Raj pa kazni-
vega dejanja sprejemanja 
daril za nezakonito posre-
dovanje. Tožilstvo sodišču 
predlaga, naj Marguču, Sa-
kaču in Kadiriću izreče po-
gojne kazni dve leti zapora, 
Petroviću pa pogojno kazen 
eno leto zapora, medtem ko 
bodo za Raja zaključne bese-
de in izrek kazni sicer opra-
vili ločeno.

Obramba je za vse obtože-
ne predlagala izrek oprostil-
ne sodbe, ker da jim storitev 
očitanih kaznivih dejanj ni 
bila dokazana, ob tem pa po-
udarila, da tudi škofjeloška 
policista, ki sta Koprivnikarja 
ustavila, po oceni tožilstva nis-
ta storila kaznivega dejanja. 

Naj spomnimo, da sprva 
v notranjem nadzoru Po-
licijske uprave Kranj niso 

ugotovili, da bi bilo v opra-
vljeni policijski kontroli mi-
nistra Koprivnikarja karkoli 
spornega. Potem ko je bilo v 
začetku marca 2016 razkrito 
dopisovanje policijskih sin-
dikalistov v zaprti Faceboo-
kovi skupini, pa so vsi obto-
ženi izgubili službo v polici-
ji, kasneje pa je specializira-
no državno tožilstvo zoper 
njih vložilo tudi obtožnico. 

V ponedeljek izrek sodbe 
nekdanjim policijskim sindikalistom 
Tožilstvo za nekdanje policijske sindikaliste, ki naj bi novembra 2015 načrtovali policijsko kontrolo 
tedanjega ministra Borisa Koprivnikarja, predlaga pogojne zaporne kazni. 

V policijski kontroli v noči z 28. na 29. november 2015 je 
moral minister Boris Koprivnikar opraviti alkotest, katerega 
rezultat je bil v mejah dovoljenega. Slika je simbolična. 
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Križe – Tržiški policisti so 
v torek v Križah obravnava-
li drzno tatvino stvari iz sta-
novanjske hiše. Dva storilca 
sta se starejši občanki izdaja-
la za kupca kmetijskih stro-
jev. Eden jo je zamotil, dru-
gi pa je objekt medtem preg-
ledal in odtujil stvari manjše 
vrednosti.

Policija opaža, da se pove-
čuje število drznih tatvin iz 
stanovanjskih hiš, ki jih sto-
rilci opravijo na zelo prefi-
njen in pretkan način, oško-
dovance pa zavedejo do te 
mere, da preteče kar nekaj 
časa, preden ugotovijo, da 
so bili okradeni. Ob tem po-
licisti ugotavljajo, da so ob-
čani kljub številnim opozo-
rilom še vedno premalo pre-
vidni ali pozorni do neznan-
cev, ki prihajajo na njihove 
domove in jih ogovorijo. 

Žrtve so predvsem starej-
ši občani, ki jih tatovi zamo-
tijo s pogovorom. Predsta-
vijo se jim kot serviserji ali 
odkupovalci starega železa 
ali kot predstavniki elektro 
in podobnih podjetij, ki da 
preverjajo teren, kje bi lahko 

zgradili različne vode, ali da 
opravljajo sanacijo. Na ta na-
čin svoje žrtve zvabijo iz hiše 
ali od hiše, da je ti nimajo več 
pod nadzorom, kar izkoristi-
jo drugi storilci in neopazno 
vstopijo v hišo, pregledajo 
notranjost in odtujijo v veči-
ni primerov denar in nakit. 
Ko tat zapusti hišo, se drugi 
storilec, ki je zamotil žrtev, 
vljudno poslovi in zapusti 
kraj. Največkrat se storilci do 
hiše pripeljejo z vozilom in 
tako kraj tudi zapustijo.

Policija občanom svetuje, 
da imajo osebe, ki so priš-
le do njih nenapovedano, 
ves čas pod nadzorom in jih 
brez potrebe ne vabijo v svo-
je prostore. Vedno naj zakle-
nejo hišo, ko jo zapustijo, 
ključ pa naj vzamejo s seboj, 
pa četudi »stopijo samo za 
vogal«. Ob tem naj bodo po-
zorni na videz oseb (oblači-
la, govor, posebnosti) in vo-
zilo, s katerim so se pripelja-
li (znamko, barvo, tip in re-
gistrsko številko). Če kljub 
vsemu postanete žrtev ka-
znivega dejanja, takoj obve-
stite policijo na številko 113 
ali najbližjo policijsko po-
stajo.

Kupca bila v resnici 
tatova
Policisti ugotavljajo, da so občani kljub številnim 
opozorilom še vedno premalo previdni do 
neznancev, ki prihajajo na njihove domove.

Kranj – Kranjske policiste so 
v začetku tedna klicali zaradi 
moškega, ki je kršil javni red 
in mir. V postopku so mu 
možje postave zasegli tudi 
manjšo količino prepoveda-
ne droge. Proti kršitelju, ki so 
ga pridržali, so uvedli prekr-
škovni postopek.

Kršil javni red in mir

Domžale – V ponedeljek okoli 7. ure je v enem od podjetij 
v Domžalah na traku brusilnega stroja delavcu stisnilo levo 
nogo v predelu gležnja. Poškodovanca so že pred prihodom 
reševalcev Nujne medicinske pomoči Domžale in gasilcev 
Centra za zaščito in reševanje Domžale rešili sodelavci, ki so 
mu nudili tudi prvo pomoč. Gasilci so reševalcem pomaga-
li pri imobilizaciji in prenosu poškodovanca do reševalnega 
vozila, s katerim so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.

Delavcu stisnilo nogo 

Kranj – Gorenjski prometni policisti so pred dnevi na avtocesti 
spet krajši čas merili hitrost. Zaznali so dve prekoračitvi hitrosti, 
najvišja izmerjena hitrost pa je bila 179 km/h. Rezultati zadnjih 
meritev so bili precej spodbudnejši kot pri meritvah zadnji ko-
nec tedna, ko so skupaj s patruljo avtocestne policije zaznali 
101 prekoračitev hitrosti, najvišja hitrost pa je znašala 196 km/h. 

Ugotovili »le« dve prekoračitvi hitrosti

Šenčur – Kranjski policisti so ta teden obravnavali tudi prilo-
žnostno tatvino v Šenčurju. Storilec je občanu, ko je ta odšel 
v notranjost gostinskega lokala, iz odloženega nahrbtnika 
ukradel denarnico. Nepazljivemu občanu je s tatvino nastala 
škoda za nekaj sto evrov. Policisti pozivajo k previdnosti in 
priporočajo, da na javnih krajih svoje lastnine ne puščate brez 
nadzora. Še zlasti vredne stvari imejte raje pri sebi.

Iz nahrbtnika je ukradel denarnico
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Tržiški muzej bo to sobo-
to po vsakoletni komemo-
raciji na Ljubelju, v kletnih 
prostorih nekdanje vojaške 
karavle odprl novo sodobno 
stalno razstavo, posvečeno 
nekdanjemu koncentracij-
skemu taborišču na Ljube-
lju, ki je bilo zunanje tabori-
šče matičnega taborišča Ma-
uthausen.

Razstava pojasnjuje zgo-
dovinske okoliščine, pove-
zane z območjem taborišča 
na Ljubelju, ki je bilo sku-
paj s spomenikom Obto-
žujem!/J’accuse! leta 1999 
razglašeno za spomenik dr-
žavnega pomena. Območje 
nekdanjega koncentracij-
skega taborišča Ljubelj jug je 
avtentični ohranjeni prostor 

edinega esesovskega naci-
stičnega koncentracijskega 
taborišča na tleh današnje 
Slovenije in je bilo ena od 
petdesetih podružnic matič-
nega taborišča Mauthausen.

Osrednji del razstave je 
posvečen prikazu delovanja 
taborišča in jetnikom, ki so 
bili tam zaprti. Poleg osre-
dnje teme je prikazan sis-
tem terorja v brezpravnem 
sistemu taborišča, gradnja 
predora Ljubelj, južni in se-
verni del taborišča na slo-
venski in avstrijski strani. 

»Spregovorimo o vodstvu 
taborišča, enotah SS in zdra-
vstvenih razmerah, o civil-
nih delavcih, ki so bili Go-
renjci, med njimi števil-
ni domačini iz Tržiča, in 
so bili vpoklicani prek teda-
njih uradov za delo v civilno 

taborišče, ki je stalo ob kon-
centracijskem, v katerem 
je bilo okrog šeststo civil-
nih delavcev. Prav ti in šte-
vilni drugi prebivalci Trži-
ča so pomagali jetnikom, se 
izkazali s svojim pogumom 
in solidarnostjo in so lahko 
zgled državljanskega pogu-
ma tudi za današnje čase. 
Prikažemo, kako je tabori-
šče po koncu vojne prene-
halo delovati, nekdanji jet-
niki pa so se formirali v dve 
brigadi, francosko Liberté 
in poljsko Stary, ki sta po-
magali partizanom ob kon-
cu vojne. Razstavo zaključi-
mo s sodnim procesom v Ce-
lovcu leta 1947, kjer je angle-
ško vojaško sodišče obsodilo 
nekatere storilce z Ljubelja,« 
je povedala direktorica Trži-
škega muzeja Jana Babšek 

in dodala, da so na razstavi 
prikazali zgodovinski konte-
kst, originalne predmete iz 
taborišča in poudarili oseb-
ne zgodbe, pričevanja ... 

Avtorji razstave

Razstavo so pripravljali av-
torica teksta in slikovnega 
izbora Jana Babšek in stro-
kovni sodelavci muzeja Vi-
lja Lukan, dr. Bojan Knific, 
Boštjan Meglič, Anže Bizjak 
in zunanja sodelavka obli-
kovalka Mojca Turk. Doku-
mentarni film Koncentra-
cijsko taborišče Ljubelj, ki 
je del razstave, je pripravila 
kustosinja Vilja Lukan v so-
delovanju s Kulturnim za-
vodom Godot in režiserjem 
Tadejem Piškom. Publika-
cijo, ki spremlja razstavo, 

sta napisala Jana Babšek in 
Franc Wakounig, koroški 
Slovenec, ki je predstavil de-
lovanje severnega dela tabo-
rišča. Konservatorska dela na 
predmetih sta opravila kon-
servatorja/restavratorja Bo-
štjan Meglič in Anže Bizjak. 
Avdio-vizualno in fotograf-
sko gradivo je uredila Suza-
na Kokalj. Besedila za razsta-
vo sta prevedla Erica Johnson 
Debeljak in Lukas Debeljak. 

Nova informacijska točka 
pred spominskim parkom

Pred vhodom v nekda-
nje koncentracijsko tabori-
šče na Ljubelju so postavlje-
ni novi informacijski panoji 
v šestih jezikih (slovenščini, 
angleščini, nemščini, fran-
coščini, poljščini, ruščini). 

Pobuda za postavitev pano-
jev je prišla s strani Velepo-
slaništva Zvezne republi-
ke Nemčije, pridružila so se 
jim še Veleposlaništva Fran-
cije, Poljske, Ruske federa-
cije in Avstrije. Veleposlani-
štva so financirala postavitev 
panojev. Vsebino so pripra-
vili v Tržiškem muzeju, gra-
fično oblikovanje je delo 
Mojce Turk. 

»Z informacijsko točko 
smo vidneje označili vhod v 
spominski park. Želeli smo 
tudi, da bi številni tranzitni 
turisti, ki v Slovenijo priha-
jajo skozi ljubeljski predor, 
ki so ga zgradili prav jetni-
ki taborišča, dobili osnovne 
informacije o tragičnih do-
godkih, ki so se tam dogaja-
li med letoma 1943 in 1945,« 
je še povedala Jana Babšek.

Razstava, podprta s pričevanji
Nova stalna razstava, publikacija, dokumentarni film in pričevanja – Koncentracijsko taborišče Ljubelj jug/Mauthausen 1943–1945

Na razstavi so prikazali zgodovinski kontekst, originalne predmete iz taborišča in poudarili 
osebne zgodbe, pričevanja ... / Foto: Suzana Kokalj 

Razstava pojasnjuje zgodovinske okoliščine, povezane z območjem taborišča na Ljubelju, 
ki je bilo skupaj s spomenikom Obtožujem!/J'accuse! leta 1999 razglašeno za spomenik 
državnega pomena. / Foto: Suzana Kokalj
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Predstavili prioritete 
predsedovanja Svetu EU

Predsedovanje Sloveni-
je Svetu Evropske unije od 
1. julija do 31. decembra 
bo potekalo pod sloganom 
Skupaj. Odporna. Evropa., 
so pred tednom dni sporo-
čili iz vladnega urada za ko-
municiranje (Ukom). »Slo-
gan smo izbrali kot odziv na 
izzive, s katerimi se spopri-
jema Evropska unija, in kot 
odgovor na vprašanja glede 
prihodnjega razvoja, ki bodo 
v središču razprave o priho-
dnosti Evrope. Med predse-
dovanjem si bomo prizade-
vali aktivno prispevati h kre-
pitvi odpornosti EU proti 
krizam na zdravstvenem in 
gospodarskem ter energet-
sko-podnebnem in kiber-
netskem področju,« so po-
jasnili. Obenem so objavi-
li tudi logotip slovenskega 
predsedovanja, ki simboli-
zira povezanost Slovenije 
in EU. Na njem trak v bar-
vah slovenske zastave izri-
suje silhueto Triglava, slo-
venskega narodnega simbo-
la, ki predstavlja suvereno in 
samostojno državo ter hkra-
ti trdno članico Evropske 
unije, so zapisali v Ukomu. 
Nad Triglavom je sedem zla-
tih zvezd z evropske zastave, 
ki predstavljajo sedmo ki-
tico Prešernove Zdravljice. 
Besedilo slovenske himne 

poziva k dialogu in odprti 
družbi ter širi idejo o pove-
zovanju in mirnem sobiva-
nju vseh narodov. Logotip 
je oblikoval Danijel Kovačič 
Grmek, nastal pa je v sode-
lovanju med ministrstvom 
za zunanje zadeve in Uko-
mom. Vzpostavili so tudi 
posebno spletno stran pred-
sedovanja www.si2021.eu, 
na katerem so predstavlje-
ne tudi prednostne naloge 
predsedovanja. Slovenija si 
bo tako prednostno prizade-
vala za okrevanje in večjo od-
pornost EU, razmislek o pri-
hodnosti Evrope, krepitev 
pravne države in evropskih 
vrednot ter varnost in stabil-
nost v evropski soseščini.

Za ministra predlagan 
Dikaučič

Potem ko se je državni 
zbor pred tednom dni sezna-
nil z odstopom pravosodne 
ministrice Lilijane Kozlovič, 
se je včeraj članom matične-
ga odbora državnega zbo-
ra za pravosodje že predsta-
vil kandidat za novega mini-
stra za pravosodje Marjan 
Dikaučič, ki ga je predlagal 
SMC. Dikaučič je univerzi-
tetni diplomirani pravnik z 
opravljenim pravniškim dr-
žavnim izpitom. Pri svojem 
dosedanjem delu se je sreče-
val tako z javnim kot zaseb-
nim sektorjem. Delovne iz-
kušnje je pridobival na so-
dišču, v odvetniški pisarni 

in gospodarskih družbah, 
so navedli v kabinetu pred-
sednika vlade. V zadnjem 
obdobju se v pretežni meri 
posveča opravljanju funk-
cije stečajnega upravitelja 
in proučevanju problemati-
ke, povezane z insolvenčno 
zakonodajo, pa so navedli v 
SMC, ki ima stečajno zako-
nodajo za zelo pomembno 
programsko prioriteto.

