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Parkiranje v dolini Završnice plačljivo
Od ponedeljka bosta parkiranje na treh parkiriščih v dolini Završnice in
uporaba gozdnih cest v smeri Valvasorja in Zelenice plačljiva.
Maša Likosar
Breznica – S ponedeljkom
Občina Žirovnica uvaja par
kirnino na treh urejenih par
kiriščih v dolini Završnice,
in sicer na obstoječem par
kirišču pri jezeru, na maka
damskem parkirišču pri tra
fopostaji in na novem ma
kadamskem parkirišču ob
pašniku nasproti obstoječe
ga parkirišča, kjer je skupno
na voljo osemdeset parkir
nih mest.
Kot je pojasnil žirovniški
župan Leopold Pogačar, že
lijo z novim parkirnim reži
mom urediti in omejiti pro
met v dolini Završnice, ki
postaja vse bolj priljubljena

izletniška točka na Zgor
njem Gorenjskem.
»Na ta način smo določi
li tudi maksimalno število
motornih vozil, ki lahko par
kirajo na tem območju. Na
drugih mestih v dolini Zavr
šnice bo parkiranje prepove
dano, kar bo jasno označeno
z ustrezno prometno signa
lizacijo, nepravilno parkira
nje pa bo nadziralo redar
stvo v okviru rednega nad
zora,« je dodal župan.
Cena parkiranja bo na
vseh treh parkiriščih za
osebna vozila znašala 0,50
evra na uro, dnevna dovolil
nica bo stala pet evrov.
Avtodomi, ki bodo lahko
parkirani le na parkirišču pri

trafopostaji, bodo za uro par
kiranja morali odšteti 1 evro,
za ves dan pa 10 evrov.
Cena parkiranja za av
tobuse, za katere sta zago
tovljeni dve mesti na parki
rišču pri jezeru, bo 5 evrov na
uro oziroma 25 evrov na dan.
Čas, v katerem se plaču
je parkirnina, bo med 6. in
22. uro.
Obenem bodo uvedli tudi
odškodnino za uporabo
gozdne ceste proti Valvasor
ju in Zelenici, kjer bosta po
stavljeni zapornici. Odško
dnina se bo plačevala med 4.
in 22. uro, cena za prehod pa
bo znašala 10 evrov.
4. stran

Prelepa Završnica; s ponedeljkom bo parkiranje v dolini plačljivo. / Foto: Tina Dokl

V zastojih skozi Jesenice domačini
Na občinskih cestah na Jesenicah, ki so jih turisti lani najpogosteje uporabljali za obvoz, so postavili
nove prometne znake, ki prepovedujejo promet za motorna vozila, razen za lokalni promet.
Urška Peternel
Jesenice – V času turistične
sezone so se lani na Jeseni
cah soočali s prometnimi za
stoji, saj so se mnogi vozni
ki zaradi gneče na avtocesti
odločili za obvoz po lokal
nih cestah. Občina Jeseni
ce je zato že pred nekaj me
seci začela aktivnosti, da bi
bilo letos zastojev čim manj.
Tako so pred kratkim na lo
kalnih cestah, ki so jih turi
sti lani najpogosteje uporab
ljali za obvoz, postavili pro
metne znake, ki prepovedu
jejo promet za motorna vozi
la, razen za lokalni promet.
4. stran

Bilo je kot na bojišču
Na velikem požarišču na Krasu, kjer je ogenj divjal
od 17. julija, so sodelovali tudi številni gasilci iz
vseh gasilskih zvez na Gorenjskem. Izkušnjo z
gašenja največjega požara v zgodovini Slovenije
sta z nami delila tudi gorjanski župan Peter Torkar
in Robert Vereš, gasilec iz vrst Prostovoljnega
gasilskega društva Šenčur.
3. stran

Eden od prometnih znakov, ki so jih postavili pred kratkim in dovoljuje le lokalni promet

Župan Gorij Peter Torkar se je pridružil gašenju na Krasu.

/ Foto: Gorazd Kavčič

/ Foto: arhiv Petra Torkarja
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Bodo pozimi
radiatorji mrzli

So župani izpolnili
obljubo

Vzameš telo kot
razgibano platno

Velike družine
na Brezjah

Ali lahko Gorenjce, ki se ogrevajo z
zemeljskim plinom, v prihajajoči
zimi zebe? Se bo tovrstno ogrevanje zelo podražilo? Odgovore smo
poiskali v družbi Domplan.

Participativni proračun izvajajo
tudi v občinah Bohinj, Jesenice,
Kranj, Medvode, Radovljica in Škofja Loka. Nekaj županov pa obljube ni držalo.

To je zgodba o tem, kako se je na
levi roki fotografinje Tine pojavila
še kar velika tetovaža. Tatu si boš
dala narediti? Aha. A k'r? Ja – ja. A
tak taprav ... tak, ki ne gre več dol?

Ustanova Anin sklad, ki že več kot
četrt stoletja povezuje družine z
več otroki, je na Brezjah pripravila
tradicionalno srečanje ob godu zavetnice ustanove, svete Ane.

