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Kopanje v Selški Sori odsvetujejo
Po doslej opravljenih analizah Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje
in hrano so kopalne vode na Gorenjskem večinoma čiste, odsvetujejo pa
kopanje v Selški Sori pri Podlubniku v Škofji Loki.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Pred začetkom
kopalne sezone občine običajno naročajo analizo vzorcev kopalnih voda na mestih, kjer se zlasti domačini
radi poleti ohladijo.
Kot je ta teden pojasnila
Darja Repnik iz Nacionalnega laboratorija za zdravje,
okolje in hrano, so vzorčenje
kopalnih voda letos na Gorenjskem naročili Mestna
občina Kranj, Občina Medvode in Občina Preddvor.
Vsi do sedaj odvzeti vzorci
iz krajev, kjer je poleti največ kopalcev, so bili skladni z zahtevami. Niso pa bili

ustrezni vsi vzorci, ki jih je
naročila Občina Škofja Loka.
Tako sta bila rezultata
vzorčenja Poljanske Sore na
obeh lokacijah, na Visokem
in na kopališču v Puštalu,
kjer se navadno zbira največ
kopalcev, ustrezna, rezultat vzorca vode Selške Sore
v Podlubniku pa je bil v času
vzorčenja, na začetku junija,
zaradi bakterij fekalnega izvora neustrezen.
Zaradi intenzivnih gradbenih del, ki jih v sklopu urejanja protipoplavnih ukrepov na Selški Sori izvajajo
v občini Železniki, je Selška
Sora v spodnjem toku tudi
precej motna.

»Glede na rezultate izvedene analize in dejstvo, da
gradbena dela v sosednji
občini predvidoma letos še
ne bodo povsem dokončana, kopanje v Selški Sori
letošnjo kopalno sezono
odsvetujemo. Lebdeči delci
v vodi sicer nimajo neposrednega vpliva na zdravje ljudi, imajo pa posreden vpliv
na varnost kopalcev. V motni vodi je vidljivost zmanjšana in zato je nevarnost utopitve večja,« opozarjajo odgovorni na škofjeloški občini. Hkrati tudi dodajajo, da
naj se domačini raje osvežijo
v Poljanski Sori, ki je za kopanje bolj primerna.

Selška Sora je zaradi gradbenih del motna, rezultati analize pa so pokazali, da je pri
Podlubniku za plavanje neustrezna. / Foto: Vilma Stanovnik

Prenovljeni prostori vrtca

Prilogi:

Otroci vrtca v Kamni Gorici zdaj dneve preživaljajo v sodobno opremljenih, svetlih prostorih. Ob obeh
popolnoma prenovljenih igralnicah so tudi nove sanitarije.

deželne novice
jeseniške novice

Marjana Ahačič

Jutri bomo praznovali dan državnosti,
ki zaznamuje spomin na 25. junij 1991,
ko je Slovenija postala neodvisna
in samostojna država.

www.gorenjskiglas.si / Foto: Gorazd Kavčič

Kamna Gorica – V torek so
na priložnostni slovesnosti
odprli prenovljene prostore
vrtca v Kamni Gorici. Kot so
pojasnili na radovljiški občinski upravi, sta v vrtcu obnovljeni obe igralnici s sanitarijami ter urejene še dodatne sanitarije.
Zamenjali so vso napeljavo, talne obloge, pohištvo, uredili so prezračevanje. Vrednost del in opreme
znaša 116 tisoč evrov. V enoto Vrtca Radovljica v Kamni Gorici je v dveh oddelkih
vključenih skupaj 29 otrok,
ki so med obnovo obiskovali
vrtec v Lescah.

Želimo vam ponosen praznik!

Otroci in vzgojiteljice so veseli prenovljenih igralnic v vrtcu Kamna Gorica. / Foto: Primož Pičulin
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Začasni most čez
Radovno

Četrt stoletja
veteranske organizacije

Na Jesenicah z novimi
načrti

Včasih je klekljal vsak

V Krnici v občini Gorje so namestili 68 ton težko in 45 metrov dolgo
jekleno konstrukcijo montažnega
mostu čez reko Radovno.

S slovesnostjo v radovljiški Linhartovi dvorani so zaznamovali 25-letnico delovanja Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska.

Na Jesenicah so se odločili, da
bodo združili ekipe HDD SIJ Acroni Jesenice in HD Hidria Jesenice,
saj so razčistili pretekle zamere.

Danes, jutri in v nedeljo bo
delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Danes
in jutri so možne popoldanske nevihte. Vroče bo.
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V Železnikih ta čas potekajo jubilejni, šestdeseti Čipkarski dnevi,
klekljarska prireditev z najdaljšo
neprekinjeno tradicijo na Slovenskem.
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15/29 °C
jutri: pretežno oblačno
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Planet
Poletni ali zimski čas? Evropskih modrecev to večna je dilema
in seveda tudi nas, ki moramo brez sleherne koristi prestavljati
ure. Ta stvar se vleče, vleče, vleče. Že sive imam lase in belo
brado in ti ljudje, se smejem za umret, sedaj ustijo se, da bodo
oni rešili naš ubogi svet?!
No, saj rešujejo ga, a bolj s figo v žepu, saj dlje od bla, bla, bla
ter dnevnic niso še prišli. Nekje res pravi mojstri so, ko mlatijo
se med seboj verbalno kot grdobe. Planet pa nezadržno gre po
gobe! Namesto da sadili bi gozdove, ki kruto padajo pod žago
in sekiro, gore nam pragozdovi po planetu, gore nam planetarna pljuča! Še bo brnelo v zraku in po tleh in nekoč bomo
trpeli tudi za ta greh. Svetovne korporacije ste naš mrtvaški
prt, za Judežev denar nam trosite jad, gorje in smrt!
Če bi morda čez leta tu pri nas med plastiko, smetmi, kak nezemljan pristal na otroškem grobu, bi morda podoben epitaf
prebral: »So stari nam uničili planet! Tu ni bilo dreves, ne trav,
ne cvetja, tu ptičjega bilo ni petja, družno smo odšli na oni
svet!« Se prišlek bi zamislil, potem dejal na glas: »Zdaj pa res
ne vem, a je tu zdaj poletni ali zimski čas ...«
To pomenljivo pesem nam je poslal Josip Kogoj iz Spodnjih
Gorij. Tudi vas, dragi naročniki, vabimo, da nam pošljete
kakšen svoj prispevek za objavo na naslov Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, Kranj, ali po e-pošti na: koticek@g-glas.si.

NAGRAJENKI
V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. junija 2022, prejmeta
vsaka po dve vstopnici za izbrani dogodek na Štoflcfestu Andreja Cvek iz Preddvora in Danica Juvan iz Škofje Loke.
Nagrajenkama čestitamo!

www.gorenjskiglas.si

Darilo
Knjigo prejme VERA LUZNAR iz Radovljice.

Tadej Pagon gorenjski
novomašnik
Jože Košnjek
Tržič – V Katoliški cerkvi je
že dolgo običaj, da na praznik svetih Petra in Pavla 29.
junija v duhovnike posvetijo
novomašnike. Čast opraviti mašniško posvečenje pripada škofom. Letos bo Katoliška cerkev na Slovenskem
bogatejša za štiri nove »delavce na božji njivi«. Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore bo
v sredo, 29. junija, ob 9. uri
v duhovnike posvetil Roka
Gregoriča, Janeza Pavla Šuštarja in Tadeja Pagona, novomeški škof dr. Andrej
Saje pa v novomeški stolnici Janeza Meglena. Posvetitvi sledijo nove maše v domačih župnijah, običajno prvo
nedeljo po posvetitvi.
Med tremi novomašniki
iz ljubljanske nadškofije je
eden z Gorenjskega. To je
Tadej Pagon, rojen leta 1994
v Bistrici pri Tržiču, v župniji Marije Goretti. Tadej Pagon, ki je odraščal v verni
družini, se je že kot srednješolec vključeval v najrazličnejše dejavnosti Cerkve in
to nadaljeval tudi med študijem na Teološki fakulteti
v Ljubljani. Po sredini posvetitvi bo imel novo mašo v
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Ukrepi zoper visoke cene goriv
Višje cene pogonskih goriv, ki veljajo od torka, so v javnosti sprožile precej razburjenja med vozniki
in avtoprevozniki.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Na bencinskih
servisih zunaj avtocestnega omrežja 95-oktanski bencin stane 1,755 evra, za liter
dizelskega goriva pa je treba odšteti 1,848 evra. Na avtocestah so cene še višje. Na
Petrolovih bencinskih servisih liter 85-oktanskega bencina stane 1,851 evra, na
OMV pa 1,944 evra. Cena
dizelskega goriva znaša na
Petrolu 2,002 evra, na OMV
pa 2,046 evra. Voznike je v
minulih dneh v slabo voljo
spravljalo tudi pomanjkanje dizelskega in tudi bencinskega goriva na številnih bencinskih servisih Petrola in OMV, pojavila pa so
se tudi ugibanja, ali sta trgovca zlorabila svoj prevladujoči položaj na trgu. Glede domnevnih nepravilnosti je Agencija za varstvo konkurence že začela uradni postopek, kot pa so pojasnili za
STA, konkretnih dejavnosti
agencije zaradi interesa postopka ne komentirajo.
Zaradi visokih cen goriva so se v sredo z ministrom
za infrastrukturo mag. Bojanom Kumrom sestali tudi
predstavniki avtoprevoznikov v sekciji za promet pri
Obrtno-podjetniški zbornici

Višje cene goriv so letos že večkrat povzročile gnečo na bencinskih servisih. / Foto: Nik Bertoncelj
Slovenije. Kot je povedal minister na novinarski konferenci po sestanku, so sklenili, da bo sprejeta rešitev, ki
bo avtoprevoznikom omogočila polnjenje rezervoarjev z dizelskimi gorivi na avtocestnih črpalkah po enaki ceni, kot velja na črpalkah
zunaj avtocest. Minister je
tako napovedal dve uredbi,
s katerima se bo država začasno odpovedala okoljskim
dajatvam pri ceni dizelskega

goriva na črpalkah avtocestnega križa, s čimer bodo
dosegli znižanje maloprodajne cene ne le za slovenske, temveč tudi tuje prevoznike. Kumer je ob tem dodal, da od trgovcev z naftnimi derivati pričakuje, da se
bodo prilagodili marži, ki
na avtocestah ni regulirana, s čimer se želijo približati enaki ali primerljivi ceni
za vse. Kot je še opozoril, bo
v primeru prevelikih razlik

vlada razmislila o regulaciji cen goriva tudi na avtocestnem križu.
Vlada bo odločala tudi o
drugih omilitvenih ukrepih zaradi visokih cen goriv.
Kot poroča STA, naj bi med
drugim zvišala neobdavčeni povračili stroškov za prevoz na delo in kilometrine
za službene poti ter povračilo trošarine za prevoznike v
javnem prometu in z ukrepi
pomagala tudi kmetom.

O podpori socialnim podjetjem
V okviru projekta sPOINT – Socialno podjetniška informacijska točka je v Kranju potekal prvi
mreženjski dogodek podpornega okolja za socialno podjetništvo.
Simon Šubic

Gorenjski novomašnik
Tadej Pagon / Foto: Župnija Bistrica
domači župniji v nedeljo, 3.
julija, ob desetih dopoldne.
V župniji Marije Goretti se
že nekaj časa pripravljajo na
ta dogodek. Tako so gospodinjstvom v domači in v sosednjih župnijah razdelili knjižico s podatki o novomašniku, pripravah na novo
mašo in poteku svečanosti
na predvečer nove maše in
na sam praznični dan.
Zadnja štiri leta število novomašnikov ne presega deset. Leta 2018 jih je bilo še
dvajset, leta 2005 celo 22,
leta 2011 pa devet. Leta 2019
jih je bilo šest, leta 2020 in
lani pa po sedem. Največ jih
je bilo konec sedemdesetih
let in v začetku osemdesetih,
ko jih je bilo tudi več kot petdeset.

Kranj – V prostorih Kovačnice v Kranju so se pred
kratkim pogovarjali o podpornem okolju za socialno podjetništvo. To v Sloveniji še ni tako dobro razvito kot v drugje v Evropski
uniji, kjer naj bi po nekaterih ocenah socialna podjetja zaposlovala že deset odstotkov delavcev. Prav zato
v zahodni kohezijski regiji poteka nov projekt sPOINT – Socialno podjetniška
informacijska točka, ki ga
Regionalna razvojna agencija Gorenjske –BSC Kranj
skupaj s partnerji izvaja od
1. aprila. V okviru projekta, ki bo potekal do 30. septembra 2023, bodo organizirali izobraževanja, usposabljanja, izmenjave dobrih praks ter tudi dogodke,
namenjene mreženju podpornega okolja za socialno
podjetništvo, je pojasnila
Franja Gabrovšek Schmidt
iz BSC Kranj.

S prvega mreženjskega dogodka podpornega okolja za socialno podjetništvo v kranjski
Kovačnici / Foto: Tina Dokl
V Sloveniji je bilo sicer konec lanskega leta registriranih 269 socialnih podjetij. Večinoma gre za mikro
podjetja, katerih četrtina niti
nima redno zaposlene osebe,
največja tri pa zaposlujejo več
kot sto ljudi, je povedala Pamela Perdec z ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Na Gorenjskem deluje 13 socialnih podjetij.

Na mreženjskem dogodku so pozdravili tudi prakso Mestne občine Kranj, ki
je od leta 2016 v okviru javnih razpisov za podporo socialnim podjetjem namenila že okoli 150 tisoč evrov.
»Od leta 2020 naprej je vsako leto za podporo socialnim
podjetjem namenjenih štirideset tisoč evrov. V razpis so
vključene vse nepridobitne

pravne osebe, registrirane
kot socialna podjetja, ki delujejo oziroma imajo sedež
v Kranju. Možno je prijaviti ukrep, naložbo ali zaposlitev,« je razložil kranjski podžupan Janez Černe. »Prihodnje leto bo objavljen nov
razpis, velikih sprememb
glede na pogoje in upravičenost do podpore pa ne bo,« je
napovedal.
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Po nakupih z lastno embalažo
Pretekli teden smo zaznamovali svetovni dan rinfuze, ob katerem so tudi v društvu Ekologi brez meja
še dodatno spodbudili uporabo trajne embalaže z možnostjo ponovnega polnjenja.
Mateja Rant
Kranj, Škofja Loka – Na spletni strani Ekologov brez
meja je tudi sicer mogoče
najti zemljevid trgovin brez
embalaže na portalu za ponovno uporabo Manj je več.
Po njihovih podatkih je v
Sloveniji 128 trgovin, kjer je
»na rinfuzo« mogoče kupiti
vsaj kakšen izdelek, kar nekaj izdelkov pa brez embalaže prodajajo tudi večji trgovci. Nekaj tovrstnih trgovin je
tudi na Gorenjskem, med
njimi trgovina Pouhn cekar,
ki je svoja vrata odprla oktobra lani v Škofji Loki in v kateri omogočajo nakupe v celoti brez plastične embalaže.
V osmih mesecih, kar je trgovina odprta, je pridobila že
tudi kar nekaj rednih strank,
z veseljem ugotavlja Kristina
Primožič, ki ljudi spodbuja k spreminjanju navad pri
vsakdanjih nakupih. Zato je
zaželeno, da v trgovino kupci pridejo z lastno embalažo,
čeprav ima za vsak slučaj na
voljo tudi nekaj rabljene steklene embalaže in papirnatih vrečk. »Na dan v povprečju trgovino obišče od deset
do petnajst strank, vsaj polovica oziroma celo kakšen več
je rednih strank.« Slednji so
večinoma že ponotranjili
idejo življenja brez odpadkov, vesela pa je tudi vsakega naključnega kupca, ki je
morebiti prišel zgolj po kakšen butični izdelek, ki jih
ponuja, in potem začne vsaj
razmišljati o tem, da je mogoče nakupovati tudi brez

Mateja Rant

Zavestna odločitev

P

Kristina Primožič je oktobra lani v Škofji Loki odprla trgovino, v kateri je mogoče
nakupovati povsem brez plastične embalaže. / Foto: Tina Dokl
plastične embalaže. Kot pravi, pri tovrstnem nakupovanju ni bistven prihranek, saj
ponuja predvsem kakovostne izdelke, ki so zato tudi
nekoliko dražji, a dolgoročno je najbrž tudi cenovno
ugodneje, če nam ni treba
vsakič odšteti denarja še za
embalažo, v katero je zapakiran izdelek. Z lastno embalažo sicer posamezniki pri
njej najpogosteje nakupujejo piškote, mlečne izdelke in
žita, je še pojasnila Kristina
Primožič.

Tudi polnilnica za
detergente
Svetovni dan rinfuze, ki
ga zaznamujemo 16. junija, je sicer v 77 državah prvič

potekal lani in dosegel več
kot milijardo ljudi, je navedla Katja Sreš iz društva
Ekologi brez meja. Ob letošnjem dnevu rinfuze so pri
slovenskih trgovcih preverili, kako je s tovrstnim nakupovanjem in kakšne načrte v zvezi s tem imajo v prihodnje. Kot so ugotovili, večina že ponuja vsaj določene
izdelke brez embalaže. »Poleg sadja, zelenjave in oreščkov se za nakup z lastno embalažo v večjih poslovalnicah vedno bolj odpirajo tudi
pekovski in delikatesni oddelki ter ribarnice in mesnice.« Eno od neživilskih podjetij pa je lani vzpostavilo
tudi prvo polnilnico za detergente. »Še hitrejše korake pa

delajo manjši trgovci. Vedno več je t. i. zero waste trgovin (trgovin brez odpadkov,
op. a.), ki v celoti izdelke ponujajo brez embalaže, in takih, ki tako ponudbo omogočajo vsaj deloma,« je razložila Katja Sreš. V društvu
so predstavili tudi raziskavo,
ki sta jo ob lanskem dnevu
rinfuze pripravili organizaciji City to Sea in Friends of
the Earth v Združenem kraljestvu. Ta je pokazala, da bi
trije od štirih ljudi želeli več
možnosti rinfuze in da kar
78 odstotkov ljudi sprejema
ukrepe za zmanjšanje plastike za enkratno uporabo, 63
odstotkov pa jih želi narediti
več, a oviro vidijo v pomanjkanju alternativ.

Začasni most čez Radovno
Maša Likosar

Jeklena konstrukcija montažnega mostu bo namenu služila
vse do izgradnje novega mostu čez Radovno. / Foto: Gorazd Kavčič
izvozijo več kot dvajset tisoč
kubičnih metrov lesa.
Gradnja novega mostu, ki jo financira Direkcija Republike Slovenije za

infrastrukturo in bo vredna
1,4 milijona evrov, bo potekala predvidoma eno leto.
Hkrati bo Občina Gorje zagotovila sredstva v višini 160

retekli teden smo zaznamovali svetovni dan
rinfuze, ki je ponovno ponudil priložnost za poziv ljudem k spremembi navad pri njihovih vsakodnevnih
nakupih. Če je bilo še ne tako
dolgo nazaj samoumevno, da
smo v trgovini za vsak posamezen kos sadja ali zelenjave vzeli drugo plastično vrečko, je danes tudi v večjih trgovinah vse
pogosteje mogoče srečati posameznike z lastnimi vrečkami
iz blaga. V manjših trgovinah
in na tržnicah pa je sploh že
povsem običajno, da kupci s seboj prinesejo ne le lastne vrečke
iz blaga za sadje in zelenjavo,
ampak tudi kozarce za oreščke, plastenke za čistila, embalažo za ponovno polnjenje
mila in šampona in podobno.
A kot opozarjajo tudi Ekologi brez meja, ki so ob svetovnem dnevu rinfuze še dodatno
spodbujali k uporabi trajne embalaže z možnostjo ponovnega
polnjenja, je za ponovno uporabo potrebna zavestna odločitev. To namreč od kupcev zahteva dodatno angažiranost, saj
je za tovrstno nakupovanje potreben temeljit premislek in načrtovanje, prav tako si je treba vzeti čas, kar se danes, ko
se nam ves čas mudi, marsikomu zdi nemogoče. Pri nakupovanju brez embalaže moramo vedeti, kaj želimo kupiti in
katero embalažo potrebujemo
za to. Še najlažje je, ko prazno embalažo zgolj zamenjamo
za novo, kot recimo pri škatlah

za jajca ali steklenih kozarcih
za jogurte.
Zato je mogoče smiselno
najprej začeti z majhnimi koraki – da recimo branjevki na
tržnici vrnemo škatlo za jajca ali se po zelenjavo in sadje odpravimo z lastnimi vrečkami iz blaga. Če jih je bilo še
nedolgo nazaj treba izdelovati doma na primer iz ostankov
starih zaves, jih danes dobimo
že v vsaki trgovini ob policah s
sadjem in zelenjavo. Samo pozabiti je ne smemo naslednjič
prinesti s sabo. Počasi nam namreč te stvari preidejo v navado. In tudi trgovci so se že začeli prilagajati navadam vse
večjega števila osveščenih potrošnikov, ki se zavedajo, kaj za
planet pomeni onesnaženost s
plastiko, v katero je še vedno
zapakiranih največ izdelkov.
Zato se tudi v velikih trgovskih
centrih širi nabor izdelkov, ki
jih ponujajo brez embalaže.
A če nas ne prepriča skrb za
okolje, bo morebiti koga vsaj
prihranek pri nakupih brez
embalaže. Sploh pri kakšnih
butičnih izdelkih je lahko veliko ceneje, če nam ni treba vsakič sproti odšteti denarja še za
lepo pakiranje. Ali pa morebitne poslovne priložnosti – če
bi samo dvajset odstotkov plastične embalaže preusmerili v
sisteme rinfuze, je to deset milijard dolarjev vredna poslovna priložnost, ki lahko prihrani tudi milijone ton plastike za
enkratno uporabo, so navedli
Ekologi brez meja.

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak

V Krnici v občini Gorje so namestili 68 ton težko in 45 metrov dolgo jekleno konstrukcijo montažnega
mostu čez reko Radovno.

Krnica – Kot je povedal gorjanski župan Peter Torkar,
bo jeklena konstrukcija služila kot začasni nadomestni most vse do zaključka
gradnje novega mostu čez
reko Radovno. »Dalj časa
smo opozarjali na dotrajanost in slabo konstrukcijo starega mostu, ki je v državni lasti, in po pregledu
statikov so se naši pomisleki izkazali za upravičene,« je dejal župan. Po mostu sicer poteka ena ključnih poti iz vasi Krnica v dolino Radovna, ki jo letno
obišče več tisoč obiskovalcev. Uporabljajo ga tudi domačini, ki po njem iz doline vsako leto med drugim

KOMENTAR

tisoč evrov za izgradnjo infrastrukturnih elementov,
kot so elektrika, vodovod in
kanalizacija, ki bodo umeščeni v novi most.
Dvig in prestavitev nadomestnega mostu sta potekala s pomočjo dveh velikih tovornih dvigal. Pri tem so kot
nadzorniki sodelovali inštruktorji Slovenske vojske,
ki so pojasnili pravilen postopek montaže in varnostne ukrepe. »Dela morajo
biti prilagojena terenu. Tu
je zelo ozko in malo prostora, zato smo morali most
dvigniti in ga postaviti na
mesto, kar sicer ni običajen
način nameščanja,« je povedal nadporočnik Darijan
Cirnski, pripadnik 1. brigade Slovenske vojske.
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Urša Peternel, Simon Šubic
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OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
OGLASNO TRŽENJE
Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih
in petkih, v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice
in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41
/ Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 %
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje:
tel.: 04/201 42 48.

4

Velika plaketa
Evi Pogačar
Marjana Ahačič

pismenosti in bralne kulture, Jelena Horvat za uspešno vodenje in razvoj Osnovne šole Antona Janše Radovljica ter mlada atletinja Iris
Breganski za izjemne uspehe na olimpijadi gluhih in
prispevek k prepoznavnosti
invalidnosti v občini in širše.
Svetniki so potrdili tudi
prejemnike plaket A. T. Linharta; to so: Mitja Kapus za
dosežke na področju raziskovanja zgodovine, izjemno monografijo o Kamni Gorici in ohranjanje kulturne dediščine, Tomaž Cilenšek za odlično poučevanje harmonike, razvoj glasbenih talentov in promocijo Avsenikove glasbe ter
Gregor Avsenik za štirideset let uspešnega glasbenega ustvarjanja.

Radovljica – Na podlagi
sklepa občinskega sveta o
podelitvi priznanj, ki so ga
radovljiški občinski svetniki sprejeli v sredo na redni
seji, bo veliko plaketo Občine Radovljica letos prejela
zdravnica in reševalka Eva
Pogačar.
Visoko priznanje občine
ji bodo na slovesnosti ob občinskem prazniku v začetku avgusta podelili za aktivno članstvo v gorski reševalni službi, Civilni zaščiti in
Rdečem križu, ja zapisano v
obrazložitvi.
Plakete Občine Radovljica pa bodo letos prejele Božena Kolman Finžgar za
uspešno vodenje Knjižnice
Antona Tomaža Linharta
Radovljica in razvoj bralne

Iščemo ravno vas! V našem zdravilišču zaposlimo:

. KUHARJA
. POMOČNIKA V KUHINJI
. SODELAVCA V STREŽBI
m/ž (Koch)

.
.

.

m/ž (Küchenhilfe)
m/ž (Servicekraft)

delo 5 dni na teden, 40 ur
zelo prijetno delovno vzdušje
odlična plača
brezplačna prehrana in bivanje

.