Pahor bo odlikoval STA

Predsednik države Borut 
Pahor je napovedal, da bo za 
30-letno poslanstvo odliko-
val Slovensko tiskovno agen-
cijo (STA), hkrati pa tudi 
koprsko dopisništvo RTV 
Slovenija in slovensko dopi-
sništvo italijanske javne tele-
vizije RAI. »Menim, da so to 
tri obletnice, tri pomembne 
medijske institucije, ki so 
pomembno prispevale k 
temu, da imamo svobodo 
govora, izražanja in svobo-
do medijev,« je dejal za RTV 
Slovenija. Medtem je STA 
že več kot 160 dni brez za-
konsko zagotovljenega pla-
čila za izvajanje javne služ-
be, Ukom pa je pred kratkim 
zavrnil tudi majski zahtevek 
za plačilo mesečnega nado-
mestila, ker da s STA nima 
nikakršne pogodbe ali dru-
gega poslovnega odnosa, 
prav tako niso naročili nobe-
nih storitev STA. Vlada je si-
cer na dnevni red včerajšnje 
seje uvrstila osnutek uredbe 

o opravljanju javne službe 
STA, ki naj bi po napove-
dih kulturnega ministrstva 
razpletla nejasnosti v odno-
su med STA in Ukomom. 
V vodstvu STA in novinar-
skih organizacijah pa pravi-
jo, da je predlagana uredba v 
nasprotju z zakonodajo.

Seje o Levici ne bo

Predsednik državne-
ga zbora Igor Zorčič ne bo 
ugodil zahtevi SDS in NSi 
za sklic seje državnega zbo-
ra, na kateri bi razpravljali o 
programu Levice, ki da kaže 
na možnost protiustavnega 
delovanja. Zorčič je pojas-
nil, da za sklic takšne seje 
niso izpolnjeni ustavni, za-
konski in poslovniški po-
goji. V SDS so nad Zorči-
čevo odločitvijo preseneče-
ni, medtem ko so jo v Levi-
ci pričakovali. »Pozdravlja-
mo mnenje zakonodajno-
pravne službe, ki je potrdi-
la tisto, kar smo v Levici po-
udarili že prejšnji teden, se 
pravi, da je SDS skupaj s sa-
telitom NSi tista, ki s takšni-
mi dejanji ogroža same te-
melje parlamentarne de-
mokracije,« je povedal vod-
ja poslanske skupine Levica 
Matej T. Vatovec. Levica je 
sicer zoper SDS vložila ka-
zensko ovadbo zaradi suma 
sistematičnega širjenja ne-
resnic na podlagi ponareje-
nega manifesta, ki ga pripi-
sujejo Levici. 

Slovenija za okrevanje in 
večjo odpornost EU

Logotip slovenskega predsedovanja Svetu EU je oblikoval 
Danijel Kovačič Grmek. / Foto: Ukom

Predsednik države Borut Pahor je napovedal, da bo za 
30-letno poslanstvo odlikoval Slovensko tiskovno agencijo. 

Državni zbor ne bo razpravljal o programu Levice, kot sta 
predlagala SDS in NSi. / Foto: arhiv GG

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (802)

Koroška pota Janka Zerzerja
Kdor želi spoznati slo-

vensko plat Koroške in obi-
skati kraje, ki so povezani z 
našim narodom in njego-
vo zgodovino, bo našel naj-
boljšega svetovalca in so-
potnika v kulturno-zgodo-
vinskem turističnem vod-
niku Po koroških poteh, 
ki ga je napisal dr. Janko 
Zerzer, rojen pri Adamu v 
Svečah. Po Koroškem nam 
pomagajo rajžati tudi dru-
gi vodniki, vendar v nobe-
nem ni posebej omenjen 
»slovenski obraz Korota-
na«. Doktor zgodovine in 
germanistike, ki je znanje 
in narodno zavest vcepljal 
generacijam mladih, je prvi 
vodnik po Koroškem napi-
sal že leta 1997, ki jih je v 
kasnejših letih dopolnje-
val. Zadnjo dopolnjeno iz-
dajo je Mohorjeva založba v 
Celovcu izdala lani. 

Dr. Janko Zerzer je v uvo-
du dopolnjene izdaje zapi-
sal, da je vodnik sopotnik 
tako za obiskovalce iz Slove-
nije, katerih obisk Koroške 
naj se ne konča v nekaterih 
gostinskih in nakupovalnih 
točkah, kot za koroške Slo-

vence same, saj je velika ne-
varnost, da jih zanima samo 
domači kraj in še ta bolj po-
vršno, kakšne zaklade hra-
ni naša bližnja soseščina, 
pa nas zanima bolj malo ali 
sploh ne. 

Avtor začenja svoja ko-
roška pota s pregledom 

najpomembnejših dogod-
kov v zgodovini Koroške in 
tam živečih Slovencev, za-
čenši z letom 600, ko se na 
območju nekdanje rimske 
province Noricum naseli-
jo Slovani in nastane kne-
ževina Karantanija s sre-

diščem na Krnskem gra-
du. Sledi poglavje o dana-
šnjem položaju Slovencev 
na Koroškem, o političnem 
zastopstvu, gospodarstvu, 
kulturi, literaturi, publici-
stiki, filmu, gledališču, šol-
stvu, znanosti in športu. Po-
tem je opisanih osem poti 

po Koroškem: Celovec in 
okolica, Gosposvetsko po-
lje, Gure – gornji Rož, je-
zera, Beljak in Zilja, Sele 
in Železna Kapla, Podjuna 
in Severna Koroška. Tudi 
tu so namreč kraji, poveza-
ni s slovensko zgodovino, 
na primer Št. Pavel v Labot-
ski dolini, Wolfsberg, Bre-
že/Friesach, Krka/Gurk, 

Feldkirchen, Osoje/Ossia-
chs s spominom na Mutca 
Osojskega, o katerem poje 
Anton Aškerc, Špital ob 
Dravi/Spittal an der Drau, 
Gmuend, Heiligenblut/
Sveta kri Lesna dolina/Le-
sachtal. Vodnik vsebu-
je dvojezično slovensko in 
nemško krajevno kazalo ter 
karto Koroške. 

Avtor vodnika Po koroških poteh dr. Janko Zerzer (desno) s 
pokojnim bratom Antonom v rojstni hiši v Svečah 

Slovenski spored ORF iz Celovca je sporočil, da 
bo danes, 11. junija, z dunajske železniške postaje 
odpeljal vlak, ki bo enkrat na dan čez Gradec in 
Ljubljano Dunaj povezal s Trstom. Vožnja bo trajala 
devet ur.
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Miha Naglič

»Najprej o naslovu, ki opo-
zarja, da je življenje smrtno 
nevarno. Dr. Petra Leben Se-
ljak, v Žireh živeča biološka 
antropologinja, pravi, da člo-
vek ne odloča o tem, kdaj in 
kako se bo rodil in kdaj in 
kako bo umrl. Ima pa kljub 
vsemu kar nekaj možnosti 
soodločevati o tem, kako bo 
preživel čas, ki mu je dan od 
rojstva do smrti. Če sem prav 
razumel, je tak tudi pogled 
avtorice oziroma glavne ju-
nakinje te knjige. Ta svoje 
delo označuje za 'doktor ro-
man'. Pod to oznako si nava-
dno predstavljamo neko pri-
vlačno in lahko branje. Kar 
je boljše od težavnega oziro-
ma zateženega. In ta roman 
je branje, ki pritegne. Knjige 
lahko delimo tudi na berljive 

in težko berljive ali celo ne-
berljive. Ta sodi med prve. / 
Podpisani sem večino svoje-
ga življenja preživel na Ži-
rovskem kot kulturni dela-
vec in dobro se mi zdi, da se 
del knjige dogaja prav v mes-
tu Žiri, del pa v našem glav-
nem mestu. Enaka zgodba 
bi se sicer lahko odvijala tudi 
kjerkoli drugje, a je lepo, da 
se tu. Dobro je tudi to, da je 
dogajanje aktualno, tekst je 
ena od mnogih zgodb v kon-
tekstu pandemije tega sve-
ta v letu 2020. Protagonisti 
z glavno junakinjo Zofko na 
čelu so ljudje, ki ne pristaja-
jo na vlogo poslušnega čaka-
nja na smrt oziroma na vlo-
go poslušnega izogibanja 
smrtno nevarnemu življe-
nja v času pandemije. Niso 
zgolj čakajoči na Smrt v vi-
rulentnem teatru absurda, 

ampak znajo do te nevarne 
gospe vzpostaviti in ohranja-
ti kritično in na trenutke iro-
nično distanco. Epilog, ki je 
v tej knjigi na začetku, avto-
rici prepoveduje, da bi še pi-
sala in objavljala takšne knji-
ge. V tej sodbi prepoznamo 
odnos aktualne slovenske 
vlade do neodvisne kulture 
in medijev. Tudi v tem oziru 
in v zelo kritičnem odnosu 
do 'uradne medicine' knjiga 
presega žanr dr. romanov. 
Skratka: ni le berljivo, je tudi 
aktualno in angažirano bra-
nje.« (str. 12–14)

Gornje besede so moje, na-
pisal sem jih na željo avtori-
ce, ona pa jih je uvrstila med 
spremne besede v tej knjigi. 

Apolonija Klančar je prav 
posebna oseba. Na gimnazi-
jo je hodila v Kranju, je pro-
fesorica latinščine in angle-
ščine, iz katere ima tudi dok-
torat. Je tudi uspešna speci-
alistka »edukacijske kinezi-
ologije«. Izvaja individualna 
svetovanja in učno pomoč, 
večinoma z otroki s poseb-
nimi potrebami. Njej in so-
šolki Mileni Miklavčič (in še 
nekaterim damam, ki jih tu 
ne upam imenovati) sem že 
večkrat zatrdil, da bi, če bi ži-
vele in delovale v 17. stoletju, 
končale na grmadi. Tako pa 
svobodno izvajajo svoje po-
sebne prakse in zelo brano 
publicistiko. In še dobro je, 
da je tako.

Nove knjige (592)

Življenje: smrtno nevarno!

Apolonija Klančar, Življenje: smrtno nevarno!, »Dr. 
roman«, založba avtorice, Žiri, 2021, 248 strani

Miha Naglič

Zgodilo se je ljudstvo

Ker smo na pariško ko-
muno že nekoliko pozabili, 
obudimo najprej glavna dej-
stva. »Pariška komuna, ki je 
obstajala od 26. marca 1871 
do 'krvavega tedna' (21.–28. 
maj) in predstavlja revolucio-
narno obdobje v Parizu, ko je 
– proti vladi – oblast v mestu 
prevzelo ljudstvo. V mnogih 
drugih francoskih mestih 
(Marseille, Lyon, Saint-Éti-
enne, Toulouse, Narbonne, 
Grenoble, Limoges) so po 3. 
marcu prav tako razglasili ko-
mune, ki pa so bile kmalu za-
tem zatrte. Za Karla Marxa 
je bila to prva vstaja avtono-
mnega proletariata.« Pre-
berimo tudi, kako so komu-
no zatrli. »Glede na to, da so 
v času komune potekali ne-
prekinjeni spopadi z 'versaj-
skimi' vojskami (četami pod 
poveljstvom versajske vla-
de), kratko obdobje komune 
pretežno sestavljajo številni 
vojaški prizori, v katerih je 
bilo več porazov kakor uspe-
hov. Oboroženi spopadi so 
bili tudi v središču številnih 
razhajanj med poslanci ko-
munardne skupščine. Žgoče 
razprave so privedle do števil-
nih razdorov. Minister, pri-
stojen za vojno, Louis-Natha-
niel Rossel je bil pri tem osre-
dnja priča, s čigar pomočjo je 
danes možno rekonstruirati 

omenjene dogodke. Komu-
na je bila končno premaga-
na med 'krvavim tednom', 
ki se je pričel 21. maja z vsto-
pom versajskih čet v Pariz in 
se končal z zadnjimi spopa-
di na pokopališču Père La-
chaise, 28. maja. Vstajniki 
so med drugimi vzeli za tal-
ca pariškega nadškofa Ge-
orgesa Darboya, ki je bil do-
kaj liberalno usmerjen, ven-
dar ta pri liberalnem in pro-
tiklerikalnem Thiersu ni bil 
v časteh in jim tudi njegova 
usmrtitev 24. maja ni prav 
nič pomagala. Vse priče so 
poročale o številnih ekseku-
cijah po skrajšanem postop-
ku, ki jih je izvedel del 'de-
mokratičnih' čet. S pomoč-
jo različnih virov lahko pred-
videvamo, da je bilo med 
'krvavim tednom' izvršenih 
10.000 do 25.000 usmrti-
tev po skrajšanem postop-
ku, posilstev in umorov ko-
munardnih upornikov. Za-
tiranje komunardov je bilo 
strašno. Več kot 10.000 ob-
sodb na smrt, 4000 depor-
tacij na prisilno delo v Novo 
Kaledonijo itn. Zakoni o am-
nestiji so prišli šele leta 1880. 
Pariško komuno, prvo prole-
tarsko revolucionarno oblast, 
so zatem velikokrat omenjali 
kot vzor – čeprav z različnimi 
pogledi – levice, ekstremne 
levice in anarhisti. Navdiho-
vala je številna revolucionar-
na gibanja, ki jim je ta izku-
šnja pomagala pri njihovih 

revolucijah (revolucija v Ru-
siji in v njej bližnjih državah, 
španska republika, kolekti-
visti …).« (Vir: Wikipedija)

Oblast ljudstva?

Današnje države so po svo-
ji ustavni ureditvi v veliki ve-
čini republike. Republika pa 
je že po svojem imenu zade-
va ljudstva. Latinski besedi 
»res publica« pomenita stvar 
ljudstva, starogrška beseda 
demokracija pa pomeni vla-
davino ljudstva. V republikah 
naj bi torej oblast izhajala iz 
ljudstva, državo pa vodijo od 
ljudstva izvoljeni predstavni-
ki. Denimo, da je v državah 
članicah EU to tudi res. Kaj 
pa v državah, ki sta po števi-
lu prebivalstva daleč največji, 
na Kitajskem in v Indiji? Ki-
tajska je uradno »ljudska re-
publika«, državo pa dejansko 
vodi komunistična parti-
ja oziroma njena vrhuška in 
predsednik Ši Džinping, ki je 
tako rekoč absolutni vladar, 
sodobna reinkarnacija nek-
danjih kitajskih cesarjev. Kaj 
pa Indija? Po ustavi je parla-
mentarna federativna repu-
blika 28 zveznih držav in 7 
zveznih ozemelj. Število vseh 
državljanov pa bo kmalu 1,4 
milijarde, skoraj toliko, koli-
kor je Kitajcev. In glede nato, 
da je Kitajska s politiko ene-
ga otroka uspešno zaustavi-
la naraščanje števila prebival-
stva, bo Indijcev že v nekaj le-
tih več kot Kitajcev. Sedanji 

kitajski režim je na oblasti od 
1949, Indija je postala neod-
visna leta 1947 in svet ji priz-
nava, da je njena ureditev de-
mokratična. A je vprašanje, 
kdo ji dejansko vlada. Kdo je 
v ozadju vsakokratne izvolje-
ne vlade? Po mojem je to in-
dijska elita, ljudje, ki životari-
jo po mestih in vaseh, to za-
gotovo niso … Itd.