Danes bo spremenljivo
oblačno s plohami in
nevihtami. Jutri dopoldne
se bo zjasnilo. V nedeljo
bo večinoma sončno.
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18/27 °C
jutri: delno sončno
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Vaše izkušnje
Drage naročnice in naročniki, julijski vročinski val je za nami,
čaka nas še poletno obarvani avgust. Dnevi, ko vročina nekoliko popusti le ponoči, so za marsikoga naporni in utrujajoči.
Ker še ne vemo, kakšne temperature nas čakajo avgusta, vas
prosimo, da z nami in našimi bralci delite svoje nasvete iz
prakse o tem, kako v hudi vročini poskrbite, da hiša oziroma
stanovanje ostane hladno. Zanima nas torej, kako poleti v
bivalnih prostorih ohranjate nižjo temperaturo od zunanje.
Zanima nas še, kako v tem sušnem obdobju skrbite za svoj
vrt, če ga seveda imate. Poletje je čas dopustov in z veseljem
bomo prebrali tudi kakšno vašo zgodbo in najlepše počitniške
dogodivščine. Vedno krajši dnevi nam dajejo slutiti, da jesen ni
daleč, z njo pa prihaja hladnejši čas, ko bo treba poskrbeti za
ogrevanje. Napišite nam, kako se pripravljate na zimo – tako
glede varčevanja z energijo kot tudi glede ozimnice, ali boste
kaj poletnih in jesenskih plodov iz narave prihranili za zimo
ali te navade nimate. Tudi če nam boste poslali kakšen preizkušen recept za marmelado ali vložene kumarice, ga bomo
veseli. Skratka, zapišite svoje dragocene izkušnje iz vsakdanjega življenja in jih delite z nami. Prispevke nam pošljite
na koticek@g-glas.si ali na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica
1, 4000 Kranj. Najzanimivejše bomo objavili in simbolično
nagradili. Veliko zdravja in vse dobro vam želimo.

www.gorenjskiglas.si

Darilo
Knjigo prejme MARTIN GAJSKI iz Tržiča.

Novi direktor družbe
Velika planina
Vodenje družbe Velika planina je prevzel
Tomaž Štefe.
Jasna Paladin
Kamniška Bistrica – Vodenje
družbe Velika planina, ki je v
stoodstotni lasti Občine Kamnik, je z 22. julijem prevzel mag. Tomaž Štefe iz Kranja, ki ima dolgoletne izkušnje z delom v turizmu, tako
doma kot v tujini.
Med drugimi je prvih pet
let vodil Hostel Celica v Ljub
ljani, ki je bil v tem obdobju
razglašen za najboljši hostel na svetu in najbolj inovativen slovenski turistični
produkt. Bil je tudi direktor
Zavoda za turizem in kulturo Kranj, organiziral in vodil
je potovanja po tujini, kot organizator potovanj je delal

tudi na turističnih križarkah. Nadzorniki družbe, ki
jih vodi Uroš Rak, so mu podelili polni, petletni mandat.
Na mestu direktorja je zamenjal Marka Anžurja, ki je
družbo kot vršilec dolžnosti vodil skoraj dve leti. Prav
v tem obdobju je družba izvedla nekaj večjih projektov, kot so asfaltiranje ceste
od Kranjskega Raka do Rakovih ravni in sprejetje strategije Velike planine za obdobje 2021–2030, prav pred
dnevi pa so se razveselili tudi
sedmih milijonov, ki so jih
za novo sedežnico prejeli na
javnem razpisu Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Z digitalnimi boni kupili največ slušalk
Kranj – Digitalne bone v vrednosti 150 evrov, ki so jih junija
prejeli učenci višjih razredov osnovne šole, dijaki in študenti,
je doslej izkoristila ena tretjina upravičencev. Po podatkih vladne službe za digitalno preobrazbo jih je do prejšnjega tedna
unovčilo 78.532 posameznikov v skupni vrednosti 11 milijonov
evrov. Bone lahko unovčijo za nakup računalniške opreme,
po podatkih so doslej kupili največ slušalk z mikrofonom,
sledijo prenosni, namizni ali tablični računalniki, tipkovnice,
miške in računalniški zasloni. Bone je treba izkoristiti do 30.
novembra. Kasneje bodo lahko bone za nakup računalniške
opreme koristili tudi starejši od 55 let, vendar šele po vključitvi
v katerega od 12-urnih programov neformalnega izobraževanja s področja digitalnega opismenjevanja. Seznam izvajalcev
izobraževanj bo vladna služba objavila najpozneje v začetku
avgusta, so sporočili.

Gorenjski glas
petek, 29. julija 2022

info@g-glas.si

Bodo pozimi radiatorji mrzli
Ali lahko Gorenjce, ki se ogrevajo z zemeljskim plinom, v prihajajoči zimi zebe? Se bo tovrstno
ogrevanje zelo podražilo? Odgovore smo poiskali v družbi Domplan.
Simon Šubic
Kranj – Zaradi situacije, povezane z vojno v Ukrajini, in
posledične grožnje po ustavitvi dobave zemeljskega
plina iz Rusije je zaskrbljen
tudi dobršen del prebivalstva, ki se greje na zemeljski
plin. Kako so pripravljeni na
morebitno ustavitev dobave ruskega plina, smo zato
povprašali kranjsko družbo
Domplan, ki z zemeljskim
plinom oskrbuje več kot
4400 odjemalcev, od tega je
nekaj več kot 4000 zaščitenih odjemalcev, med katere
sodijo predvsem gospodinjstva. Med Domplanove zaščitene odjemalce sodi tudi
82 skupnih kotlovnic, preko
katerih se ogreva in oskrbuje s toplo sanitarno vodo več
kot 8000 stanovanj in javnih ter poslovnih objektov.