Naš tim vas z veseljem pričakuje! Prosimo, javite se nam na:
Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion
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Medse vabimo novega sodelavca ali sodelavko na delovnem
mestu direktorja (m/ž) podjetja SOTESKA VINTGAR turizem, gostinstvo in druge dejavnosti, d.o.o., ki bo strateška
vez med upravnim odborom (UO) TD Gorje in bo vodil podjetje.
Če odlično poznaš prodajo in marketing turističnih destinacij
in ti vodenje ter motiviranje sodelavcev nista tuja, si odgovorna, samoiniciativna, odločna oseba s strateškim razmišljanjem,
potem se nam predstavi.
OPIS DEL IN NALOG NA DELOVNEM MESTU:
- vodenje, organiziranje in koordinacija dela d.o.o. in UO TD
Gorje ter spremljanje realizacije
- prodaja in marketing turističnih produktov
- vodenje administrativno pravnih zadev, vezanih na upravljanje podjetja
- priprava finančnih poročil in strateških načrtov delovanja
podjetja
- vodenje dela v skladu s strateškimi, poslovnimi in operativnimi načrti podjetja
- analiziranje obstoječih in novih potencialnih trgov
- usklajevanje opravljanja nalog vodstva
- pridobivanje ponudb in sodelovanje v postopku priprav
pogodb
- sledenje in priprava dokumentacije na razpise povezane z
razvojem turistične dejavnosti
- notranja in zunanja korespondenca in organizacija sestankov
- urejanje osnovnih pravnih, kadrovskih in splošnih zadev
- predlaganje izboljšav in inovacij ter stalno uvajanje novosti
- motiviranje, usposabljanje, optimizacija dela zaposlenih
- pripravljanje operativnih planov ter sodelovanje pri pripravi
strateških razvojnih projektov
- vodenje evidenc, priprava analiz, poročil ter prezentacij
- zastopanje podjetja v širši javnosti
- sposobnost hitrega prilagajanja spreminjajočemu se delovnemu okolju.
Več o tem na www.vintgar.si/zaposlitev/

Zaznamovali četrt stoletja
veteranske organizacije
S slovesnostjo v radovljiški Linhartovi dvorani so zaznamovali 25-letnico delovanja Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Slavnostni govornik na prireditvi je bil
novinar in publicist Matej Šurc.
Marjana Ahačič
Radovljica – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska je
v ponedeljek pripravilo slovesnost ob 25-letnici delovanja. Kot je v uvodnem nagovoru spomnil predsednik
Janez Koselj, je bilo združenje, takrat še pod imenom
Območno združenje Radovljica - Jesenice, ustanovljeno 22. junija 1997 v tedanjem Republiškem centru
za obrambno usposabljanje v Poljčah. Ob ustanovitvi je štelo dvesto članov, danes jih je vanj vključenih več
kot 1.300.
V obdobju 25 let so organizirali mnoga srečanja, pripravili številne spominske
slovesnosti in izdali knjigo
o osamosvojitvenih aktivnostih na Zgornjem Gorenjskem.
Pred 15 leti so v Radovljici
zgradili veteranski dom, istega leta postavili obeležja v Ratečah, na Korenskem sedlu,
Rudnem polju in platoju Karavanke ter s spominskimi
ploščami zaznamovali tajna

Na slovesnosti ob 25-letnici zgornjegorenjskega združenja veteranov vojne za Slovenijo je
zbrane najprej nagovoril predsednik združenja Janez Koselj. / Foto: Tina Dokl
skladišča orožja iz obdobja
osamosvajanja Slovenije.
Osrednji govornik na slovesnosti je bil novinar in publicist Matej Šurc. »Oblikovanje samostojne države je
bilo veličastno dejanje, ki mu
ni para v slovenski zgodovini.
Z nekaj sreče in ob ugodnih
mednarodnih okoliščinah
smo premagali orjaško steno. Škoda, da smo se potem
začeli spotikati ob majhne
kamne na poti,« je med drugim dejal Šurc in poudaril,
da zaradi uspešnih pogajanj

med osamosvojitveno vojno
na Zgornjem Gorenjskem
ni bilo prelivanja krvi. »Po
mojem mnenju je bila vsaka
žrtev odveč. Mar ni najslajša
zmaga dosežena s pogajanji,
brez enega samega strela?«
Slovenci dostikrat tarnamo, da smo majhni, da nas
je le dva milijona in da živimo
v majhni deželi, je še spomnil Šurc. »Kaj pa, če bi Slovenija s štirimi milijoni rok
za spremembo postala velika? Velika v svoji odprtosti
in vzajemnem spoštovanju

različnih? Velika v solidarnosti in humanizmu? Če
ni bilo mogoče doseči sprave med tistimi, ki so se med
vojno streljali, je treba doseči
vsaj pomiritev med mlajšimi
rodovi. Spodbujati je treba
strpni dialog drugače mislečih. O naši zgodovini je treba
govoriti strokovno, na podlagi argumentov.To je po mojem mnenju osnovna naloga sedanje in prihodnjih generacij vojnih veteranov in
njihovih združenj,« je misli
sklenil Šurc.

Participativni proračun ostaja
Tudi naslednji proračun Občine Radovljica bo deloma pripravljen kot participativni proračun,
poimenovan Projekt za moj kraj. Za vsako od petih območij v občini dodeljenih štirideset tisoč evrov.
Marjana Ahačič
Radovljica – Radovljiški občinski svet je v sredo na redni seji sprejel sklep o začetku izvedbe postopka participativnega proračuna za
leti 2023 in 2024. Za projekte, ki jih bodo predlagali
in izglasovali občani, bo vsako leto na voljo dvesto tisoč
evrov, občina pa bo tudi tokrat razdeljena na pet območij – vsakemu bo letno dodeljenih štirideset tisoč evrov.
Občinska uprava je svetnike seznanila tudi s poročilom o izvajanju projektov participativnega proračuna 2021–2022. Tako so
bile med drugim pb potoku
Blatnica nameščene gnezdilnice za ptice in netopirnice ob potoku Blatnica. Prenovljeno je otroško igrišče v
Krpinu, na Črnivcu je urejen
fitnes v naravi, na Obli gorici
v Radovljici pa nova trim steza. Obnovljena ja bila vodna
učna pot Grabnarca; letos bo

obnovljena še naravoslovna
učna pot Pusti grad. Prav
tako še letos bo ob atletskem
parku pri radovljiški osnovni šoli urejen ograjen pasji park.
Za športni objekt v Lescah
je pridobljeno gradbeno dovoljenje, projekta turistične
točke na železniški postaji
Lesce, za katero pa je načrtovana obnova, pa za zdaj prav
zaradi načrtovane obnove ni
bilo mogoče izpaljati, zato
ga bo nadomestil projekt obnove otroškega igrišča, ki je
bil po številu glasov naslednji po vrstnem redu.
Še letos bo obnovljenih
ali na novo urejenih še več
izglasovanih poti, za katere je bil lani izdelan katalog
opreme in urejanja tematskih poti v občini, pridobiti pa je bilo treba tudi projektno dokumentacijo, soglasja in izvajalce. Med njimi so Petrova pot ob potoku
Lipnica, Gozdna učna pot
Kamna Gorica, pot do izvira

Največ glasov med vsemi projekti aktualnega
participativnega proračuna je dobil projekt Telovadba v
gozdu, v okviru katerega so na Obli gorici v Radovljici
uredili novo trim stezo. / Foto: Gorazd Kavčič
zdravilne vode v Cizlju, Arheološka pot Mošnje in informacijske table v gozdovih in naravnih območjih.
Namesto Podgorske pešpoti, za katero ni bilo možno

pridobiti soglasij lastnikov
zemljišč, pa je projekt prilagojen v ureditev in prezentacijo ostankov gradu Klanec,
za kar je občina že odkupila
dve parceli.
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Podelili občinska priznanja

V spomin

Franc Benedik

V torek zvečer so na slavnostni akademiji ob prazniku Občine Naklo podelili občinska priznanja v
znak zahvale za nesebično delovanje in posebne dosežke na področju kulture, športa ter vzgoje in
izobraževanja.

(1944–2022)
Življenje je nepredvidljivo in nam marsikdaj prinaša tisto, česar ne bi nikoli pričakovali. Tudi Francetovega odhoda nismo – v teh junijskih dneh, ko je narava vse odela v zelenje, ko zori žito, ko so dnevi najdaljši. Ko je bil France pri
nas v Gorenjskem muzeju, se je že v zgodnjih jutranjih urah
s kolesom pripeljal v službo, se prijazno pošalil s sodelavci,
spil kavo in njegov dan z mnogo opravki in skrbmi je stekel.
Franc Benedik je bil vso svojo poklicno pot od leta 1968 do
upokojitve v letu 2010 kustos za novejšo zgodovino in NOB
v Gorenjskem muzeju. V letih 1974–1976 je bil ravnatelj
in nato še nekaj časa v. d. ravnatelja Gorenjskega muzeja.
Skrbel je za dediščino druge svetovne vojne: od muzejskih
predmetov, arhiva, pripravil je številne razstave iz obdobja 1941–1945. Imel je pomembno vlogo pri postavitvi stalne
zbirke NOB na Gorenjskem in pri obnovi Muzeja talcev v
Begunjah. V Bohinjski Bistrici je s sodelavci zasnoval Muzej
Tomaža Godca, ki si ga je ob odprtju 1. maja 1979 ogledal
tudi Josip Broz - Tito. Leta 1980 je skupaj s sodelavci muzeja in kranjske knjižnice pripravil katalog in razstavo Tito na
Gorenjskem. Kasneje so sledile še druge razstave, npr. Po sili
vojak (o mobilizaciji Gorenjcev in Štajercev v nemško vojsko
1942–1944). Zelo odmevna je bila tudi razstava, postavljena leta 2005 ob šestdeseti obletnici osvoboditve. Franc Benedik je bil dejaven tudi v svojem lokalnem okolju. Dolga leta
je sodeloval v Krajevni skupnosti Kranj Center, med letoma
1990 in 2010 je bil predsednik sveta krajevne skupnosti. Za
svoje delo je leta 2011 prejel priznanje Mestne občine Kranj.
Danes v Gorenjskem muzeju za Francetom ostajajo zbirke in spomini na njegovo predano delo, ki smo mu dolžni
zahvale in spoštovanja. Kot sodelavci se mu zahvaljujemo
za vse skupne trenutke, za vse skupaj popite kave, ki sta jih
začinila njegova dobra volja in iskreno prijateljstvo. Še nečesa ne smemo pozabiti – France je bil Kranjčan, ki je imel
Kranj najrajši na tem svetu. Ni mu bilo vseeno, kaj se je z
njim dogajalo, posebno v starem mestnem jedru. Njegova
kritika je bila tudi ostra in upravičena.
Dragi France! Kot muzealci ti obljubljamo, da se bomo
po svojih najboljših močeh trudili, da bomo po tvojem zgledu imeli Kranj radi in ohranjali njegovo ime in dediščino
za zanamce.
Hvala za vse in počivaj v miru!
Mag. Marjana Žibert

Maša Likosar
Naklo – Na slavnostni akademiji ob prazniku Občine Naklo, ki ga ta praznuje
29. junija, na dan, ko goduje sv. Peter, zaščitnik farne
cerkve v Naklem, je nakelski
župan Ivan Meglič predstavil aktualne projekte. V zadnjih letih so največ investirali v Podbrezjah, kjer so uspeli rešiti težave z zemljišči za pločnik in uspešno dokončali nevaren odsek. Uredili so tudi infrastrukturo na
območju trikotnika od Breze
do cerkve in do Grmača, infrastrukturo na Okroglem,
v Žejah in Strahinju ter najbolj kritični del infrastrukture s porušeno cesto v Zadragi.
Zgradili so odsek kolesarske povezave od Strahinja
do Spodnjih Dupelj. Med
drugim so uredili povezovalni vodovod za navezavo na tržiški vodovodni sistem in začeli graditi nov vodohran. Spremenili so prostorske dokumente nogometnega igrišča in zemljišče prekategorizirali v stavbno. »Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo urejeno
veliko nogometno igrišče v
predpisanih dimenzijah,«
je povedal župan in še poudaril, da so v zadnjih dveh letih več pozornosti namenili
projektni dokumentaciji za

Andrej Košič, nakelski župan Ivan Meglič, Helena Krampl Nikač, Nataša Zaletelj, Anže
Semenič in ravnatelj OŠ Naklo Milan Bohinec / Foto: Primož Pičulin
rekonstrukcijo regionalne
državne ceste na odseku od
križišča na Polici do križišča
pri Marinšku. »V teh dneh
se intenzivno ukvarjamo z
dvema vlogama za pridobivanje evropskih finančnih
sredstev za investiranje v kanalizacijo v Podbrezjah ter
infrastrukturo v industrijski
coni,« je dodal.
Povedal je še, da so aktivni tudi zasebni investitorji
v poslovni coni, kjer imajo
nekaj težav s pridobivanjem
zemljišč za gradnjo infrastrukture. Težavo povzroča
tudi smrad iz asfaltne baze,

kjer od lastnikov pričakujejo ustrezne ukrepe. Drugi neprijetni problem predstavlja območje podjetja Dinos, ki moti bližnje sesede
zaradi različnih neprijetnih
emisij.
Ob tej priložnosti so podelili letošnja priznanja najzaslužnejšim občanom. Priznanje Občine Naklo so prejeli trije posamezniki. Nataša Zaletelj je priznanje prejela za dolgoletno pedagoško delo na področju plesa,
povezovanje šole s krajem
in delo v občinskem svetu
v zadnjih dveh mandatih.

Anžetu Semeniču so priznanje podelili ob zaključku
dolgoletne in uspešne športne kariere. Helena Krampl
Nikač je priznanje prejela za
aktivno delo v Krajevni knjižnici Naklo in občinskem
svetu v zadnjih dveh mandatih. Osnovna šola Naklo
si je ob 25-letnici delovanja
prislužila srebrno plaketo
Občine Naklo. Naziv častni
občan občine Naklo je letos
pripadel Andreju Košiču, ki
je že vrsto let predan folkloristiki in vodenju folklorne
skupine Društva upokojencev Naklo.

Plakati z mirovnim sporočilom
Kranjski lionisti so v Mestni knjižnici Kranj razstavili plakate miru,
ki so jih ustvarili učenci.
Ana Šubic
Kranj – V Mestni knjižnici
Kranj so minuli torek odprli
razstavo Plakat miru, ki jo je
v okviru istoimenskega mednarodnega natečaja pripravil

Lions klub (LK) Kranj, odprta pa bo do 5. julija. Mednarodno združenje Lions klubov prireja natečaj od leta
1987, tokrat je potekal pod
naslovom Vsi smo povezani.
»Vsako leto otroci s celega

sveta pod pokroviteljstvom
Lions klubov iz svojega okolja ustvarjajo likovna dela z
mirovnim sporočilom,« je
povedala Sonja Toporš, koordinatorka projekta v LK
Kranj. Pod njegovim pokroviteljstvom so v natečaju letos sodelovali učenci Osnovne šole Orehek pod mentorstvom Maje Draksler. Na
razstavi so likovna dela dvanajstih sedmošolcev. Ocenjevalno komisijo je najbolj
navdušila Lana Makarić, za
njo pa sta se uvrstila Bine Kos
in Ana Jerala. Omeniti velja,
da sta se Lana in Bine prebila
tudi med 24 finalistov na državnem nivoju. Na razstavi
je na ogled tudi kopija zmagovalnega plakata na mednarodni ravni, ki ga je narisala Anja Rožen pod pokroviteljstvom LK Slovenj Gradec.
Prvič se je zgodilo, da je bila
slovenska risba zmagovalna
na svetovnem nivoju.
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Sonja Toporš iz LK Kranj, učenca OŠ Orehek Bine Kos
in Lana Makarić, ki sta se uvrstila med finaliste natečaja
Plakat miru na državnem nivoju, ter njuna mentorica Maja
Draksler / Foto: Primož Pičulin

Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode
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Določili višino povrnjenih stroškov kampanje

Kranj – Kranjski mestni
svetniki so za nadomestno
predstavnico v svetu zavoda Kranjski vrtci imenovali
Nado Sredojević. Zamenjala
bo poslanko Sandro Gazinkovski, ki je odstopila.

Kranj – Kranjski mestni svet je določil višino stroškov, ki se
povrnejo organizatorjem volilnih kampanj za letošnje lokalne
volitve. Za liste, ki jim bodo pripadli svetniški mandati, bo
povračilo znašalo 0,33 evra za dobljeni glas. Do povračila 0,12
evra za dobljeni glas pa bodo upravičeni organizatorji volilnih
kampanj za župana, katerih kandidati bodo dosegli najmanj
deset odstotkov skupnega števila volilnih upravičencev.
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Tridnevno praznovanje Godbe Gorje
Zgornje Gorje – Godba Gorje ob 115-letnici delovanja pripravlja
tridnevno praznovanje na prireditvenem prostoru v Zgornjih
Gorjah in okolici. Praznovanje se bo začelo danes z občinsko
proslavo ob 19. uri, sledil bo nastop dua Benk. Osrednje dogajanje bo jutri, ko pride v goste več pihalnih orkestrov. Ob
17.15 se bodo predstavili na slavnostni paradi in ob 18. uri na
skupnem nastopu. Sledila bo veselica s skupino Zvita feltna.
V nedeljo bo ob 11. uri sveta maša na prireditvenem prostoru,
ob 12. uri koncert Godbe Gorje, praznovanje bodo sklenili z
veselico, kjer bo nastopil ansambel Gorenjski kvintet. Godba
Gorje je ob obletnici izdala zgoščenko, na kateri je 13 melodij
Ansambla bratov Avsenik v priredbah za godbo.

Vodi jih želja pomagati
sočloveku
Ob praznovanju 120-letnice Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Dobračeva so se člani zbrali na
slavnostni seji, na kateri so podelili tudi priznanja najzaslužnejšim članom in podpornikom društva.
Mateja Rant

DIREKTOR DRUŽBE
Agromehanika Kranj, eden vodilnih proizvajalcev
in prodajalcev kmetijske mehanizacije v slovenskem in
širšem evropskem prostoru razpisuje delovno mesto
za Direktorja družbe (m/ž).
Opis delovnih nalog in ključne odgovornosti:
. vodenje in zastopanje družbe ter sprejemanje poslovnih
odločitev samostojno in neposredno,
. oblikovanje vizije in sprejemanje strategije družbe,
. načrtovanje poslovne politike in pripravljanje poslovnega
načrta družbe,
. pripravljanje letnih in strateških planov,
. zagotavljanje ustreznega ravnanja s tveganji in
obvladovanje tveganj,
. ravnanje s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter varovanje poslovnih skrivnosti,
. izvajanje ostalih pravic, pristojnosti, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz imenovanja po zakonskih in drugih veljavnih
predpisih v RS, statuta družbe in splošnih aktov.
Pričakujemo:
. vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivem vodstvenem
delovnem mestu,
. visokošolska izobrazba (zaželena tehnična ali komercialna
smer),
. višjo raven znanja angleškega in hrvaškega jezika
(znanje drugih jezikov je prednost),
. odlična usposobljenost za delo z MS orodji,
. zaželeno poznavanje programa SAP (ni pogoj),
. dobre organizacijske in pogajalske sposobnosti,
. timsko delo,
. kooperativno sodelovanje z organi družbe.
Ponujamo:
. zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom
in petletnim mandatom ter možnostjo ponovnega imenovanja (direktorja družbe imenuje nadzorni svet družbe),
. redno zaposlitev z željo po dolgoročnem sodelovanju,
. delo v prijetnem in prijaznem okolju.
Vabimo vas, da se prijavite na naše prosto delovno mesto.
Prijavesprejemamoprekoe-poštenazaposlitev@agromehanika.si,
do 15. 7. 2022.
Za dodatne informacije lahko pokličete na 04/2371-316.
Zagotavljamo vam zaupno obravnavo in veselimo se vaše prijave.

Žiri – Pobuda za ustanovitev gasilskega društva Dobračeva je pred 120 leti prišla
s strani krajanov, ko je bil še
zelo živ spomin na velik požar nekaj let prej, ko je pogorel večji del Dobračeve.
»Do tega so pripeljali želja
krajanov Dobračeve po pomoči sočloveku ter humanitarnost in veselje do prostovoljnega dela, čeprav je v
Žireh takrat že obstajalo gasilsko društvo. A razdalje so
bile prevelike, krajani pa so
si želeli hitrejšega odziva,
ko je bila potrebna gasilska
pomoč,« je pojasnil predsednik PGD Dobračeva Janez
Tratnik in na kratko povzel
zgodovino: »V obdobju 120
let je tako društvo med drugim nabavilo več ročnih in
motornih brizgaln, gasilskih vozov in motornih vozil, zgradilo dva gasilska domova in enega kupilo, razvilo tri prapore, preživelo tri
države in tri vojne.« Ob jubileju pa so se razveselili nove
gasilske avtocisterne, pri nakupu katere so jim na pomoč priskočili tudi občina
ter številna podjetja in posamezniki iz Žirov.
Leta 2017 je bilo PGD
Dobračeva uvrščeno med
eno od 54 prostovoljnih in
poklicnih gasilskih enot širšega pomena, kar zahteva še
dodatno usposobljenost in
opremljenost. Tega leta so
dokončno uredili tudi status
prvih posredovalcev, tako
da v primeru nujnih bolezenskih stanj posredujejo
na celotnem območju občine Žiri, je razložil Tratnik.

Slavnostna seja ob 120-letnici PGD Dobračeva / Foto: Mateja Rant
Njihova operativna enota ta
čas šteje 54 gasilcev, ki so
usposobljeni za izvajanje
različnih nalog zaščite in reševanja. Skupaj je v društvu
384 aktivnih in 139 podpornih članov vseh generacij –
po besedah Janeza Tratnika

v sam vrh v državi. »Vendar brez odličnega in sistematičnega dela preteklih generacij gasilk in gasilcev, ki
so darovali svoj prosti čas
za nesebično pomoč drugim, ne bi bilo mogoče doseči vsega tega. Veliko gasil-

Janez Žakelj: »Ponosen sem, da smo s skupnimi
močmi dosegli, da imamo v Žireh gasilsko društvo
širšega pomena, saj smo toliko oddaljeni od Škofje
Loke, da reakcijski čas znaša skoraj pol ure.«
je med najmlajšim in najstarejšim članom 86 let razlike,
prav v medgeneracijsko povezovanje pa vlagajo veliko
truda. Vsako leto organizirajo tudi odmevne družabne prireditve, se udeležujejo gasilskih tekmovanj, ki
jih organizira Gasilska zveza Slovenije, in tekmovanj
gasilskih enot širšega pomenav tehničnem reševanju iz vozil, kjer se uvrščajo

sko srce in neomajna volja
pomagati sočloveku v nesreči namreč krasita naše gasilce skozi vse obdobje obstoja,« je še poudaril in dodal,
da je kljub vse večjemu pomenu strokovnega znanja,
sodobne tehnologije in tehnike gasilec še vedno največ,
kar imajo. Po obnovi voznega parka, s katerim so sistematično začeli pred šestimi
leti in z nakupom moderne

gasilske avtocisterne zaključili letos, pa jih v prihodnje
čaka še ena pomembna naloga: obnova in posodobitev
štirideset let starega gasilskega doma.
Poslanec državnega zbora in nekdanji župan Janez
Žakelj je poudaril, da je gasilstvo res plemenito poslanstvo, in se jim zahvalil
za tisoče ur, ki so jih namenili za večjo varnost občanov. »Ponosen sem, da smo
s skupnimi močmi dosegli,
da imamo v Žireh gasilsko
društvo širšega pomena, saj
smo toliko oddaljeni od Škofje Loke, da reakcijski čas
znaša skoraj pol ure. Tudi z
nakupom reševalnega vozila pa smo omogočili, da imajo udeleženci nesreč večjo
možnost preživetja.« Želi si,
da bi jim tudi nova cisterna
čim bolje služila, obenem pa
upa, da jo bodo morali čim
manjkrat uporabiti.

Več denarja za cesto
Na junijski seji so loški svetniki sprejeli že drugi rebalans proračuna za
letošnje leto, več denarja pa bodo morali nameniti za cesto proti Crngrobu.

FERLACH BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
T: 0043 4227 2225 • E: adler@apothekeferlach.at
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00, sob., 8:00 - 12:00 Tamara Rigelnik Dr. Eva Rosian
• Zdravila lahko predhodno rezervirate tudi po telefonu oz. e-pošti
• Ekspresna dobava zdravil tudi iz NEMČIJE • Bachovi cvetni pripravki in Schüsslerjeve soli

Obiščite nas
na Facebook-u

www.apothekeferlach.at
GOVORIMO SLOVENSKO

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Kot je pojasnila vodja oddelka za proračun, finance in gospodarstvo Anka Fajfar, je bil proračun za letošnje leto sprejet
decembra leta 2020, prvi rebalans pa letos januarja. »V
tem času je prišlo do spremenjenih okoliščin, zaradi katerih je potreben drugi
rebalans proračuna,« je pojasnila Fajfarjeva in dodala,
da so v rebalansu proračuna

skupni prihodki za letošnje
leto načrtovani v višini nekaj
manj kot trideset milijonov
evrov, odhodki pa nekaj več
kot trideset milijonov evrov,
razlika pa bo pokrita z ostankom denarja iz preteklega leta.