Obdavčitev 
multinacionalk

Sicer pa je bil po mojem 
pravkar dosežen še en ko-
rak h krepitvi demokraci-
je v svetu. Finančni mini-
stri skupine največjih indu-
strijskih držav G7 so v Lon-
donu dosegli predhodni do-
govor o svetovnem davku na 
dohodke multinacionalnih 
podjetij v vrednosti najmanj 
15 odstotkov. Skupina upa, 
da bo končni dogovor dose-
žen na julijskem srečanju 
skupine G20. A kako bodo 
to odločitev udejanjili? Bri-
tanski finančni minister Ri-
shi Sunak trdi, da bo ta da-
vek »pravičen, tako da bodo 
prava podjetja plačevala pra-
vi davek v pravih državah«. 
Nemški finančni minister 
Olaf Scholz pa pravi: »Pod-
jetja se ne bodo mogla več iz-
ogibati fiskalnim obveznos-
tim s tem, da svoje dobičke 
zvito preusmerjajo v drža-
ve z nejasno davčno struk-
turo.« Microsoft je, denimo, 
registriran na Bermudih …

Pariška komuna
Ob 150. obletnici pariške komune, ki se je zgodila v letu 1871 in velja za prvi poskus vzpostavitve oblasti 
t. i. delovnega ljudstva, se lahko vprašamo, kdo je v naših republikah na oblasti danes – ljudstvo ali 
njegove elite?

Tako se je komuna končala: mrtvi komunardi v krstah; 
Pariz, maja 1871, fotografiral André Disdéri / Foto: Wikipedija

Srečanje dveh demokracij: indijski parlament med 
nagovorom ameriškega predsednika Obame, New Delhi, 
8. 11. 2010 / Foto: Wikipedija

Štab družbe Microsoft (Building 92) je v mestu Redmond, 
država Washington. Registriran pa je na Bermudih – da mu 
ni treba plačevati davkov! / Foto: Wikipedija
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Razstave avtoportretov so 
v slovenskem likovnem pro-
storu prava redkost. Mogoče 
tudi zato, ker avtoportret ni 
le podoba katerega koli por-
tretiranca, ampak mnogo 
več pove o avtorju samem. 
Kako umetnik vidi same-
ga sebe? »Zadnja velika raz-
stava na to temo, z dvajset in 
več sodelujočimi, je bila leta 
1958 ob deseti obletnici usta-
novitve Moderne galerije v 
Ljubljani. Kuriral jo je pro-
fesor dr. Luc Menaše, strah 
in trepet študentov, a hkrati 
tudi moj 'klobuk dol',« nago-
vor ob odprtju razstave zači-
ni umetnostna zgodovinar-
ka in kustosinja Petra Ven-
celj, v nadaljevanju pa pov-
zame zgodovino in pomen 
avtoportreta kot motiva v 
zgodovini likovne umetno-
sti – od starega Egipta in an-
tične Grčije preko Albrech-
ta Dürerja do flamskih moj-
strov in slikarjev sodobnega 
slikarstva in aktualnega časa. 

»Avtoportret sicer ni tema, 
ki bi izginila z likovne scene, 

res pa je, da se o njem prav 
pogosto ne pogovarjamo. 
Postal je neke vrste tabu, da-
siravno se je avtoportret da-
nes, ko je samopredstavitev 
umetnikov zelo pomemb-
na, izkazal predvsem v tako 
imenovanih selfijih, torej 
sebkih,« poudarja Venclje-
va, ki je s pobudo želela pred-
vsem obuditi ta žanr, hkrati 

pa jo je tudi zanimalo, ali se 
bodo člani društva odzva-
li, saj je za ta izziv nedvom-
no treba imeti tudi določeno 
mero poguma. »Zdaj, ko si 
lahko ogledamo to čudovito 
razstavo, sem zelo zadovolj-
na, lahko bi rekla nadhvale-
žna in izjemno presenečena 
nad dobrim odzivom.« 

Na razstavi z avtoportreti 

sodeluje kar 27 avtorjev, 
od tega so dela treh pokoj-
nih članov – Melite Vovk, 
Vinka Tuška in Izidorja Ja-
lovca – prispevali sorodni-
ki oziroma prijatelji. Polo-
vica vseh sodelujočih je svo-
je avtoportrete ustvarila po-
sebej za to razstavo. »Tokrat 
smo bolj uravnoteženi kot v 
parlamentu, saj je polovica 

avtoportretov ženskih, po-
lovica pa moških,« je zado-
voljna Petra Vencelj. Poleg 
omenjenih na razstavi sode-
lujejo še Mitja Bokun, Brut 
Carniollus, Boleslav Čeru, 
Boge Dimovski, Domen Di-
movski, Irena Jeras Dimo-
vska, Nataša Druškovič, An-
dreja Eržen, Lojze Kalin-
šek, Biserka Komac, Marko 

Lukan, Martina Marenčič, 
Mira Narobe, Irena Orel, 
Miha Perčič, Eva Petrič, Ja-
nez Ravnik, Evelin Sitar, 
Nejč Slapar, Tomaž Šebrek, 
Lučka Šparovec, Maruša Šti-
belj, Klavdij Tutta in Ladija-
na Vijay.

Razstava je zelo pisana, 
tako kot so raznolike likovne 
govorice posameznih avto-
ric in avtorjev. Ti so ustvarja-
li tako v klasičnih tehnikah, 
kot so olje na platnu, risba s 
tušem, ogljem, svinčnikom, 
v različnih vrstah grafike kot 
tudi s sodobnimi mediji, kot 
so digitalni print, svetlob-
ni objekt … »Lahko rečem, 
da gre za kvalitetna dela, pri 
postavljanju razstave pa me 
je veselilo tudi dejstvo, da je 
v društvu kar nekaj mlajših 
članic in članov, ki imajo ve-
liko volje za delo in uvelja-
vljanje na likovni sceni. Vsa-
ko avtorsko oko gleda na svoj 
način, prav tako bodo na raz-
stavljene avtoportrete gleda-
li obiskovalci. Naj dela spre-
govorijo sama,« je še pove-
dala Petra Vencelj. Še kako 
se lahko strinjamo z njo. 

Ustvarjali so po lastni podobi
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je na ogled skupinska razstava del članov z naslovom Avtoportret 20/21. Tematsko jo je spodbudila umetnostna 
zgodovinarka Petra Vencelj ob dvajsetletnici sodelovanja z društvom.

Avtoportret je bil več kot odličen izziv za velik del članic in članov Likovnega društva Kranj. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Igralski filmski festival 
Kranj ali krajše v mednaro-
dni različici KRAFFT (Kranj 
actors film festival) po treh 
desetletjih v mesto spet vra-
ča filmsko festivalsko vzduš-
je. Toliko je namreč minilo 
od zatona nekdaj prepoznav-
nega Festivala športnih in tu-
rističnih filmov, ki ga je dol-
ga leta z uspehom gostila go-
renjska prestolnica. Seveda 
je mesto filmsko v več pogle-
dih. Kot je na novinarski kon-
ferenci uvodoma dejal eden 
izmed pobudnikov festiva-
la podžupan Mestne občine 
Kranj Janez Černe, gre za pi-
onirsko mesto fotografije (Ja-
nez Puhar) in filma (France 
Štiglic, Boštjan Hladnik), od 
tu pa izhaja še nekaj drugih 
uveljavljenih imen, poveza-
nih s filmom. »Kranj je foto-
genično mesto s slikovito ku-
liso, pravšnjo za kakšen do-
ber film. In zdaj k nam pri-
haja prvi igralski filmski fe-
stival. Program, ki ga prip-
ravlja ekipa KRAFFT-a, je 

razgiban, zanimiv in vsebin-
sko bogat in na mestni obči-
ni smo ponosni, da smo del 
te zgodbe.« 

Prav tako sopobudnik fe-
stivala direktor mestne 
uprave Bor Rozman v no-
vem festivalu vidi priložnost 
za mesto, ki ga na ta način 
lahko postavimo nazaj na 
domači, dolgoročno pa tudi 
na Evropski zemljevid film-
ske umetnosti. »Festival v 
ospredje postavlja igralce, 
a gre tudi za festival televi-
zijskih nadaljevank, katerih 
produkcija se v zadnjih letih 
vse bolj povečuje.«

Festival bo v šestih dneh 
ponudil dvanajst filmov, od 
tega je devet celovečercev v 
tekmovalni program izbrala 
programska selektorica Ana 
Šturm. Gre za filme z izsto-
pajočimi igralskimi stvarit-
vami, ki so v zadnjem letu 
opozorili nase: Quo vadis, 
Aida?, Palm Springs, Noč 
kraljev, Amonit, Kokon, Un-
dine, Nažgani, Oče, tekmo-
valni program pa bo zaokro-
žil slovenski film Damjana 

Kozoleta Polsestra, v kate-
rem je eno svojih zadnjih 
vlog odigral Peter Musevski. 
Spomin nanj bo tudi eno vo-
dil festivala. Kljub temu da 
velja prednost dati ogledu v 
živo na velikem platnu, bo 
pet od devetih tekmovalnih 
filmov mogoče ujeti tudi na 
festivalski spletni platformi. 
V spremljevalnem progra-
mu sledi še digitalizirana in 
restavrirana sobotna projek-
cija filma Sreča na vrvici, ki ji 
bo sledila delavnica za otro-
ke o igri s štirinožnimi pri-
jatelji, projekcija presene-
čenja bo namenjena igral-
cu, režiserju in producentu 
Draganu Bjelogrliću, v ne-
deljskem »filmskem dvojč-
ku« na temo Pedra Almodó-
varja pa bo celovečercu Bole-
čina in slava sledil še njegov 
najnovejši kratki film Člo-
veški glas z izjemno Tildo 
Swinton. Več o programu, 
urniku in lokacijah predva-
janj je moč najti na spletni 
strani festivala. 

Festival prinaša tudi stro-
kovni program, predstavila 

ga je Maja Sever, članica 
Društva slovenskih avdiovi-
zualnih igralcev. Poudarila 
je, gre za edini specializira-
ni festival v regiji, ki daje pre-
poznavnost igralski stroki. 
Sredica strokovnih razprav 
bo tematika nadaljevank (ta 
čas jih v Sloveniji snemajo 
pet), k dialogu bodo pova-
bljeni tako avtorji kot pro-
ducenti, govora pa bo o pri-
hodnosti in izboljšanju raz-
mer na področju avdiovizu-
alne produkcije, predvsem 
pa pozicije igralca v njej. 

Drugi festivalski dan bodo 
posvetili lani preminulemu 

članu igralskega ansam-
bla Prešernovega gledali-
šča Kranj Petru Musevske-
mu, odprli bodo tudi razsta-
vo fotografij o njem z nas-
lovom Ko igralec umre, se 
spremeni v film. Prej ome-
njeni Dragan Bjelogrlić bo 
tudi častni gost festivala, po-
govor z njim bo v soboto, 19. 
junija. Kot je povedala Sever-
jeva, bo društvo že na uvo-
dni slovesnosti podelilo sta-
novske igralske nagrade, ob 
zaključku pa bodo razglasili 
tudi prejemnike festivalskih 
nagrad. Dobitnike petih zla-
tih jabolk za igralske dosežke 

bo izbrala žirija v sestavi Dra-
gan Bjelogrlić, Marko Man-
dić in Bernarda Oman.

Naj dodamo še, da se bodo 
za čas festivala po velikanih 
filma poimenovala tudi osre-
dnja prizorišča festivala, Le-
tno gledališče Khislstein bo 
zaživelo pod imenom Letni 
kino Peter Musevski, Mestna 
tržnica Kranj se spreminja v 
Letni kino Angelca Hlebce, 
Stolp Škrlovec pa v Festival-
sko dvorano Ivo Barišič. Sle-
dnji bo prejel tudi nagrado 
DSI za življenjsko delo. Ne le 
igra, tudi festival bo življenje, 
zato ga ne gre zamuditi.

Film in igra
Med 15. in 20. junijem se bo v Kranju odvijal prvi igralski filmski festival 
KRAFFT. Ne le filmu, festival bo posvečen predvsem filmski in televizijski 
igri, na kar namiguje festivalski slogan Življenje je igra. 

Sogovorniki na novinarski konferenci so predstavili vrnitev filmskega festivalskega vzdušja 
v Kranj. / Foto: Igor Kavčič
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Jože Košnjek

V Muzeju novejše zgodo-
vine v Ljubljani ste odpr-
li razstavo Republika Slove-
nija 30 let. Kaj je njeno spo-
ročilo?

Če prelistamo knjige ob 
tridesetletnici nekdanje sku-
pne države, vidimo, da je v 
njih veliko ideologije. Ne-
kaj jo je tudi v tokratni raz-
stavi, ampak ni samo ena. 
Eni bi najraje osamosvojitev 
brez Lojzeta Peterleta, dru-
gi samo z Janšo, tretji bi radi 
videli samo gibanje brez De-
mosa, četrti pa samo Demos 
brez ostalih. Pri obravnavi 
tridesetletnice naše države 
v nekaterih medijih vidim, 
da se večina usmerja samo 
v leta med 1987 in 1992, pri 
nadaljnjih letih naše Repu-
blike pa jim zmanjka sape. 
Mi smo se odločili za pre-
gled vseh njenih trideset let. 
Povezali smo se z zelo zani-
mivim partnerjem – Zavo-
dom za statistiko in njegovi-
mi statistikami. Šli smo od 
ministrstva do ministrstva, 
od urada do urada, do po-
sameznih oseb. Pri pregle-
du volilnih statistik smo na 
primer ugotovili, da po obči-
nah stranke izginevajo. Pri 
standardu obravnavamo za-
sebnega in javnega, na pri-
mer šolstvo, zdravstvo, so-
cialo. Posebej predstavlja-
mo pomembne osebnosti, 
na primer dr. Lučko Kajfež 
Bogataj, ki je bila v skupini 
prejemnikov Nobelove na-
grade, Pedra Opeko in Dra-
ga Jančarja kot možna No-
belova nagrajenca, Slavo-
ja Žižka in še nekatere. Po-
zornost namenjamo Slo-
veniji v svetu in v okviru te 
predstavitve postavljamo na 
ogled darila, ki so jih preje-
li dosedanji predsedniki re-
publike, državniška darila 
ob predsedovanju Evropski 
uniji leta 2008 in darila dr-
žavnega zbora in državne-
ga sveta. Prešteli smo vrta-
če in kraške jame. Imamo 
tranzicijske zmagovalce in 
poražence, migrante in gla-
sove zanje in proti njim, pa 
izbrisane in različna mne-
nja o njih. Želeli smo sliša-
ti različne glasove, zato smo 
se postavitve razstave loti-
li od spodaj navzgor in ne 
obratno. Dokazali smo, da 
je Republika Slovenija odlič-
na zgodba, nacionalna drža-
va, kakršno si želijo mnogi 

narodi sveta. Mnogi je nima-
jo in je vprašanje, ali jo bodo 
kdaj sploh imeli. Slovenija 
je država, republika, ki se po 
svojem profilu uvršča med 
vodilne demokratične drža-
ve s tržno ekonomijo. Seve-
da ne govorimo o njeni per-
fektnosti, imamo pa drža-
vo, ki je v kondiciji. Normal-
no je, da jo v sedanji krizi 
eni vidimo takšno, drugi pa 
drugačno. Na razstavi se ne 
opredeljujemo ne za ene in 
ne za druge.

Ta čas pred tridesetimi leti 
je bila pred vrati vojna. Ne-
kateri so takrat dejali, da sto-
pamo vanjo brez upa zma-
ge. Pa smo izšli kot zmago-
valci. Zakaj? Zaradi razuma, 
poguma, tudi drznosti, eno-
tnosti, aktivne civilne druž-
be?