Oskrba poteka normalno
Saša Krč, direktorica Domplana, poudarja, da v Sloveniji oskrba z zemeljskim plinom poteka normalno in
brez posebnosti, cena zemeljskega plina pa je na avstrijski borzi, ki določa tudi
ceno v Sloveniji, zelo nestabilna in nekajkrat višja kot
pred enim letom. V zadnjih
dneh se je gibala med 160 in
180 evrov/MWh.
»Če bi v prihodnosti prišlo do večjih prekinitev dobav zemeljskega plina v
Evropo, bo treba porabo

Kako bo v primeru ustavitev dobav ruskega plina poskrbljeno za ogrevanje? / Foto: Gorazd Kavčič
znižati v skladu s predpisi Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z
zemeljskim plinom, ki ga
je izdala Agencija za energijo RS (ARSE). V Sloveniji je bila s strani Agencije 12. julija razglašena stopnja zgodnjega opozarja-

»Ocenjujemo, da je
možnost težav pri oskrbi
zaščitenih odjemalcev v
naslednji kurilni sezoni
zelo majhna.«
nja, v okviru katere se odjemalce poziva k racionalni
rabi zemeljskega plina ter
obvešča industrijske odjemalce o verjetnosti zahtev
po zmanjšanju porabe ali

prekinitvi dobave po morebitni razglasitvi višje stopnje krize,« je dejala Krčeva.

Zaščiteni odjemalci
V primeru motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom
imajo zaščiteni odjemalci,
kamor sodijo gospodinjstva,
distributerji toplote za daljinsko ogrevanje in osnovne socialne službe, poseben status, ki jim zagotavlja prednostno oskrbo z zemeljskim plinom, je pojasnila Krčeva. »Glede cen zemeljskega plina za gospodinjstva in skupne kotlovnice pričakujemo, da bo vlada
v skladu s svojo najavo, kot
del ukrepov za blažitev posledic energetske draginje,
regulirala ceno zemeljskega

plina za prihajajočo ogrevalno sezono na način, ki bo
vzdržen tudi za dobavitelje.«
Domplan sicer aktivno sodeluje v okviru krizne skupine, ki jo vodi ARSE. »Znotraj skupine tekoče spremljamo razmere in pripravljamo
ukrepe ter aktivnosti za primere, če bi prišlo do stopnje
pripravljenosti ali celo stopnje izrednih razmer. Ker
zaščiteni odjemalci v Sloveniji predstavljajo približno
17 odstotkov skupne porabe, skladišča v Evropi pa so
napolnjena več kot 64-odstotno, ocenjujemo, da je
možnost težav pri oskrbi zaščitenih odjemalcev v naslednji kurilni sezoni zelo
majhna,« zaključuje direktorica Domplana.

Pri Ruski kapelici kratka slovesnost
Pri Ruski kapelici pod Vršičem, kjer zadnjo julijsko nedeljo tradicionalno poteka spominska slovesnost,
bo letos zaradi vojne v Ukrajini le kratek pietetni dogodek za člane ter prijatelje Društva Slovenija Rusija.
Urška Peternel
Kranjska Gora – V nedeljo
bo pri Ruski kapelici pod
Vršičem potekal kratek pietetni dogodek v organizaciji Društva Slovenija Rusija,
medtem ko drug program
ali spremljevalni dogodki
niso predvideni, so sporo-

kapelica potrebuje ljudi,
da v tišini prižgejo svečko
ali položijo venec. Za duše
umrlih pod plazom in proti
vsem vojnam, nasilju, uničenju in okrutnosti, v katero pelje slepo sovraštvo. Za
človečnost, strpnost in modrost. Za mir,« so zapisali pri
Društvu Slovenija Rusija.

Občina Kranjska Gora se je letos odločila, da ne
bo sodelovala pri organizaciji slovesnosti pri Ruski
kapelici. Bo pa v soboto v župnijski cerkvi Marijinega
vnebovzetja tradicionalna katoliška spominska maša.

Letošnja slovesnost pri Ruski kapelici bo skromnejša kot
prejšnja leta, ruskim vojakom, ki jih je ob gradnji ceste na
Vršič med prvo svetovno vojno zasul plaz, se bodo poklonili
s polaganjem venca, minuto tišine in pravoslavno molitvijo.
/ Foto: Gorazd Kavčič

čili iz društva. Žrtev tragičnega dogodka iz časov prve
svetovne vojne na slovenskih tleh se bodo spomnili s polaganjem venca, minuto tišine in pravoslavno
molitvijo.
»Letos, še bolj kot v preteklih desetletjih miru,

»S tem želimo okrepiti
sporočilo miru, ki ga trajno
nosi kapelica, in s svojo navzočnostjo na tem kraju ponovno opozoriti na pomen
tradicije, spoštljivega spomina, strpnosti in človečnosti,« so dodali. V Kranjski Gori pa bo v soboto v

župnijski cerkvi Marijinega
vnebovzetja tradicionalna
katoliška spominska maša.
Društvo Slovenija Rusija
je že februarja obsodilo rusko agresijo na Ukrajino ter
izrazilo solidarnost z ukrajinskim narodom in delom

ruske družbe, ki nasprotuje vojni. Ruski vrh so pozvali, naj nemudoma ustavi vojaške aktivnosti zoper Ukrajino in prepreči nadaljnje
žrtve, trpljenje in razdejanje
na ozemlju suverene sosednje države.