V zameno hangarji
Na prihodkovni strani
je do največje spremembe
prišlo zato, ker ministrstvo
za obrambo ne bo nakazalo
predvidenih 160 tisoč evrov

za obnovo ceste v Crngrob,
ampak le šestdeset tisoč
evrov. Znesek je tako manjši za sto tisoč evrov. V zameno bo ministrstvo na Občino
Škofja Loka brezplačno preneslo hangarje na območju
nekdanje vojašnice. »Izpad
denarja za cesto bo pokrila občina, mi pa bomo brezplačno dobili stavbo. To je še
edina stavba v nekdanji vojašnici, ki je v lasti ministrstva
za obrambo,« je pojasnil župan Tine Radinja.

Poletni užitek v Termah St. Kathrein
Gorenjski glas
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Naredite nekaj koristnega za svoje zdravje in si privoščite sprostitev! V Termah St. Kathrein ponujamo zabavo za vse družinske
člane. Na voljo je vrhunska ponudba s področja termalne vode, savn in velnesa.
skuterjem mogoče potapljati in
plavati pod vodo brez potapljaške
opreme. Nepozabna zabava, ki je
v termah vedno bolj priljubljena.
Poleg tega pa meditacijska ekipa
načrtuje tudi različne dogodke za
sprostitev v skupinah. Na voljo
so posebna sprostitev za otroke,
sprostitev za družine, joga in tudi
različni dogodki na področju savnanja. Terme St. Kathreien nudijo
obiskovalcem tudi številne dodatne ugodnosti. Julija prinese vsaka
petica v spričevalu dodaten popust. Aktualno ponudbo in ugodnosti si lahko ogledate tudi na
Facebooku ali Instagramu.

Ob vznožju gorovja Nockberge
na avstrijskem Koroškem doživite
nepozabno poletje v objemu narave in pristnem okolju naravnega
parka. Poleg smrek in macesnov
v teh gozdovih uspeva tudi »kralj
alpskega drevja« – cemprin.
Cemprinov les je prijetnega vonja
in so ga uporabili tudi v Termah
St. Kathrein v Bad Kleinkirchheimu – tako v notranjosti kot tudi
na zunanjih površinah. Po njem
je dobil ime tudi sprostitveni prostor s sončno teraso, od koder
imajo gostje čudovit razgled po
celotni okolici.
tako za družine z otroki kot tudi
za goste, ki nas obiščejo zaradi
zdravilne termalne vode, ki prihaja izključno iz termalnih vrelcev v
bližnji okolici. Zaradi zdravilnih
učinkov termalne vode prihajajo
obiskovalci v Bad Kleinkirchheim
že od srednjega veka. Dejstvo je,
da ta termalna voda pozitivno vpliva na zdravje.

Aktiven počitniški program
Tudi letos poleti čaka goste term
pester zabavni program. Ponudba zajema npr. vodni fitnes, vodno zumbo, različne zabavne igre,
plavanje v obleki morske deklice,
vožnjo s podvodnim skuterjem
Scubajet in tudi začetni tečaj potapljanja. Direktor Bernd Kroos je
še dodal, da se je s podvodnim

Savna in velnes
V razkošnem predelu s savnami
so gostom na voljo zunanja finska
savna, parna kopel, notranja finska
savna in tudi zeliščna savna. Na
notranjih in zunanjih površinah
pa je dovolj prostora za sprostitev
v senci in tudi za sončenje. Če so
savne za vas prevroče, se lahko
sprostite pri temperaturi 39 °C na

Največja vodna površina na
avstrijskem Koroškem
Terme St. Kathrein se ponašajo
tudi z največjo vodno površino
med vsemi termami na avstrijskem
Koroškem, pa tudi 86-metrski tobogan je eden najdaljših. Tudi zato
je Terme St. Kathrein vredno obiskati v kateremkoli letnem času. Pridete lahko le na nekajurni obisk, za
ves dan ali pa ob koncu tedna.
Vse informacije o ponudbi in
dogodkih najdete na spletni strani
www.therme-kathrein.at
in tudi na Facebooku
in Instagramu

Fotografije: 5 x ® Gert Perauer

Ankerst GnbR, Egelmoosweg
Egelmoosweg26,
26,A-9711
A-9711Paternion
Paternion
Ankerst

Bernd Kroos, direktor Term St.
Kathrein, je koncept term opisal
takole: »Kdor želi mir, ima mir,
kdor pa želi akcijo, dobi akcijo.« Gre za terme in zdravilišče
obenem, kjer se dobro počutijo
prav vsi družinski člani. Po tem
se ločimo od tistih ponudnikov,
ki imajo na voljo zgolj eno vrsto
ponudbe. Zaradi te nepogrešljive
kombinacije smo pravi naslov

ogretih kamnitih ležalnikih v rimskem tepidariju. Ekološka zeliščna
savna je tudi nežna alternativa
klasični suhi in vroči savni. V njej
se pri temperaturi 60 °C ustvari še posebno prijetno okolje s
pomirjajočim vonjem zelišč iz
bližnje okolice – kot bi ležali na neokrnjenem planinskem travniku.

Majhen svet z velikim panoramskim kolesom
V celovškem Minimundusu, majhnem svetu ob Vrbskem jezeru, lahko udobno prepotujete ves svet v samo enem dnevu. Na ogled je okoli 170 različnih
modelov znanih zgradb, mostov, ladij in vlakov iz kar 50 držav. Vsi objekti so zgrajeni v merilu 1 : 25, narejeni pa so iz originalnih materialov.
Letos poleti pa to bogato ponudbo dopolnjuje še veliko panoramsko kolo. S ptičje
perspektive z višine 50 metrov se nudi obiskovalcem edinstven pogled na mali svet
Minimundusa in tudi čudovit panoramski
razgled na Celovec in Vrbsko jezero. Veliko
panoramsko kolo stoji neposredno ob Minimundusu in je gostom dostopno z razstavnega območja. Vožnja s panoramskim
kolesom je za goste Minimundusa cenejša
za dva evra. Po vožnji pa se lahko spet vrnete v Minimundus in uživate ob ogledu
svetovnih znamenitosti ali pa si oddahnete
v restavraciji.

INFORMACIJE:
Minimundus - majhen svet ob Vrbskem jezeru
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee/
Celovec ob Vrbskem jezeru
Villacher Strasse 241
tel.: +43 (0)463 21194-0
e-pošta: info@minimundus.at
www.minimundus.at

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Poleg 170 miniaturnih modelov iz 50 držav
čakajo obiskovalce Minimundusa še številne
druge zanimivosti. Tako je julija in avgusta
možno vsako sredo ob 20:30 prisluhniti tudi
seriji koncertov z nazivom »Music around
the World«, na katerem nastopajo na prostem odru priznani glasbeni umetniki.

Foto: (c) Minimundus

ODPIRALNI ČAS:
junij in september od 9.00 do 19.00
julij in avgust od 9.00 do 22.00
(odprto vsak dan)

Foto: (c) Minimundus

Foto: (c) Minimundus
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V Gorenji vasi
sprejeli novi izziv
Vilma Stanovnik
Gorenja vas – Ta teden so iz
Košarkarske zveze Sloveni
je sporočili, da je Košarkar
ski klub Gorenja vas, zma
govalec četrte SKL v letošnji
tekmovalni sezoni, vendar
le prejel tekmovalno licenco
za nastop v tretjeligaškem
tekmovanju v novi sezoni.
V skladu s pravilnikom o li
cenciranju je namreč podal
pritožbo na izdano odločbo
ter predložil vso ustrezno

dokumentacijo. Gorenjeva
ščani v rednem roku postop
kov obveznega licenciranja
najprej niso dokončali ter
so se tako odpovedali nasto
pu v tretji ligi, v pritožbenem
roku pa so predložili ustre
zno dokumentacijo in bodo
v novi sezoni lahko zasluže
no nastopili v tretji ligi. Zara
di premajhnega števila ekip
mlajših starostnih kategorij
so sicer za eno sezono pre
jeli pogojno tekmovalno li
cenco.

Gorenjevaški košarkarji, ki so z zmagovito sezono navdušili
navijače, bodo vendarle igrali v višji ligi. / Foto: Gorazd Kavčič

Izžrebali nogometne pare
Vilma Stanovnik
Brdo pri Kranju – V začetku
tedna so v Nacionalnem no
gometnem centru Brdo iz
žrebali tekmovalne pare Prve
lige Telemach za novo sezo
no. Prvi krog bo na sporedu
16. julija, prvaki Mariborča
ni pa bodo uvodoma gosti
li Radomlje. Pokalni prvaki
Koprčani se bodo v primor
skem obračunu pomerili s
sežanskim Taborom, Olim
pija pa se bo v Stožicah meri
la z Muro. Domžalčani bodo
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pričakali Celjane, Goričani
pa se med prvoligaše vračajo
z domačo tekmo proti Bravu.
Prav tako so izžrebali tudi
tekmovalni spored druge
slovenske nogometne lige,
kjer bosta znova nastopala
tudi kranjski Triglav in Rol
tek Dob. Tekmovanje se bo
začelo 31. julija. Triglav bo v
prvem krogu gostoval pri Vi
tanestu Bilje, Roltek Dob pa
bo gostil Fužinarja Vzajem
ce. Kranjčani se bodo doma
prvič predstavili na tekmi s
Primorjem 7. avgusta.

Na Jesenicah z novimi načrti
Trener hokejske ekipe SIJ Acroni Jesenice bo v novi sezoni Gaber Glavič, na Jesenicah pa so se odločili,
da bodo združili ekipe HDD SIJ Acroni Jesenice in HD Hidria Jesenice, saj so razčistili zamere iz
preteklih let.
Vilma Stanovnik
Jesenice – Na Jesenicah so
se po odhodu trenerja Nika
Zupančiča odločili, da bo
moštvo vodil Gaber Glavič.
Nekdanji vratar in dolgole
tni reprezentant je bil glav
ni trener Jeseničanov v se
zonah 2017/18 ter 2018/19
in v svoji prvi sezoni skupaj
s takratno ekipo v Podme
žaklo prinesel novo zvezdi
co in pokal Slovenije. »Ve
sel sem, da bom ponov
no lahko vodil člansko eki
po HDD SIJ Acroni Jeseni
ce. Biti na tem mestu je ve
lik izziv in privilegij. Na ho
kejskih Jesenicah so bili ci
lji vedno visoki in tako bo
tudi v prihodnje,« je ob pre
vzemu funkcije konec prej
šnjega tedna povedal Gaber
Glavič, direktor kluba Anže
Pogačar pa je takrat pojas
nil, da so nesoglasja med
njima preteklost in da je s
tem odprta nova priložnost
za sodelovanje. Kot je dodal,
je jeseniški hokej enoten in
zato bodo v prihodnjih se
zonah delovali enotno in
povezano z roko v roki za
dobro vseh.
To so odgovorni pri HDD
SIJ Acroni Jesenice in HD
Hidria Jesenice potrdili tudi
na torkovi novinarski kon
ferenci, ko so pojasnili, da
bodo v novi sezoni nastopili

Prva jeseniška ekipa Sij Acroni Jesenic je v minuli sezoni v Alpski hokejski ligi osvojila
drugo mesto, v tej ligi pa bodo Jeseničani nastopali tudi v novi sezoni. / Foto: Nik Bertoncelj
s skupnima ekipama v član
ski konkurenci.
Predsednika obeh klubov
Peter Bohinc in Miha Re
bolj sta potrdila, da je zdru
ževanje elitne članske eki
pe dogovorjeno, ob tem pa
bo na Jesenicah ob prvi eki
pi obstajala tudi tako imeno
vana razvojna ekipa, ki bo
nastopala v ligi Mednarodni
hokejski ligi (IHL) in ponu
jala priložnost, da se v njej
kalijo mladi pa tudi tisti, ki
so svoj status med najboljši
mi izgubili. »Vsi se zaveda
mo, da moramo biti na Jese
nicah povezani. S tem bomo

povečali prepoznavnost in
kakovost ter zmanjšali odliv
mladih igralcev v tujino,« je
poudaril Peter Bohinc in do
dal: »Marsikdo v Olimpiji od
danes dalje ne bo več mirno
spal. Združeni smo močni
in se tako vračamo na hokej
ski zemljevid.« Kot je dodal
Miha Rebolj, so člani obeh
kolektivov zdaj pred skup
nim izzivi. Eden od teh je
pridružitev elitnemu regio
nalnemu tekmovanju.
Nad stroko prve ekipe in
trenerji mlajših pogonov bo
po novem bdel Gaber Gla
vič, ki pravi, da v klubu želijo

Tekmovali veslači veterani
Bled je gostil odprto veteransko evropsko prvenstvo v veslanju, na katerem je bilo več kot tisoč
tekmovalcev.
Maja Bertoncelj

Začenjajo se sredozemske igre
Kranj – Alžirsko mesto Oran bo med 25. junijem in 5. julijem
prizorišče sredozemskih iger. Sredozemske igre so regionalno
športno tekmovanje v olimpijskih in neolimpijskih športnih panogah, organizirane pa so pod okriljem Mednarodnega komiteja za sredozemske igre. Na njih sodelujejo države Evrope (Albanija, Andora, Bosna in Hercegovina, Ciper, Hrvaška, Slovenija,
Španija, Francija, Grčija, Italija, Kosovo, Severna Makedonija,
Malta, Monako, Portugalska, San Marino, Srbija, Črna gora,
Turčija), Afrike (Alžirija, Egipt, Libija, Maroko, Tunizija) in Azije
(Libanon, Sirija). Na seznamu za nastop je letos kar 138 slovenskih športnic in športnikov, ki bodo tekmovali v 21 panogah.

Športni plezalci zbrani v Innsbrucku
Kranj – Ta konec tedna se v Innsbrucku v Avstriji nadaljuje
svetovni pokal v športnem plezanju. Na sredinih kvalifikacijah
v balvanih sta si od sedmih Slovencev polfinale zagotovila
Katja Debevec v ženski in Zan Lovenjak Sudar v moški konkurenci. Jutri bodo na sporedu kvalifikacije težavnosti, na njih pa
bo nastopilo dvanajst naših tekmovalk in tekmovalcev. Med
ženskami bo prvič v tej sezoni nastopila olimpijska prvakinja
Janja Garnbret, poleg nje pa še Lučka Rakovec, Lana Skušek,
Tjaša Slemenšek, Mia Krampl, Lucija Tarkuš, Sara Čopar in
Vita Lukan. Pri moških bodo od naših nastopali Domen Škofic,
Luka Potočar, Martin Bergant in Milan Preskar.

zadržati mlade in jim ponu
diti priložnost v razvojni eki
pi, ki bo priložnost za prvo
moštvo, kjer bodo igrali naj
boljši. Tako so na Jesenicah
te dni že podpisali pogodbe z
nekaterimi igralci, edini tu
jec v moštvu pa je za zdaj Lat
vijec Rudolfs Polcs.
«Vemo tudi, da bomo tuj
ca zanesljivo potrebovali
vsaj še na vratarskem polo
žaju,« je pojasnil trener Gla
vič. Najvišja raven tekmova
nja bo tudi v novi sezoni v
Alpski hokejski ligi, skupne
treninge pa bodo začeli v za
četku avgusta.

Bled – Po mednarodni re
gati na Bledu so med 16. in
19. junijem na Blejskem je
zeru tekmovali veslači vete
rani. Pomerili so se na od
prtem veteranskem evrop
skem prvenstvu. Bled ga je
gostil drugo leto zapored.
Kot so pojasnili na Veslaški
zvezi Slovenije, prvenstvo si
cer tradicionalno poteka v
Münchnu, vendar so nemški
organizatorji zaradi prenove
olimpijske proge gostovanje
zaupali Bledu. Udeležilo se
ga je več kot tisoč tekmoval
cev iz 34 držav, tudi trideset
Slovencev, med njimi pred
sednik Veslaške zveze Slo
venije Jošt Dolničar, selek
tor slovenske reprezentance
Jan Ilar in Matej Rojec, nek
danji član slovenske vesla
ške reprezentance in večkra
tni udeleženec svetovnih in
evropskih prvenstev. Bled je

Veslači veterani so na Bledu tekmovali za evropske naslove.
/ Foto: Jan Cerar

Bled je odprto veteransko evropsko prvenstvo gostil
drugo leto zapored. Tradicionalno sicer poteka v
Münchnu, vendar so nemški organizatorji zaradi
prenove olimpijske proge gostovanje zaupali Bledu.

tako tudi letos nadaljeval dol
go tradicijo največjih vesla
ških tekmovanj. Leta 1956 je
gostil prvo evropsko prven
stvo, v nadaljevanju pa kar
štiri svetovna prvenstva, na
zadnje leta 2011. Je priljublje
no prizorišče tudi med vesla
či veterani. Pred petimi leti je
potekala največja veslaška re
gata v zgodovini, ko se je sve
tovnega veteranskega prven
stva udeležilo več kot pet ti
soč tekmovalcev.
»Veseli nas, da lahko zno
va gostimo veslače veterane.
Da smo dobri organizatorji,
smo dokazali že večkrat, se
veda pa nam je v veliko po
hvalo in zadovoljstvo, da so
nam nemški organizator
ji ponovno zaupali in da je
prišlo toliko veslačev. Po lan
ski 'koronski' izvedbi je šte
vilo več kot tisoč pravo zado
voljstvo,« je dejal Jernej Sliv
nik, podpredsednik organi
zacijskega odbora.
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Ekonomija, finance

O izzivih, ki so pred nami
Rast cen in obrestnih mer, motnje v dobavah, vpliv ukrajinske krize in umirjanje gospodarske rasti so
izzivi, s katerimi se srečujemo tudi pri nas. Odgovore na vprašanja v zvezi z njimi so pred dnevi iskali
na konferenci Združenja bank Slovenije.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Pred dnevi je v
Ljubljani potekala bančna
konferenca, tokrat z naslo
vom Kako najti ravnovesje
med zanesljivim – inovativ
nim – odzivnim na krize, na
kateri so se govorci posveča
li aktualnim izzivom – okre
pljeni inflaciji, motnjam v
dobavah, dvigu obrestnih
mer, umirjanju gospodar
ske rasti … Precejšnjo pozor
nost so namenili tudi vplivu
ruske agresije v Ukrajini.
Kot je poudarila namestni
ca guvernerja Banke Slove
nije mag. Tina Žumer, so se
omejitve na strani ponudbe
še dodatno povečale, potem
ko smo konec lanskega leta
ob upadanju epidemije že
zaznali njihovo prvo umir
janje. Poudarila je tudi višje
cene energentov in surovin.
»Gre za tipičen primer šoka,
ki po eni strani dviguje cene
in inflacijo, po drugi pa zni
žuje gospodarsko rast, kar je
za denarno politiko poseben
odziv,« je povedala in doda
la, da se je Evropska central
na banka že odzvala z zviša
njem obrestnih mer.
Direktorica Združenja ba
nk Slovenije Stanislava Za
dravec Caprirolo je v pozdrav
nem nagovoru dejala, da ak
tualni trendi in šoki v ospred
je postavljajo vrsto vprašanj,
tudi vprašanje energetske ne
odvisnosti in varnosti Evrop
ske unije. Podrobneje je o

energetski odvisnosti Slove
nije in zamenljivosti virov
spregovoril Igor Lengar z In
stituta Jožef Stefan. Kot je de
jal, Slovenija uvaža vso nafto
in ves zemeljski plin ter ne
kaj elektrike. Uvoz primar
ne energije znaša okoli pet
deset odstotkov, in bi ga bilo
najučinkovitejše nadomesti
ti z električno energijo doma
če proizvodnje iz novih elek
trarn. Ker sončne in vetrne
zasedajo veliko površine in so
odvisne od vremena, po nje
govi oceni edini realen trajno
stno učinkovit nizkoogljični
vir predstavljajo hidro- in še
zlasti jedrske elektrarne.
Energetsko krizo in zeleni
prehod so med drugim na
slovili tudi razpravljavci na
okrogli mizi. Kot je povedal
Tibor Šimonka, predsednik

Gospodarske zbornice Slo
venije, je ta nastala že pred
vojno v Ukrajini, podjetja
pa bodo morala razmisliti o
drugačnih energetskih sce
narijih. Končni potrošnik pa
bo odločal, ali bo podprl na
kup trajnostnih produktov.
Branko Meh, predsednik
Obrtno-podjetniške zborni
ce, je denimo poudaril, da
so mala podjetja, kakršnih je
v Sloveniji 115 tisoč, najbolj
občutljiva za dvig cen ener
gentov, zato bi morala drža
va razmisliti tudi o vzposta
vitvi spodbud zanje.
Predsednik uprave NLB
in nadzornega sveta Zdru
ženja bank Slovenije Blaž
Brodnjak je dejal, da je tre
ba vzpostaviti ničelno tole
ranco do izpustov, ki niso
več okoljsko sprejemljivi,

predsednik uprave Nove
KBM John Michael Denhof
pa je dodal, da imajo banke
možnost, da podprejo zele
no tehnologijo.
Kot je že v uvodnem na
govoru povedal Brodnjak,
preprostih odgovorov ni, tre
nutna situacija pa bi mora
la spodbuditi predvsem dia
log med družbenimi podsis
temi in prekinitev silosnih
pogledov s ciljem spreje
tja sistemskega družbene
ga dogovora. Kot je še dodal,
Slovenija razpolaga z boga
tim informacijskim kapita
lom in drugimi danostmi, ki
bi jih z udejanjenjem struk
turnih in razvojnih reform
lahko unovčili ter tako izko
ristili edinstvene priložnos
ti, ki se ponujajo v danih raz
merah.

Merkur zaključil prenovo trgovine
Merkur je pred nedavnim zaključil še drugo fazo prenove trgovine na Primskovem, s katero so pridobili
dodatnih štiri tisoč kvadratnih metrov površin.
Aleš Senožetnik
Naklo, Kranj – Trgovec s teh
ničnim blagom Merkur je že
novembra lani zaključil prvi
del prenove trgovskega cen
tra na Primskovem. Kot so
dejali že takrat, so prenovi
li sedem oddelkov, tokrat pa
je novo podobo dobilo še do
datnih štiri tisoč kvadratnih
metrov površin. Trgovina
na Primskovem je, kot pra
vijo v podjetju, postala zele
ni center prihodnosti. V pro
dajni program so namreč
predstavitveni prostor ce
lovitih energetskih rešitev,
ki jih ponuja nova blagov
na znamka Merkur Energi
ja. Kupec si lahko na prodaj
nem mestu tako ogleda vse
– od toplotne črpalke, sonč
ne elektrarne in električne
ga polnilnika. Umestili so

DOBRO JE VEDETI

Koliko gotovine vzeti
s seboj na dopust
V Združenju bank Slovenije svetujejo komitentom
bank in hranilnic, da na pot poleg plačilnih kartic
vzamejo tudi nekaj gotovine.
Cveto Zaplotnik

Udeleženci okrogle mize so razpravljali o aktualnih vprašanjih in izzivih. / Foto: zajem zaslona
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»S seboj ne nosite več
jih zneskov gotovine. S svo
jo kartico osebnega računa
(debetno kartico Visa, kar
tico Maestro, debetno karti
co MasterCard) lahko goto
vino ob nizkem znesku pro
vizije dvigujete na številnih
bankomatih po vsem svetu.
Za plačilo na skoraj 30 mili
jonih prodajnih mest lahko
uporabite vsaj eno od kar
tic z odloženim plačilom
MasterCard ali Visa. Obe
kartici lahko uporabite tudi
za dvig gotovine, zaradi viš
jih provizij pa svetujemo, da
to storite le izjemoma,« pra
vijo v združenju bank, kjer
tudi svetujejo komitentom,
da pred odhodom na poči
tnice preverijo veljavnost
svojih plačilnih kartic in viši
no razpoložljivega limita po
rabe, prav tako pa tudi kon
taktne podatke, na katero od
banke sprejemajo sporočila
in obvestila.
Ker sta kartici obeh med
narodnih kartičnih siste
mov –MasterCarda in Vise
– po svetu različno razšir
jeni, dopustnikom svetuje
jo, da na pot poleg kartice
osebnega računa vzamejo

po možnosti kartice obeh
mednarodnih sistemov. To
se lahko izkaže za koristno
tudi ob morebitni kraji, iz
gubi ali zlorabi ene kartice,
saj bodo še vedno lahko raz
polagali z drugo. Za dodat
no varnost kartic lahko po
skrbijo tudi z naročilom na
varnostno SMS-sporočilo.
Takšna storitev jim zagota
vlja, da bodo v primeru izgu
be, kraje ali zlorabe kartice

V združenju bank
svetujejo: »Plačilne
kartice ne dajajte iz rok in
ne pustite, da jo odnesejo
iz vašega vidnega polja.«
na telefon prejeli obvestilo
o tem, da se z njihovo karti
co dogaja nekaj nenavadne
ga. Če se to dejansko zgodi,
morajo takoj poklicati na te
lefonsko številko, ki je nave
dena na kartici in je doseglji
va ves dan vse dni v letu. Naj
bolje je, da si številko shra
nijo v telefon ali da si jo za
pomnijo. Za primer izgu
be ali kraje kartice je mogo
če pri nekaterih izdajateljih
kartice skleniti tudi dodatno
zavarovanje.