Te besede so primerne za 
začetek spraševanja o na-
stanku naše države. Kar na-
enkrat se je začela zgodovina 
odpirati in treba je bilo biti 
hiter. Vse takratno vrenje je 
bilo za demontiranje stare-
ga režima. Simbolični po-
greb pobitih domobrancev v 
Rogu julija 1990 je bil klju-
čen, da smo opredelili odnos 
do zločinov. Pomembna so 
bila najrazličnejša civilna gi-
banja, pobude za novo usta-
vo, Majniška deklaracija. 
Vse to je bil izraz državljan-
skega poguma. Ravnali smo 
dialoško in vztrajali pri pra-
vu in človeških pravicah, kar 
je bilo po mojem mnenju 
ključno. Zaradi dialoškega, 
povezovalnega ravnanja so 
na osamosvojitveni voz sto-
pile tudi poražene stare sile. 
Ko je Milan Kučan razglasil 
Republiko Slovenijo, je go-
voril na pogrebu svojih dote-
danjih političnih načel. Vsi, 
ki smo bili v Teritorialni ob-
rambi Slovenije, smo sneli 
zvezde in smo, čeprav v sta-
rih uniformah, podirali re-
žim, ki smo ga branili do te-
daj, in postali povsem dru-
gačna Teritorialna obram-
ba kot leta 1968. Nastala je 
nova doba, nova sveta poso-
da, v kateri moramo bivati. 
Ustava nam dopušča marsi-
kaj, vendar ne more biti več 
ne totalitarna in ne policij-
ska, vojska se ne more obr-
niti proti ljudem. Oblast sta 
tako pozicija kot opozicija, ki 
mora prvi gledati pod prste. 
Morda so šibke vlade celo 
naša prednost.

Razstavo o prvih tridesetih 
letih naše republike je odprl 
predsednik prve vlade v sa-
mostojni Sloveniji Lojze Pe-
terle. Zakaj ste to čast zaupa-
li njemu?

Karkoli si kdo misli, je Pe-
terletova vlada zmagovalec 
osamosvojitve. Slovenski 
kmet in slovenski katoliča-
ni so na prvih demokratič-
nih volitvah volili Slovensko 
ljudsko stranko in Sloven-
ske krščanske demokrate in 
zagotovili Demosu večino v 
parlamentu. Intelektualci, 
združeni v Slovenski demo-
kratični zvezi, je niso. Peter-
le je bil revolucionarni, fe-
nomenalni predsednik vla-
de, ki ni nikogar izključeval, 
ampak je ustvaril vlado veli-
ke koalicije, v kateri sta bila 
tudi Jožica Puhar in Franc 
Godeša iz opozicije. Zago-
varjal je sistem, ki ni nikogar 
ogrožal, kar ga je tudi stalo 
vladanja. Ta vlada je osamo-
svojila Slovenijo in ji je tudi 
dala ustavo, ki smo jo mora-
li spoštovati vsi. Vojna je bila 
vodena na kar se da mirolju-
ben način, da ne bi povzro-
čali nepotrebne škode. Tako 
imenovani jastrebi niso nik-
dar zmagali. Ali ni bilo bo-
lje, da smo armadi odklopi-
li vodo in elektriko, kot da 
bi se streljali? Nismo storili 
usodnih napak, ki bi nas po-
tegnile v balkanski vojni ko-
tel. Z nekaj zvijačnosti smo 
premagali tudi motovilje-
nje mednarodne politike in 
stvar je uspela. V našem spo-
minu ostajajo razum, drža-
vljanski pogum, drznost in 
enotnost, torej dejavniki, za-
radi katerih smo zmagali, 

najzaslužnejši posamezniki 
pa tudi po tridesetih letih os-
tajajo brez javnih priznanj.

Zakaj se nam to dogaja? Za-
kaj mladi in tudi starejši ne 
poznajo praznikov naše re-
publike? Ali v šolah in doma 
premalo govorimo o tem?

Do afirmacije naše nove 
države smo malomarni. 
Prav je sicer, da nimamo 
monopolov in da Jože Puč-
nik ni svetnik nad svetniki. 
Vendar ... Kaj je narobe, če 
Roman Leljak želi Titovo uli-
co preimenovati v Ulico osa-
mosvojitve? Zakaj je za ne-
katere to škandal ali greh? 
Zakaj ulic in trgov ne bi po-
imenovali pa osamosvojitvi, 
plebiscitu. To je treba nare-
diti in to bo tkivo, ki nas bo 
povezalo. Pa ga nimamo. Ob 
praznikih ne obešamo zas-
tav in tu sam pri tem nisem 
nobena izjema. Ob prazni-
kih države si skoraj ne čes-
titamo, kot si na primer vo-
ščimo za božič ali novo leto. 
V muzeju imamo jubilejni 
znak, ki ga dodajamo vsem 
poštam. Od posameznikov 
imamo kipa Drnovška in 
Bučarja. Pri prvem Pučniko-
vem kipu je bil problem, zato 
smo sedaj poskrbeli za nove-
ga. Marsikdo bi si še zaslužil 
priznanje s kipom. Zaslužil 
bi si ga Ivan Oman. Zakaj ga 
ne bi postavili Janezu Janši, 
ne glede na to, kar kdo misli 
o njem? Igorju Bavčarju, Iz-
idorju Rejcu, ki je v kriznih 
časih spodbujal izvoz izdel-
kov, Jožici Puhar, ki ji je bila 
socialna varnost ljudi glav-
na skrb, torej posamezni-
kom, ki so se brezpogojno 

zavzemali in izpeljali osa-
mosvojitev? Tudi Milan Ku-
čan si zasluži spoštovanje, 
da kot voditelj partije in spre-
ten politik ni povzročil naci-
onalnega spopada. Osamo-
svojitvene vsebine morajo 
priti v šolske programe. Ne-
kateri bi nas sicer radi prep-
ričali, da se v teh letih ni nič 
spremenilo. Pa se je – in te 
razlike je treba pojasnjevati 
mladim.

Kakšna je bila osamosvojit-
vena vloga Gorenjske?

Častna, imenitna, čeprav 
se Gorenjci ne znamo orga-
nizirati kot vpliven lobi. Dr. 
France Bučar, prvi predse-
dnik skupščine, je Gore-
njec. Gorenjci so general 
Janez Slapar, Ivan Oman, 
dr. Jože Mencinger, mini-
stri Izidor Rejc, Jožica Pu-
har in Ivan Bizjak. Naši so 
Rudi Šeligo, dr. Peter Ven-
celj, brigadir Peter Zupan 
in veliki kritik Titovega sis-
tema dr. Ljubo Sirc. Go-
renjska Teritorialna obram-
ba je uspešno preprečeva-
la odvzem orožja. Demos 
je bil zmagovalec prvih vo-
litev, česar ni znal ustrezno 
kapitalizirati. Bilo je nekaj 
primerov uspešnega sode-
lovanja Demosa z ZSMS in 
LDS. V okviru Gorenjske-
ga glasa je izšla Demokra-
cija, prvi opozicijski časopis 
v Vzhodni Evropi. Pred izi-
dom je knjiga o osamosva-
janju na Gorenjskem, ki jo 
bosta izdala Gorenjski mu-
zej in Gorenjski glas. Če bo 
dovolj zdrave pameti in po-
bud, bo gorenjska pot v osa-
mosvojitev vidna tudi javno.

Slovenija je država, kakršno si 
želijo mnogi narodi sveta

Kraljevina Jugoslavija je obstajala dobrih enaindvajset let, Socialistična republika Slovenija pa okoli petinštirideset let. Republika 
Slovenija je s tridesetimi leti že presegla starost prve Jugoslavije in presegla dve tretjini starosti druge, pravi direktor Muzeja 
novejše zgodovine Slovenije dr. Jože Dežman.

Dr. Jože Dežman, direktor Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani, na dan odprtja razstave o 
tridesetletnici Republike Slovenije / Foto: Tina Dokl

Dr. Jože 
Dežman

»Odpravili smo 
se od vrat do 
vrat, pisali in 
telefonirali. Od 
narave smo šli 
k prebivalstvu, 
od slovenščine 
do Republike 
Slovenije v svetu, 
od značilnosti 
republike do 
njenih oblasti, 
od gospodarskih 
podvigov do 
delavstva, od 
potrošništva do 
življenjske ravni, 
od prostega časa 
do kulturnega 
utripa, od 
spomina do 
ver in cerkva 
…« (Dr. Jože 
Dežman o 
nastajanju 
razstave)
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Alenka Brun

Na isti dan pa so v krajevni 
knjižnici v Preddvoru odprli 
še razstavo z naslovom Mati-
jev rod svojemu vzorniku ter 
še enkrat povabili na letošnji 
pohod po Literarni poti pod 
Storžičem. 

Mednarodni simpozij je 
organiziralo Kulturno dru-
štvo (KD) Josipine Turnog-
rajske v sodelovanju z Obči-
no Preddvor in Zavodom za 
turizem Preddvor. Kulturno 
društvo je poskrbelo tudi za 
njegov program; v svečanem 
večernem delu, kjer so zbor-
nik prisotnim v dvorani na 
kratko predstavili, pa so pri 
oblikovanju glasbeno-kul-
turnega programa sodelova-

li še člani Kulturno-umetni-
škega društva (KUD) Matija 
Valjavec Preddvor ter učen-
ke Osnovne šole Matije Va-
ljavca Preddvor.

Idejna pobudnika simpo-
zija sta bila dddr. Mira De-
lavec Touhami in dr. Franc 
Križnar, ki sta souredila 
tudi zbornik. Ta se na 304 
straneh dotika življenja in 
ustvarjanja, dediščine dveh 
velikih Slovencev izpod 
Storžiča – Matije Valjavca in 
Matije Nagliča, ki jima je v 
prvi vrsti namenjen zbornik 
oziroma v njem objavljene 
razprave.

Tako Križnar kot Delavec 
Touhamijeva sta se v času 
simpozija poleg predava-
teljske dobro znašla tudi v 
povezovalni vlogi. Mira De-
lavec Touhami je vlogo mo-
deratorke nadaljevala še v 
svečanem večernem delu, 
kjer je Križnar v nekaj be-
sedah predstavil zbornik in 
med drugim ugotovil, da 

so presegli ambicije in na-
črte, ki so si jih zadali, ko je 
vzniknila ideja o simpoziju. 
Ta se je rojevala že v času, ko 
so pripravljali prvi mednaro-
dni simpozij o Josipini Tur-

nograjski, ki so ga udejanji-
li leta 2018.

Tokratni celodnevni sim-
pozij je gostil kar lepo števi-
lo domačih in tujih strokov-
njakov, se ga pa žal nekate-
ri zaradi trenutnih epidemi-
oloških razmer niso mogli 
udeležiti. Simpozij je priteg-
nil tudi pozornost domači-
nov, saj jih je kar veliko pris-
luhnilo razpravam v dvora-
ni preddvorskega doma kra-
janov. So bili pa tudi tisti, ki 
so o literarni zapuščini obeh 
Matij in o njunih življenj-
skih poteh, o sledeh, ki sta 
jih pustila tako v domačem 
kraju kot tudi širše, podali 
svoje mnenje tudi na odru 
in zapisali v zborniku.

Izjemen jezikoslovec in 
pomemben bukovnik

Matija Valjavec sodi med 
največje zapisovalce in zbi-
ratelje slovenskega ljud-
skega pripovedništva v 19. 

stoletju. Bil je izjemen je-
zikoslovec, pesnik, prevaja-
lec in pripovednik, mojster 
verzifikacije in začetnik kaj-
kavske leksikografije. Velja 
za najpomembnejšega slo-

venskega basnopisca. Nje-
gov poseben opus predsta-
vljajo pravljice, zlasti z ži-
valsko motiviko, legende in 
epski pesnitvi Zora in Soln-
ca ter Zorin in Strelina. Po-
leg Frana Miklošiča in Sta-
nislava Škrabca je Valjavec 
največji slovenski jezikoslo-
vec druge polovice 19. sto-
letja. Teža njegovih del je v 
naglasoslovju in starocer-
kvenoslovanski filologiji. S 
prevodom štirih novozave-
znih knjig: Rimljanom, 1 in 
2 Korinčanom, Galačanom, 
poleg 16 psalmov ima Ma-
tija Valjavec med prevajalci 
Svetega pisma častno mes-
to. Valjavec in France Remic 
sta namreč leta 1882 poskr-
bela za prvo celotno izdajo 
Nove zaveze v slovenščini.

Matija Naglič pa je po-
memben predstavnik slo-
venskega pismenstva v prvi 
polovici 19. stoletja. Bil je 
bukovnik (kar je po Enciklo-
pediji slovenske kulturne 

zgodovine izraz za v 18. in 
19. stoletju nešolanega li-
terarno delujočega človeka; 
bukovniki so literarno de-
lujoči ljudje kmečkega in 
obrtniškega stanu, ki so se 
ukvarjali s knjigo in pisa-
njem) in je deloval po vzoru 
bukovnikov na Koroškem. 

Uvrščamo ga med kla-
sične bukovnike, saj je slo-
venske nabožne in mistič-
ne tekste tako zbiral, prepi-
soval in registriral kot tudi 
pisal svoja besedila. Po zapi-
su Frančiška Rebola je izraz 
»hališter« Nagličeva skovan-
ka za besedo register.

Najmlajša predavateljica 
na simpoziju dijakinja

Kot smo že omenili, so na 
simpoziju poleg domačih 
nastopila tudi ugledna stro-
kovna imena iz Nemčije, Av-
strije in Hrvaške, zanimiv pa 
je bil tudi pogled na Nagliča 
in predvsem Valjavca skozi 
oči nekaterih domačinov, če-
sar se je zelo razveselil tudi 
dr. Križnar. 

»Vesel sem, da je bila vklju-
čena tudi domača kliente-
la, domača kulturna društva. 
Najmlajša predavateljica je 
bila 15-letna dijakinja, česar 
še nisem doživel,« je še pou-
daril na svečani prireditvi.

Najmlajša udeleženka sim-
pozija Tereza Lombar, dijaki-
nja prvega letnika Gimnazi-
je Želimlje, ki je zelo preda-
na kulturni dejavnosti, je v 
zborniku zapisala in na sim-
poziju tudi predstavila, kaj je 
lani ugotovila s pomočjo an-
kete, v kateri jo je zanimalo 
predvsem, kako dobro obča-
ni in občanke Preddvora poz-
najo Matijo Valjavca. Prišla 
je do zaključka, da predvsem 
vedo, da se po njem imenuje 
osnovna šola, o njem in nje-
govem življenju pa ne ravno 
veliko. Večina ga sicer še ne-
kako pozna po pravljicah, ker 
je v anketo vključila odlomek 
iz Zlate ptice; zelo malo pa je 
bilo tudi anketirancev, ki so 
vedeli, da je Valjavec umrl na 
Hrvaškem in je tam tudi po-
kopan. 

Petra Lombar Premru in 
Slavko Prezelj, člana KUD 
Matija Valjavec Preddvor – 
Lombar Premrujeva je tudi 
njegova predsednica – sta 
orisala delovanje društva, 
Prezelj je spregovoril še o 
njegovih načrtih, oba pa 
sta poudarila, da kulturno-
-umetniško društvo letos 
beleži sedemdeset let, kar 
je dobilo ime po Matiji Va-
ljavcu ter da njegovo izroči-
lo ohranja z uprizarjanjem 

starih običajev in zgodb, 
ohranjanjem lokalne dediš-
čine prednikov in z rabo ter 
ohranjanjem domačega, na-
rečnega jezika. In da so sča-
soma v društvu ugotovili, da 
so to pravzaprav počeli že od 
samega začetka, nezavedno. 