Aktualno
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Bilo je kot na bojišču

KOMENTAR
Alenka Brun

Francka, mati in dvorana

1. stran
Maša Likosar
Podhom, Voklo – Župan Gorij Peter Torkar se je skupini gasilcev iz PGD Podhom in PGD Gorje pridružil v četrtek, 21. julija. Kot je
pojasnil, so dan prej prejeli poziv, da je ob 3. uri zjutraj zbor pred gasilskim domom in naj tisti, ki bodo sodelovali pri gašenju, javijo
svojo prisotnost. »Med drugim je bilo zapisano, da moramo biti društva samooskrbna z vodo, napitki in hrano
za dvanajst ur,« je povedal
Torkar. Ob 4. uri so se vsa
gorenjska društva, ki so bila
tisti dan namenjena na Kras,
zbrala v Kranju, kar je bilo po
besedah Torkarja prva zanimiva izkušnja. »Ne vidiš pogosto toliko gasilskih vozil
na mestu,« je dejal.
Njihova enota je varovala linijo v dolžini približno 50 tekočih metrov ceste
v vasi Kostanjevica na Krasu. »Naša naloga je bila, da
spremljamo in preprečimo
ognju, da bi preskočil z ene
na drugo stran ceste,« je pojasnil. Navodila poveljstva
so zapovedovala tudi varčevanje z vodo in prepoved
sestopa s ceste v gozd oziroma travo. »Ta tem območju je še mnogo neaktiviranih granat iz prve svetovne
vojne. Vsakih petnajst minut smo slišali pok, ko je
granato razneslo. Zdelo se
je, kot da smo v vojnem sta-

O

Zbor gasilcev na Krasu / Foto: arhiv Peter Torkar
»Sprva se ti zdi, da zaradi
vročine niti ne čutiš telesa,
oči so bile močno razdražene zaradi dima, kasneje,
ko si v akciji, pozabiš na vse
moteče dejavnike in greš,
da bi pomagal. Res je tudi,
da ko zavohaš plastiko čelade in izveš, da ti primanjkuje vode, tedaj vseeno začutiš malce panike,« je dejal. Torkar je sodeloval tudi
pri evakuaciji prebivalcev
Kostanjevice na Krasu, pri
čemer je doživel še eno nenavadno izkušnjo. »Prebivalci se niso želeli evakuirati, celo upirali so se gasilcem in bili v določenih trenutnih žaljivi. Razumljivo
je, da sta med njimi vladala
panika in strah, mi smo na

zato ga je malce presenetilo,
da bodo prostovoljni gasilci, ki so sodelovali pri gašenju na Krasu, prejeli nadomestilo. »Ko gremo na intervencijo, nikoli ne pričakujemo plačila, saj bi s tem
razvrednotili pomen prostovoljstva, zato menim, da
bi morala nadomestila prejeti gasilska društva in ga
nameniti za izobraževanje
mladih in nakup opreme,«
je pojasnil ob prepričanju,
da je bil požar na Krasu dokaz, da so slovenski prostovoljni gasilci zelo dobro
pripravljeni.

Prvi gasilec, ki je
upravljal vodni top
Robert Vereš iz Šenčurja, ki je pri gašenju požara na Krasu doslej sodeloval petkrat, je prvi prosto-

osemdeset kilogramov ubojnih sredstev.«
Ko so se policistom pridružili tudi gasilci, se je vodni top po besedah Vereša izkazal kot učinkovito vozilo
za gašenje. »Problem gasilskih vozil je v tem, da se morajo gasilci fizično podati v
bližino ognjene nevarnosti,
da lahko gasijo. Pri vodnem
topu, ki ima črpalko za črpanje vode in šobe za brizganje, pa lahko vodni curek
v požar usmerjaš iz varnega
okolja vozila. S topom, kjer
sta bila vselej prisotna tudi
dva policista, smo se odzvali
v primerih, ko so gasilci na
določenem področju težje
krotili požar.« Kot so v sporočilu za javnost sporočili z
Generalne policijske uprave, je vodni top od gasilcev
prevzel delo na določenih

»Bilo je kot v filmu, nerealno. Zdi se, kot da si na
bojišču, pomagaš, kolikor le lahko, a pri tem čutiš
kanček strahu, saj ne veš, v kaj se zares podajaš. Na
območju naj bi namreč bilo po sicer nepreverjenih
podatkih na kvadratnem metru osemdeset kilogramov
ubojnih sredstev.«

Robert Vereš je prvi gasilec, ki je pomagal pri upravljanju
vodnega topa policije. / Foto: arhiv Robert Vereš
nju. V naši bližini se je zgodila tudi nesreča, saj je eno
od gasilk, na srečo v čelado,
zadel del bombe,« je dogajanje opisal Torkar in nadaljeval: »Vode je primanjkovalo,
zato smo morali z njo varčevati in jo uporabiti le, če se je
ogenj preveč približal cesti,
kar je bila tudi nenavadna izkušnja, saj smo vajeni, da ob
požarih z vodo ne varčuješ.«