Volitve v kranjski obrtno-podjetniški zbornici
Kranj – V Obrtno-podjetniški zbornici Kranj so letos izvedli
volitve v organe zbornice za mandatno obdobje 2022–2026.
V Skupščino so bili izvoljeni Robert Aleš, Aleksander Bizjak,
Janez Globočnik, Mladen Golub, Aleksander Gorečan, Uroš
Gorjanc, Janez Kadivec, Ludvik Kavčič, Tomaž Logar, Boris
Martinjak, Aleš Petek, Tomaž Požgaj, Aleksander Primc, Jožef
Prosen, Andrej Ropret, Marcela Umnik, Ciril Zupin in Anže
Žgavec. Upravni odbor po novem šteje sedem članov, to so
podpredsednika Janez Kadivec in Ludvik Kavčič ter Aleksander Bizjak, Jožef Prosen, Marcela Umnik, Ciril Zupin in Janja
Erjavec. Nadzorni odbor pa sestavljajo Boštjan Bertoncelj,
Branko Korošec in Anton Magdič. Predsednik zbornice je postal avtoprevoznik Aleksander (Sašo) Bizjak iz Zgornjih Bitenj,
ki je zbornici pripaden že 49 let.

Na Bledu nov koncept mobilne trgovine
Bled – Tuš je v River Campingu Bled vzpostavil nov koncept mobilne trgovine po konceptu »pop up«, ki turistom
in okoliškim prebivalcem ponuja izbor izdelkov, prilagojen
priložnostnim nakupom med dopustom ali za vsakodnevne
potrebe. Kot pravijo, želijo ponuditi, kar turist ali domačin
potrebuje v svojem dnevu. Trgovina je opremljena tudi s samopostrežnimi blagajnami, za prijeten nakup pa bodo skrbeli
trije zaposleni. Podobne trgovine v Tušu načrtujejo tudi na
drugih lokacijah.

Ugovor zoper informativni izračun do četrtka
Merkurjeva prodajna ekipa ob odprtju prenovljene trgovine. / Foto: Merkur
tudi dve projektni pisarni,
v katerih lahko kupci s po
močjo svetovalcev načrtuje
jo prenove doma ali okolice.
Že lani pa so okrepili tudi
sončno elektrarno na stre
hi objekta, ki tako zagotavlja

od 50 do 75 odstotkov samo
oskrbe z električno energijo.
Nakelsko podjetje, ki ima
sicer po Sloveniji 15 trgo
vskih centrov, so aprila le
tos prevzeli Alfi Skladi. Pred
tem je bil od leta 2017 lastnik

ameriški HPS Investments.
Družba je v minulem letu
povečala prihodke od pro
daje. Narasli so z dobrih
220 milijonov evrov v letu
2020, na dobrih 230 milijo
nov evrov.

Ljubljana – Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine, za dobrega pol milijona zavezancev, ki so ga prejeli
v začetku tega meseca (datum odpreme 31. maj) se izteče v
četrtek, 30. junija. Zavezancem, ki ga še niso preverili, zato
na Finančni upravi svetujejo, da to storijo čim prej. Hkrati
pa s Finančne uprave sporočajo tudi, da je rok za doplačilo
premalo plačane dohodnine 1. avgust, medtem ko bo preveč
plačana dohodnina zavezancem nakazana na transakcijski
račun najkasneje do 29. julija.
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Na domu gojil
konopljo
Simon Šubic
Mengeš – Domžalski policisti so ta teden na podlagi
sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri osumljencu na območju Mengša.
Med preiskavo so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge, v katerem
je bilo 24 rastlin konoplje,

visokih okoli meter. Osumljeni je doma hranil tudi
okoli 32 kilogramov posušene rastline konoplje. Policisti so mu rastline zasegli,
prav tako opremo za njihovo pridelavo. Osumljencu so
odvzeli prostost in ga skupaj
s kazensko ovadbo pripeljali
pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

V domačem laboratoriju so našli 24 rastlin konoplje.
/ Foto: PU Ljubljana

Zagorelo med polnjenjem
Simon Šubic
Bohinjska Bistrica – V ponedeljek popoldne so v Bohinjski Bistrici posredovali domači gasilci, ker je v garaži stanovanjskega objekta med polnjenjem zagorelo električno kolo. Lastnik je
pred prihodom gasilcev kolo
odstranil iz garaže, pri tem
se je nekoliko tudi nadihal
dima, zato so ga pregledali reševalci. Gasilci so požar

pogasili, prezračili objekt in
pred odhodom izmerili prisotnost nevarnih plinov.
Na Selu pri Bledu pa je v torek popoldne požar izbruhnil v delavnici stanovanjske
hiše. Požar je že pred prihodom gasilcev z Bleda, Sela
in iz Ribnega pogasil lastnik
sam. Gasilci so objekt pregledali s termovizijsko kamero in iznesli ožgane predmete. Zagorel je polnilnik baterij, so pojasnili na policiji.

Pri padcu z višine sta se huje poškodovala
Kranj, Zapuže – Gorenjski policisti so v začetku tedna obravnavali dva padca z višine, ki sta se končala s hudima poškodbama. Na območju Kranja je moški padel z lestve, huje poškodovanega pa so ga reševalci odpeljali v ljubljanski klinični
center. V Zapužah pa se je delavec poškodoval pri padcu z
gradbenega odra. Zdravi se v jeseniški bolnišnici. Policisti so
v obeh primerih tujo krivdo izključili.

Ukradli voziček s humanitarno pomočjo
Kranj – Gorenjski policisti so tudi ta teden obravnavali več kaznivih dejanj tatvin. Med drugim so mlajši moški v ponedeljek
v Tržiču iz trgovine ukradli voziček s humanitarno pomočjo. S
kraja so se odpeljali z belim osebnim avtomobilom. V Žireh je
nekdo iz stanovanjske hiše odnesel zlato verižico in 150 evrov
gotovine. V Kranju so v sredo ukradli kolesi, in sicer srebrnomodro otroško kolo Trek Dual sport in sivo-oranžno gorsko
kolo Haibike Seet Cross.

Zagorelo zaradi podrtja
daljnovoda

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Podgora – V ponedeljek popoldne je v Podgori zaradi
porušitve daljnovoda zagorelo v gozdu nad kamnolomom. Požar so pogasili gasilci s Trebije, Sovodnja in iz
Gorenje vasi. Požarišče so še
prekopali in zalili z vodo.

Žrtev nameravali oropati
v njenem stanovanju
Na kranjskem okrožnem sodišču so obsodili tri mladeniče, ki so konec lanskega leta kar v njenem
stanovanju, kamor so vstopili s silo, poskušali oropati Kranjčanko.
Simon Šubic
Kranj – Mladeniči Nejc Verčič iz Kranja ter Daris Adrović in Haris Miftaroski iz
Ljubljane, stari od 18 do 22
let, so na predobravnavnem
naroku na kranjskem okrožnem sodišču priznali, da so
27. decembra lani poskušali oropati 51-letno Kranjčanko v njenem stanovanju
v večstanovanjski stavbi v
Šorlijevem naselju. Sodišče
je na predlog okrožne državne tožilke Tatjane Primožič
prvoobtoženemu Verčiču izreklo kazen enajst mesecev
zapora, zaradi ponovitvene nevarnosti mu je podaljšalo tudi nadzor. Adroviću
in Miftaroskemu je okrožna sodnica Nina Prosen izrekla osem in šest mesecev
zapora, ki pa ju je na predlog tožilke nadomestila z delom v splošno korist – Adroviću v trajanju 480 ur, Miftaroskimu pa v trajanju 360
ur. Obema je ob tem določila še enoletno varstveno nadzorstvo.
V obtožnici je zapisano, da
je trojica storila poskus ropa
27. decembra dopoldan. O
izvedbi ropa so se obtoženi tega dne predhodno dogovorili pred nakupovalnim
centrom Qlandia. Verčič je
Adroviću in Miftaroskemu
razkril lokacijo stanovanja

oškodovanke, ki naj bi imela pri sebi večjo vsoto denarja, in pojasnil, da sam pri
ropu aktivno ne bo sodeloval, ker pozna njenega sina.
Dogovorili so se, da bosta
Ljubljančana pozvonila pri
vratih, in če jih bo kdo odprl,
ga bo Adrović zgrabil, Miftaroski pa bo poiskal denar.
Ko so se pripeljali v Šorlijevo naselje v Kranju, je Verčič ostal v avtomobilu, Adrović in Miftaroski pa sta odšla
do stanovanja in pozvonila.
Ker jima ni nihče odprl, sta
se vrnila do Verčiča in dogovorili so se za nasilen vstop.
To se je tudi zgodilo, ker pa
sta roparja v stanovanju naletela na lastnico, jo je Adrović zadržal na tleh, Miftaroski pa je začel iskati denar. Oškodovanki se je sčasoma uspelo izviti iz roparjevega prijema in priklicati sosede, ki so Adrovića zadržali, Miftaroski pa je pobegnil,
a brez denarja, zato je dejanje ostalo pri poskusu. Policisti so kasneje prijeli še druga osumljenca.
Tožilka Primožičeva je
za Adrovića in Miftaroskega sodišču predlagala alternativno kazen v obliki družbeno koristnega dela, predvsem zaradi njunega priznanja in obžalovanja dejanja, mladosti in dosedanje
nekaznovanosti. Za Verčiča

Sodišče je Nejcu Verčiču pripor podaljšalo zaradi
ponovitvene nevarnosti. / Foto: Simon Šubic
pa je glede na predkaznovanost, tudi za istovrstno
kaznivo dejanje, primerna
samo zaporna sankcija, saj
dosedanje alternativne kazni niso bile učinkovite, je
pojasnila tožilka. Zaradi ponovitvene nevarnosti je zanj
predlagala tudi podaljšanje
pripora.
Sodnica Prosenova je v
celoti sledila tožilkinemu
predlogu. »Gre za hudo kaznivo dejanje. Vstopili ste v
stanovanje oškodovanke, ki

bi se doma morala počutiti varno,« je pojasnila, zakaj
se ni odločila za milejše kazni. »Čas je, da se vzamete v
roke. Če se še enkrat srečamo na sodišču, se ne bo več
tako končalo. Ste na začetku življenjske poti, v katero
smer bo šla, je odvisno le od
vas,« je še dejala, Adrovića in
Miftaroskega pa tudi opozorila, naj resno opravljata izrečeno delo v družbeno korist, sicer bo kazen spremenila v zapor.

Na vrhu spet policijski specialci
Na Bledu se je pred dnevi končal že 28. Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial, ki se ga
tradicionalno udeležujejo policisti, vojaki, gasilci, gorski reševalci in pripadniki Civilne zaščite.
Simon Šubic
Bled – Nastop na dvodnevnem Brajnikovem memorialu, ki poteka na širšem območju Bleda, Bohinja, Gorij
in Jesenic, zahteva izjemno
fizično in psihično vzdržljivost. Letos je na tekmovanju
sodelovalo 23 ekip, od tega
19 moških, dve ženski in
dve mešani ekipi. Sodelovali sta tudi dve ekipi hrvaških
policistov. Že enajsto leto
zapovrstjo je zmagala ekipa
Specialne enote Generalne
policijske uprave pred moško ekipo Policijske uprave Ljubljana in moško ekipo Gorske reševalne službe
Kranj 1. Specialna enota policije je prejela tudi nagrado
za fair play.

Na Brajnikovem memorialu tekmovalci kolesarijo, tečejo,
plavajo, veslajo, streljajo ... / Foto: arhiv organizatorja
Ekipe so morale prvi dan
preplavati
700-metrsko
progo v Blejskem jezeru,
prekolesariti več kot 23 kilometrov do Hrušice, sledila

sta 11-kilometrski gorski pohod do planine Zakamnik
in 35 kilometrov kolesarjenja do biatlonskega strelišča na Pokljuki, kjer so se

pomerili v streljanju na tarčo z malokalibrsko puško.
Drugi dan so tekmovalci začeli s 16-kilometrskim gorskim pohodom z Rudnega
polja na Pokljuki do Bohinjskega jezera, nato so preveslali več kot trikilometrsko
progo na jezeru, prekolesarili 27 kilometrov iz Stare
Fužine do Selskega mostu
na Bledu, premagali šest
kilometrov gorskega pohoda do Tolstega vrha, nato pa
prečkali reko Savo Bohinjko in pritekli v cilj na prireditveni prostor v Ribno pri
Bledu. V cilju so opravili še
spretnostno nalogo. Med
tekmovanjem se ekipe preizkusijo še iz znanja prve
pomoči in splošne razgledanosti.
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POGOVOR
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RAZGLED

Z gora rešujejo že sto let
Člani Društva Gorska reševalna služba Kamnik so stoletnico delovanja pred dnevi zaznamovali s slavnostno akademijo in umetniško prireditvijo
z naslovom Želja pomagati.
Jasna Paladin
Kamnik – V letošnjem letu
praznujemo
110-letnico
gorske reševalne službe na
slovenskih tleh, ki se je začela z ustanovitvijo prve rešilne
postaje v Kranjski Gori 16. junija 1912. Desetletje kasneje
se je uradno začelo reševanje
tudi na Kamniškem, že precej pred tem pa so že reševali domačini, lovci, gozdarji, oskrbniki in drugi izkušeni »gorjani«. Prva turistična nesreča se je zgodila leta
1895 v Planjavi in vedno večji
obisk gora in posledično nesreče so pokazale, kako nujno
je čim prej poskrbeti za organizirano reševanje. Na pobudo Slovenskega planinskega društva je bila leta 1922 v
Stahovici ustanovljena reševalna postaja, prvi reševalci
pa so bili štirje bratje – France, Tone, Peter in Lojze Erjavšek iz Kamniške Bistrice,
ki so okoliške gore zelo dobro
poznali. Postaja je sodila pod
okrilje Kamniške podružnice Slovenskega planinskega

društva, njen načelnik pa je
postal Maks Koželj, ki je reševanja tudi organiziral.
Sto let kasneje je reševanje
z gora po zaslugi telefonov,
sodobne tehnike, opreme,
helikopterjev in zelo dobro usposobljenih reševalcev
neprimerno drugačno, kot v
začetkih, a narava dela se ni
spremenila – gorski reševalec še vedno vstane od kosila ali sredi noči in odide reševat neznane ljudi. Vodi ga
ista sila – želja pomagati.

Sto metrov vrvi za sto let
»Ste posebni ljudje v
najžlahtnejšem smislu z velikim srcem in predvsem čutom za soljudi v stiski. Vaš
prispevek v družbi za neposredno varnost ljudi je neprecenljiv in spoštovan. Posebej je treba poudariti dejstvo, da člani opravljate svoje človekoljubno delo prostovoljno in častno in je za vas
značilna zlasti izjemna strokovna usposobljenost, izurjenost in še posebej psihofizična pripravljenost. Nobene

besede ne morejo opisati čustev, ki jih doživljajo ponesrečenci, ki ste jih rešili. Reševanje v gorah je tisto, ki določa
standarde na tem področju –
in ti so izredno visoki. Sodobno reševanje v gorah, podprto z zrakoplovi, zahteva nova
znanja, dodatna usposabljanja, skratka profesionalnost
v vseh pogledih. Vi taka znanja in usposobljenost imate
in so rezultat stoletnih izkušenj reševanja v gorah,« jih
je na slavnostni akademiji v
Domu kulture Kamnik nagovoril mag. Stanislav Lotrič,
namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, in zagotovil,
da država standardov, ki določajo varno delo reševalcev,
ne bo zniževala in bo njihovo
delo še naprej finančno podpirala.
Dr. Gregor Dolinar, predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, je pohvalil lokalno okolje, ki je gorskim reševalcem v Kamniku še posebej naklonjeno, svojim kamniškim kolegom pa je ob

Svoje poglede na reševanje v gorah so v pogovoru z Mojco Volkar Trobevšek predstavili
Cene Griljc, Janez Kosec, Jernej Lanišek, Irena Mušič Habjan in Matej Ogorevc. / Foto: Tina Dokl

Kultura
Razstava del slikarja Franceta
Slane v Galeriji Prešernovih
nagrajencev Stran 14

jubileju čestital s simboličnim darilom – sto metri plezalne vrvi. Svečano plaketo jim je izročil župan Matej Slapar. »Takih plemenitih ljudi ni veliko in vi to ste,
tvegate svoja življenja, zdravje, vse, da greste pomagat.
Skupnost, ki ima take posameznike, je lahko le ponosna nanje in to se v Kamniku
dogaja že sto let. To ni samoumevno,« je povedal in zatrdil, da bo občina naredila vse,
da bi dokončali ureditev svojih prostorov.
Ob jubileju je spregovoril tudi predsednik Društva
GRS Kamnik Srečo Podbevšek. »Od prvih začetkov
reševanja, ko je bilo osnova
mukotrpno in fizično izčrpavajoče ter nevarno spravljanje ponesrečencev do doline, kamor je lahko prišel pomagat zdravnik, se je postaja razvila do današnjega stanja, ko moderen stroj pripelje medicino k ponesrečencu
in je ponesrečenec lahko prej
v bolnici, kakor reševalec peš
v dolini pri avtomobilu, pa če
še tako hitro teče. Gore pa ostajajo take kot nekoč. Lepe, a
še vedno mnogokrat nevarne, nepredvidljive, morda
celo z manj ledu pozimi, pa
na drugi strani z drugačnimi, novimi pastmi. Ponesrečenci pričakujejo hitre odzivne čase in vedno višji nivo reševanja ne glede na okoliščine. Še posebej zdaj, ko mobilni telefoni sicer zelo pomagajo pri določanju lokacije ponesrečenega in o dejanskem
stanju na terenu. To pa seveda ne spremeni dejstva, da se
intervencija takrat šele zares

Dediščina
Čipkarski dnevi, klekljarska
prireditev z najdaljšo
neprekinjeno tradicijo Stran 15

Predsednik Društva Gorska reševalna služba Kamnik Srečo
Podbevšek in kamniški župan Matej Slapar / Foto: Tina Dokl

Gorski reševalci so reševanje s helikopterjem simulirali kar
na odru Doma kulture Kamnik. / Foto: Tina Dokl
začne, saj je treba poškodovanca oskrbeti in transportirati v dolino v zdravstveno
oskrbo. Veseli nas, da ljudje
spoznavajo naše delo in nas
podpirajo pri naših prizadevanjih. Zato verjamemo v nadaljnjo prihodnost društva,
tako kakor so naši prvi gorski reševalci verjeli, da delajo prav,« je poudaril in napovedal, da bodo društvene prostore na območju nekdanje
smodnišnice uredili v center,

namenjen vsem, ki bi se želeli varneje pridružiti uživanju
naravnih lepot.
Kamniški gorski reševalci
so bili na jubilejni prireditvi,
ki jo je zasnovala in povezovala Mojca Volkar Trobevšek
tudi umetniško navdahnjeni, saj so zaigrali nekaj dramskih prizorov, prebrali in ob
okrogli mizi povedali nekaj
svojih zgodb, še več pa jih
bodo zapisali v zbornik, ki bo
izšel predvidoma septembra.

Zanimivosti
Družina Arh iz Preddvora je ena
tistih, pri katerih glasba po hiši
odmeva ves dan. Stran 16
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Od petka do petka

V vladi bodo sedeli trije
ministri več
Simon Šubic

Potrdili spremembe
zakona o vladi
Državni zbor je v sredo potrdil spremembe zakona o vladi,
s katerimi se povečuje število ministrstev. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bratušek se poslavlja od stranke SAB, ki jo je sama
ustanovila. Pripojila se bo h Gibanju Svoboda. / Foto: Simon Šubic

Državni zbor je v sredo potrdil predlog sprememb zakona o vladi, s katerim se
število ministrstev s sedanjih sedemnajst povečuje
na dvajset. Že prej, v sredo,
so državni poslanci zavrnili predlog SDS za posvetovalni referendum o predlogu sprememb zakona o vladi. Pobudo za referendum je
vložila SDS, ki je želela preprečiti širitev vlade, ker da se
bo s tem razširila tudi javna
uprava in se bodo zato povišali javnofinančni izdatki. Spremenjeni zakon uvaja nova ministrstva za solidarno prihodnost, za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo, nekatera ministrstva pa
bodo izgubila del pristojnosti in bodo tudi preimenovana. Predsednik vlade Robert
Golob pričakuje, da bodo
posamezna ministrstva preoblikovali čez poletje in da
bodo s septembrom v celoti operativna.

Koliko nekdanjih
poslancev prejema
nadomestilo

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija je
v ponedeljek nadaljevala stavko. / Foto: Tina Dokl

Znano je, koliko nekdanjih poslancev bo po izteku mandata prejemalo nadomestilo v višini 80 odstotkov. Do njega so po zakonu

o poslancih upravičeni vsi
poslanci, ki jim je bil mandat potrjen vsaj šest mesecev
pred zaključkom mandata
in ostanejo brez delovnega
mesta. Nadomestilo je bilo
tako odobreno 37 poslancem
prejšnjega sklica, od tega ga
27 trenutno tudi prejema,
deset pa se jih je že na novo
zaposlilo. Med prejemniki nadomestila so tudi nekdanji poslanci Jure Ferjan,
Marko Pogačnik (oba SDS),
Brane Golubović in Igor Peček (oba LMŠ). Nekdanjim
poslancem nadomestilo plače pripada za največ šest mesecev, izjemoma pa tudi dlje.
Pravica se jim lahko podaljša še za največ šest mesecev,
če v tem času izpolnijo pogoje za upokojitev. Prav tako
lahko nadomestilo dlje prejemajo poslanci, ki so funkcijo opravljali več mandatov
zapored, in sicer tri mesece
za vsak mandat, a ne več kot
pol leta skupaj.

Tudi v SAB za pripojitev
k Svobodi
Iz stranke SAB so ta teden
sporočili, da so člani na dopisnem kongresu z 91,5 odstotka glasov podprli predlog sveta stranke, da se stranka pripoji h Gibanju Svoboda. S tem je SAB nehal ostajati, Gibanje Svoboda pa bo
postalo njen pravni naslednik, so sporočili. Pred časom je enako odločitev sprejel tudi zbor članstva LMŠ.

Z odločitvijo obeh strank se
bo prihodnji teden seznanil kongres Gibanja Svoboda, formalno združitev vseh
treh strank naj bi izvedli do
konca meseca, združitveni
kongres pa pred jesenskimi
lokalnimi volitvami.

Sancinova brez novega
mandata
Mednarodna pravnica Vasilka Sancin, ki ji sedanji štiriletni mandat poteče konec leta, minuli petek ni bila
ponovno izvoljena v odbor
Združenih narodov za človekove pravice. Njeno ponovno kandidaturo je podprla nova vlada Roberta Goloba, potem ko je prejšnja
vlada Janeza Janše postopek
zavlačevala. Sancinova se je
sicer edina prijavila na februarski javni razpis ministrstva za pravosodje za zbiranje kandidatur. Kot ocenjuje, je resno možnost za
izvolitev izgubila prav zaradi zavlačevanja prejšnje vlade in posledično prepozne
nominacije. Rok za oddajo
kandidatur je bil namreč že
6. april, nova vlada pa jo je
podprla šele 1. junija.

Na RTV Slovenija
nadaljevali stavko
Koordinacija novinarskih
sindikatov RTV Slovenija
je v ponedeljek nadaljevala
stavko, saj so nezadovoljni z
dosedanjim potekom pogajanj o stavkovnih zahtevah,

med katerimi je tudi novinarska avtonomija. Med
drugim so k ukrepanju pozvali tudi državni zbor. Generalni direktor zavoda Andrej
Grah Whatmough in odgovorna urednica televizijskega informativnega programa Jadranka Rebernik sta
se ob tem odločila, da v ponedeljek zaradi stavke le na
nekaj minut skrajšata poročila ob 17. uri (na tri minute)
ter Dnevnik in Odmeve (na
pet minut), predvajanje oddaje Tednik pa so odpovedali. Prepovedano je bilo tudi
snemanje pogovora s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom
Čeferinom. Predsednica koordinacije Helena Milinković je to potezo označila za
najhujšo obliko posega v novinarsko delo. Kot je razložila, so bili kljub stavki pripravljeni delati, da so že pripravili bogat program, a so ga
cenzurirali. »Generalni direktor in odgovorna urednica nam ne zaupata, ves čas
nas diskvalificirata,« je dejala. Svet delavcev RTV Slovenija je v torek generalnega direktorja Andreja Graha
Whatmougha pozval k takojšnjemu in nepreklicnemu odstopu zaradi nespoštovanja pogodbe in zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju ter statuta
RTVS, nevzdržnih razmer v
zavodu in njegovega slabega
vodenja.