O drugem velikem Sloven-
cu izpod Storžiča Matiji Nag-
liču pa v zborniku poleg De-
lavec Touhamijeve v polju-
dnem spominskem članku 
piše tudi domačinka Fran-
ceska Žumer. V zborniku 
najdemo tudi prispevek OŠ 
Matije Valjavca z njihovim 
šolskim glasilom Matijev rod 
– predstavljeni so izbrani lite-
rarni in likovni izdelki neka-
terih učenk in učencev. Član 
KD Josipine Turnograjske 

Abdelkader Touhami pa je 
tako v zborniku kot na simpo-
ziju ter zvečer predstavil de-
lovanje kulturnega društva, 

omenil njegovo letošnjo de-
setletnico obstoja ter pouda-
ril tretjo Literarno pot pod 
Storžičem.

Za uvod v svečani del je 
poskrbel domači župan Rok 
Roblek z besedami, da je po-
nosen in vesel, da je Preddvor 
lahko gostil tovrstni dogodek, 
saj ima ta izjemen pomen 
tudi za zanamce. »Odstiranje 
zgodovine naših veljakov, na-
ših pomembni ljudi, ki so ne 
samo prispevali k prepoznav-
nosti kraja, ampak so naredi-
li ogromno za obče sloven-
sko prebivalstvo, daje dogod-
ku izjemen pečat in temu pri-
merno je tudi širšega pome-
na.« Zaključil je z besedami, 
da je z veseljem podprl idejo, 
in se zahvalil predavateljem 

in vsem, ki so prispevali svo-
je znanje ter raziskave, da je 
lahko izšel zgoraj omenjeni 
zbornik. 

Velika Slovenca izpod Storžiča
Dom Krajanov v Preddvoru je gostil mednarodni simpozij ob 190. obletnici rojstva Matije Valjavca (1831–1897) in 222. obletnici rojstva Matije Nagliča (1799–
1854). Ob zaključku simpozija so na svečani večerni prireditvi predstavili tudi obsežen zbornik z naslovom Velika Slovenca izpod Storžiča, Matija Valjavec in 
Matija Naglič, ki je izšel ob mednarodnem simpoziju. 

Dr. Franc Križnar in dddr. Mira Delavec Touhami / Foto: Gorazd Kavčič

Zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju, ob 190. 
obletnici rojstva Matije Valjavca in 222. obletnici rojstva 
Matije Nagliča nosi naslov Velika Slovenca izpod Storžiča, 
Matija Valjavec in Matija Naglič. / Foto: Gorazd Kavčič 

Po končanem simpoziju je na svečanem dogodku nekaj 
besed o delovanju KUD Matija Valjavec Preddvor povedala 
tudi njegova predsednica Petra Lombar Premru.
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Matija Valjavec je bil slovenski pesnik, jezikoslovec, 
prevajalec in zbiralec ljudskega slovstva. Rodil se 
je v družini pri Kračmanovih na Srednji Beli pri 
Preddvoru. Po končani maturi so njegovi domači 
pričakovali, da se bo odločil za semenišče, a je želel 
postati profesor. Odločil se je za študij slavistike in 
klasičnega jezikoslovja na Dunaju. Po končanem 
študiju žal ni dobil zaposlitve na Slovenskem, zato je 
sprejel povabilo iz Varaždina. Kasneje je služboval tudi 
v Zagrebu in na Hrvaškem ostal tako do svoje smrti. 
Tudi pokopan je na osrednjem zagrebškem mestnem 
pokopališču Mirogoj.

Matija Naglič je bil pomemben bukovnik, ki je deloval 
po vzoru bukovnikov na Koroškem. Tudi on je bil 
rojen na Zgornji Beli pri Preddvoru. Že njegov oče je 
zelo rad kupoval slovenske knjige, zato je doma nastala 
prava knjižnica. Sin je tradicijo nadaljeval. Številne 
knjige je zbiral, prepisoval, sestavljal njihova kazala 
in registriral nabožna besedila v slovenskem jeziku. 
Matija Naglič je pomemben predstavnik slovenskega 
pismenstva v prvi polovici 19. stoletja. Umrl je v 
Preddvoru, kjer je tudi pokopan.
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Franica Vrhunc, začetnica dela 
z Braillovo pisavo

Braillova pisava je po-
sebna pisava, ki omogo-
ča slepim, da berejo in pi-
šejo. Razvil jo je francoski 
izumitelj Louis Braille leta 
1821. Franica Vrhunc pa je 
bila ena prvih slovenskih ti-
flologov (terapevt za otroke 
z motnjami vida), začetnica 
dela z Braillovo pisavo pri 
nas. Posvetila se je vzgoji 
in izobrazbi slepih. Je usta-
noviteljica prvega sloven-
skega zavoda za slepe. Raz-
širila je krog prepisovalcev 
knjig z Braillovo pisavo, kar 
je za učenje slepih in slabo-
vidnih izredno pomembno. 
Rodila se je 10. junija 1881 
v Kranjski Gori trgovcu Jo-
sipu in njegovi ženi Franči-
ški, rojeni Gnida. Po osnov-
ni šoli v Prašah pri Kranju 

je obiskovala v Ljubljani Li-
chtenthurnov zavod, to je 
dekliška sirotišnica baroni-
ce Lichtenthurnove, kjer je 
delovala tudi dekliška me-
ščanska šola. Leta 1898 je 
na učiteljišču opravila iz-
pit za vzgojiteljico v otro-
ških vrtcih in stopila v red 
sv. Vincencija Pavelskega 
v Gradcu s samostanskim 
imenom Klara. 

Bila je vzgojiteljica med 
drugim v Osijeku, Volosku 
pri Opatiji, Ljubljani in siro-
tišnici v Kočevju. Leta 1914 
se je vrnila v Gradec, kjer 
je bila vzgojiteljica v Odili-
jinem zavodu, enem najso-
dobnejših zavodov za slepe 
v Avstriji.

V letih 1915–1918 je 
z drugimi slovenskimi 

redovnicami pomagala os-
lepelim vojakom, predvsem 
slovenskim, ter izdelala za-
nje prvi program za rehabi-
litacijo. V zavodski knjižni-
ci se je poglobila v literatu-
ro. Med hospitiranjem na 
državnem zavodu za slepe 
na Dunaju je osebno spo-
znala nekatere vodilne de-
fektologe. Slovenske slepe 
invalide je učila Braillove in 
Kleinove pisave pa tudi stro-
jepisja na pisalnih strojih za 
videče in slepe. V domovini 
je organizirala široko akcijo 
za pomoč. 

Dne 22. novembra 1918 
se je s slepimi vrnila v Slo-
venijo. Ta datum so izbra-
li za dan ustanovitve 1. slo-
venskega zavoda za slepe. 
V letih 1919–1921 je vodila 

dvorazredno šolo za slepe 
v Ljubljani in na njej učila. 
Leta 1921 je odklonila služ-
bo v ženski kaznilnici v Be-
gunjah in izstopila iz cer-
kvenega reda. V letih 1921 in 
1922 je učila v zavodu za sle-
pe v Zemunu in od 1922 v 
Kočevju, ko se je tja preselil 
Zavod za slepe iz Ljubljane. 

Leta 1928 bila predčas-
no upokojena zaradi po-
manjkljive formalne izo-
brazbe in delno zaradi izsto-
pa iz cerkvenega reda, ven-
dar je še naprej delala kot 

pogodbena učiteljica. Z us-
pehom se je posvečala tudi 
glasbeni vzgoji slepe mladi-
ne. Po nemškem bombardi-
ranju zavoda decembra 1943 
se je z gojenci preselila v Lju-
bljano in tu v letih 1944 in 
1945 sodelovala z očesno kli-
niko pri zdravljenju oslepe-
lih žrtev vojne. Po vojni je 
bila ponovno redno zapo-
slena kot strokovna učitelji-
ca na Zavodu za slepe v Lju-
bljani. Leta 1946 se je upo-
kojila. Umrla je 7. februarja 
1964 v Ljubljani.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Gorici se je 11. 6. 1890 rodil rudarski strokov-

njak in metalurg Ivan Kralj. Po drugi svetovni 
vojni je bil na ministrstvu za rudarstvo v Beogradu 
vodja oddelka za črno metalurgijo. Umrl je 17. 1. 
1956 na Jesenicah.

   Na Jesenicah se je 12. 6. 1832 rodil slovenski du-
hovnik in strokovnjak za planinsko gospodarjenje 
Janez Mesar. Bohinjci se imajo za svoj znameniti 
bohinjski sir zahvaliti njemu. Kot duhovnik je 
služboval predvsem na Gorenjskem. Od leta 1864 
je 30 let župnikoval v Bohinjski Bistrici, umrl pa je 
v Šmartnem pri Kranju.

Rina Klinar

Odločitev za premeščanje 
orožja Teritorialne obrambe 
(TO) pod nadzor JLA je bila 
sprejeta aprila 1990 na seji 
vojnega sveta SFRJ. Koman-
dant Republiškega štaba TO 
SRS Ivan Hočevar je bil od-
govoren za izvedbo prevo-
za orožja TO iz skladišč TO 
v skladišča pod nadzorom 
JLA od 15. do 19. maja 1990 
do 24. ure. O namerah JLA 
priča že ukaz Ivana Hočevar-
ja 24. januarja 1990, ko je v 
imenu Generalštaba oboro-
ženih sil SFRJ zahteval od 
štabov (občinskih, mestnih, 
pokrajinskih) in 30. razvoj-
ne skupine 27. zaščitne bri-
gade TO natančen popis 
orožja, streliva in minsko-
-eksplozivnih sredstev TO, 
hranjenih izven skladišč 
JLA, je zapisal Janko S. Stu-
šek v knjigi Orožja nismo 

oddali 1990, ki je izšla juni-
ja 2020. V časopisu Delo je 
bilo 18. maja 1990 v rubriki 
Prejeli smo objavljeno Stu-
škovo pismo Jugoslovanska 
»ljudska« armada vztraja v 
nezaupanju.

Hočevarjev ukaz za pre-
meščanje orožja TO je bil 
nezakonit. Republiški se-
kretar za ljudsko obrambo je 
17. maja izdal Sklep o prepo-
vedi oddaje orožja upravnih 
organov za ljudsko obrambo 
občin. Dne 18. maja je Pred-
sedstvo RS prepovedalo šta-
bom TO, da oddajo orožje 
TO v skladišča JLA, in zahte-
valo, da ga sami zavarujejo. 

Večina orožja slovenske 
TO je bila tedaj v objektih 
JLA. Kljub ukazu in zahtevi 
po tajnosti ukaza 16 povelj-
nikov občinskih štabov TO 
(OŠTO) in 30. razvojna sku-
pina TO tega niso upoštevali. 
Orožja niso oddali, povezali 

so se s predstavniki občin (z 
novoizvoljenimi ali tistimi, 
ki so še opravljali funkcijo do 
izvolitve novih), obveščali so 
republiška vodstva (Jesenice, 
Velenje, Trbovlje …).

Med 62 OŠTO v Sloveniji 
so bili ljudje v 16 štabih po-
gumna manjšina; 23 štabov 
je imelo vse orožje v skladi-
ščih JLA, 19 štabov je nakna-
dno tajno izvzemalo orož-
je iz skladišč JLA ali ga niso 
vrnili po vajah. V štirih so za-
držali del orožja. 

V 16 štabih in razvojni 
skupini so poveljniki prev-
zeli odgovornost za neizvr-
šitev ukaza, sami ali s svo-
jimi v štabu. Ponekod brez 
podpore vodstev občin. Tudi 
zato se o tem v javnosti ni 
dosti govorilo, saj so nekate-
ri bolj glasni raje omalovaže-
vali kot priznali, da so bila te-
daj ravnanja različna, saj so 
bile tudi okoliščine take. 

V teh aktivnostih so sode-
lovali pripadniki TO, ki se je 
s 1. januarjem 1995 preime-
novala v Slovensko vojsko. 
TO se je od ustanovitve or-
ganizacijsko in vodstveno 
spreminjala, ni pa bila uki-
njena. Isti ljudje, ki orožja 
maja 1990 niso oddali, so 
se leto kasneje borili skupaj 
s pripadniki organov za not-
ranje zadeve in civilisti ter 
zmagali v vojni za obrambo 
državnosti in samostojnosti. 

Maja 1990 je v 62 občinah 
delovalo 62 upravnih orga-
nov za ljudsko obrambo (se-
kretariatov in oddelkov) ter 
pokrajinski odbori. 

OŠTO in velika večina 
upravnih organov za ljudsko 
obrambo so tedaj zadržali 
več kot 33.500 kosov orožja 
in več kot 8.100.000 kosov 
streliva. Skupaj z orožjem 
30. razvojne skupine TO so 
septembra 1990 razpolaga-
li z več kot 37.300 kosi orož-
ja in več kot desetimi milijo-
ni kosi streliva. 

Leto kasneje, od 24. juni-
ja do 30. junija, je bilo mobi-
liziranih 367 enot TO (pov-
prečno 74 vojaških obvezni-
kov na enoto) ali 27.158 voja-
ških obveznikov.

Posebno mesto med temi 
16 štabi zavzema Gorenj-
ska, saj so štirje štabi od pe-
tih (škofjeloški je imel orož-
je v vojašnici) zadržali sku-
paj 4.546 kosov orožja in več 
kot 711.000 kosov streliva.

Komandant Pokrajinske-
ga štaba TO na Gorenjskem 
je bil maja 1990 Janez Sla-
par, njegov namestnik pa 

Peter Zupan. Komandanti 
OŠTO so bili: Bojan Šuligo 
(Jesenice), Janez Koselj (Ra-
dovljica), Janez Ude (Tržič) 
in Anton Rešek (Kranj). 

To zadržano orožje so po-
tem hranili v tajnih skladi-
ščih. Na Gorenjskem je bilo 
v letih 1990–1991 skupaj 55 
tajnih skladišč orožja TO, 
od tega v občinah Jesenice 
in Kranj po 13, v radovljiški 
14, v tržiški 15. 

Tajna skladišča v občini 
Jesenice so bila v krajih: Blej-
ska Dobrava, Gozd - Martu-
ljek, Javorniški Rovt, Jeseni-
ce, Kranjska Gora, Planina 
pod Golico, Zabreznica in 
Zgornja Radovna.

V občini Radovljica so bila 
tajna skladišča v Bohinjski 
Bistrici, Podjelju, Srednji 
vasi v Bohinju, Ukancu, na 
Voglu, Bledu, v Begunjah, 
v Brdih, Hlebcih, Ljubnem, 
Radovljici in na Zgornji Li-
pnici. Spominske plošče na 
objektih spominjajo na to.

V tržiški občini so bila taj-
na skladišča v krajih: Bistri-
ca pri Tržiču, Dolina, Ko-
vor, Leše, Loka pri Tržiču, 

Paloviče, Podljubelj, Prapro-
še, Ročevnica in Sebenje.

V občini Kranj so bila taj-
na skladišča orožja na Brni-
ku, v Cerkljah, Kranju (La-
bore, Primskovo), Naklem, 
Rupi pri Kranju, Šenčurju 
in Udin borštu.