Ozračje napolnjeno
z dimom
Ozračje je bilo po njegovih besedah napolnjeno z dimom, vročina je bila
neznosna, sence ni bilo.

srečo ohranili mirne živce,
in ko smo jim pojasnili, da
smo tu zato, da jim pomagamo, so pristopili k sodelovanju in se brez upiranja
evakuirali,« je pojasnil.
Torkar je obrtnik in nepoklicno opravlja funkcijo župana. »Delo, ki ga tisti
dan nisem opravil, je prišlo
na vrsto v naslednjih dneh.
Prostovoljni gasilci, ki so
zaposleni, pa so le z namenom, da gredo pomagat,
vzeli dopust,« je poudaril.
Torkar meni, da je prostovoljstvo ena najlepših poslanstev človeka, za katerega
nikoli ne pričakuje plačila,

voljni gasilec, ki je pomagal pri upravljanju vodnega
topa slovenske policije. Vodni top s kapaciteto rezervoarja 10 tisoč litrov vode so sicer na območje požarov poslali z namenom, da gasilce oskrbuje z vodo, kasneje pa je sodeloval tudi pri samem gašenju požara. »Policisti so me kot gasilca tehnika med oskrbovanjem naše
enote z vodo prosili za pomoč pri upravljanju topa in
z veseljem sem se odzval,«
je povedal Vereš, izkušnjo
pa opisal: »Bilo je kot v filmu, nerealno. Zdi se, kot da
si na bojišču, pomagaš, kolikor le lahko, a pri tem čutiš
kanček strahu, saj ne veš, v
kaj se zares podajaš. Na območju naj bi namreč bilo po
sicer nepreverjenih podatkih na kvadratnem metru

koridorjih, kjer je bilo z močenjem terena treba ustvarjati in vzdrževati požarne
pregrade za zadrževanje ognja, gasilci pa so ekipe lahko zato tudi prerazporedili na druga žarišča. »Vodni
top je svoje delo opravil odlično, prav tako pa se njegove sposobnosti zaradi vključenosti v gašenje niso v ničemer poslabšale,« so med
drugim zapisali.
Vereš se je na Kras zadnjič
podal v torek, ko je pomagal pri odkrivanju in gašenju poslednjih žarišč, a kot
pravi, je v nenehni pripravljenosti in bo na pomoč priskočil vselej, ko bo ta potrebna. »Prepričan pa sem, da
bo Verešev top, kot smo ga
ljubkovalno poimenovali, še
večkrat na razpolago za gašenje,« je sklenil.

bičajno sobotno poletno jutro na vasi.
V lokalu pri sosednji
mizi dva pijeta kavo in se goreče pogovarjata o gradu Dvor v
Preddvoru in o novi fasadi, ki
bo stavbo resnično polepšala.
Konec je tudi ugibanja o tem,
kakšne barve bo. Eden od njiju omeni še novo športno dvorano, drugi doda, ali je slišal,
da bodo rušili telovadnico. Zdi
se mu čudno, da bodo porušili »čisto dobro« telovadnico ...
Ker sem na omenjeno temo
v preteklosti slišala tudi že pripombo, da ima občina očitno preveč denarja in kaj bo
Preddvoru nova športna dvorana ter ali ne delajo tudi
športnega parka, sem se počutila kot v šali o Francki in njeni materi – strela je udarila v
transformator, vest se je razširila po vasi, a ker je vsak nekaj
dodal ali odvzel, preden je povedal naprej, je na koncu nastala »novica«, da je treščilo v
Franckino mater. Namreč v
primeru telovadnice gre tudi
za širitev šole, reševanje prostorske stiske na dolgi rok.
Spomnimo: gre za največji projekt v Občini Preddvor
doslej in že projekt sam nosi
naslov Gradnja športne dvorane s širitvijo šole Preddvor.
Projekt obsega rušitev obstoječe
telovadnice ter gradnjo novega objekta. Šola bo tako dobila novo športno dvorano oziroma telovadnico, nove učilnice,
jedilnico, razdelilno kuhinjo.
Objekt bo v kletnem delu povezan z vrtcem, kar bo vrt-

cu omogočilo dostop do telovadnih površin, pridobili bodo
tudi prostor za dodatno igralnico. Cena celotne investicije je 7,5 milijona evrov, od tega
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport po sklepu sofinancira nekaj manj kot 1,3
milijona evrov, nekaj denarja pričakujejo od Eko sklada,
za tri milijone evrov so na občini vzeli kredit, preostalo so
lastna sredstva. In na tej točki se lahko vrnemo v leto 2019,
ko je v drugi polovici leta Občina Preddvor na svoj davčni
podračun prejela 4,7 milijona
evrov. To je bila vsota, ki je izhajala iz obdavčitve. O tem so
mediji takrat veliko poročali in
tudi ugibanj, čigav naj bi ta denar bil, ni manjkalo. Nekaj denarja so na občini porabili za
poplačilo kreditov in občina je
lahko začela razmišljati tudi
o izvedbi tako velikega projekta, kot je gradnja nove športne
dvorane s širitvijo OŠ Matije Valjavca. Načrt je, da avgusta začnejo rušiti (staro) telovadnico, septembra pa začnejo
gradbena dela, ki bi se zaključila decembra prihodnje leto.
Celoten projekt bi zaključili v
letu 2024.
Novi ravnatelj šole je v
Preddvoru tako komaj prestopil prag svojega kabineta, ko je
ugotovil dejansko razsežnost
projekta, a ker rešujejo tudi
prostorsko stisko razredov za
nadaljnjih od šest do deset let,
kot nam je nedavno že zaupal,
pa se pravzaprav veseli končnega rezultata.