Slovenci v zamejstvu (856)

»Kak je fajn na sviat …«
Jože Košnjek

med sosedi

To so gotovo najpogostejše besede, ki jih izreče Janko Zwitter, po domače Abujev iz Zahomca (Achomitz)
v Ziljski dolini. Temu večnemu optimistu in zavednemu
Slovencu, ki ni nikdar zapiral vrat večinski nemški narodni skupnosti in jo je nagovarjal, je pretekli teden Skupnost koroških Slovencev in
Slovenk podelila 15. nagrado Juliusa Kugyja. Prejmejo jo osebnosti iz alpsko-jadranske regije, ki zagovarjajo in živijo idejo večjezičnosti, kulturne raznolikosti
in enakopravnosti različnih
narodov in narodnih skupin.
Na podelitvi v večnamenski
hiši ali »šiši« po ziljsko v Zahomcu, za katere gradnjo si
je prizadeval tudi nagrajenec, sta o njegovem življenju in delu govorila dr. Peter

Wiesflecker, doktor arhivistike in zgodovine na dunajski
univerzi, in Daniel Mešnik,
predsednik Slovenskega pro
svetnega društva Zila. Za
prejeto nagrado so mu čestitali župan občine Straja vas
Michael Schnabl, generalni
konzul Republike Slovenije
v Celovcu dr. Anton Novak,
predsednik koroškega deželnega zbora Reinhard Rohr,
ziljski župnik Stanko Trap in
Franc Jožef Smrtnik ter Marjan Čik v imenu Skupnosti južnokoroških kmetov in
Deželne zveze konjerejcev.
Njen predsednik je bil dolgo
tudi Janko Zwitter.
Življenje Abujčeve družine ni bilo vselej »fajn«. Starša sta bila skupaj z dvema starejšima Jankovima bratoma
med vojno tri leta izseljena in
je bilo treba po vrniti postaviti

domačijo na noge. Janka je
zanimalo marsikaj. Ko so v
Zahomcu ustanovili športno društvo, je začel skakati s
smučmi. V sezoni 1968/69
se je kot prvi Zahomčan udeležil takratne turneje štirih
skakalnic. Bil je nadarjen in
dosegel bi še marsikaj, vendar mu je marca leta 1969
umrl oče in Janko je prevzel
kmetijo. Tako je obljubil očetu, mami in bratom … Če ne
bi bilo tega, bi bil morda tudi
on olimpijski prvak, kar je
leta 1976 v Innsbrucku uspelo sokrajanu Karlu Schnablu.
Takrat so bili zahomški orli
tako močni, da je nastal rek:
Zahomec proti ostanku sveta. Janko je postal uspešen
kmet, rejec konj, še posebno noriške pasme, in krajevni politik, ki je leta 1979 postal svetnik občine Straja vas

Nagrajenec ekonomski svetnik Janko Zwitter z ženo Giti v
družbi vodstva Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk
Bernarda Sadovnika (prvi z leve), Heriberta Kulmescha, dr.
Reginalda Vospernika in Lojzeta Dolinarja. / Foto: Jože Košnjek
in to ostal do danes. Nekaj let
je bil tudi podžupan. Tega ne
bi zmogel brez pomoči žene
Giti, je povedal nagrajenec,
ki je vodenje kmetije prepustil sinu Niku, drugi sin Janko pa je uspešen smučarskoskakalni trener, med drugim
tudi japonske šampionke
Sare Takanaši. Vsi Zwittrovi
so tudi odlični pevci. Družina
je skupaj zapela tudi na podelitvi nagrade.

Podelitve so se udeležili
številni Zahomčani in prijatelji iz drugih krajev Koroške.
Med njimi so bila tudi znana
imena iz zgodovine zahomških skokov: Karl Schnabl,
Hans Wallner, Hanzi Millonig, Franci Wiegele in mlajši Tomaž Druml. Med gosti
je bil tudi velik Zwittrov prijatelj in eden od najbolj znanih avstrijskih skakalnih trenerjev Baldur Preiml.
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Po svetu

Novi fašizem
Fašizem je ena največjih tragedij dvajsetega stoletja. V zadnjem času se na veliko uporablja kot žaljiva
etiketa, zlasti med politiki. Hkrati pa se fašizem pojavlja v novih oblikah in dejansko postaja nova in
resna grožnja demokraciji …
Miha Naglič

Kako ga prepoznati
Najbolj prepoznavna »odlika« sodobnega fašizma je trditev, da so za vse družbene
in zasebne težave krivi drugi
oziroma izbrani grešni kozli. V izvirnem fašizmu so bili
to Judje in komunisti, v sobnem so to nezakoniti priseljenci, pripadniki LBGTQ,
podnebni aktivisti, feministi, Soros, lažnivi mediji …
Odličen razlagalec novega fašizma je britanski novinar in aktivist Paul Mason, avtor knjige Kako zaustaviti fašizem (How to
stop fascism, 2021). Kaj je
po njegovem mnenju najbolj značilno za novi fašizem? »Obstaja jasna struktura fašistoidnega razmišljanja in začne se pri osrednjem konceptu: s t. i. teorijo o veliki zamenjavi. Gre
za idejo, da je priseljevanje v
Evropo ali Združene države
oblika genocida nad nami,
belci. Ko začneš verjeti v to,
sledijo tudi druga prepričanja. Najprej: kdo pri tem sodeluje, kdo so ljudje, ki pomagajo pri tej okupaciji,
kdo so kolaboranti? In kdo
so? Liberalci, odvetniki za
človekove pravice, osrednji
mediji, ampak predvsem:
feministi, kajti feminizem
ustavlja rast rojstev Evropejcev in Američanov. Tukaj sovpadeta torej dve

teoriji: velika zamenjava in
antifeminizem. In potem
sledi vprašanje, kdo vleče
vse niti, in tukaj pride zraven kulturni marksizem:
trditev, da so akademiki in
levi način razmišljanja zarota proti Zahodnemu svetu. In potem iz teh treh namer sledi naslednji sklep:
kaj narediti. Čakajo. Čakajo in se pripravljajo z dejanji simbolnega nasilja. To
je lahko shod obritoglavcev, kaj na spletu ali pa na
primer kar dogodek v New
Yorku, ko je prišel moški v
supermarket in začel streljati. Kajti, in to je zaključni del ideologije, pripravljajo se na dan, ko se bo celotna moderna družba sesula v globalno-etični državljanski vojni. Ne fantazirajo več o tem, da bi pobili milijone, nekateri razmišljajo
o tem, da bi jih pobili milijarde. Če srečaš koga, ki verjame v vse to: v teorijo o veliki zamenjavi, antifeminizem, kulturni marksizem,
priprave in potem velik dan
– to je fašist. Tukaj pa imamo resno težavo: vse te ideje slišimo vsak večer na Fox
Newsu, le manj nasilno. Težava, ki jo razložim v knjigi, je, da fašistoidna ideologija začenja oblikovati razmišljanje ljudi, ki bi jim
rekli desni populisti. Vpliva
na desničarje, ki sicer ne bi
bili nikoli nasilni, ampak so

skrajni le verbalno. Tudi nekatere konservativne stranke. In zdaj vidimo, da konservativne stranke dovoljujejo obstoj te ideologije, to
je zame najbolj strašljivo.«
In kako ta ideologije deluje?
»Modus operandi desnih
populistov in skrajnih desničarjev običajno deluje takole: desni populisti pridejo na oblast, napadajo medije, ustavo, sodstvo. Sodniki postanejo sovražniki
ljudstva, potem so na vrsti
mediji, vi ste sovražniki
ljudstva in s tem početjem
se utrdijo na oblasti tako, da
jim nihče ne more nič. Poglejte Viktorja Orbana, to je
storil on. Ampak v nekaterih državah ustava deluje. V
Združenih državah je ustava delovala. Ta pravi: Trump je izgubil volitve, čeprav
je mobiliziral veliko ljudi,
zelo nam je žal, izgubil si
volitve in oblast moraš predati. Zato je nenormalno,
nenavadno, da je Trump v
tistem trenutku posegel po
ulici in rekel – vi se mobilizirajte, da me ohranite na
oblasti. Ustvaril bom ustavni prevrat, vi pa morate biti
prisotni in zagotoviti, da bo
zavladal kaos, da se policija
ne more vmešati, da oblast
ne more posredovati. Zato
ja, 6. januar ni nekaj običajnega, ampak lepo pokaže,
kaj vse so nekateri desni populisti pripravljeni storiti,

da bi ostali na oblasti. Npr.
če bi kdaj nastopil trenutek, ko bi Orban izgubil volitve, nas mora skrbeti novi
6. januar. In enako bom rekel glede Modija v Indiji.
Tako utrdijo svojo moč, da
si je nemogoče predstavljati, da bi obstajala vlada brez
njih. In to je res slabo za demokracijo in zelo strašljivo
za tiste, ki so žrtve nasilja in
groženj.«

Kje je najbolj nevarno
Kje novi fašizem najbolj
ogroža demokracijo? »Vrniva se k veliki težavi na svetu: Indijo, največjo demokracijo na svetu, vodi človek, ki mobilizira rasistično
drhal. Načrtuje, da bo na oblasti za vedno, da ne bo nikoli več alternative. V Združenih državah, ki so jedrska
velesila, je demokracija krhka. V nekaterih zveznih državah je skoraj državljanska vojna zaradi tem, kot
je splav, ko tam kljubujejo pravosodju. Rusija, ki je
napadla Ukrajino, s predsednikom, ki je naznanil, da
bo izbrisal jezik, identiteto
in meje 40-milijonske države. Če ne mislite, da je nujno, se zbudite.« (Vir: MMC
RTV SLO, intervju Polone
Fijavž s Paulom Masonom)

Ostanimo budni
Varujmo torej demokracijo, dokler je še čas.

Nove knjige (638)

Marko Anton Kappus
Miha Naglič
»Jezuit Marko Anton
Kappus, doma iz Kamne Gorice, se je leta 1687 v okviru
velikega pokristjanjevalskega projekta Družbe Jezusove
odpravil v Novi svet in ostal
tam do konca življenja. Deloval je v času, ko meje Nove
Španije še niso bile dokončno zarisane: skoraj dvesto let
po zavzetju Tenochtitlana
pod vodstvom Hernana Cortesa in osvajalskih odpravah
njegovih naslednikov, ko se
je kolonialni sistem že popolnoma razvil in utrdil, so
na skrajnem severozahodu
današnje Mehike in jugozahodu današnjih Združenih
držav Amerike ostala ozemlja, na katerih so živela staroselska ljudstva, ki si jih španska krona še ni podredila. V
procesu kolonizacije teh

težko dostopnih predelov je
jezuitski red odigral odločilno vlogo in del te zgodbe je
bil tudi slovenski misijonar.
Rodil se je 12. aprila 1657 v
ugledni in premožni družini v Kamni Gorici pri Radovljici. Devetnajstleten je
vstopil v jezuitski red, od leta
1679 do 1683 poučeval latinščino v jezuitskih kolegijih v
Ljubljani, Leobnu in Zagrebu, nato pa študiral teologijo
najprej v Gradcu in potem v

posvečen v duhovnika, leto
pozneje pa je z drugo skupino srednjeevropskih jezuitskih misijonarjev odplul v
Novo Španijo. Iz pristanišča
Vera Cruz, kamor je prispel
15. septembra 1687, je odšel
najprej na sedež province
v Ciudad de Mexico, konec
leta pa je bil napoten v Sonoro in aprila 1688 je prevzel prve misijonske zadolžitve. /…/ Na teh obrobnih
ozemljih, kjer konkvista z

Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu
Novega sveta, Znanstvena založba FF UL, Ljubljana,
2021, 394 strani
Bolonji in Milanu. Od tod je
leta 1685 dvakrat pisal generalu Družbe Jezusove v Rim
s prošnjo za odhod v misijone. Drugič se mu je želja
izpolnila. Leta 1686 je bil

vojaškimi metodami zaradi
nomadske-ga ali polnomadskega načina življenja in bojevitosti nekaterih avtohtonih ljudstev ni bila učinkovita, so jezuiti v dvesto letih

Paul Mason med novinarskim delom v Atenah, ko
je poročal o grških volitvah za Channel 4 News, 20.
septembra 2015 / Foto: Wikipedija

zgradili učinkovit, do podrobnosti izdelan in utečen
verski in družbenogospodarski sistem. Za špansko
krono je bilo območje današnje severozahodne Mehike
in Spodnje Kalifornije izjemno pomembno, ne le zaradi naravnih bogastev (srebro, zlato, baker), temveč tudi
zaradi geostrateškega položaja za trgovanje s španskimi Filipini in Kitajsko.« (str.
7–8)
Ta knjiga, katere avtorji
so Maja Šabec, Tomaž Nabergoj, Igor Maver in Ana
Cecilia Prenz Kopušar, je
dragoceno znanstveno delo
o gorenjskem rojaku, ki je
sodeloval v pokristjanjenju
Novega sveta in prvi globalizaciji sveta nasploh. Dogajalo se je v drugih časih, a že tedaj je bilo glavno vprašanje,
kdo bo gospodar tega sveta …

Vislice, ki jih je postavila pobesnela drhal med napadom na
Kapitol, tega pa je spodbudil predsednik Trump, 6. januarja
2021. / Foto: Wikipedija

Ruski predsednik Putin in indijski premier Narendra Modi
s svojimi dejanji spodbujata nove oblike fašizma v svojih
državah in po svetu. / Foto: Wikipedija
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Slanove slikarske ljubezni
Galerija Prešernovih nagrajencev bo letošnje poletje v znamenju del akademskega slikarja Franceta Slane (1926–2022). Na razstavi z naslovom Slikar
odhajajočega sveta je na ogled petdeset del, ki zajemajo širok likovni opus enega najbolj priljubljenih mojstrov slikarskega čopiča po drugi svetovni vojni.
Igor Kavčič
Petelini, ribe, Don Kihot,
šopki, abstraktna tihožitja so
najbolj prepoznavni motivi, s
katerimi je France Slana predvsem v zadnjih treh, štirih desetletjih osvajal ljubitelje likovne umetnosti. V petdesetih in šestdesetih so bili motivi, ki so ga vedno znova vabili k slikarskemu platnu, opustela mesta, požgane vasi, zapuščeni mlini, izpraznjeni
morski pejsaži ... Leta 1964
je za ciklus umetniških stvaritev z motiviko po potresu porušenega Skopja, ki ga je razstavil leto poprej, prejel nagrado Prešernovega sklada.
Rodil se je leta 1926 v Bodislavcih pri Ljutomeru, bil
med vojno z družino izseljen
v Split, kjer je preživel osnovnošolska leta, po selitvi v Ljubljano se je dve leti pridružil
partizanom in tedaj začel tudi
intenzivno slikati. Po osvoboditvi se je vpisal na akademijo upodabljajočih umetnosti v Ljubljani, diplomiral pri
Gabrijelu Stupici in se po nekaj letih ilustratorskega dela

kmalu odločil za poklic samostojnega umetnika. Prvič
je samostojno razstavljal leta
1953, zadnjič pred devetimi
leti po gradovih v Ljubljani,
Škofji Loki in slovenski Bistrici, pri katerih je sodelovala tudi Galerija Prešernovih
nagrajencev.
France Slana sicer ni namenjal velike pozornosti likovni kritiki in niti ni bil naklonjen temu, da se o njem
govori in piše. Menil je, da
vam bo slika največ povedala, ko boste stopili prednjo.
Slikal je zavzeto, z užitkom
– nekako tako, kot je na polno jemal in užival tudi življenje. Preminil je 25. aprila letos, njegova dela so ostala. Nekatera so na ogled tudi
na tokratni razstavi v Galeriji Prešernovih nagrajencev.
»Ta razstava ni bila načrtovana. Pripravili smo jo Francetu Slani v spomin v sodelovanju z družino Slana, s prijatelji in ljubitelji njegove likovne umetnosti. Na ogled je
okrog petdeset del iz slikarjevega celotnega ustvarjalnega obdobja in upam, da boste

enega naših najpomembnejših umetnikov po drugi svetovni vojni lahko spoznali ob
njegovih delih,« je ob odprtju na poletno muzejsko noč
povedal umetniški vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Marko Arnež ter dodal, da
so ob tem pripravili tudi katalog z izborom del s poudarkom na njegovem zgodnjem
ustvarjalnem obdobju v petdesetih in šestdesetih letih,
v njem pa najdemo tudi reprodukcije del iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko
se je njegov motivni svet precej spremenil. V katalog je dodanih tudi nekaj pesmi Nika
Grafenauerja.
Nekaj del, predvsem motivi z barkami, je na ogled v pritličju, v prvem nadstropju pa
v najintimnejšem delu galerije po mnenju kritike sledijo
njegova najboljša dela, med
drugim Stara kovačija, Reka,
Gozd, Pokrajina ob vodi,
Temni mlin, Pogorišče, Množica. V sosednji sobi so predstavljeni akvareli iz starejšega
obdobja ter dela z motiviko iz
Skopja, v večjih sobah pa so

Ob sliki Barka (1982, olje na platnu) umetniški vodja Galerije Prešernovih nagrajencev
Marko Arnež in slikarjeva hči Ana Slana ter sin Rok Slana / Foto: Igor Kavčič
mnogim ljubiteljem umetnosti Franceta Slane njegova
najlepša dela – pomladni in
jesenski šopki, abstraktna tihožitja, petelini, ribe … Tretje
galerijsko nadstropje plemenitijo akvareli z različno motiviko, od morskih motivov do
živali, porušenih mest, akta,
skratka dela, ki bi jih bržkone

zdaj tudi sam najprej želel
predstaviti.
V zadnji izdani monografiji o Francetu Slani iz leta 2013
preberemo, da »se je umetnik
močno uveljavil in postal pojem v šestdesetih letih 20. stoletja s temačnimi slikami propadajočih mlinov in domačij, poslej pa se je njegov opus

motivno in izrazno razširil in
postal bolj vitalističen, prepojen z umetnikovo življenjsko
energijo in vse bolj živo neposreden, a v glavnih poudarkih
v osnovi vse do danes izhaja
iz njegovih mladostnih izhodišč, zazrtih v proslavljanje izginevajočih lepot«. Tak je bil
France Slana.

Jubilejni Festival Radovljica
Letošnji jubilejni, štirideseti Festival Radovljica med 5. in 23. avgustom prinaša deset koncertnih večerov, na katerih bo staro glasbo iz različnih obdobij
predstavilo več kot petdeset ustvarjalcev iz Slovenije in tujine.
Igor Kavčič
Sproščeno ozračje z manj
omejitvami, ki jih je zadnji
dve leti narekovala epidemija, ponovno prinaša polnokrvni Festival Radovljica. »Da smo letos v pričakovanju štiridesetega Festivala
Radovljica, ima zagotovo največ zaslug naša častna občanka Marija Kolar,« je v uvodu
novinarske konference poudaril radovljiški župan Ciril
Globočnik. »Še posebno pa
me je ob letošnji jubilejni izvedbi razveselilo, da je tudi
država prepoznala, za kako
kvaliteten festival gre, in nas
uvrstila v večletni program
njegovega sofinanciranja.
Zdaj je to med občino in državo uravnoteženo in prepričan sem, da bo naša ekipa v
prihodnje festival pripravljala s še večjim zagonom.« Letošnji festivalski proračun
tako obsega 74.000 evrov, od
tega že vsa leta slabih 36.000
evrov prispeva občina, nekaj
več kot drugo polovico pa od
letos naprej tudi država.
Letos bo na sporedu deset
koncertnih večerov od tega

šest v Radovljiški graščini,
trije v cerkvi sv. Petra in kot
običajno eden zunaj občine
v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Festival se
bo simbolično začel že 31. julija s srednjeveško tržnico na
Linhartovem trgu, prvi koncert pa bo na sporedu 5. avgusta. »Prvi dan bomo priča trem dogodkom, najprej
bomo na trgu dvignili festivalsko zastavo, ob 19. uri bo
v radovljiškem muzeju sledilo odprtje Krekove sobe – ob
smrti skladatelja Uroša Kreka je namreč njegova umetniška zapuščina našla mesto v Muzejih radovljiške občine – uro kasneje pa bo sledil
prvi koncertni večer,« je povedala Marija Kolar, najavila
tudi mojstrski tečaj kljunaste
flavte z Matejo Bajt in se ponovno zahvalila za vso podporo, ki jo festivalu nudi domača glasbena šola.
Za program festivala že 16.
leto z odliko skrbi umetniški vodja Domen Marinčič.
»Zaradi več sredstev smo letos program nekoliko razširili, predvsem smo lahko povabili tri, štiri večje sestave.

Župan Ciril Globočnik in predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Marija Kolar ob
podpisu pogodbe o sodelovanju ter programski vodja festivala Domen Marinčič / Foto: Tina Dokl
Tudi pri letošnjem konceptu
sem vztrajal pri raznolikosti,
poslušali bomo glasbo od 16.
do 20. stoletja, sporedi posameznih večerov bodo tematski, na štirih koncertih
bodo samostojno ali deloma
v povezavi s tujimi sodelovali tudi slovenski glasbeniki, med drugim bomo gostili tudi nekaj svetovno znanih
izvajalcev, kot so sopranistka Amanda Forsythe, ansambel Fretwork in skupina

Die Singphoniker,« pove
Domen Marinčič in pri tem
poudari prvi koncert, ki ga
bo oblikoval Festivalski baročni orkester. Gre za zasedbo, ki bo pripravila spored,
ki je nastal prav za jubilejni
festival. Koncert ima naslov
Angleška uvertura, slišali pa
bomo glasbo iz Londona v
18. stoletju.
Drugi koncert prinaša glasbo G. F. Händla z
že omenjeno sopranistko

Amando Forsythe, sledil
bo koncert, posvečen tristoti obletnici smrti skladatelja Antonia Tarsie, ki je
ustvarjal tudi v Kopru, Godalni kvartet Altemps prinaša glasbo Schuberta in
Onslowa, angleška glasba
19. stoletja pa bo predstavljena z zasedbo Fretwork.
Bachove sonate in partite
pa bo šesti koncertni večer
izvajal hrvaški violinist Bojan Čičić. Sedmi koncert bo

pripravila mednarodna zasedba Phaedrus, ki oživlja
pozabljene zvoke ansambla
renesančnih prečnih flavt,
sledil pa bo koncertni večer
vokalne glasbe s tenoristom
Acom Aleksandrom Bišćevićem, ki bo izvajal glasbo
Pollinija, Mozarta in Bellinija. Festival bo v Velesovem gostil odličnega organista Mártona Borsányija in
vokalnega ansambla Istvánffyja z luteransko liturgično
glasbo iz Hamburga 17. stoletja, 23. avgusta pa ga bo
zaključil znameniti sestav
Die Singphoniker z glasbo
Carla Orffa, ki jo je v tridesetih letih prejšnjega stoletja izvajal ansambel Comedian Harmonists.
Tudi letos so na voljo
abonmajske vstopnice, prav
tako po znižani ceni za študente, upokojence in družine, organiziran pa bo tudi
brezplačni festivalski avtobus iz Ljubljane v Radovljico
in nazaj ter prav tako iz obeh
smeri na koncert v Velesovo.
Vstopnice so že naprodaj na
že uveljavljenih prodajnih
mestih.
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Včasih je klekljal vsak
V Železnikih ta čas potekajo jubilejni, šestdeseti Čipkarski dnevi, klekljarska prireditev z najdaljšo
neprekinjeno tradicijo na Slovenskem.
Ana Šubic
V Železnikih so se sinoči začeli že šestdeseti Čipkarski dnevi, ki bodo trajali še do nedelje. Gre za klekljarsko prireditev z najdaljšo neprekinjeno tradicijo na
Slovenskem. Člani Turističnega društva (TD) Železniki jo prirejajo zaradi ljubezni do domačega kraja in dediščine. Prireditev je doživljala vzpone pa tudi nekaj
padcev, za ohranjanje njene
kontinuitete pa so bili vseskozi ključni predvsem prostovoljci, je poudaril predsednik TD Tomaž Weiffenbach.

S klekljanjem so se
preživljale mnoge družine
Prvi Čipkarski dan so priredili 25. avgusta 1963. Do
razmaha klekljanja je prišlo, ko so se po zatonu nekdaj uspešne železarske dejavnosti v začetku 20. stoletja Železniki znašli v hudi
krizi. S klekljanjem in prodajo čipk so se preživljanje
številne družine. Po drugi

je misel o organizaciji prireditve, ki bi v Železnike pripeljala obiskovalce, dozorela pri Jožetu Mohoriču, takratnemu predsedniku TD
Železniki. Po zgledu iz drugih krajev na Gorenjskem je
članom TD Železniki predlagal organizacijo podobnega turističnega dneva tudi
v Železnikih. Po premisleku med člani društva, kateri dejavnosti bi posvetili ta
dan, so sklenili, da ga zaradi ključne vloge v življenju
ljudi v Železnikih posvetijo čipkam,« je razložila kustosinja iz Muzeja Železniki
Katja Mohorič Bonča.