Tudi organi za notranje 
zadeve (ONZ) in milica so 
razpolagali z zavidljivo obo-
rožitvijo (julija 1990 so ime-
li 45.276 kosov orožja in več 
kot 8.400.000 kosov stre-
liva). Po 4. oktobru 1990 je 
tudi milica začela preme-
ščati orožje ONZ iz svojih 
objektov na tajne lokacije. 
Na Gorenjskem je bilo 52 
tajnih skladišč orožja ONZ. 
Doslej so spominske ploš-
če odkrili na 28 objektih. 
Načelnik Uprave za notra-
nje zadeve Kranj je bil v letih 
1990–1991 Ivan Hočevar.

Zadržano orožje je skupaj 
z novimi nabavami prispe-
valo, da je Slovenija samo-
zavestneje dočakala osamo-
svojitev leta 1991. Tudi zara-
di 107 tajnih skladišč orožja 
in zaupanja vrednih ljudi na 
Gorenjskem.

Orožja nismo oddali 1990

Tajno skladišče Ukanc (HE Savica)

Tajno skladišče Tomo Vinkovič, gospodarsko poslopje (Srečko Čelesnik, Kranjska Gora)
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Razgledi

Vaš razgled

Naša država bo kmalu praznovala tridesetletnico samostojnosti. Vsa ta leta so k njenemu 
razvoju in ugledu prispevali tudi naši športnice in športniki. Prejemnice in prejemniki 
Bloudkovih priznanj, katerih slavnostni sprejem je potekal pred nekaj dnevi na Brdu, nas s 
svojim predanim delom in izjemnimi uspehi navdajajo z radostjo, navdihom in upanjem. S. L. 

Gorazd Stariha

V prejšnjem prispevku 
smo začeli z afero Emilije 
Ambrož in Johanna Arcari-
ja. Emilija je pravkar vstopi-
la z Arcarijem v sobo.

Arcari ji je tam najprej 
laskal, potem pa je postal 
drzen in jo začel preiskova-
ti, celo po golem telesu, in 
jo obtoževati, da je zagoto-
vo imela spolni odnos z oče-
tom, ker da ima bedra slu-
zasta od moškega seme-
na. Emilija je priznala, da je 
možno, da je bila vlažna, ker 
da je bila malo prej v postelji 
z možem. Mihael Ambrož 
je kasneje potrdil, da je pred 
odhodom z doma še občeval 

z ženo. Arcari je nato začel 
siliti vanjo, da naj mu priz-
na krvoskrunstvo, česar pa 
Emilija po svoji izjavi seve-
da ni mogla storiti, ker se kaj 
takega pač ni zgodilo. Ker 
mu tega priznanja ni hotela 
dati, jo je tako močno udaril 
v prsi, da je padla vznak na 
tla, in odšel.

Naslednji dan dopoldan 
je Arcariju uspelo, da jo je 
na številne prošnje privedel 
v svojo sobo, zaklenil vra-
ta, ji ponovno nekaj časa la-
skal, nato pa jo vprašal, ali bi 
hotela napisati pismo svoje-
mu očetu. Ko je odklonila, je 
»popenil kot furija« in zak-
ričal, da mora storiti, kar ji 
ukaže, če ne jo bo »zabrisal 
skozi okno na ulico« ali pa 
jo ustrelil. Pri tem je pokazal 
na svoje štiri pištole na noč-
ni omarici. Po teh grožnjah 
je Emilijo popadel tak strah, 
da so se ji tresle roke in noge. 
Ukazal ji je, da se usede za 
mizo, in ji narekoval pismo. 
Kaj ji je narekoval, se zara-
di strahu sploh ni zavedala. 
Ko je napisala pismo, jo je 
spustil.

Ker je postajal Arcari ved-
no bolj vsiljiv in ker jo je 
bilo sram tega razmerja z 
njim, se mu je Emilija pov-
sem odtegnila in vse razkrila 
možu. Arcariju pa se je pov-
sem »odtrgalo« in je Emiliji 
najprej napisal pismo, v ka-
terem je zahteval, da mora 
mož trpeti razmerje med njo 

in njim (Arcarijem). V na-
sprotnem ji je grozil s prek-
letstvom, sramoto in smrtjo, 
saj da mora biti za vedno nje-
gova ali pa bo za vedno nes-
rečna. Nato je silil vanjo, naj 
zapusti moža, in v Ambroža, 
da mu prepusti Emilijo. Am-
brož ga je pozival k pameti, 
češ da se kaj takega ne more 
zgoditi ne po moralnih niti 
po pisanih zakonih.

Ambrož se je nato 26. sep-
tembra 1850 preselil na Trg 
št. 13, Arcari pa je na okraj-
no sodišče podal prijavo, v 
kateri je opisano njegovo vi-
denje in doživljanje omenje-
nih dogodkov.

V prijavi je zapisal, da 
naj bi mu nekoč na streli-
šču Emilija rekla, da se ji zdi 
oče lepši, mlajši in močnej-
ši moški kot njen mož, kar 
da je Arcariju pustilo senco 
nelagodnega suma. Ob neki 
kasnejši priložnosti naj bi se 
Emilija pritoževala nad gro-
bim obnašanjem svojega 
moža in da ga nikdar ne bi 
bila poročila, če je mati ne bi 
obdolževala razmerja z oče-
tom, po njenem seveda pov-
sem brez osnove. To pa je pri 
ljubosumnem Arcariju pus-
tilo že več kot senco.

Nadalje je navedel, da je 
prišel oče 30. avgusta 1858 
med deseto in enajsto uro 
k njej in ostal le kratek čas. 
Vrnil se je znova popoldan 
okrog petih in z Emilijo sta 
šla v spalnico.

Pohota v okviru 
sorodstva
spolnost  
in nasilje
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Tino Mamić

Najbolj kranjski priimek 
je gotovo Kranjc. Ali Kranjec 
– kot bi ga zapisali danes. Ali 
Krajnc, kot bi mu rekli v ne-
katerih narečjih. Njegov iz-
vor je preprost, gre za pre-
bivalca Kranjske. Kranjca 
so tako poimenovali, ko je 
Kranjsko zapustil, zato gre 
za priimek izseljenca iz de-
žele Kranjske.

Kranjc je včasih pomenilo 
isto kot Slovenec. Danes pa 
ne več. Danes je celo Kranj-
ska kot zemljepisni pojem 
skorajda izginila iz uporabe. 
Geografsko je obstajala kot 
celota vsaj v okviru ljubljan-
ske škofije, ki pa je prvi kos, 
primorski, izgubila ob itali-
janski okupaciji Primorske 
leta 1918. Drugi kos, dolenj-
ski, pa je izgubila leta 2006 
z nastankom novomeške 
škofije. Čeprav zlasti Pri-
morci še vedno tu in tam 

uporabljamo besedo Kranj-
ci za Slovence iz osrednje 
Slovenije, pa je to precejšnja 
redkost. Namesto Kranjcev 
smo dobili Primorce, Notra-
njce, Dolenjce in Gorenjce. 
Kljub štirim novim poime-
novanjem pa so ostali mno-
gi, ki se nočejo uvrstiti v 

nobeno od teh. Ljubljančani 
in Zasavci, denimo. Žal tudi 
novo drobljenje, pravzaprav 
parcelizacija, ki jo vsake ne-
kaj let zaženejo določeni po-
litiki, ne bo pomagalo pri teh 
neopredeljenih, saj bo pok-
rajinic še vedno premalo za 
vse želje. 

Sama beseda Kranjska iz-
vorno sploh ni slovenska. 
Gre za ljudstvo Karnov, ki 
je živelo v današnji Furlani-
ji do leta 35 pred Kristusom. 
Zapisali smo z besedo, ne s 
kratico Kr., da ne bi morebi-
ti kdo pomislil, da Kr. pome-
ni Karnijo ali kaj podobne-
ga ... Skratka, leta 35 pr. Kr, 
so Karne, keltsko ali keltizi-
rano ljudstvo, podjarmili Ri-
mljani. Od njih je poleg ne-
kaj arheoloških izkopanin 
ostalo le še nekaj zemljepi-
snih imen: Karnija (it. Car-
nia), Karnijske Alpe, deže-
la Kranjska, mesto Kranj. 
Čeprav nekateri v Italiji po-
vezujejo s Karni tudi besedo 
Kras, pa slovenski znanstve-
niki to tezo zavračajo. Enako 
velja za razlago, ki je pove-
zala besedo kranjsko s kra-
jino. To bi namreč lahko ve-
ljalo le deloma pri priimku 
Krajnc, trdi jezikoslovec dr. 
Marko Snoj. 

Beseda Karni pa bržko-
ne izvira, kot pojasnjuje 
Snoj, iz keltske besede kar-
no za konico, vrh, hrib ali 
kup kamenja. Priimek Kra-
njec bi tako lahko »prevedli« 
v Vrhovnik ali Hribar. Če se 
pošalimo, je Kranjc pravza-
prav nekakšen hribovec iz 
današnje Furlanije.

V Sloveniji živi 1692 lju-
di s priimkom Kranjc, 872 
Kranjec in 22 Kranc. Slednji 
je sicer tudi poljski priimek. 
Med seboj si niso vsi v soro-
du, saj je bilo Kranjcev, ki 

so se odselili, več kot samo 
eden. Na svetu pa najdemo 
Kranjce še na Hrvaškem 
(180), v Severni Ameriki 
(105) in Nemčiji (36). Priim-
ka Kranjec pa je največ na 
Hrvaškem (1200). Razlog je 
hrvaški pravopis, kjer prebi-
valca Kranjske zapišejo Kra-
njec, ne pa Kranjc. Tega pri-
imka najdemo veliko tudi v 
Avstriji (90), Severni Ame-
riki (100) in Nemčiji (60), 23 
jih živi v Italiji, 26 pa celo na 
Tajskem. 

(Se nadaljuje)

Gorenjski priimki

Kranjc je hribovec iz Furlanije, 1. del

Čeprav na izvornem Kranjskem priimek Kranjc ni tako 
pogost, pa ga najdemo tudi v najstarejših gorenjskih 
matičnih knjigah. V Mengšu je tako leta 1583 Helena 
rodila nezakonskega otroka Luka, sina Mateja Krajnca. Ob 
krstu so bili kar trije botri. Knjigo hrani Nadškofijski arhiv 
Ljubljana. (K Mengeš, 1583–1595)

V Karnijskih Alpah v okolici Tolmeča (Tolmezzo) je na 
smučišču Zoncolan vsako leto 8. februarja pravi pravcati 
kranjski dan. Zaradi praznika pride ogromno Slovencev in 
zato italijanski gostilničarji ob smučišču predvajajo »kreiner 
musica«, kot ji pravijo, oziroma kranjsko, to je slovensko 
narodno-zabavno glasbo.

Epidemiološke razmere pri nas se sicer izboljšujejo, pa vendar bi bilo zmotno misliti, da sta 
zdravstvena kriza in epidemija že stvar preteklosti. Na to opozarja tudi glavni koordinator 
logističnega vidika množičnega cepljenja Jelko Kacin, ki tudi med prireditvami marljivo 
skrbi za dobavo dovoljšne količine cepiv za dosego precepljenosti prebivalstva v zadostnem 
obsegu. S. L. / Foto: Tina Dokl
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HOROSKOP
TANJA

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

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

Rešitev:

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Na površje bodo prišle stare stvari. Lahko so to stari, poza-
bljeni prijatelji ali pa spomini in dogodki, ki vas vežejo na 
preteklost. Vzeli si boste čas in razčistili določene zadeve, 
ki vas obremenjujejo. Na koncu boste sami s sabo zado-
voljni.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Vse, kar si boste zamislili, vam bo v tem tednu uspelo. Tudi 
tisti skrivni načrti, za katere veste samo vi, se bodo začeli 
uresničevati. V delovnem okolju boste malo izpregli in dali 
prednost drugim stvarem. Veseli boste novic o denarju.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Iskali boste razloge, zakaj se vam stvari ne odvijajo tako, kot 
si želite. In kot po navadi pravih odgovorov ne boste našli. 
Ker se preveč prilagajate okolici in hočete vsem ustreči, poza-
bite nase in svoje potrebe. In te sploh niso velike.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Zagate, ki se vam bodo v teh dneh pojavile, boste hoteli v 
kali zatreti in se pretvarjati, da jih ni in da jih ne občutite in 
ne vidite. Seveda dolgo ne boste zmogli. Vse se bo rešilo 
še v pravem času, a treba bo priti z besedo na dan. Ne 
odlašajte.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Znašli se boste v situaciji, ko boste prisiljeni, da poveste 
svoje mnenje in tudi stojite za njim. Vedno se ne more-
te držati v zlati sredini in samo opazovati, kako se drugi 
odločajo. Tokrat boste na vrsti vi. Sledila si bodo različna 
presenečenja.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Najlepše stvari v življenju so po navadi najbolj skrite očem. 
In potem si mislimo, da jih sploh ni in da ne obstajajo. 
Ampak vi s tem nimate težav, saj vam ravno to najmanjše 
pomeni največ. In teh čustev bo v tem obdobju zelo veliko.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ne bo šlo drugače, kot da se boste sprijaznili z dejstvom, da 
se je vse okoli vas začelo spreminjati. Še bolj zanimivo pa je 
to, da se spreminjate tudi sami, kar ste tudi že opazili. Vse se 
zgodi z razlogom in vse bo šlo v pravo smer.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Zadnje čase si enostavno ne morete vzeti pet minut samo 
zase, kar vam sploh ni všeč, saj potrebujete svoj mir, da 
lahko delujete tako, kot je treba. Brez skrbi, v tem tednu 
vam bo uspelo in lahko boste nadoknadili še za nazaj. 
Veseli boste.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Pred vami so pomembni poslovni projekti in osebne zade-
ve boste morali preložiti, saj vse skupaj ne bo šlo. Morda 
boste zato deležni kakšnega očitka bližnjih, a ne smete si 
ga vzeti k srcu. Ko bo mimo, se boste prepustili prijetnej-
šim stvarem.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V težavah spoznaš prave prijatelje. To boste občutili na last-
ni koži. Pa težave ne bodo tako velike, da jih sami ne bi bili 
sposobni rešiti. A spoznanje, kdo vam res stoji ob strani, vas 
bo pripeljalo do odločitve. Ločili boste zrnje od plev.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Nekdo, za katerega ste do sedaj mislili, da vaju vežejo 
samo prijateljske ali poslovne vezi, vas preseneti s svojo 
izjavo oziroma s priznanjem. Nobena čustva ne morejo 
biti dolgo skrita in prav je, da se o tem na glas govori. Čaka 
vas presenečenje.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Saj veste, da ima laž kratke noge. Bodite pazljivi, da vas 
ne ujamejo nekje, kjer si tega ne želite. V stalnem hitenju 
lahko hitro pride do napak. Zato si vzemite čas in dobro 
premislite o vseh možnostih, da česa ne spregledate.

Radovedna kamela 

Kamelji mladič je vprašal očeta: »Očka, zakaj imamo dve 
grbi na hrbtu?«
»Zato, da imamo tam spravljeno zalogo hrane in vode, ko 
gremo skozi puščavo!«
»Očka, zakaj imamo pa tako velike trepalnice?«
»Zato, da nam peska ne nosi v oči, ko gremo skozi pušča-
vo!«
»Očka, zakaj imamo pa kopita na nogah?«
»Zato, da se ne ugreznemo v pesek, ko gremo po pušča-
vi!«
»Kaj pa potem delamo v živalskem vrtu?«

Samo enkrat 

»Kako vam je kaj všeč naše mesto, gospod?«
»Zelo je lepo. Nekaj me pa preseneča ...«
»Res? Kaj pa?«
»To, da je mesto razmeroma veliko, pokopališče pa ima-
te majhno. Videti je, da tukajšnji ljudje ne umirajo prav 
pogosto.«
»Drži. Po navadi umrejo samo enkrat v življenju.« 

Sem ti rekla ... 