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Urša Peternel, Simon Šubic
UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI:
Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Maša Likosar, Jasna Paladin, Urša Peternel,
Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik,
Ana Šubic, Simon Šubic, Ana Volčjak Aleksič
stalni sodelavci:
Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik, Miha Naglič
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

V zastojih skozi
Jesenice domačini
1. stran
Gre za ceste skozi Podmežaklo, Cesto Toneta Tomšiča in cesto, ki vodi za Savo do
Hrušice. V kratkem pa bodo
podobne znake, ki bodo prepovedovali zavijanje na lokalne ceste, postavili še na
državni regionalni cesti R2
skozi Jesenice.

in policisti,« so pojasnili na
Občini Jesenice.
Obenem bodo v sodelovanju z Darsom in policijo skušali pravočasno omejevati izvoz z avtoceste na izvozu Jesenice vzhod (Lipce) v smeri Jesenic. V dogovoru z avstrijskimi varnostnimi organi pa naj bi prilagodili tudi

In kaj šteje za lokalni promet? Na Občini Jesenice
so pojasnili: »Lokalni promet na območju omejene
uporabe javne ceste je promet motornih vozil, ki
imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet
motornih vozil, katerih vozniki oziroma lastniki
imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče,
normalno bodo lahko seveda vozila tudi dostavna
vozila, komunalna vozila, avtošole ... Vsi s stalnim ali
začasnim prebivališčem v občini ter tisti z izhodiščem
in/ali ciljem na Jesenicah bodo torej lahko uporabljali
omenjene ceste, drugi pa ne.«
Kot so pojasnili na Občini
Jesenice, želijo s postavitvijo znakov sprostiti pritisk na
lokalne ceste, ki bodo ostale
namenjene le lokalnim prebivalcem, tranzitni promet
pa bo speljan le po eni poti
skozi Jesenice.

Zapore tudi v navigacijski
sistem
»Znake bomo skušali
vključiti tudi v Googlov navigacijski sistem, kar bo pomenilo, da bo turiste že sam
navigacijski sistem opozoril, da neka pot ni dovoljena za obvoz. Dodatni nadzor pa bodo v največji možni meri izvajali tudi redarji
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način nadzora državne meje
v času največjih zastojev.

Potrpljenje in strpnost
»Čeprav se zavedamo, da
se zastojem popolnoma ne
bomo mogli izogniti, sploh
zato, ker je turistična sezona
letos še posebej v razmahu,
pa se skupaj z redarstvom,
policijo ter Darsom trudimo
z ukrepi, ki bi zastoje čim
bolj omilili oziroma bi čim
manj obremenjevali vsakodnevno življenje prebivalcev Jesenic. Seveda pa bo zagotovo tudi letos potrebnega
nekaj potrpljenja in strpnosti lokalnega prebivalstva,« so
še povedali na občini.

So župani izpolnili obljubo
Participativni proračun izvajajo tudi v občinah Bohinj, Jesenice, Kranj, Medvode, Radovljica in Škofja
Loka. Nekaj županov pa obljube, da bodo participativni proračun uvedli, ni držalo.
Urška Peternel
Kranj – Na inštitutu Danes je
nov dan so pred lokalnimi volitvami leta 2018 vse županske kandidate (bilo jih je 275)
pozvali k izvedbi participativnega proračuna. Po štirih letih je svojo obljubo izpolnilo
le 24 od 56 izvoljenih županj
in županov, ki so se k temu
zavezali, so sporočili z inštituta. Kot so poudarili, gre pri
tem za eno najpomembnejših oblik neposrednega vključevanja občanov v delo lokalne samouprave, ki prinaša
številne pozitivne učinke.

Šest gorenjskih županov
držalo obljubo
In v katerih gorenjskih občinah so kandidati, ki so leta
2018 postali župani in zdaj
zaključujejo mandat, držali obljubo in participativni
proračun izvajajo? Po podatkih inštituta so to občine Bohinj, Jesenice, Kranj, Medvode, Radovljica in Škofja
Loka.
Kot so zapisali na inštitutu, pa trije gorenjski župani,
ki so se pred volitvami zavezali k izvedbi participativnega proračuna, obljube niso
držali, in sicer župani Domžal, Preddvora in Žirovnice.