Prvi Čipkarski dan
ponesla televizija
Na prvem Čipkarskem
dnevu, ki ga je posnela televizijska ekipa, so pripravili klekljarsko tekmovanje in
razstavo čipk, ki sta aktualna še danes. Domačinke so
klekljale pred hišami, pripravili so dramsko uprizoritev Kolesa teme in Začetki
čipkarske šole v Železnikih,
predstavili so stare običaje in

Predsednik Turističnega društva Železniki Tomaž
Weiffenbach zagotavlja, da se za prihodnost
Čipkarskih dnevov ni bati. »To je praznik čipke, to je
praznik klekljaric in klekljarjev oz. naše zgodovine.
Treba je vedeti, da so v Železnikih včasih klekljali vsi,
tako moški kot ženske, starejši kot mlajši, saj je bil to
edini vir preživetja do prihoda tovarn.«
svetovni vojni se je ob nastajanju nove kovinarske in
lesne industrije izdelovanje čipk močno skrčilo. Po
pojavu moderne industrije, ko so bila rešena osnovna eksistencialna vprašanja,
se je med domačini pojavila
ideja o turistični dejavnosti
v Železnikih. »Po prigovarjanju tajnika gorenjske turistične zveze Boža Černeta

pesem nočnega čuvaja, pripravili so nogometno tekmo
in zvečer zabavo z živo glasbo, izdali so tudi spominski
žig … Program so z leti razširili na več dni, prireditvam,
povezanim s čipko, pa so se
pridružila športna tekmovanja za zlato čipko, otroški
zabavni program, koncerti,
dramske predstave, likovne
in druge razstave, muzejske

delavnice, prikazi kovanja
žebljev ..., je pojasnila kustosinja.
Na prvi prireditvi so domače klekljarice razstavljale
v pritličju Plavčeve hiše, kjer
je že vrsto let muzej. Skozi leta so bile čipkarske razstave v različnih prostorih: v
galeriji muzeja, kulturnem
domu, Benedikovi hiši, lovskem domu, Špendalovi
hiši, Štalcovi hiši, Plnadi, v
cerkvi sv. Antona v Železnikih pa tudi v izložbi živilske
prodajalne, je naštevala Katja Mohorič Bonča. Sprva so
razstavljale le domače mojstrice, sedaj pa že vrsto let
gostijo tudi klekljarice od
drugod. Redno razstavlja
tudi čipkarska šola.
Katja Mohorič Bonča je
poudarila, da so Čipkarski
dnevi pozitivni tako v turističnem smislu kot tudi v
smislu ohranjanja in varovanja kulturne dediščine –
klekljanja, ki je od leta 2018
tudi na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Obiskovalci od
vsepovsod
Prvega Čipkarskega dneva
oz. predvsem veselice se še
dobro spomni domača klekljarica Marjana Trpin, ki je
takrat imela 22 let. »Prvo
leto je bila veselica tam, kjer
je sedaj nogometno igrišče,
potem je bila nekaj let na
vrtu gostilne Pri Meru, nato
so jo preselili pred plavž, kjer
je bilo že od nekdaj glavno
dogajanje. Veselice so bile
enkratne. Ljudje so prihajali od vsepovsod, vedno je bilo
nabito polno.« Klekljarskih
tekmovanj takrat ni spremljala, se pa spomni, da so
po prvih tekmovanjih vedno
povedali, »da je spet zmagala Bundova Marica«. Šlo je
za starejšo domačinko, ki je

Mici Koblar je s svojimi čipkami obogatila številne Čipkarske dneve, tudi prvega.

zares hitro klekljala, je Trpinova obujala spomine. Vrsto
let so organizirali tudi sprevode s Češnjice do plavža in
prikazovali nekdanje običaje (rihtarja bit, popravljanje
muzike, pobiranje kranceljnov, v štirnco gledat). »Priljubljeni so bili tudi večeri
podoknic v Egrovem vrtu,
nastopili so celo Prifarski
muzikanti. Imeli so tudi gledališke predstave, veselica
in nogometna tekma ledik :
oženjeni pa sta še danes stalnici Čipkarskih dnevov,« je
naštevala Trpinova.

Vključiti ideje mladih
Povedala je tudi, da je dogajanje po navadi potekalo v
soboto popoldne in nedeljo,
kasneje pa se je razširilo na
več dni. Pred dvajsetimi leti
so Čipkarski dnevi potekali
kar deset dni. »Bilo je veliko
prireditev pa tudi prostovoljcev, ki jih je sedaj manj. Člani
TD se staramo, zato bomo v
prihodnje skušali medse pritegnili mlade, ki bi se s svojimi idejami vključili v pripravo Čipkarskih dnevov,« je dejal Weiffenbach. Čipkarske
dneve so v zadnjih petih letih nekajkrat obogatili tudi z
evropskimi projekti.
Trpinova se je v pripravo aktivno začela vključevati pred desetimi leti. »Pri
petdesetih Čipkarskih dnevih sem bila prvič zraven pri
postavljanju razstave, v tistem času so bile pr' Benediku. Prej je bilo dovolj drugih, ki so sodelovali pri prireditvi, zdaj pa jih je vedno
manj. Tudi klekljaric je vse
manj,« je opozorila Trpinova, ki je bila vrsto let tudi v
ocenjevalni komisiji klekljarskega tekmovanja – skupaj z domačinko Mici Koblar
in pokojno Marico Albreht
iz Žirov.
Trpinova še danes vsak
dan po malem kleklja. Kot
deklica je osem let hodila v čipkarsko šolo, nato pa
je punkelj pospravila na
podstrešje in se ga ni dotaknila vse do upokojitve.
Vsak dan še vedno kleklja
tudi 86-letna Mici Koblar, ki
pa punklja ni nikoli zapustila. »Klekljati sem začela že s
šestim letom, z mamo. Ko
je klekljala za prve Čipkarske dneve, mi je naročila,
naj naredim majhno čipko,
da jo je odnesla na razstavo.
Naredila sem malo bolj 'nobel' čipko, umetniško. Take
smo se naučili delati v čipkarski šoli. Starejše klekljarice še znamo delati ribice
oz. široki ris, mladi pa se ne
naučijo te tehnike. Morali
bi vztrajati, da bi toliko časa

Predsednik TD Železniki Tomaž Weiffenbach / Foto: Gorazd Kavčič
ponavljali, da bi jo usvojili.
Škoda bi bilo, da bi jo pozabili,« je opozorila Mici Koblar.

Čipka premalo cenjena
Tudi Koblarjeva se spominja, da so bili Čipkarski dnevi že od začetka zelo priljubljeni. Njena družina je tedaj
živela v Plavčevi hiši, le streljaj od prizorišča. »Samo da
se je nekaj dogajalo, so vsi
drli tja,« pripoveduje Mici

bo konec junija ob prazniku Občine Železniki prejela priznanje za življenjsko delo prostovoljcev. Leta
1992 se je pridružila klekljarski sekciji TD Železniki,
nakar je pred slabim desetletjem izpregla. S svojimi mojstrovinami še danes bogati
Čipkarske dneve, prav tako
Marjana Trpin, obe pa bosta letos znova v ocenjevalni
komisiji klekljarskega tek-

Klekljarsko tekmovanje v 60. letih / Foto: Anton Sedej, hrani fototeka
Muzeja Železniki

Klekljarski sprevod s Češnjice do plavža v 60. letih / Foto: Anton
Sedej, hrani fototeka Muzeja Železniki

Koblar, ki je bila kljub kasnejši selitvi bržkone na
vseh Čipkarskih dnevih. K
temu, da so se obdržali tako
dolgo, je po njenem bistveno
pripomoglo veselje do čipke.
»To je prireditev držalo pokonci. Klekljarice smo bile
takrat zelo povezane. Veliko
smo klekljale in tudi prodajale.« Kot opozarja Koblarjeva, je čipka še vedno premalo cenjena, glede na to, koliko ur je vloženih v izdelavo. »So pa tudi ljudje, ki znajo čipko zelo ceniti, še posebno če je umetniško oblikovana,« je pristavila.
Mici Koblar je na čipkarskem področju opravila ogromno prostovoljnih ur in

movanja. »Zelo pomembno
je, da se prireditev ohranja.
Mislim, da bodo mladi nadaljevali to tradicijo,« je optimistična Koblarjeva.
Kontinuitete prireditve
niso prekinile niti koronarazmere, je pa bila v preteklih dveh letih nekoliko okrnjena. Predsednik TD Železniki zagotavlja, da se za
prihodnost Čipkarskih dnevov ni bati. »To je praznik
čipke, to je praznik klekljaric
in klekljarjev oz. naše zgodovine. Treba je vedeti, da so v
Železnikih včasih klekljali
vsi, tako moški kot ženske,
starejši kot mlajši, saj je bil
to edini vir preživetja do prihoda tovarn,« je še dejal.
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Zanimivosti

Po »poljanskih Pompejih«
Pod vodstvom arheologinje Mije Ogrin je Občina Gorenja vas - Poljane v juniju organizirala oglede arheološkega najdišča v Poljanah po sledeh stavbne
dediščine, ki sega najmanj v enajsto stoletje. V preteklosti je tu stala mogočna baročna cerkev, s katero so zgolj obzidali še starejšo gotsko cerkev, že ob
preteklih izkopavanjih pa so naleteli tudi na sledove romanske apside.
Mateja Rant
Na območju vaškega jedra Poljan so lani jeseni potekale arheološke raziskave, ki jih je vodila arheologinja Mija Ogrin. Pod njenim vodstvom so dva četrtka v juniju organizirali tudi
vodene oglede najdišča, ki se
jih je skupaj udeležilo okrog
sedemdeset posameznikov.
Mija Ogrin jim je predstavila bogato zgodovino tega
območja, oprto na najdbe iz
preteklih izkopavanj. Najdišče je po izkopavanjih videti kot poljanski Pompeji, je bila slikovita Mija Ogrin. »Za Poljane so te najdbe
tako pomembne kot za Rim
Kolosej,« je še poudarila in
dodala, da gre za spomenik
ne le lokalnega, ampak državnega pomena. »Vse baročne cerkve v Sloveniji še
stojijo, in če te ne bi porušili, danes ne bi imeli te zgodbe.« Po njenih besedah gre
za prav poseben simbolni
prostor z različnimi cerkvami, ki so jih gradili eno nad
drugo.

Na tem območju se starejši občani še spominjajo baročne cerkve, ki pa so
jo leta 1954 porušili. »Med
vojno so bili namreč v njej
domobranci oziroma Nemci, zato so partizani najprej
porušili zvonik, po vojni pa
ni bilo denarja za njeno obnovo in zato so se odločili za rušitev,« je pojasnila
Mija Ogrin. Na tem mestu
je nato vrsto let stala trgovina, lani pa se je občina odločila območje preurediti
v prireditveno središče. Že
lani so tako na tem območju po besedah Mije Ogrin
izkopali 190 grobov, v vseh
primerih je šlo za skeletne
pokope. Z veliko baročno
cerkvijo so namreč obzidali manjšo gotsko cerkev, okrog katere so skoraj dvesto let pokopavali pokojnike, je spomnil župan Milan
Čadež in dodal, da so že ob
gradnji baročne cerkve naleteli na nekaj grobov, iz katerih so ostanke pokojnikov
prenesli v kostnico, ki so jo
uredili v bližini. »Po pridatkih v grobovih lahko precej

Ob vhodu v kripto nekdanje gotske cerkve / Foto: Mateja Rant
natančno datiramo, v katero
obdobje sodijo,« je ob tem
dejala Mija Ogrin in pojasnila, da sicer s prihodom
krščanstva teh pridatkov v
grobovih ni več toliko, razen kakšne svetinje ali molitvenika, ki so ga priložili

v grob k pokojniku. »Svetinje so se pojavile v 15. stoletju in po njih lahko sklepamo, kam so Poljanci hodili na romanja.« Marsikaj
je po njenih besedah mogoče določiti tudi iz okostij.
Tako so na podlagi ostankov

iz grobov v Poljanah odkrili,
da je povprečna višina tako
pri moških kot ženskah znašala od 1,60 do 1,70 metra,
le dva pokojnika sta bila nekoliko višja, eden celo 1,90
metra in je bil torej po takratnih merilih res visok. Kot

zanimivost pa je omenila
še grob z okostjem ženske,
ki je »padla po stopnicah«.
»Obe roki je imela namreč
polomljeni in nato zaceljeni, kar nakazuje, da se je z
rokami branila.«
Konec letošnjega januarja
so odkopali tudi temelje baročne cerkve iz leta 1710. Ta
je bila res mogočna, po višini v notranjosti se je merila
celo z ljubljansko stolnico.
Zaradi njene impresivnosti
so jo ljudsko poimenovali
poljanska katedrala. Z njo
so kar obzidali nekdanjo gotsko cerkev, ki so jo zgradili
okrog leta 1500, je razložil
Čadež, arheološka izkopavanja pa so po besedah Mije
Ogrin zdaj to tudi potrdila.
»V gotsko cerkev so vkopali
tudi kripto, to je grobnico za
pomembnejše oziroma premožnejše ljudi. Žal pa je bila
ob našem odkritju prazna.«
V prihodnje si bodo prizadevali, da bi najdbe na čim primernejši način predstavili
javnosti in jih ohranili tudi
za prihodnje rodove, je napovedal Čadež.

Tri sestre Arh iz Preddvora
Družina Arh iz Preddvora je ena tistih, pri katerih glasba po hiši odmeva tako rekoč ves dan. Oče Štefan je do obdobja epidemije igral tudi pri narodnozabavnem ansamblu Maj, kot kaže, pa so muzikalnost po njem podedovale tudi hčerke Zala, Sara in Tinkara.
Alenka Brun
Tudi mama Darja igra pri
tem pomembno vlogo, saj z
veliko potrpežljivostjo sprejema svet, kjer se vse vrti
okoli glasbe in petja. Ob tem
ni zanemarljiv podatek, da
so vse hčerke zagrete folklornice, gasilke že od malega,
obenem pa pojejo pri osnovnošolskem otroškem ter
mladinskem pevskem zboru. Za pripadnost domačemu prostovoljnemu gasilskemu društvu je zagotovo
zaslužna mama, se strinjajo,
čeprav tudi na očeta dekleta
ne pozabijo, saj je tudi sam
član PGD Preddvor. »In je
dober gasilec,« poudari najmlajša Tinkara, ki šteje dobrih osem let in je bila med
vsemi tremi najbolj zgovorna. Zala je najstarejša – kmalu bo dopolnila trinajst let,
Sara pa jih ima enajst.
Zakonca Arh sta oba zaposlena v prosveti. Oče Štefan
je učitelj telovadbe, poleg
tega pa je precej časa poučeval tudi diatonično harmoniko. Učil je tako v zasebnih

glasbenih šolah kot tudi v
Glasbeni šoli Kranj, hčerke
pa pri petju včasih spremlja
tudi na kitari. Odkar ni več
član ansambla Maj, je del nakelske zasedbe Volkovi.

Kako se je vse skupaj
začelo
Dekleta so pred dvema letoma triglasno odpela pesem Daj mi poljub, oče jih je
posnel ter povprašal Matjaža Končana iz zasedbe Čuki,
ali lahko posnetek objavijo
na spletu. »Pesem je namreč
njihova,« pojasni. Posnetek
je postal viralen in je dosegel
ogromno število ogledov. Od
takrat so dekleta že nastopala na odru domačega kulturnega doma in tudi na šolskih
proslavah. »Priložnostno jih
kar povabijo,« ponosno pove
oče ter spomni, da če ne bi
sveta ustavila korona, bi bilo
vabil in nastopov verjetno še
več. Na tovrstnih nastopih
največkrat prepevajo ljudske pesmi, blizu so jim tudi
cerkvene popevke, doma
pa po hiši odmevajo sodobni napevi. Mama Darja se

Družina Arh: oče Štefan, hčerke Sara, Tinkara in Zala ter mama Darja / Foto: Alenka Brun
pošali, da radio lahko ugasneš, tu pa gumba ni ... »Vedno slišiš katero, ki v kakem
koncu hiše poje,« jo dopolni soprog.

Dekleta uživajo v glasbi
Sara in Tinkara še vedno
obiskujeta glasbeno šolo,
Zala pa ne več, a poudarja,
da igra še več kot prej, ko je

hodila k uram klavirja in vadila. Sedaj igra predvsem
zase, pravi, klasiko še najmanj. Sara štiri leta igra bariton in je zelo uspešna na številnih domačih in tudi mednarodnih tekmovanjih. Najmlajša Tinkara pa igra prečno flavto. Talenta in posluha
jim ne manjka, dvoglasno in
triglasno prepevanje jim ne

dela preglavic, le pri triglasnem, doda Štefan Arh, jim je
treba že malce razdeliti pevske vloge, vadijo pa potem
same.
Vse tri se po malem spogledujejo s poklicem vzgojiteljice ali učiteljice, po tihem priznajo. Mogoče bo
Zala frizerka, izvemo. Kaj pa
glasba? Ali ne bi bila nobena

operna pevka, povprašamo.
Tinkara navihano pogleda
sestro, da bo Zala pač pela,
medtem ko bo frizirala ...
Zala ji vrne resen pogled in
doda, da v kakšnem ansamblu bi pa morda pela in da je
o tem že razmišljala.
Prešine nas, ali so v družini kdaj razmišljali, da bi
se prijavili v oddajo Slovenija ima talent. Enkrat pa res,
vendar so zamudili prijavo,
povedo. »Potem pa je šlo vse
skupaj pač mimo.«
Za še kakšne druge konjičke poleg omenjene folklore
in gasilstva dekleta niti nimajo časa. Kot smo rekli:
glasba v njihovih urnikih
prevladuje. Štefan omeni,
da tudi pri njem in soprogi,
saj jih vozita na vaje, včasih
pa – ko res ni druge možnosti – na pomoč priskočijo tudi
stari starši.
Kar jim ostane prostega
časa, ga Zala, Sara in Tinkara preživijo s prijatelji, prepevajo v domačem krogu,
uživajo ob nabiranju gob in
vedno najdejo čas tudi za posebno veselje: kotalkanje.
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Jaz, midva in mi

Invazivke
Mojca Logar

profesorica geografije
in zgodovine

Z dijaki smo se udeležili
akcije Mestne občine Kranj
Očistimo Kranj invazivk.
Morda smo se pri odpadkih
ljudje že navadili odvažati
posamezne kose odpadkov,
ki ne gredo v plastiko, biološke odpadke, steklo ali papir v zbirne centre. Smeti je
po gozdovih manj. Zelo neprijetne in tudi nič kaj spodbudne za okolje so tujerodne invazivne rastline in živali, ki se pojavijo, kjer ni
treba. Vsak trenutek na svetu izumre precej rastlinskih
in živalskih vrst, zakaj potem tovrstne invazivke niso
v redu?

Niso v redu, ker so tujke
na naših tleh in ker s svojo
intenzivnostjo kradejo prostor domačim rastlinam in živalim in jih s tem izpodrivajo. Nič ne bi bilo narobe, če
bi lahko uspevali v mešanih
sestojih, tako pa tuje povsem
izrinejo domače, ki postanejo ogrožene. V naše kraje pridejo kot slepi potnik, slučajno ali pomotoma s kakšnim
tovorom, prtljago. Še najpogosteje jih raznaša človek
z navoženim materialom,
peskom, betonom, malto,
prstjo. V trenutku jih dobimo in zelo težko se jih znebimo. Širijo se same od sebe,
brez truda in nege. Najbolj
intenzivno rastejo na »nikogaršnji zemlji«, ob rekah,
potokih, železnici, cestah.
Odstranjevanje je zelo zahtevno, saj je mnoge od teh
rastlin treba sežgati. Če jih
preprosto le izpulimo, pustimo ali celo kompostiramo,
jih zelo dobro razmnožimo.
Najbolj nadležen je japonski dresnik. Ta se razmnožuje z vsakim delom rastline, s korenino, stebli, listi,
cvetovi. Ob cestah ga kosijo
in potresajo z žagovino, da
čim bolj zadušijo rast. Ponekod ga prekrivajo s črno folijo. Njegove korenine segajo
tudi do sedem metrov globoko. Ob vseh ukrepih, kako bi
ga odstranili, lahko občudujemo njegovo voljo do življenja. Nekatere druge rastline

Vajini prepiri
so strupene in ob stiku s kožo
in sončno svetlobo dobimo
lahko hude opekline (orjaški dežen in ambrozija). Žlezava nedotika ima lepe vijolične cvetove, ki se ob dotiku
širijo, zato ime nedotika. Ta
je še najlažja za odstranjevanje. Je enoletna rastlina, tako
jo preprosto izpulimo in pustimo na mestu. Gotovo ste že
srečali kanadsko zlato rozgo,
enoletno suholetnico, drobnocvetno nedotiko. Mnoge
med njimi so ušle z vrtov.

Janez Logar

zakonski in
družinski terapevt

V naše kraje pridejo kot
slepi potnik, slučajno ali
pomotoma s kakšnim
tovorom, prtljago.
Morda je to tako kot pri ljudeh. Če so razmere za življenje ugodne, se bo na prazen
prostor vedno nekdo naselil. Kdor bo kazal večjo moč,
energijo in voljo za življenje,
si bo izboril več prostora.
Odstranjevanje teh rastlin
je kot tek na dolge proge, kjer
potrebujemo veliko rok in
večkratno ponavljanje. Nekako smo podobni Sizifu in
njegovi skali. Tako so si na
Mestni občini Kranj omislili očiščevalno akcijo, ki smo
se ji z dijaki pridružili. Prostovoljstvo je veščina, ki jo
je vredno vzgajati od mladih
nog. Dijaki so več kot zgledno opravili svoje delo, ki ga
lahko posnemamo.

Stara sem šest let. Pri nas
se veliko prepiramo. No, jaz
se niti ne znam, se pa dobro učim od očija in mami.
Tega ne razumem. Več ali
manj je v naši družini napeto vzdušje. Tega sploh
ne znam opisati. Včasih se
prepirata, včasih sta tiho.
Napetost v zraku je pa ista.
Vsi smo v njej. Ko se spreta,
ko se izkričita, gresta vsak
v svojo sobo. Mene pustita v moji sobi. Čudežno se
spremenita, ko nekdo pride na obisk. Napetost v naši
hiši ostaja ista. Z obiskovalci se prijazno pogovarjata,
kot da je vse v redu. Popolnoma sem zbegana. Jaz sem

vajina, vidva pa me ne opazita. Ne opazita me, da vaju
gledam, da ne razumem, zakaj se nimata rada. Večkrat
mami grdo govori o mojem očiju. In obratno. Slišala sem, da se ne bi poročila, če ne bi bilo mene. Trudim se, stopim med vaju in
vaju nemočno gledam. Torej sem jaz glavni krivec vajinih prepirov. Jaz sem tista
ničvrednica. Očitno nisem
dovolj dobra. Ja, jaz sem kriva, slaba sem. Zaradi mene
se prepirata. Z mano je nekaj hudo narobe, če se ne
razumeta zaradi mene. Nimam kam iti, tu moram ostati, od njiju je odvisno moje
preživetje, predvsem pa sta
moja ljuba starša …
In tako punčka vse otroštvo srka vase napetost, krivdo, strah, sram, nemoč, jeze
si seveda ne upa priznati.
Vsa ta boleča čustvena stanja se zapišejo v njeno telo.
Narekovala ji bodo ritem in
smer življenja, vzdušja in
sprejemanje sebe in drugih.
Celo več. Vsrkana in prefinjeno zapisana čustva v telesu ji bodo privlačila čudne in
boleče dogodke v njeno življenje. Vse dokler se ne odloči spremeniti sebe.
Stara sem 39 let. Poročena. Imam otroke. Večkrat si
zaželim videti starše. Grem
na obisk. Ista napetost, isti
pogledi, isti prepiri, celo iste
besede. Na začetku zakona

sem še vedno menila, da se
prepirata zaradi mene. Sedaj vem, da sem pri vajinih prepirih nepomembna.
Le sprašujem se, kdaj vama
bo dovolj. Zakaj sta skupaj?
Zakaj zapravljata življenje?
Jaz ga ne bom. Trudim in
trudiva se za najin zakon.
Ojoj, koliko dela. In vem še
nekaj: ni mi treba poslušati vajinih umotvorov. Raz-

Vstanem in grem
mejila sem vaju, vajine prepire ter mene in mojo družino. Še vedno vaju imam
rada. Ni pa mi treba poslušati vajinega sramotenja
drug drugega. Danes vstanem in grem. Takoj vama
povem, da ne bom poslušala očetove kritike mame ali
obratno. Vstanem in grem.
Lepo se imejta. Žal mi je
za vaju, vendar bosta to rešila sama – če bosta hotela. Ko bosta spoštljiva drug
do drugega pred mano in če
se bosta spoštljivo obnašala
do mene, pridem pogosteje,
sicer redkeje. Tega »sranja«
sem precej preveč prenašala v otroštvu. Sedaj nič več.
Preprosto me nimata pravice zasipavati s svojimi grdobijami.
Če bi toliko energije vložila v graditev zakona kot ga v
prepire, bi bila profesorja zakonske sreče.