Žena po telefonu kriči na moža: »Lepo sem ti rekla, da pri-
dem čez pet minut, ti pa me še kar kličeš vsake pol ure!«

Zvočni internet

Kakšen je elektronski naslov madžarske sove?
hu@hu.hu.
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Nagrade: 3 x praktična nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz 
črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku
pon iz kri žan ke) po šlji te do 22. 6. 2021, 
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v 
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

www.obi.si  

ČAS JE ZA
POLETJE

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

Top cena

329,⁹⁹  

Top cena

249,⁹⁹ 

Robotska kosilnica „Yardforce MowBest 805“
Vgrajena litij-ionska baterija (20 V / 2 Ah), senzor dviga, nagiba in naklona, upravlja 
do 30% naklona, širina reza 16 cm. Čas polnjenja: 100min, čas delovanja: 60min. 
Št. art.: 2277556.

Vrtna gugalnica „Sorrentino“
Prašno barvano jekleno ogrodje. Streha in blazine iz poliestra. 
Mere: pribl. š 200 x v 164 x g 120 cm. Št. art.: 1569060 in dr. 
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TURISTIČNI BONI  SPREJEMAMO PRIJAVE ZA JESENSKE 
TERMINE: STRUNJAN, BERNARDIN, BANOVCI, ŠMAR-
JEŠKE TOPLICE, RADENCI, MORAVSKE TOPLICE. MORJE: 
DALMACIJA – DUGI OTOK: 2.–9. 7., 5.–12. 7., 9.–14. 7., 12.–22. 
7., 14.–24. 7., 22.–30. 7., 30. 7.–6. 8., 14.–18. 8., 18. 8.–26. 8., 26. 
8.–3. 9.; LASTOVO: 19.–27. 6., 27. 6.–4. 7., 7.–14. 8., 11.–19. 9.; 
OREBIČ: 22. 6.–29. 6., 6.–13. 9., 2. 9.–9. 9.. 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.

OBVESTILA

Rehabilitacijski izlet v neznano in 7-dnevno 
okrevanje v termah v Moravskih Toplicah
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov (MDI) Kranj obveš-
ča svoje člane, da zbirajo prijave za rehabilitacijski izlet v 
neznano, ki bo v soboto, 10. julija, in 7-dnevno okrevanje v 
termah v Moravskih Toplicah, ki bo od 2. do 9. julija. Prija-
ve zbirajo v pisarni MDI Kranj, in sicer vsak torek in četrtek 
med 15. in 17. uro, lahko pa pokličete na telefonsko številko 
04 20 23 433 ali 051 645 781.

Nova muzejska enota Tržiškega muzeja
Ljubelj – Tržiški muzej bo v soboto, 12. junija, ob vsakoletni 
komemoraciji na Ljubelju v prostorih nekdanje vojaške ka-
ravle odprl novo muzejsko enoto, posvečeno nekdanjemu 
koncentracijskemu taborišču, ki je bilo zunanje taborišče 
matičnega taborišča Mauthausen. Muzej dopolnjuje spo-

minski prostor nekdanjega taborišča, ki je bil leta 1999 raz-
glašen za spomenik državnega pomena.

Zbor članov Društva upokojencev Preddvor
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi na zbor čla-
nov, ki bo v četrtek, 17. junija, ob 15. uri v dvorani Kulturne-
ga doma Preddvor. Upoštevati bo treba navodila NIJZ, torej 
uporabljati maske in izpolnjevati pogoje PCT. 

Predavanje medicinske sestre v Begunjah

Begunje – Društvo upokojencev Begunje obvešča člane, da 
bo Predavanje medicinske sestre v sredo, 16. junija, ob 9. 
uri v prostorih društva. Sledi brezplačno merjenje krvnega 
tlaka, sladkorja in holesterola.

RAZSTAVE

Ustvarjalki iz Gornjesavske doline
Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice 11. junija ob 
17. uri vabi v Liznjekovo domačijo na srečanje ob razstavi 
Ustvarjalki iz Gornjesavske doline. Predstavljena bo likovna 
ustvarjalnost Slave Mlakar ter ročno delo in poezija Zore 
Podlipnik. Razstava bo na ogled do 20. junija. V primeru 
dežja bodo dogodek izpeljali na skednju Liznjekove doma-
čije. V tem primeru morajo obiskovalci izpolnjevati pogoje 
PCT.

IZLET

Izlet na Ratitovec
Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 19. junija, na 
Ratitovec. Odhod z lastnim prevozom s parkirišča pri Mer-
catorju na Primskovem bo ob 7. uri. S seboj imejte pohodno 
opremo z dobrimi planinskimi čevlji z vibram podplatom, 
hrano in pijačo (možnost tudi v planinski koči), osebno prvo 
pomoč ter veljavno planinsko izkaznico. Prijave zbirajo do 
srede, 16. junija. Strošek izleta znaša 7 evrov. Stroški vožnje 
niso všteti in bodo poračunani posebej. V primeru slabega 
vremena si vodnika pridržujeta pravico do odpovedi oziro-

ma spremembe izleta. Prijave in informacije: Klemen Ruči-
gaj (051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com) in Breda Pirc 
(051 397 040, bredapirc@gmail.com).

Kolesarski izlet Društva upokojencev Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
na relaciji Kranj–Radovljica–Kranj v torek, 15. junija. Start bo 
ob 8. uri pred vodnjakom na Glavnem trgu v Kranju. Obve-
zna oprema sta lastno opremljeno kolo in kolesarska opre-
ma s čelado.

Izlet na Vogar iz Stare Fužine
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi vse člane na pla-
ninski izlet v torek, 15. junija, na Vogar iz Stare Fužine. V 
primeru slabega vremena bo izlet v četrtek, 17. junija. Zbor 
ob 7. uri pred AMD Cerklje.

Pohod na Jamnik Društva upokojencev Naklo
Jamnik – Društvo upokojencev Naklo organizira pohod na 
Jamnik iz Nemilj, in sicer v torek, 15. junija. Zbor pohodnikov 
bo ob 8. uri pri domu upokojencev v Naklem. Skupne hoje 
bo okoli dve uri.

PREDAVANJA

Spletno bralno predavanje Nine Kosmač
Pisateljica in mentorica Nina Kosmač vabi na spletno bralno 
predavanje v soboto, 12. junija, ob 19. uri, o življenju in delu 
pravljičarja Andersena, legendarnem nobelovcu Hemin-
gwayu in o slovenskem skrivnostnem ljubitelju vesolja Gre-
gorju Strniši. Predavanje bo na Zoomu na povezavi: https://
us02web.zoom.us/j/82218077016#success. 

PRIREDITVE

Obletnica osvoboditve taborišča pod Ljubeljem
Ljubelj – Občina Tržič, Koordinacijski odbor žrtev vojnega 
nasilja pri ZZB za vrednote NOB Slovenije in ZB za vrednote 
NOB Tržič, prirejajo spominsko svečanost v počastitev 76. 
obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Lju-



OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež, Kranj, tel.: 
031/232-446 21001444

PO ugodni ceni prodam otroško staji-
co, tel.: 040/680-494 21001418

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

PASJEGA mladička, mešani ovčar, 
star 3 mesece, tel.: 031/607-772 
 21001422

JAGODE, maline, ki 2 x obrodijo ter 
razne trajnice, perunike, irise, tel.: 
031/228-235 21001420

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GUMI voz z dero, gume 1.4 col, tel.: 
031/221-936, Šk. Loka 21001413

KOSILNICO Gorenje Muta (motor 
ACME) z zgrabljalnikom, trosilec ume-
tnega gnoja, tel.: 031/648-526 
 21001464

MOTORNO škropilnico Farmer FA 22, 
cena po dogovoru, tel.: 04/53-33-
561, 031/612-861 21001433

PREVOZNI molzni stroj, tel.: 04/51-
41-190 21001432

PUHALNIK Tajfun in sušilno napravo, 
tel.: 041/608-639 21001451

SAMONAKLADALNO prikolico Sip, 
19 m3, Podbrezje 150, tel.: 051/601-
795 21001434

TRAKTOR Pasquali 21 maček, kason, 
nakladalko Europa 17, mulčar Tehnos 
250, tel.: 041/547-994 21001431

TRAKTOR TV 420, z obračalnikom, 
tel.: 040/794-988 21001435

TRAKTORSKE verige - grabeže za 
traktor Univerzal, tel.: 041/680-941 
 21001438

TROSILEC Tehnostroj, 4 T., odlično 
ohranjen, tel.: 031/417-221 21001425

KUPIM

TRAKTOR od lastnika za lastne potre-
be, dobro plačilo, tel.: 030/419-790  
 21001383

TRAKTORJE in kmetijsko mehaniza-
cijo, lahko poškodovano, v okavri ali 
brezhibno, tel.: 031/562-809 21001414

VRTAVKASTI zgrabljalnik in pajka, tel.: 
031/492-941 21001465

PODARIM

TRAKTORSKI obračalnik Sip T 0220, 
je delujoč, tel.: 031/673-708 21001437

PRIDELKI
PRODAM

OVČJO volno, okrogle bale, tel.: 
031/648-526 21001459

TRITIKALO za krmo, tel.: 041/962-
860 21001458

KUPIM

SUHE hrastove deske, debeline 3 cm, 
tel.: 041/925-076 21001415

KURIVO
PRODAM

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

DRVA, suha, mešana, ugodno, okolica 
Golnika, tel.: 041/855-359 21001443

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

SUHE hrastove deske, več debelin, 
tel.: 031/311-417 
 21001381

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

JEDILNO mizo, okroglo, raztegljivo, 
hrast s steklom in stole, ugodno, tel.: 
031/605-072 
 21001452

STOL - počivalnik in okroglo klubsko 
mizico, vse za 50 EUR, tel.: 031/624-
509  
 21001423

VRTNA OPREMA
KUPIM

STAR model Gardena, škarje za travo, 
lahko je brez baterije, tel.: 031/253-
231 21001454

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

FANTOVSKO kolo Nakamura, 20 col, 
odlično ohranjen, tel.: 041/692-629  
 21001442

HOBI
KUPIM

SEM zbiratelj značk, če jih ne pot-
rebujete, me lahko pokličete, tel.: 
040/890-840 
 21001448

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

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

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

V hrvaškem Zagorju - Mala Gora, po 
minimalni ceni prodam hišo in zemljo, 
tel.: 00386/70-143-188 21001440

POSESTI
ODDAM

4 HA velik pašnik, ograjen, s hlevom, 
Otoče, tel.: 031/505-087 21001429

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PISARNE, Koroška cesta, Kranj, tel.: 
041/361-100 21001094

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PEUGEOT karavan, bencin, letnik 
2002, prevoženo 132.000 km, dobro 
ohranjen, tel.: 051/253-303 21001426

R Trafic 2.4 D, letnik 1996, samo 
78.300 km, glavni servis, primeren za 
avtodom, 2.900 EUR, tel.: 031/374-
706 21001441

RENAULT Clio 16 V, letnik 2008, 
moč motorja 75 km, prva lastnica, tel.: 
051/261-420 21001419
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: POPESTRIMO 
JEDI S SIROM, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 25. maja 
2021 so: Matevž Sedej iz Idrije, ki prejme 1. nagrado (darilna 
kartica želja v vrednosti 15 EUR), Zorica Gartnar iz Bohinjske 
Bistrice in Bojanka Avguštin iz Poljan, ki prejmeta 2. nagrado 
in 3. nagrado (knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, mi).

Nagrajencem čestitamo!

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

                        + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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.

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

14 160 strani, mere: 17 x  23 cm, trda vezava      

EUR

Bi poskusili  
rižoto s  temnim 
pivom in kranjsko 
klobaso,   
riževe polpete, 
se posladkali z 
riževim creme 
brulee? Da ne 
pozabimo na 
sočne riževe 
solate, dolmo, 
paello, omorice ... 
kar 65 receptov  
za riževe jedi  
je v knjigi.  
Riž različnih oblik 
in sort bomo še 
bolj vzljubili.
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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

10 146 strani, mere: 14  x  20 cm, spiralna vezava      

EUR

S pomočjo 
knjige bomo  
že pri nakupu 
sirov bolj 
dovzetni za 
nove vrste, 
okuse in ideje 
za njihovo 
uporabo. 
Razloži nam 
tudi osnovne 
pojem o 
vrsta sirov 
(albuminska 
skuta, rikota, 
mehki sir ...). 
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Rezultati 46. kroga – 9. junij 2021
1, 5, 17, 19, 20, 25, 36 in 6

Loto PLUS: 10, 14, 29, 33, 36, 38, 39 in 17
Lotko: 6 5 9 9 3 9

Sklad 47. kroga za Sedmico: 3.380.000 EUR
Sklad 47. kroga za PLUS: 130.000 EUR
Sklad 47. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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.

TOYOTO RAV4, 4 x 4, 2.2 diesel, 100 
kW, letnik 2008, lepo ohranjeno, tel.: 
031/605-072 21001453

VW Golf II., 1.6 D, letnik 1989, nem-
ški, 5 prestav, oldtimer s certifikatom, 
tel.: 070/869-960 21001424

KUPIM

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LPG naprava s papirji, inštalacijo, nizo-
zemski prins, 72 l. cena 550 EUR, tel.: 
070/701-962  
 21001427

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NOVO, manjšo, lahko motorko 4 ks 
in widia klino fi 600 za sekular, tel.: 
041/364-504 21001462

PLETILNI stroj Passap duomatic 
z vsem priborom za pletenje, tel.: 
041/672-014 21001439

RAZNO merilno in rezilno orodje za ko-
vinarje, vrtalne glave, povrtala..., tel.: 
040/381-170 21001445

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

20 m2 smrekovega opaža cpd, tel.: 
04/23-32-007, 041/429-914 
 21001463

LIPOVE deske 28 in 30 mm, tel.: 
070/737-932 21001447

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

1211 Ljubljana Šmartno

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

beljem, v soboto, 12. junija, ob 11. uri. Polaganje vencev bo 
15 minut pred začetkom slovesnosti.

Koncert Pozdrav Gorenjski
Radovljica, Duplje, Trstenik – »Sem pevec in peti je vse mi 
na sveti ...« pravi šest članov pevske skupine iz Radovlji-
ce, ki so si ob ustanovitvi leta 2017 z mislijo na glasbeno 
znamenje nadeli ime Korona. Skupaj z moškim sekstetom 
Kostanarji s Trstenika vabijo na koncert z naslovom Pozdrav 
Gorenjski, ki bo v nedeljo, 13. junija, ob 18. uri v Baročni 
dvorani Radovljiške graščine. Ponovili ga bodo v petek, 18. 
junija, v Graščini Duplje (v okviru občinskega praznika) in v 
nedeljo, 20. junija, ob 17. uri na Trsteniku. Upoštevali bodo 
priporočila NIJZ in predpisano omejitev udeležencev, zato 
za Radovljico prosijo, da preverite razpoložljivost sedežev 
ali opravite rezervacijo na telefon: 051 411 924. Za vstop v 
dvorano je treba upoštevati pogoje PCT.