Nejasnost pri Žirovnici
Pri tem se glede Žirovnice pojavlja nejasnost, saj
smo tudi v našem časopisu večkrat pisali, da v žirovniški občini participativni

Participativni proračun uspešno izvajajo na Jesenicah, kjer so občani kot enega od 21
projektov izglasovali tudi ureditev fasade Gledališča Toneta Čufarja. / Foto: Nik Bertoncelj
proračun izvajajo in vsako leto uresničijo en izbrani projekt. A kot je pojasnil
Nejc Horvat z inštituta, Občina Žirovnica sicer izvaja
participativni proces, v katerem se z občankami in občani posvetuje glede izvedbe
projektov v lokalnem okolju,
in sicer preko tako imenovanih vaških odborov.
»A pri tem ne gre za participativni proračun. Ključno pri participativnem proračunu je, da v tem procesu
soodločanja javnosti ne sme
biti nobenega posrednika –
niti tistega, ki podaja predloge, niti tistega, ki odloča, ali
bodo predlogi dejansko izvedeni. V Žirovnici končne

predloge podajo vaški odbori, izbere pa jih komisija,
ki jo imenuje župan,« je dejal. Pri participativnem proračunu predlagatelju oziroma predlagateljici projekta

Participativni proračun
po podatkih inštituta
izvaja 39 od 212
slovenskih občin.
za izvedbo ni treba pridobiti podpore župana oziroma
občinskih funkcionarjev,
ampak podporo drugih občank in občanov, je poudaril Horvat.
»Proces, ki ga izvajajo v Občini Žirovnica,

sicer pozdravljamo, saj vsako vključevanje javnosti v
delo občine in izvedbo projektov v lokalnem okolju prinaša pozitivne učinke, a ga
ne smemo označiti kot participativni proračun,« je še dodal Nejc Horvat.

Participativni proračun v
čim več občin
Participativni proračun je
proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela javnih sredstev za
izvedbo projektov v lokalnem okolju neposredno odločajo občani, ki projekte
predlagajo in o njih glasujejo. Na inštitutu si želijo, da bi
ga uvedli v čim več občinah.

Parkiranje v dolini Završnice plačljivo
1. stran
»Spoznali smo, da so
gozdne ceste čezmerno
obremenjene tudi zaradi turizma, kajti na stotine vozil
gre proti Valvasorjevemu
domu, od koder se pohodniki lahko podajo na okoliške
gorske vrhove. Z uvedbo odškodnine, ki bi lahko omejila promet, bomo prispevali tudi k varovanju gozda in
naravnega okolja,« je pojasnil župan.

parkiranje, ki stane 20
evrov, prav tako letne dovolilnice za uporabo gozdnih
cest po ceni 25 evrov. Neobčani pa bodo lahko kupili le
letno dovolilnico za parkiranje, ki bo stala 50 evrov.
Župan svetuje vsem upravičencem, naj se obrnejo na
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, kjer bodo lahko dovolilnice v obliki kartice naročili in prevzeli, vloga za izdajo pa je na spletni
strani Občine Žirovnica.

Letne dovolilnice

Denar za vzdrževanje

Za uporabo parkirnih površin in gozdnih cest v dolini Završnice bodo na voljo letne dovolilnice, ki
bodo veljavne od 1. avgusta 2022 oziroma eno leto
od datuma nakupa. Lastniki nepremičnin, lastniki in
najemniki planinskih koč
ter agrarne skupnosti bodo
za uporabo gozdne ceste

Kot je ob tem še poudaril
župan, bodo sredstva iz naslova odškodnine za uporabo gozdnih cest skladno
z zakonom o gozdovih namenili za vzdrževanje gozdnih cest. »Občina iz proračuna letno nameni približno 25 tisoč evrov za vzdrževanje gozdnih cest v smeri Valvasorja in Zelenice. Z

Uredili so tri parkirišča s skupno osemdesetimi parkirnimi mesti. / Foto: Tina Dokl
prejeli brezplačne dovolilnice, pri čemer bodo morali plačati le izdelavo in izdajo dovolilnice. Nekaterim

upravičencem, kot so izvajalci del v gozdovih, intervencijske službe, inšpekcijske službe ..., bodo

dovolilnice izdali po uradni dolžnosti. Žirovniški
občani imajo možnost nakupa letne dovolilnice za

odškodnino bomo tako razbremenili integralni del proračuna,« je dejal župan. Denar od parkirnin bodo porabili za vzdrževanje in urejanje Rekreacijskega parka
Završnica.

Na območju občine
Žirovnica bodo to edina
plačljiva parkirišča,
vsa druga ostajajo
brezplačna.
Občina Žirovnica bo sredi avgusta in septembra v
sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije izvedla
monitoring, s čimer bodo
dobili podatke o količini
prometa. »Če bomo ugotovili, da se promet zaradi plačila odškodnine ni zmanjšal, bomo v naslednjem
letu ukrepe prilagodili,« je
še povedal župan.
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Od tujskih sob do zelene oaze
V soboto je minilo natanko sto dvajset let, odkar se je v knjigo gostov v takratnih Koširjevih sobah za tujce v Kranjski Gori vpisala prva gostja.
Marjana Ahačič
Kranjska Gora – Koširjevo
domačijo, danes edino turistično kmetijo v Kranjski
Gori, danes vodita Aleš Košir in njegova soproga Gabriela, ki sta že četrta generacija, ki ohranja družinsko
tradicijo ukvarjanja s turizmom.
Na slikoviti domačiji v
osrčju Kranjske Gore, tik ob
Petacovem mostu čez potok
Pišnica, sprejemata obiskovalce z vsega sveta. »Poljaki,
Nizozemci, Danci, Madžari,
Francozi, Čehi, Italijani ...«

naštevata, koga vse gostita
na dan, ko praznujejo okroglo obletnico.
Posebnega praznovanja
si zaradi obilice dela žal nista mogla privoščiti, pravita;
večino skrbi za goste, hišo
in vrt namreč opravita kar
sama, s tem, da Aleš opravi tudi ogromno dela v gozdu; sploh zadnja leta, ko je
tam zaradi odpravljanja škode po lubadarju še posebno
veliko dela.