Svet slepote (2)
Maja Bertoncelj

raznolikost
in vključevanje

V Čebelarskem muzeju Radovljica so prijazni do
oseb s posebnimi potrebami, tudi do slepih in slabovidnih.
»V našem muzeju se zelo
trudimo, da smo dostopni,
tako fizično kot z vsebinami, ki jih dopolnjujemo.
Leta 2019 smo začeli snovati novo stalno razstavo.
K sodelovanju smo povabili ranljive skupine, tudi slepe in slabovidne. Organizirali smo vodenje in posvetovalni sestanek. Povedali so, kaj si v muzeju želijo, kaj jim je všeč, na kakšen način se počutijo varne,
ko pridejo v prostor, kaj doživljajo ob tipanju predmetov ...« je povedala dr. Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine. V Čebelarskem muzeju že imajo panjsko končnico za slepe Lovčev pogreb v digitalni
obliki. To je prva tipna panjska končnica na računalniški tablici na svetu. Posebej
zanj jo je razvilo podjetje
Feelif. Inovativna tehnologija omogoča občutiti sliko

Študentke so Čebelarskemu muzeju Radovljica podarile izdelke, prilagojene v obliko,
primerno za slepe in slabovidne obiskovalce. / Foto: Gorazd Kavčič
s kombinacijo zvoka, vibracij in vizualnih informacij.
Slepi na ta način dobijo realno predstavo o sliki. Barvno je prilagojen tudi slabovidnim. »Slepi z dotikom
zaznajo površino, zraven je
tudi zvok. Poleg te inovacije
imamo tudi tipne predmete,

kot so na primer različni
motivi panjskih končnic.
Z dotikom spoznajo obliko
in predstavimo jim uporabo. Zelo pomembno, nujno
se mi zdi, da se tudi ustanove, kot je muzej, zavedamo,
da so obiskovalci, ki razstave spoznavajo in doživljajo

na prilagojen način. Prav je,
da smo dostopni za vse,« je
še dodala.
Razveselila se je tudi novih izdelkov v muzeju. Podarile so jih študentke inkluzivne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze
na Primorskem. Nastali so

za izpit pri predmetu Metode dela s slepimi in slabovidnimi pod mentorstvom
izr. prof. dr. Aksinje Kermauner. Anja Mežik iz Gozda - Martuljka in Frančiška
Tepeš iz Kranja sta naredili tri panjske končnice, Lea
Papler iz Tržiča pa tipno slikanico Marjana Mančka Iz
dnevnika čebelice Medke.
So odlični pedagoški pripomočki. Avtorice so uporabile različne materiale, besedilo slikanice je tudi v brajici. To je sistem znakov v reliefni obliki, namenjen pisanju in branju slepih. Temelji na različnih porazdelitvah pik. Vsaka brajeva celica sestoji iz kombinacije
šestih pik, razporejenih v
liku pravokotnika.
Tipne slikanice so pogost
izbor študentov. Avtorica
prve slovenske z naslovom
Snežna roža je prav Aksinja
Kermauner. Kako popolnoma slepim učencem razložiti tople in hladne barve ter
kontraste? Kaj tipne slikanice prinašajo videčim?
(Se nadaljuje)
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Ženske v naravovarstvu
Aleš Senožetnik
Mengeš – V športnem parku
v Mengšu je minulo soboto
potekal celodnevni dogodek
EkoReka, ki so ga v sodelovanju z različnimi društvi in
posamezniki pripravili Zavod Revivo HD&H ter AIA
– Mladinski center Mengeš.
Skozi celoten dan so potekale različne delavnice in
aktivnosti tako za otroke kot
odrasle. Tako so obiskovalci
lahko pobližje spoznali rečne živali v bližnji reki Pšati,
si delili recepte in izmenjali
oblačila, se sprehodili skozi
galerijo na prostem, pozno
popoldne pa so prisluhnili tudi okrogli mizi, na kateri so udeleženci razpravljali
o vlogi žensk pri ohranjanju
narave. Na vprašanja povezovalca Damjana Habeta sta
odgovarjali okoljevarstvenici Nevenka Lukić Rojšek
z WWF Adria (World Wide
Fund for Nature) in Martina Zupan z GWP Slovenija
(Global Water Partnership),

Damijan Denac z Društva
za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), pravnica ter nekdanja
poslanka Tina Heferle in župan Občine Mengeš Franc
Jerič.
»Opažam, da je žensk več
na tistih področjih, kjer je
treba nekaj storiti za zaščito narave, ko pa pridemo do
politične ravni, kjer lahko
kaj ukreneš, se stvari obrnejo, tam je več moških,« je povedala Martina Zupan, s katero se je strinjala Nevenka
Lukić Rojšek. »Ženske smo
v naravovarstvu zelo aktivne. Tudi na ravni Evropske
komisije se pripravlja študija, zakaj je tako. Tudi ko pride do demonstracij, ženske
igramo aktivnejšo vlogo,« je
dejala in ob tem naštela nekaj primerov, ko so ženske
preprečile posege v naravo.
Tina Heferle je opozorila, da se tudi v politiki zastopanost žensk povečuje, o čemer priča tudi zadnji sestav
državnega zbora. Sicer pa

Na celodnevnem dogodku so obiskovalci lahko prisluhnili
tudi udeležencem okrogle mize na temo žensk v
naravovarstvu. / Foto: Aleš Senožetnik

sama svojega spola v politiki ni občutila kot oviro, prej
kot prednost: »Ženske na
vseh področjih prinašamo
dodano vrednost, pogled, ki
ga moški morda ne premorejo.«
Kot je dejal Damjan Denac, je med zaposlenimi na
DOPPS več žensk kot moških, a sistematično enakomerni zastopanosti spolov
ne posvečajo veliko pozornosti: »Pri nas so dobrodošli vsi, tako ženske kot moški. V organizaciji ni dobro,
če prevladuje le moški ali
ženski princip, potrebujemo oboje.« Podobno je dejal
tudi Jerič. »Če bi danes iskal
sodelavca v občinski upravi
in bi izbiral med moškim in
žensko, bi izbral kompetentno osebo.«
Tudi v okoljskih organizacijah bolj kot spolu posvečajo pozornost sposobnostim,
ki so potrebne za zaščito narave. V času vse večjih okoljskih izzivov – ne nazadnje je
le nekaj dni pred dogodkom
tudi v Pšati zaradi onesnaženja ponovno poginilo veliko
število rib – si okoljevarstveniki želijo predvsem ozavestiti ljudi o pomenu varovanja okolja.
»Živimo na kredit in ne
moremo več nadaljevati na
ta način,« je dejal Denac, Zupanova pa je dodala: »Družba vidi le profit, a se bomo
morali prilagoditi, ker tako
ne bo šlo več dalje. Sem optimistična.«
Celodnevno dogajanje so
sklenili z ogledom dokumentarnega filma Roka Rozmana in Rožleta Bregarja Ena
za reko: Zgodba Save.

Vaš razgled

Ne, naslov fotografije ni Maribor šampion, saj vendarle ne gre za slavje mariborskih Viol
ob letošnji osvojitvi naslova državnih prvakov njihovega »božanstva« NK Maribor. Na odru
Letnega gledališča Khislstein so tokrat svojo energijo v barvah razdajali dolenjski rokerji
Dan D, ves teden pred tem pa smo na mednarodnem igralskem in filmskem festivalu
Krafft lahko spoznavali moč filma in predvsem igralk in igralcev ter plesnih ustvarjalk in
ustvarjalcev. I. K. / Foto: Tina Dokl

Skupaj do konca ob navdušenju navijačev. To je prizor z Velike planine, cilja kraljevske
etape kolesarske dirke Po Sloveniji. Glavna akterja sta bila najboljši kolesar na svetu Tadej
Pogačar (levo) in Poljak Rafal Majka, ki je dobil etapo po igri kamen, papir, škarje, ki sta
se jo šla petdeset metrov pred tem. To je bil najbolj viralen trenutek dirke. Po ocenah
organizatorjev si jo je v petih dneh ob trasi ogledalo tristo tisoč gledalcev. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj

Škrbinc, priimek zaradi škrbe,
pa ne svoje, 1. del
Tino Mamić
Priimek Škrbinc je eden
od mnogih priimkov iz velike družine priimkov istega korena. Ima tri različice: Škrbinc, Škerbinc,
Škr
binec. V širši družini
pa so še: Škerbec-Škrbec,

Škerbot-Škrbot, ŠkerbanŠkrban, Škerbina-Škrbina,
Skerbinec-Skrbinec, Skrbi
nšek, Škrbinšek, Škrbe, Škrbot, Škrbenta … Ne gre samo
za izvorno slovenske, ampak
tudi priimke iz drugih južnoslovanskih dežel, denimo
Škrbić. Že po končnici se da

uganiti, od kod izvira posamezni priimek: notranjski
Škerbec, kraški Škrbina, gorenjski Škrbinc, štajerski
Škerbinek.
Ohranil se je tudi kot hišno ime. Pri Škrbincu v
vasi Lučine v Poljanski dolini je denimo nastalo zaradi

Vpis krsta Jožefa Škerbinca, sina kmeta Matije Škerbinca, v Kamniku leta 1774. Knjiga je v
Nadškofijskem arhivu Ljubljana (K 1760–1784 Kamnik, zv. 12, str. 108). / Foto: Tino Mamić

gospodarja, ki je prišel iz
Žirovskega Vrha, kjer se je
reklo pri Škrbinet. V zapisih
najdemo tudi zapisa Škrbina (franciscejski kataster
1826) in Škrbinca (družinska knjiga 1840). Tako že iz
opisa imena ene domačije, ki
ga navaja Register nesnovne
kulturne dediščine na portalu www.hisnaimena.si, vidimo, kako se je beseda spreminjala. Zato je povsem
možno, da so mnogi priimki iz »družine Škrb« nastali
iz enega in istega priimka.
Beseda škrba, ki je koren
priimka, je skorajda enaka
že od nekdaj. Škrba pomeni
manjkajoči ali poškodovani
zob. Izvira iz praslovanščine, ugotavlja etimolog in jezikoslovec dr. Marko Snoj.
Še prej pa iz indoevropščine,

Kmetija Škerbec (Skerbs), zapisana v franciscejskem
katastru (1825) v katastrski občini Rdeči Breg pri
Lovrencu, kaže, da imata priimka Škerbinek in Škerbec
isti izvor. Kataster hrani Arhiv Republike Slovenije (SI AS
177/M/F/M550, str. 7). / Foto: Tino Mamić
zato najdemo podobne besede tudi v drugih slovanskih
jezikih: srbsko škrba, hrvaško škrba, češko škarba.
V indoevropščini je beseda
skerb pomenila rezati ali obdelovati z ostrim orodjem.
Iz te iste besede sta se razvili tudi besedi škrabljati in
skrb, še razlaga dr. Snoj.

Priimek Škrbina je dobil
človek, ki je bil škrbast ali
pa je imel v ustih škrbo. Ni
nujno, da je šlo za zelo veliko škrbo, saj ljudje pri vzdevkih radi pretiravamo. Enako
velja za priimke Škrban in
Škerbinek, pojasnjuje jezikoslovec Janez Keber.
(Se nadaljuje)
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HUMOR, HOROSKOP
HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Vesolje vam bo naklonjeno tako v ezoteriki kot v financah.
Če ste kdaj razmišljali o ukvarjanju z ezoteriko, je zdaj čas
za začetek. Pri financah pa se odprite in predvsem si upajte,
delujte zunaj okvirov, pa boste imeli dobro žetev.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Če so se vam do nedavnega nekateri dogodki okoli vas zdeli nenavadni in čudni, se vam bodo zdaj razjasnili. Prav tako
imate dobro podlago, da se lotite uresničevanja svojih sanj.
Saj veste, sreča spremlja pogumne – in zdaj je pravi čas za
akcijo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ste v svojem elementu in tudi vesolje vam poklanja veliko
pozornosti. Vse, kar je zastarelega in okostenelega, za vse,
kar ste razmišljali, da bi bilo treba zamenjati, je zdaj čas, da
to storite. Energije so vam naklonjene – izkoristite jih!

Rak (22. 6.–22. 7.)
Nekje globoko v sebi raki nekaj skrivate. Kaj skrivate, veste edino vi sami. Zdaj je čas, da te skrivnosti odkrijete in
razkrijete svetu, predvsem pa, da si z njihovo pomočjo
opomorete do najboljšega sebe, ki vam bo omogočil, kar
si želite.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ponovno vam je uspelo, levi, tako kot že velikokrat. Uspeh
žanjete na poslovnem področju, kjer imate tudi ogromno
podporo ljudi okoli sebe. Spremenilo pa se bo vaše stališče
oziroma perspektiva, s katere gledate na celotno življenje.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Zaključili boste projekte, ki ste jih že nekaj časa vodili, nekateri so se vam že zdeli zastareli in nepomični. Toda zdaj
se bo začelo vrteti z vrtoglavo hitrostjo in s pomočjo ženskih vodij v vaši bližini bo vse lažje. Čaka vas presenečenje.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
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«Ati, če mi daš 5 evrov, ti povem, kaj je včeraj poštar rekel
mamici.«
«Sine, tu imaš 10 evrov, brž povej, kaj ji je rekel.«
«Najprej ji je dal pismo, potem pa ji je rekel: »Gospa, tukaj
se podpišite, prosim!«
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Čas vam bo zacelil rane, tiste v odnosih ali v denarju. Če
imate občutek, da niste dovolj cenjeni, je zdaj pravi trenutek, da si popravite ugled, pa naj bo to lasten ugled v vaših
očeh ali pa odziv ljudi okoli vas.

Posel s poštarjem
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Ribi (20. 2.–20. 3.)

Na sodnem procesu v ZDA, se obtoženec skloni odvetniku: »No, kako mi kaže?«
Odvetnik: »Dobro, zelo dobro. Lahko boste izbirali med
izmeničnim in enosmernim tokom.«
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Energije vas bodo potisnile k razkritjem. Odkrivali boste
stvari, ki ste jih že dolgo potiskali na dno svoje duše, in prisiljeni jih boste razčistiti. To ne bo lahko, ker seveda nikoli ni, toda izkupiček vsega skupaj bo odličen. Veseli boste.

Kako mu kaže?
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Vodnar (21. 1.–19. 2.)

»Kapitan! Kapitan!« preplašeno kriči mornar. »Pod krovom je luknja, skozi katero prodira voda v ladjo!«
»Ne deri se, no! Raje pojdi in izvrtaj še eno luknjo, da bo
voda lahko tudi odtekala!«
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Investirajte v čustveno rast, kajti to se vam bo mnogokratno povrnilo. Prav tako se boste počutili neznansko utrujene
in željne počitka. Toda če boste počivali, naj bo to kreativni
počitek, v katerem boste uporabili svoje (ne)skrite talente.

Voda na ladji
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Kozorog (22. 12.–20. 1.)
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Vse se vam bo vrtelo okoli boljše polovice. In če niste zadovoljni z obstoječim, se lahko zgodi, da boste počistili. Toda
preden to storite, dobro premislite o čustvih. Ali gre samo
za naveličanost ali pa ste resnično pripravljeni na spremembo.

Američan, Francoz in Slovenec doživijo brodolom in pristanejo na tropskem otoku. Počasi se spoprijateljijo in
naučijo preživetja v divjini na nekje bogu za hrbtom. Nekega dne gredo za večerjo lovit ribe in ujamejo zlato ribico.
Ta jim reče, da vsakemu izpolni eno željo, če jo izpustijo.
In jo izpustijo.
Američan, jasno ves vzhičen, hoče nazaj domov v New
York k domačim. Rečeno – storjeno, možak se že sprehaja
z ženo in otroki s pogledom na Kip svobode.
Francoz prav tako hoče domov v Pariz – in glej ga, fanta,
že pod Eifflovim stolpom pije konjak s prijatelji.
Slovenec razmišlja o Sloveniji in ne čuti ravno pretiranega
domotožja. Ljudje se vseskozi nekaj prepirajo, kdo je naš
in kdo vaš, kar ga vedno bolj odbija. Zato naroči ribici:
»Daj, vrni mi ona dva nazaj na otok.«
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Strelec (23. 11.–21. 12.)
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Odnosi vam pomenijo veliko, kar je zelo pohvalno. Lepo. V
kratkem si boste tudi vzeli čas in boljši polovici pomagali,
pa čeprav bo to šlo na vaš račun. Toda izkupiček te pomoči
bo zdaleč presegel vložek, zato le tako naprej.
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)

TA JE DOBRA
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Nekaj, o čemer že dolgo razmišljate, se vam lahko uresniči,
pa naj gre za finance, posel ali odnose, zaključilo se bo v velikem slogu. Ljudje okoli vas bodo na veliko veseljačili, toda
vi se malce distancirajte in posvetite poslu.
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NAGRADNA KRIŽANKA
www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Avtorica vas
popelje v svet
sivke, rožmarina,
žajblja, lovora
in oljčnih listov.
Z navdušenjem
boste izdelovali
hidrolate,
pripravljali čaje,
kozmetiko,
izdelke za
aromaterapijo
in kuhali odlične
jedi z zelišči.
Presenetila vas
bo uporabnost
zelišč v prehrani
in negi domačih
živali ter hišnih
ljubljenčkov.

Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
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.

2240
EUR

+ po

št ni n a

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

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede,
6. julija 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

ZANIMIVOSTI

Gorenjski glas
petek, 24. junija 2022

Zgodbe iz naših krajev
Pred kratkim je izšla nova številka Loških razgledov, ki jih izdaja Muzejsko društvo Škofja Loka, v njih
pa najdemo mnogo zgodb iz različnih obdobij in različnih okolij.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – »Osrednji dogodek Muzejskega društva
Škofja Loka je vsako leto
predstavitev Loških razgledov. Letos predstavljamo že
68. številko, kar pomeni 68
let izhajanja Loških razgledov. Prva številka je namreč
izšla leta 1954,« je v dvorani Sokolskega doma minulo sredo povedal član izvršnega odbora Muzejskega
društva Aleksander Igličar,
nato pa je nove Loške razglede predstavila urednica Marija Lebar.
V njih je začetni del namenjen 30-letnici samostojne
Slovenije, zanimive prispevke o tem pa so zapisali Peter
Hawlina, Vincencij Demšar in Aleksandra Hoivik.
Najobširnejši del publikacije zajemajo Razgledi, kjer
je moč prebrati kar dvanajst

prispevkov različnih avtorjev, ki pripovedujejo zanimive zgodbe iz različnih obdobij in različnih okolij.
»Ob urejanju vsake nove
številke Loških razgledov se
sprašujem, kdo bodo bralci številnih prispevkov in ali
jim bodo všeč, jih bodo podatki in sporočila zadovoljili, bodo ti prispevki morda postali vzgib za iskanje
novih odgovorov,« se je ob
predstavitvi skoraj štiristo
strani obsegajoče publikacije spraševala urednica Lebarjeva. Kot je povedala, je
letošnjo naslovnico oblikovala Nives Lunder, odločitev
o tem, kaj naj bo na njej, pa
ni bila enostavna. Na koncu
so se odločili za naslovnico
z motivom iz narave. To sta
čudovito obarvana primerka
lepenjca Plateumaris sericea,
ki vzbuja pozornost s svojimi bleščečimi prelivajočimi

Lovro Tušek je prebral nagrajeni prispevek. / Foto: Tina Dokl

Teden lokalno
pridelane hrane
V šenčurskih šolah in vrtcih je od 13. do 17. junija
potekal teden lokalne hrane.
Maša Likosar

Urednica Marija Lebar je predstavila novo številko Loških
razgledov. / Foto: Tina Dokl
se barvami. Hrošča je posnela Miroslava Kofler, soproga
Bojana Koflerja, ki je pripravil zanimiv zapis o mokrišču Žirovčeva luža in njegovi favni hroščev.
Tudi v tokratni izdaji Loških razgledov sta predstavljeni občini Škofja Loka in
Gorenja vas - Poljane z novostmi iz minulega leta ter
občinskimi nagrajenci, zanimiv pa je tudi prispevek
o razvejanih mednarodnih
povezavah Občine Škofja
Loka.
Med gradivi in spomini
so zapisi o Ivanu Omanu in
nekaterih drugih Ločanih, o
obletnicah Gimnazije Škofja Loka in Rokodelskega
centra DUO, predstavljeno
pa je tudi delovanje Muzejskega društva Škofja Loka.

Opisane so tudi knjižne novosti v domoznanski zbirki
škofjeloške knjižnice.
Gotovo je zanimiv tudi prispevek Ambroža Demšarja
o nagradnem natečaju Tole
moram povedat, v katerem
so sodelovali učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol
na območju upravne enote
Škofja Loka. Letos je potekal
četrtič, tema natečaja pa je
bila Pa dober tek! Komisija
se je na koncu odločila, da za
najboljšega izbere prispevek
Lovra Tuška z Osnovne šole
Poljane, ki mu je dal naslov
Narbel sm se pa troštala použku. Lovro Tušek je svoj prispevek na sredini prireditvi
tudi prebral in poleg nagrade, dveh vstopnic v adrenalinski park Geoss, dobil tudi
glasen aplavz.

Tradicionalni sprejem najboljših
učencev v Tržiču
Suzana P. Kovačič
Tržič – Osnovno šolo v vseh
treh tržiških osnovnih šolah je letos zaključilo kar 33
učencev, ki so bili učno izjemno uspešni vseh devet
let šolanja. Z Osnovne šole
(OŠ) Križe je bilo vseh devet let takšnih 12 učencev,
z OŠ Bistrica 11 in z Osnovne šole Tržič 10. Učence je
pred dnevi sprejel podžupan v začasnem opravljanju
funkcije župana Dušan Bodlaj, ki jih je naslovil kot intelekt tržiške mladine in izrazil upanje, da se jih po zaključenem šolanju kar največ vrne v domači Tržič, ki
potrebuje perspektivne mlade ljudi. Poudaril je, da se
populacija stara, zato bo še
kako pomembno, da se jim
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Šenčur – V tem tednu je bil
celoten jedilnik otrok in zaposlenih oblikovan iz živil,
ki jih pridelujejo lokalni pridelovalci v občini Šenčur.
Pobudnik projekta je bil Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo šenčurske občine, ki ga
vodi Franci Podjed. Skupaj
z v. d. ravnateljice Osnovne
šole Šenčur Stanko Naglič
in dolgoletno kuharico vrtca Slavico Likozar so osnovali finančni načrt. »Izračun
je pokazal, da smo porabili
praktično enako sredstev za
nakup lokalno pridelan hrane kot hrane, ki jo naročamo v okviru razpisa,« je povedala Nagličeva in dodala:
»Naša želja je, da se lokalni pridelovalci vpišejo v elektronski katalog živil in na ta
način postanejo konkurenčni drugim ponudnikom.«
Podjed je ob tem poudaril,
da je bil Šenčur od nekdaj
znan po pridelavi krompirja. »Zato se mi zdi nesprejemljivo, da danes naši otroci

uživajo krompir tujega porekla. S projektom smo želeli
dokazati, da je šenčurska občina samooskrbna in da lokalni pridelovalci lahko zagotovimo vsa potrebna živila,« je dodal.
Učence so tudi ozaveščali
o pomenu lokalne hrane. Otroci iz vrtca so med drugim
obiskali jajcemat in mlekomat ter pekli piškote iz lokalnih sestavin. Skupina,
ki pripravlja oddaje šolskega radia, je posnela oddajo,
kjer so predstavili prednosti
lokalne hrane. »Hrana ni ostajala, zavržkov ni bilo, kar je
zelo spodbudno,« je še povedala v. d. ravnateljice.
Njene besede sta potrdila učenca sedmega razreda
Tara Jordan in Lovro Stare.
»Hrana je bila zelo okusna
in hranljiva. Obenem je tudi
občutek boljši, ko veš, od kod
prihaja,« sta dejala.
V tem tednu je Občina
Šenčur pripravila tudi novinarsko konferenco, kjer so
govorniki pozdravili in podprli projekt.

Otroci so cel teden uživali le jedi iz lokalno pridelane hrane.
/ Foto: Maša Likosar

Nagrajenci križanke OMV – STIMACOM iz Škofje Loke, ki je
bila objavljena v Ločanki, 7. 6. 2022, so: Iza Oštir iz Zgornje
Besnice, Štefka Gašperšič iz Krope in Berta Bertoncelj iz
Selc. Nagrajenci prejmejo bon za pet pranj avtomobila, ki ga
prevzamejo na bencinskem servisu OMV, Kidričeva cesta 23a,
4220 ŠKOFJA LOKA. Čestitamo!

Nagrajenci križanke Zavoda za turizem in kulturo Kranj
z geslom PREŠERNO POLETJE V KRANJU, ki je bila
objavljena v Gorenjskem glasu 14. junija, so: Marija Gril
iz Križ, ki prejme 1. nagrado (ogled Rovov pod starim
Kranjem za dve osebi v času rednih vodenih ogledov),
Francka Balanč iz Cerkelj, ki prejme 2. nagrado (kolebnica
Potepinka), in Marjan Ciglič iz Naklega, ki prejme 3.
nagrado (Prešernova čokolada). Nagrajencem čestitamo!

LOTO
Rezultati – žrebanje 22. 6. 2022
1, 9, 13, 20, 21, 26, 32 in 30

Sprejem najuspešnejših učencev tržiških osnovnih šol / Foto: arhiv Občine Tržič
omogoči zaposlitvena prihodnost doma. Čestitkam se je
pridružil tudi direktor občinske uprave Klemen Srna,

skupaj z Dušanom Bodlajem pa sta vsakemu učencu
izročila skromno darilo kot
zahvalo za angažiranost ne

samo v šoli in zase, pač pa
tudi za pomoč vsem sošolcem in prijateljem na različnih področjih.

Loto PLUS: 2, 9, 12, 14, 15, 23, 34 in 27
Lotko: 7 3 0 5 2 8
Sklad 26. 6. 2022 za Sedmico: 3.000.000 EUR
Sklad 26. 6. 2022 za PLUS: 680.000 EUR
Sklad 26. 6. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

KAŽIPOT
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Prireditev ob prvi obletnici dviga zastave

HALO-HALO GORENJSKI GLAS

KINO SPORED

telefon: 04 201 42 00

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 25. 6.
17.00, 18.00, 20.00, 21.00 ELVIS
18.40, 20.45 ČRNI TELEFON
20.30 JURSKI SVET: PREVLADA
17.30 JURSKI SVET: PREVLADA, 3D
16.30 KOZMOBLISK, sinhro.
15.00, 17.45, 20.20 TOP GUN: MAVERICK
15.40 ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE, sinhro.
15.50 BARABE, sinhro.

Petek, 24. 6.
20.30 PARIZ, 13. OKROŽJE

Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na
Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljka do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

Sobota, 25. 6.
18.30 KOZMOBLISK, sinhro.
20.30 ELVIS

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI BUS V IZOLO 1. 7., VELIKI KLEK/GROSSGLOCKNER 18. 7.,
RADENCI 18.–25. 9., MORAVSKE TOPLICE 18.–25. 9., ŠMARJEŠKE
TOPLICE 2.–7. 10., DOLENJSKE TOPLICE 9.–14. 10., STRUNJAN
20.–25. 10., BERNARDIN 13.–17. 11., MADŽARSKE TOPLICE 2.– 6. 10.,
BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI 5.–12. 10., 22.–29. 10., BANJA
VRUĆICA S SARAJEVOM 28.–31. 10., POTEPANJE PO BOSNI
15.–19. 10., MEDŽUGORJE 15.–17. 10., BANJA KULAŠI 2.–12. 11.,
MORJE: DUGI OTOK, LASTOVO, OREBIČ, VEČ TERMINOV.
www.rozmanbus.si

Nedelja, 26. 6.
18.00 KOZMOBLISK, sinhro.
20.00 PARIZ, 13. OKROŽJE

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

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

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov
kazipot@g-glas.si.
smuèanje in kolesarjenje po starem
smuèanje in kolesarjenje po starem

PRIREDITVE

ŠKOFJA LOKA
LOKA
ŠKOFJA

Gorenjski glas
petek, 24. junija 2022

kazipot@g-glas.si

Hotemaže – Vaška skupnost Hotemaže vabi na prireditev ob
dnevu državnosti in prvi obletnici dviga zastave, ki bo v danes, 24. junija, ob 16.30 pod zastavo pri Kruhkeriji Gorjanc v
Hotemažah. Sodelovali bodo Cerkveni pevski zbor sv. Jurija
Šenčur pod vodstvom Matica Podobnika ter recitatorji. Dogodek bosta povezovala Mihela Kolenc v vlogi Nežike ter Tone
Jelovčan v vlogi Hotimirja.