Tehnofobija ni za ženske
Kranj – V soboto, 12. junija, bo v Prešernovem gaju od 10. 
do 12. ure potekala tematska Živa knjižnica – Tehnofobija ni 
za ženske. »Žive knjige« bodo ženske, ki opravljajo stere-
otipno moške poklice s tehnološko-naravoslovnih področij. 
Izposodili si boste lahko astrofizičarko, pilotko helikopterja, 
doktorico znanosti s področja elektrotehnike, voznico av-
tobusa, programerko, inženirko strojništva. Več na spletni 
strani www.mkk.si. V primeru slabega vremena bo priredi-
tev prestavljena v Mestno knjižnico Kranj. 
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ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi oče, brat in stari oče

Janez Belšak
Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in darovane sveče. Posebno se zahva-
ljujemo vsem bivšim šoferjem Alpetourja iz Cerkelj, ki so darovali 
za obnovo župnijske dvorane v Cerkljah. Hvala gospodu župniku, 
pevcem, pogrebni službi Jerič in osebju Doma Taber. Iskrena hva-
la vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v 
lepem spominu. 
 
Žalujoči vsi njegovi
Zalog, Dvorje, maj 2021

In pride dan, 
ko se končajo
zadnje sanje.

ZAHVALA

V 87. letu starosti se je od nas poslovil

Ciril Kok
iz Srednjih Bitenj pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje ter da-
rove za svete maše. Hvala za skrb in trud osebju SA Stražišče, 
SB Jesenice in Hospica Ljubljana, g. župniku Bojanu Likarju za 
opravljen obred in sveto mašo, pevcem za zapete pesmi, trobenta-
ču za zaigrano Tišino ter Pogrebni službi KP Kranj, PGD Bitnje 
in DU Bitnje - Stražišče.

Vsi njegovi

Življenje tukaj je minilo …
Ko umre srce,
ostane bolečina v srcu drugih
in sled spomina …

ZAHVALA

Ujet v naša srca z najlepšimi spomini
boš vedno spremljal naš korak v tišini.

V 79. letu starosti je za večno zaspal

Jožef Kešnar
iz Adergasa

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

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi mož, 
oče, brat in stric

Marjan Tolar
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sovaščanom, sodelavcem in 
prijateljem za izrečena sožalja. Posebna zahvala gre tudi osebju ZD 
Železniki, dr. Koširju ter številnemu osebju v UKC Ljubljana, še 
posebno dr. Lenartu, sestri Vesni ter celotnemu osebju intenzivne 
nege covidnega oddelka. Zahvaljujemo se župniku za lep pogrebni 
obred, pogrebni službi Akris ter vsem drugim, ki nam stojite ob 
strani in ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Rezka, sinova Boštjan in Gregor ter hčerka Lea z 
Gašperjem

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni. 
(S. Gregorčič)

ZAHVALA

V 86. letu starosti je tiho odšla od nas draga žena, mama, stara 
mama, prababica, sestra in teta

Pavla Kristan
rojena Oblak, iz Žirov

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste počastili njen spomin, še 
posebej sosedom iz Dobračevske ulice, nekdanjim sodelavkam, 
članom organizacij in drugim znancem za izrečeno sožalje ter 
za podarjeno cvetje in sveče. Hvala celotnemu zdravstvenemu 
osebju za vso pomoč, pogrebnemu podjetju, župniku g. Andreju 
Jemcu za lepo opravljen poslovilni obred, Tanji za poslovilne be-
sede ter Francu in Tomažu za prenos k zadnjemu počitku. Lepa 
hvala pevcem in trobentaču. Hvala, ker jo ohranjate v lepem spo-
minu in nam pomagate nositi breme bolečine.

Vsi njeni

Je čas, ki da, in čas, ki vzame.
Je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikoli ne mine,
ko potopiš se v spomine.

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

NUDIVA POMOČ PRI DELU NA KMETIJI
Sva mlajši par Matej (20) in Mirjam (20) in bi rada našla starej-
šo osebo, kateri bi pomagala pri delu na kmetiji v zameno za  
kasnejši prevzem kmetije. Oba prihajava iz veččlanskih družin 
(9 in 12)otrok, ker pa nas je veliko, je za vse člane prostora pre-
malo. Oba sva vajena dela saj sva se tega privadila že od malih 
nog pri delu na domači kmetiji, imava rada živali in naravo, tudi 
sama imava nekaj živali. Sva živahna, nasmejana in marljiva.

Sam sem zaključil poklicno šolo smer mizar, imam tudi že ne-
kaj mizarskih strojev, s katerimi mi je veselje upravljati. Mirjam 
pa je zaključila srednjo šolo in je po izobrazbi kmetijsko podje-
tniški tehnik, ima pa tudi redno zaposlitev. Oba imava vozniško 
dovoljenje in skupen avto.

Rada pomagava pri kmetijskih opravilih, saj imava do tega  
voljo in veselje. Če nama želite na kakršnikoli način pomagati, 
me pokličite na telefonsko številko 030 409 428, Matej
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                        + poštnina

13
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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

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

Avtorica  
Meri Bozovičar

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 ČB bikca, stara 3 tedne, tel.: 
040/887-335 
 21001411

8 MESECEV staro soličko, za 320 
EUR, tel.: 031/888-689 
 21001436

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

BIKCA ali teličko limuzin, ekološke 
reje, tel.: 031/309-732 
 21001449

BIKCA in teličko, stara 7 mesecev ter 
brejo kravo simentalko, druga telitev, 
tel.: 041/708-787 
 21001456

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

SRNASTEGA kozlička, starega 4 me-
sece, tel.: 040/874-015 21001428

VEČ črno belih bikcev, starih od 6 me-
secev naprej, tel.: 041/331-887  
 21001457

ZAJCE, prodam, tel.: 031/828-594  
 21001460

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  
 21001369

OSTALO
PRODAM

MOČNE čebelje družine in model za 
ulivanje satnic, tel.: 04/59-58-754, 
051/458-346 
 21001450

SILAŽNE bale 1. košnje - lanske in 
nakladalko Sip 25 m3, 6 nožev, tel.: 
041/481-588 21001446

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

HONORARNO ali redno zaposlim vo-
znika avto vleke v okolici Kranja, za-
željen izpit B, C in E kategorije. Blaž 
Ugrica s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
040/754-629 21001416

ZAPOSLIMO delavca v servisni de-
lavnici in za pranje avtomobilov. Jerala 
Profil d.o.o., Virmaše 190, Šk. Loka, 
tel.: 031/277-772 21001412

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, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 21001368

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

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

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

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

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

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

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

ZASEBNI STIKI
58-letni vdovec, iščem žensko za res-
no zvezo, tel.: 031/511-084 21001455

VDOVEC, star 68 let želi spoznati 
žensko za izlete, sprehode, dopust, za 
skupno pot, tel.: 031/808-684 21001417

RAZNO
PRODAM

KOTNO sedežno harnituro in moško 
treking kolo na 21 prestav, tel.: 04/25-
22-507, 031/863-835 21001430

RAZTEGLJIVO posteljo, stare slike, 
akumulatorski vrtalnik, tel.: 040/705-
145 21001421

ZRAČNO puško in žensko kolo, 21 
prestav, tel.: 041/364-504 21001461

VAN – DEN d.o.o., Šenčur
redno zaposli (m/ž)

-  VOZNIKA C KATEGORIJE 
(razvozi po Sloveniji)

- DELAVCA V SKLADIŠČU

Vloge poslati na:  
VAN-DEN d.o.o.
Mlakarjeva ulica 74, Šenčur
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo nestanovitno, sredi dneva bodo plohe in nevihte. 
Jutri in v nedeljo bo več sonca in manj neviht.

Urša Peternel

Planina pod Golico – Ko obi-
skovalec pride na kmetijo 
Smolej - Uric v Planini pod 
Golico, ga najprej pozdravi-
jo pegatke. Sledi pujsji poz-
drav Pipija in Melkijada, ki 
sta nova stanovalca kmetije, 
na kateri bivata skupaj z dva-
najstimi konji in tremi poni-
ji, devetimi govedi, drežniš-
ko kozo, jezersko-solčavsko 
ovco, tremi racami, tridese-
timi štajerskimi kokošmi, 
zajčkoma, psičkama in mač-
ko. In z gospodarjem Miho 
Smolejem, ki že več kot de-
set let srčno vodi kmetijo in 
skrbi, da se na njej ves čas kaj 
dogaja. 

Njegova prva ljubezen so 
konji, zato je pri njem mogo-
če jahati, terensko, v maneži 
ali v lonžirnem krogu. Ima 
tudi kočijo in obiskovalce popelje po vasi, zlasti v maju 

in juniju pa jim pokaže tudi 
skrite kotičke, kjer cvetijo 
najlepše narcise ... 

Pred leti je začel pripravlja-
ti tudi poučne enotedenske 
počitnice za otroke, na kate-
rih ti spoznavajo kmečko živ-
ljenje, se naučijo dela z žival-
mi, jezditi, voziti kočijo, ob 
tem pa se tudi zabavajo. 

Miha Smolej, čigar kme-
tija se ponaša s certifikatom 
ekološka kmetija, na tradici-
onalen način peče tudi do-
mač kruh in žemlje ter oku-
sne domače piškote, obisko-
valci pri njem lahko kupijo 
ekološko mleko in jajca. 

Ko v vaseh pod Goli-
co zacvetijo narcise, kme-
tijo obišče veliko dnevnih 

obiskovalcev in Miha je ve-
sel prav vsakega. Ker pa jih 
čisto vsak trenutek ne more 
sprejeti, je prišel na zamisel, 
da bi bivališča živali opremil 
z opisi živali in celo s QR-ko-
dami, ki jih obiskovalci lah-
ko poskenirajo z mobilnim 
telefonom in izvedo več o 
kmetiji in živalih, ki živijo 
na njej. 

»Kmetija je odprta za obi-
skovalce, želimo pa biti tudi 
poučni in jim povedati več 
o avtohtonih pasmah, ki jih 
redimo pri nas,« pravi Miha 
Smolej, ki je kmetijo ure-
dil tako, da se obiskovalec 
lahko sprehodi po posestvu 
kot skozi »rovtarski žival-
ski vrt«. Največ obiskovalcev 
imajo seveda v času cvetenja 
narcis, a Miha si želi, da bi 
turizem na kmetiji živel 365 
dni na leto. Pri tem si poma-
ga tudi s sodobnimi komu-
nikacijskimi kanali, kmeti-
jo predstavlja tako na Face-
booku kot Instagramu, ob-
časno pripravi tudi kakšno 
nagradno igro. 

Kmetija s QR-kodami
Mladi gospodar ekološke kmetije Smolej - Uric iz Planine pod Golico stopa v korak s časom, zato je 
kmetijo opremil s QR-kodami. Obiskovalci z mobilnim telefonom lahko poskenirajo kodo in izvedo več 
o kmetiji in živalih, ki živijo na njej.

Miha Smolej, gospodar kmetije Smolej - Uric, obiskovalcem pokaže tudi skrite kotičke, kjer 
cvetijo najlepše narcise.

Bivališča živali, tudi hlevi za konje, so opremljeni s QR-kodami, s pomočjo katerih 
obiskovalci izvedo več o avtohtonih pasmah, ki bivajo na kmetiji.

Kmetija ima tudi 
certifikat Ark središče, ki 
potrjuje, da redijo zgolj 
avtohtone pasme živali, 
kot so cikasto govedo, 
posavski konj, štajerska 
kokoš ...

Aleš Senožetnik

Cerklje – Vodenje Zavoda za 
turizem Cerklje bo v nasled-
njih tednih prevzela Nata-
ša Ovsenek. Kot nam je po-
vedal župan Franc Čebulj, 
v teh dneh poteka proces 
zaposlitve, predvidoma bo 
mesto direktorice prevzela 
do konca tega meseca. Svet 
zavoda je Natašo Ovsenek 
izbral kot najprimernejšo 
izmed štirih kandidatov. Kot 
je povedala predsednica Sta-
nislava Rozman, je bila edi-
na, ki je izpolnjevala vse po-
goje in tudi edina z zahteva-
nimi izkušnjami s področja 

turizma. Nataša Ovsenek 
namreč predvsem na podro-
čju turističnih agencij de-
luje že skoraj trideset let, je 
pa tudi občanka Cerkelj, kar 
je župan Franc Čebulj že v 
preteklosti poudaril kot po-
membno prednost pri opra-
vljanju te funkcije. Soglasje 
k imenovanju nove direkto-
rice je dal tudi občinski svet.

Nataša Ovsenek bo tako 
nasledila Tomaža Tolarja, ki 
je spomladi predčasno zak-
ljučil svoj mandat, v vmes-
nem času pa je sicer vodenje 
kot vršilka dolžnosti prevze-
la Nina J. Janežič, zaposlena 
na občinski upravi.

Nova direktorica 
turizma v Cerkljah
Vodenje cerkljanskega zavoda za turizem bo 
prevzela Nataša Ovsenek.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski občinski svetniki so 
na sredini seji občinske-
ga sveta na predlog Žirije 
za priznanja Občine Kranj-
ska Gora sprejeli sklep, da 
se priznanje častni občan 
občine Kranjska Gora letos 
podeli Francu Vogi z Dovje-
ga, vsestranskemu kultur-
nemu ustvarjalcu in člove-
ku mnogih talentov. Za ča-
stnega občana so ga predla-
gali Kulturno-umetniško 

društvo Jaka Rabič Dovje - 
Mojstrana, Turistično dru-
štvo Dovje - Mojstrana, Pla-
ninsko društvo Dovje - Moj-
strana in Odbor za Aljaže-
ve dneve. Priznanje Občine 
Kranjska Gora pa se s skle-
pom občinskega sveta pode-
li Janezu Jelinčiču iz Podko-
rena na predlog Območne-
ga združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Zgornja Go-
renjska. Obema zaslužni-
ma občanoma bodo prizna-
nji podelili avgusta ob ob-
činskem prazniku.

France Voga častni občan

Škofja Loka – V Škofji Loki že aktivno vozi skupina usposoblje-
nih prostovoljnih voznikov v projektu Prostofer, ki pa so zelo 
obremenjeni, zato je občina objavila poziv za usposabljanje 
novih prostovoljcev. Usposabljanje bo v sredo, 16. junija, ob 
9. uri v nekdanji vojašnici v Škofji Loki. Prostovoljni šofer je 
lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem 
prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze pot-
rebujejo. Usposabljanje bo zajemalo teoretični in praktični 
del: najprej bodo vozniki spoznali projekt in način dela (do-
deljevanje voženj, klicni center, območje prevozov, ravnanje 
v času epidemije), v praktičnem delu pa bo vsak voznik na 
terenu preizkusil električni avtomatski avto Renault ZOE 
(vožnja, parkiranje, polnjenje, prevzem). Projekt Prostofer je 
vseslovenski projekt zavoda Zlata mreža, v Škofji Loki pa ga 
izvajajo od lanskega oktobra. Za naročanje prevozov je na 
voljo brezplačna telefonska številka klicnega centra 080 10 
10. Koordinatorica projekta na Občini Škofja Loka je Sabina 
Gabrijel (04/51 12 330).

Iščejo nove prostoferje

Ljubljana – Skupina MOL je kupila OMV Slovenija, s čimer 
120 bencinskih servisov družbe prihaja v roke madžarskega 
podjetja, prav tako pa tudi veleprodaja OMV v Sloveniji. Kot so 
zapisali na spletni strani OMV Slovenija, je bila transakcija že 
odobrena s strani pristojnih institucij, zato zaključek prodaje 
pričakujejo prihodnje leto. Kupnina za stoodstotni delež OMV 
Slovenija je znašala 301 milijon evrov. V okviru dogovora bo 
MOL prevzel odprte najemne obveznosti, s čimer bo skupna 
vrednost podjetja znašala 346 milijonov evrov.

MOL prevzema bencinske servise OMV Slovenija