IZLET
Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet
Kranj–Zgornje Jezersko–Kranj, ki bo v torek, 28. junija, z odhodom ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem trgu. Kolesarjenje
bo z lastnimi opremljenimi kolesi in čeladami.

Kopalni izlet v Izolo
Kranj – Mešani pevski zbor Petra Liparja pri Društvu upokojencev Kranj vabi na kopalni izlet in celovečerni koncert v Hotel
Delfin v Izolo, v četrtek, 30. junija. Odhod iz Kranja bo ob 10.30
izpred trgovine Sloga na Primskovem. Koncert pevskega zbora
je ob 20. uri, ob 22. uri je odhod domov. Prijave sprejemajo
na telefonsko številko 041 875 809 (Bojan).

Pohod k partizanski ciklostilni tiskarni Meta
Kranj – Združenje borcev za vrednote NOB Kranj, KO ZB NOB
Besnica - Podblica in Krajevna skupnost Podblica prirejajo v
soboto, 25. junija, 8. pohod k partizanski ciklostilni tiskarni
Meta na Jelovici ob 80. obletnici njene ustanovitve. Zborno
mesto bo ob 9. uri na avtobusnem obračališču nad Jamnikom.

starodobnih kolesarjev
kolesarjev
starodobnih
ŠKOFJA LOKA,
LOKA, 25
25.. 6.
6. 2022
2022
ŠKOFJA
Prièetek ob
ob 10:30
10:30 uri
uri
Prièetek
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Pisatelj Ivan Sivec
na prikupen in
razumljiv način
opisuje življenje in
delo enega največjih
slovenskih pisateljev
Ivana Tavčarja.
»Visoški gospod« s
podnaslovom »Vse
ljubezni pisatelja
Ivana Tavčarja« je prvi
biografski roman o
ustvarjalcu Cvetja
v jeseni in Visoške
kronike, izšel je
lani ob 170-letnici
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je
vsem v pogubo, je
zapisal Ivan Tavčar.
Knjiga za vse čase,
za mlade in stare, za
šolarje in starše.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si
Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava
po ceniku Pošte Slovenije.

25
EUR
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Voglje – Občina Šenčur vabi na osrednjo občinsko proslavo ob
dnevu državnosti, ki bo danes, 24. junija, ob 21. uri v Vogljah
pod vaško lipo. Slavnostna govornica bo dr. Helena Jaklitsch,
slovenska zgodovinarka in političarka. Kulturni program bodo
oblikovali otroci Podružnične osnovne šole Voklo, domači
pevci in instrumentalisti ter gostje Oktet Suha iz Koroške. V
primeru dežja bo proslava v dvorani Doma krajanov v Vogljah.

Spominski dan Občine Žirovnica
Moste – Občina Žirovnica in občinski odbor Zveze borcev za
vrednote NOB Žirovnica vabita na spominsko slovesnost ob
Spominskem dnevu Občine Žirovnica ob 80. obletnici požiga
mostu in streljanja talcev v Mostah, ki bo danes, 24. junija, ob
19. uri, pri spominskih obeležjih talcem v Mostah. Pozdravni
nagovor bo imel župan Leopold Pogačar. Slavnostna govornica bo Živa Vidmar. Kulturni program bodo oblikovali Glasbena
šola Jesenice, učenci Osnovne šole Žirovnica in skupina Ovce.

Zgornje Gorje – Občina Gorje vabi na svečanost v počastitev državnega in občinskega praznika s podelitvijo priznanj
občinskim nagrajencem, ki bo danes, 24. junija, ob 19. uri na
prireditvenem prostoru za Gorjanskim domom.

Knjiga za vse
ljubiteljske sadjarje.
Predstavljeni so
sajenje, cepljenje,
rez dreves in
pomlajevanje starih
dreves, bolezni in
škodljivci ter varstvo
sadnega drevja.
Marsikatero bolezen
in škodljivca
je v domačem
sadovnjaku mogoče
omejiti ali celo
zatreti s pravilnimi
agrotehničnimi
ukrepi, v nekaterih
primerih pa brez
uporabe kemičnih
sredstev ne gre.

160 strani, mere: 17 x 23,5 cm
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.

O pisateljici Taylor Jenkins Reid
Spletni dogodek – Mentorica in pisateljica Nina Kosmač vabi
na predavanje o pisateljici Taylor Jenkins Reid, ki bo v soboto, 25. junija, ob 19. uri na Zoomu: https://us05web.zoom.
us/j/89674576645?pwd=YjVJNkRmSWcrZFdhbkhZUENGcnhYdz09; ID: 896 7457 6645; access code: BQb855.

Korenine Slovencev in Preddvor v preteklosti
Preddvor – V torek, 28. junija, bo ob 18. uri v gradu Dvor
v Preddvoru potekalo predavanje Simona Prosena iz Vodic
z naslovom Korenine Slovencev in Preddvor v preteklosti.
Predstavil bo slovenske korenine, razložil, kaj predstavljajo
ter njihovo pomembnost. Opisal bo nekaj ključnih točk iz
naše preteklosti s poudarkom na bajeslovju (mitologiji) in
arheoloških najdbah, ob tem bo predstavil tudi preteklost
Preddvora in njegovo ime.

KONCERTI
Letni koncert zbora Triglav Lesce - Bled

Svečanost v Gorjah

www.gorenjskiglas.si

DRUŠTVO ROVTARJI – SMUČANJE IN KOLESARJENJE PO STAREM ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1 c, 4220 Škofja Loka

Vabimo vas
vas na
na
Vabimo
15. Sreèanje
Sreèanje
15.

DRUŠTVO ROVTARJI – SMUČANJE IN KOLESARJENJE PO STAREM ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1 c, 4220 Škofja Loka

Proslava v Vogljah

PREDAVANJA
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Radovljica – Moški pevski zbor Triglav Lesce - Bled pod umetniškim vodstvom Lare Willewaldt vabi na letni koncert, ki bo
v Baročni dvorani Radovljiške graščine danes, 24. junija, ob
19.30. Gostje koncerta bodo Mešani pevski zbor Canticum
novum KUD Zasip pod umetniškim vodstvom Urške Odar.
Program bo povezovala Suzana Adžić.

RAZSTAVE
Odprtje razstavnega prostora Markovec
Žeje – Danes, 24. junija, bo ob 17. uri slavnostno odprtje razstavnega prostora na domačiji Francija Markovca v Žejah in
njegove slikarske razstave z naslovom Slikarsko ustvarjanje
skozi čas mojega življenja. Odprtje bo pospremil kulturni
program.

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

MALI OGLASI, ZAHVALE

Gorenjski glas
petek, 24. junija 2022

MALI OGLASI
T: 201 42 47
E: malioglasi@g-glas.si
 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!

TEHNIKA

HOBI

STORITVE

PRODAM

KUPIM

NUDIM

TELEFON in mobitel, tel.: 04/51-20747, 041/552-390
22001587

ODLIKOVANJA, medalje, značke,
razglednice, kovance, bajonete, sablje, čelade, uniforme, tel.: 051/740430
22001575

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

STROJI IN ORODJA

22001425

PRODAM

STARINE

Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

AVSTRIJSKI cepilec drv Zipper, 12 T.,
4 KW, do 1. m dolžine, vertikalen, malo
rabljen, tel.: 051/819-044		

KUPIM

NEPREMIČNINE

PRODAM

STANOVANJA

SUHE deske, 2.5 m, tel.: 031/871659

22001592

GRADBENI
MATERIAL

22001578

22001602

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

KMETIJSKI STROJI

HRASTOVE deske, plohe in stebre,
tel.: 041/923-994
22001593

PRODAM
ROTACIJSKI mulčar 80 cm Muta, BCS
740, motor 340 Alps, letnik 2019, tel.:
031/318-782
22001590
KUPIM

PRODAM
DRVA metrska ali razžagana, možnost
dostave, tel.: 041/718-019		
22001424

SUHA hrastova drva in bukove butare,
tel.: 031/826-621
22001130

TRAVNIK 1/2 ha za brajdo in 2,7 ha
gozda ob Selški cesti, ugodno, tel.:
04/51-20-747, 041/552-390
22001588

NAJAMEM
KMETIJSKO zemljišče po žetvi žita ali
izkopu zgodnjega krompirja, za setev
ajde, tel.: 041/787-995
22001594

STANOVANJSKA
OPREMA

IZKOPALNIK krompirja, tel.: 031/467943
22001599
SEJALNICO za žito, širine 2,5 m in čistilec za žito, tel.: 041/608-765 22001574

AVTOMOBILI
KUPIM
ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih.
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p.,
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629504
22001431
ODKUPIMO karambolirana vozila, vozila v okvari, slabše ohranjena in nevozna, poceni avtovleka po celi Sloveniji,
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce,
tel.: 040/629-675
22000065

DRUGA VOZILA
PRODAM
TOVORNJAK za prevoz čebel, B-kategorija, reg. do 2023, tel.: 04/25-03012, 031/578-594
22001583

MOTORNA KOLESA
PRODAM
YAMAHA Cygnus 125, reg. do
2/2023, lepo ohranjena, tel.:
031/520-004
22001579

PEČ - kotel CK, drva - olje z bojlerjem
- zalogovnikom, tel.: 040/833-142		

MLADI krmilni krompir, tel.: 041/431049
22001591

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko CFB, odlično ohranjeno ali B, Es, As harmoniko,
tel.: 040/739-512		
22001582

HARMONIKA B, S, AS z 7 poltoni,
malo rabljena, ugodno, tel.: 068/186754		
22001580

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne
in grahaste, pred nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710113
22001427
ČB telico, brejo 3.5 meseca in suho
koruzo, tel.: 031/871-659
22001577

PRODAM

22000662

SOBNO kolo, poceni, tel.: 041/414963
22001598

ŽENSKO kolo na 6 prestav, malo rabljen, cena 160 EUR, tel.: 04/25-61042		
22001600

www.gorenjskiglas.si

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.

EUR

+ po

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, babica, prababica,
tašča, sestra in teta

Marija Habjan
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala njeni osebni zdravnici dr. Mariji
Ravnihar, patronažni sestri Mateji, dežurni ambulanti Kranj in zdravstvenemu osebju
Klinike Golnik za zdravljenje in lajšanje bolečin.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njeni

V 74. letu se je od nas poslovila naša draga mama, babica,
prijateljica

Zvezdana Čebulj
Pogreb bo na pokopališču v Kranju v ponedeljek, 27. junija 2022,
ob 10. uri. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure dalje v
poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

Vsi njeni žalujoči

ZAHVALA
V 90. letu nas je zapustila mama, babica, prababica, sestra,
sestrična in prijateljica

Danijela Pernuš

PRIJAZNEGA kozlička, 2/22, srnaste
pasme, za pleme in nadaljnjo rejo, tel.:
03/57-38-226, 070/408-395 22001595

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. Zahvala gospodu
župniku Bojanu Likarju za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pogrebni službi Komunale Kranj za vso organizacijo ter pevcem za občuteno zapete pesmi. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo spoštovali in imeli radi, iskrena hvala.

KUPIM
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PASJO kočo in dve vreči lepila za keramiko, tel.: 04/25-51-516
22001589

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in možna dostava, tel.: 041/455732
22001402

TELIČKO simentalko, staro 6 mesecev, tel.: 041/926-269
22001585

Čokolada je kraljica
sladic, okusna
in neizogibna
poslastica, ki jo
obožujejo tako
stari kot mladi. V
knjigi boste našli
recepte za kremna
peciva, biskvitna
peciva, peciva
brez peke, peciva
iz krhkega testa,
torte in ostale
sladice, v katerih
seveda kraljuje
čokolada.

PODARIM

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo.
Cena po dogovoru, tel.: 041/935640
22001596
NESNICE - rjave, grahaste, črne pred
nesnostjo, brezplačna dostava po
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljutomer, tel.: 02/58-21-401		

ŠPORT,
REKREACIJA

2 čeladi, 2 para škornjev, št. 40 in 44,
rokavice, usnjene jakne, št. 40 in 54 za
motor, tel.: 041/578-700
22001576

OSMRTNICA

KUPIM

PRODAM

PRODAM

PRIDELKI
ČEŠNJE kmetije Princ, domače hrustavke, ugodno. Hudo 1, pri Kovorju,
tel.: 041/747-623
22001603

GLASBILA

RAZNO

V času vaše odsotnosti poskrbim za
vašega štirinožca. Sem ljubiteljica živali. Špiljak Štefanija o.d.d., Planina 10,
Kranj, tel.: 040/756-409
22001597

PRODAM

OGREVANJE,
HLAJENJE

Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

SANACIJE, obnove dimnikov z inox
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, montažni dimniki, dimniške kape.
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o.,
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229246
22001257

TRAKTOR, lahko v okvari, tel.:
031/500-933
22001423

22001601

MOTORNA VOZILA

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila,
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob,
tel.: 051/828-419
22001401

LEPO pisanega mucka, starega 3 mesece, tel.: 041/926-269
22001584

PRODAM

KURIVO

PEČARSTVO, lončene peči, zidani kamini, kmečke peči, obnova, popravilo,
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš
Avsenek d.o.o., Kranjska cesta 2, Radovljica, tel.: 040/364-636 22001256

PODARIM

STAVBNO POHIŠTVO

POSESTI
PRODAM

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč,, tel.: 041/557-87122001428

ŽIVALI IN
RASTLINE

PRODAM
4 sobno stanovanje v Kranju, 129
m2,1. nadstropje, 2 balkona, parkirišče
z “rampo”, tel.: 031/475-719		

STARINE: mizarski ponk, skrinje,
razglednice, kipe in drobnarije, tel.:
051/258-936
22001429

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, fasade, škarpe,
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo,
tel.: 041/583-163
22001430
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NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in
teličke. Kogler Franz A. d.o.o., Parmova 53, Ljubljana,, tel.: 064/130-081

Žalujoči vsi njeni
Srednje Bitnje, junij 2022

22001426

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
ZAPOSLIMO osebo za delo v strežbi. Nedelje in ponedeljki prosti. Gostilna pri Slavki, Viktor Marinšek s.p.,
Podbrezje 36, Naklo, tel.: 041/740691, 041/621-111
22001586
IZBERI, d.o.o., Dunajska c. 5, Lj.,
išče raznašalce časopisa (s.p., dopolnilna dejavnost) na območju Kranja in
okolice, Škofje Loke in okolice, Radovljice, Lesc in Bleda (center). Za ostale
podrobnosti pišite na: zaposlitve@izberi.si, tel.: 040/889-577		
22001347

PODJETJE Agro mobil d.o.o, Letališka
37, Šenčur, zaposli mehanika tovornih
vozil. Možnost opravljanja dela z delovnim časom po dogovoru tudi preko
s.p. Zaželen tudi izpit C kat. Prijave na
041/698-385, g. Bertoncelj, ali na bostjan.bertoncelj@agromobil.si		

št ni n a

22001513

IŠČEM
IŠČEM DELO - na vašem praznovanju
z živo glasbo popestrimo dogajanje,
tel.: 031/325-654
22001581

Ljubezen nikoli ne mine.
V nas boš za vedno živel v spominu
in mi bomo živeli iz spomina nate.

ZAHVALA

V 91. letu je tiho odšel mož, oče in stari oče

Franc Kavčič
iz Dražgoš

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe in molitve v težkih
trenutkih. Posebna zahvala duhovnikoma Marjanu Kokalju in
Mateju Rusu za darovano sveto mašo in lep pogrebni obred, župniku Tinetu Skoku za duhovno spremljanje v času bolezni, pevcem Župnijskega cerkvenega zbora Dražgoše, sovaščanu Mihu
Jelencu za pomoč pri pripravi pogreba, osebni zdravnici dr. Ani
Marn, osebju ambulante nujne medicinske pomoči iz Škofje
Loke ter patronažnima sestrama Katji in Aniti. Hvala vsem, ki
ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Darinka ter sinovi in hčere z družinami
Dražgoše, 15. junij 2022
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Poljanskem
V Šutni rešili mladiča štorkelj Na
spet straši medved
Pred tednom dni so iz gnezda v Šutni rešili dva mladiča štorkelj, katerih starši so izginili in ju več dni
niso hranili. Štirim mladičem, ki so odraščali v gnezdu na strehi osnovne šole v Predosljah, pa žal
usoda ni bila naklonjena.
Maša Likosar
Šutna – V Šutni, kjer je domačin Matjaž Mravlja nedaleč proč od svojega doma
pred leti postavil gnezdišče
za štorklje, so okoliški prebivalci opazili, da se starši štorkelj ne vračajo v gnezdo. Njihovo izginotje jim je vzbudilo skrb, saj mladiči nekaj
dni niso bile deležni hranjenja, zato so obvestili Dušana
Dimnika, zunanjega sodelavca Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki na Gorenjskem že vrsto let obročka
štorklje. Pred tednom dni se
je v upanju, da so mladiči še
živi, povzpel do gnezda. »V
njem sta bila dva mladiča in
na srečo oba živa,« je poudaril Dimnik, ki je mladiča vzel
iz gnezda in ju predal Tjaši
Zagoršek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije.
Zagorškova je mladiča odpeljala v ambulantno za ptice na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer sta prejela ustrezno oskrbo, kmalu za tem pa so ju premestili v azil za prostoživeče živali na Muti. Tam bosta, dokler ne odrasteta in ju bodo
lahko izpustili v naravo. »Če

Ana Šubic

Mladiča štorkelj v Šutni so odpeljali v oskrbo v azil za prostoživeče živali na Muti. / Foto: Dušan Dimnik
bi mladiča pustili v gnezdu,
bi najverjetneje poginila, saj
se sama še nista sposobna
nahraniti,« je povedala Zagorškova in dodala, da so
tovrstni primeri odsotnosti
staršev redki. »Kaj se jima je
zgodilo, ne vemo. Samec že
mesec dni ni bil opažen, zato
je samica takoj po izvalitvi
sama hranila mladiča. Žal je
tudi ona pretekli teden izginila in mladiča sta tako ostala sama,« je dodala.

Štirim mladim štorkljam v Predosljah pa žal ni
bilo usojeno preživeti. V
njihovem gnezdu na strehi Osnovne šole Predoslje
Kranj je zaradi močnega deževja začela zastajati
voda, mladiči so postali premočeni in prepojeni z blatom, ob nizkih temperaturah je njihova moč pešala.
Kljub pomoči veterinarske
klinike so vse mlade štorklje
poginile. Šolo so kasneje z

Veterinarske fakultete obvestili, da so mladički poginili zaradi blata oziroma
zemlje, ki jim je zaprla prebavno pot.
Dušan Dimnik bo v kratkem obročkal mladiče štorkelj, tedaj bo videl, koliko se
jih je letos izvalilo in koliko
jih je preživelo. Na Gorenjskem so letos štorklje zgradile tudi tri nova gnezda, in
sicer na Bledu, v Radovljici
in Domžalah.

Laringoskop za ukrajinsko bolnišnico
umrli dr. Aleksander Doplihar. Kot je pri predaji donacije povedal dr. Gubič, ukrajinski zdravnik, ki že dvanajst let
živi in dela v Sloveniji, bo laringoskop dobavljen zdravniški ekipi oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo regionalnega centra za urgentno
medicino v Lvovu, potrebni
denar za nakup (2600 evrov)
pa sta zagotovila Občina Kamnik in Območno združenje
Rdečega križa Kamnik.

Dr. Rostislav Gubič, župan Matej Slapar in sekretar
Rdečega križa Kamnik Viktor Mikek pri predaji donacije

vremenska napoved
Danes, jutri in v nedeljo bo delno jasno z občasno povečano
oblačnostjo. Danes in jutri so možne popoldanske nevihte.
Vroče bo.
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Boni veljavni le še do četrtka
Ljubljana – S 30. junijem poteče veljavnost turističnim bonom,
ki so v veljavi od sredine leta 2020, in bonom BON21, ki jih je
možno uporabiti od sredine lanskega leta. Tisti, ki imajo še
kaj dobroimetja, ga lahko torej unovčijo le še do prihodnjega
četrtka. Kot sporočajo s Finančne uprave, bodo v primeru, da
bodo storitve (npr. nočitve) opravljene v času pred 30. junijem
in po njem, uporabniki z bonom lahko plačali le del letovanja
do konca junija, preostanek zneska pa bodo morali poravnati
z drugimi plačilnimi sredstvi. Na Finančni upravi ponudnike
opozarjajo še, naj morebitne popravke ali spremembe podatkov v sistemu izvedejo do četrtka. Upravičenci pa lahko stanje
katerega koli od bonov preverijo na portalu eDavki.

20/30 oC

Cerklje – Na vrtu Hribarjeve vile v Cerkljah to soboto med
9.30 in 12. uro pripravljajo prvo t. i. živo knjižnico, ki deluje kot
katerakoli druga knjižnica, le da so »knjige« ljudje. Živa knjižnica je sredstvo, s katerim skozi inovativno metodo aktivnega
dialoga ozaveščamo in izobražujemo o človeških vrednotah,
človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih
in stereotipih v družbi. Tokrat bodo svoje zgodbe predstavili
nekdanji alkoholik, rejnica, mama hčere, ki je storila samomor,
oseba z multiplo sklerozo, gej, mama sina z avtizmom, oseba,
ki je preživela raka s pomočjo konoplje, zdravljeni zasvojenec
in drugi. V primeru dežja dogodek odpade.

Pridobili uporabno dovoljenje

18/29 oC

18/28 oC

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

PETEK

Gorenja vas – Potem ko so se
v občini Gorenja vas - Poljane že maja srečevali s problematiko pojavljanja medveda, so ga v zadnjih dneh
znova opazili v naseljih in
njihovi bližini. »Medved je
še vedno prisoten v naših
krajih. V ponedeljek, 13. junija, je bil viden v Podobenu, 15. junija na Trebiji, v soboto, 18. junija, pa je 'marširal' po Gorenji vasi. Občani smo v strahu. Prosim, če
kaj ukrenete,« je gorenjevaški župan Milan Čadež minulo sredo zapisal v sporočilu Miranu Hafnerju s kranjske območne enote Zavoda
za gozdove Slovenije. Hafner je pojasnil, da so pristojno ministrstvo zaprosili za
dovoljenje za odstrel, in tako
je bila ustna odločba izdana že isto dopoldne, velja pa

do vključno 6. julija. Odstrel
medveda je dovoljen v loviščih Gorenja vas in Poljane, in sicer ob pojavljanju v
naseljih oziroma njihovi neposredni bližini. Upleniti je
dovoljeno medveda v težnostni kategoriji okoli 150 kilogramov, saj je po mnenju
upravljavcev lovišč medved,
ki se pojavlja v naseljih in
njihovi bližini, takšne velikosti, je razložil Hafner.
Občina Gorenja vas - Poljane poziva občane, naj v
primeru, da opazijo medveda, o tem takoj obvestijo gospodarja Lovske družine Gorenja vas Milana Jerama na
telefonsko številko 051 380
720.
Spomnimo: ministrstvo
je že maja izdalo 10-dnevno
dovoljenje za odstrel medveda v Poljanski dolini, a ga
lovcem takrat ni uspelo upleniti.

Živa knjižnica v Cerkljah

Foto: Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški župan
Matej Slapar in sekretar Območnega združenja Rdečega križa Viktor Mikek sta dr.
Rostislavu Gubiču v ponedeljek, 20. junija, predala medicinski instrument laringoskop s kamero. Naprava bo
namenjena reševanju življenj
pri zahtevnih operacijskih posegih poškodovanih vojakov
in civilnih žrtev v vojni v Ukrajini, pobudo za to dobrodelno gesto pa je podal nedavno

Okoljsko ministrstvo je znova izdalo odločbo za
odstrel medveda v Poljanski dolini. Minule dni so
ga opazili v Podobenu, na Trebiji in v Gorenji vasi.

Vodice – Občina Vodice je pred nedavnim od Upravne enote
Ljubljana pridobila uporabno dovoljenje za devetkilometrski
odsek fekalne kanalizacije, zadrževalnik v Vodicah in dve črpališči v Polju in Vojskem. S tem so bila dela tudi uradno v celoti
zaključena, vsa vgrajena oprema pa testirana in delujoča, so
povedali na vodiški občinski upravi. Dela, ki so na območju
občine potekala v minulem obdobju, so del obsežnejšega
projekta t. i. kanala C0, v katerega sta vključeni tudi Mestna
občina Ljubljana in Občina Medvode. Na vodiški občinski
upravi pričakujejo, da bodo dela na povezovalnem kanalu na
območju Ljubljane zaključena še letos in da bo v prihodnjem
letu že možno začeti priklapljanje objektov na novo kanalizacijo in Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu.