Požar uničil domačijo
Aleš izvira iz znane
kranjskogorske
družine

Pri Koširjevih skrbno hranijo knjigo gostov, v katero se je
pred natanko 120 leti prva vpisala Amalie Ribitsch, ki je v
Kranjsko Goro pripotovala v spremstvu vnuka Konrada in
kuharice. / Foto: Gorazd Kavčič

Koširjevih; njegov dedek Jožef, lesni trgovec, in njegova
žena, Primorka Matilda, sta
bila tista, ki sta odprla gostilno in začela oddajati tujske
sobe, gostišče pa je bilo ves
čas dobro obiskano; med gosti je bil denimo celo Ivan
Cankar.

»V sezoni pred epidemijo
se je zgodilo, da sva
imela v enem samem
mesecu goste iz kar 24
različnih držav,« povesta,
utrujena od obilice dela, a
z nasmehom na obrazu,
kajti delo z gosti, klepet,
pohvala ... jima res veliko
pomenijo.
A na zadnji dan druge svetovne vojne, 7. maja 1945, je
gostišče zajel velik požar in
večina od treh stavb je pogorela do tal. Družina se je morala začasno naseliti pri sosedih, za preživetje pa sta
Alešev oče Jože in mama
Marja kmalu začela oddajati sobe. Sčasoma so ponudbo razširili v novozgrajeni
hiši, ko je po letu 1990 vodenje domačije prevzel Aleš
z ženo Gabrielo, pa se je lotil

Zakonca Košir v redkih trenutkih oddiha na klopci pred domačijo
gradnje še ene, apartmajske hiše. Leta 2002, ob stoti
obletnici prvega vpisa v knjigo gostov, so dobili tudi uraden naziv turistična kmetija
z nastanitvijo.

Lokalna kmetija z gosti z
vsega sveta
Danes imajo pri Koširjevih na voljo 17 postelj v treh
apartmajih in treh sobah, gostje pa prihajajo z vsega sveta. »V sezoni pred epidemijo se je zgodilo, da sva imela

v enem samem mesecu goste iz kar 24 različnih držav,«
povesta, utrujena od obilice
dela, a z nasmehom na obrazu, kajti delo z gosti, klepet, pohvala ... jima res veliko pomenijo, pravita.
Tudi hčerki Vera in Katja sta obiskovali turistično
šolo, le da ena izkušnje nabira na drugi strani Karavank,
v sosednji Avstriji, mlajša pa
živi na drugem koncu Slovenije. Vera je pred nekaj leti
diplomirala iz turizma na

višji strokovni šoli, v diplomski nalogi pa je na imeniten
način proučila Turistično
kmetijo Košir od njenih začetkov do danes in postavila odlične temelje za nadaljnji razvoj turizma na domači kmetiji. A žal, pravi Aleš,
v lokalni skupnosti ni dovolj
posluha za njihove načrte, tako da za zdaj ostajajo v
okvirih, ki so jih postavili že
pred leti: zelena oaza miru
bo robu vrveža živahnega
središča Kranjske Gore.

Goodyearovi prostovoljci pomagajo

Praznik v Radovljici

Zaposleni v kranjski družbi Goodyear so v okviru projekta Boljša prihodnost v preteklih mesecih na
Gorenjskem izvedli kar sedem prostovoljnih akcij.

Ob občinskem prazniku tudi letos pester program
prireditev, osrednja slovesnost pa bo v ponedeljek
zvečer v Grajskem parku.

Simon Šubic

Marjana Ahačič

Kranj – V kranjski družbi
Goodyear letos nadaljujejo
družbeno odgovorni projekt
Boljša prihodnost, navdihujoča kultura, s katerim podpirajo lokalne skupnosti. Sedem prostovoljnih projektov
so njihovi zaposleni v preteklih mesecih izvedli tudi na
Gorenjskem.
Radioklubu Kranj so na
1562 metrov visokem Blegošu pomagali pri obnovi energetske postaje in rušne kritine na glavni postojanki, na
vadišču Kluba lokostrelcev
Kranj pa pomagali pri menjavi 145 metrov dotrajane zaščitne ograje. Enajst zaposlenih
je združilo moči s člani Kulturno-turističnega društva
Pod krivo jelko in pomagalo pri ureditvi podstrehe
Vogvarjeve hiše v Spodnjih
Dupljah, čiščenju prostorov
in rekvizitov stalne razstave,
zasadili pa so tudi zeliščni
vrt. Pomoč so ponudili materinskemu domu Kranj, kjer
so pomagali pri obnovi železnih vhodnih vrat in otroških

Radovljica – Radovljica enega od dveh občinskih praznikov praznuje 5. avgusta,
na dan, ko je bil leta 1941 na
Vodiški planini na Jelovici
ustanovljen Cankarjev bataljon. Letos ob osrednja slovesnost ob občinskem prazniku že v ponedeljek, 1. avgusta, ob 18.30 v Grajskem parku v Radovljici; če bo deževalo, pa v Linhartovi dvorani.
Osrednja pozornost bo
namenjena
občinskim
nagrajencem: Evi Pogačar,
ki bo za aktivno članstvo v
Gorski reševalni službi, Civilni zaščiti in Rdečem križu prejela veliko plaketo
Občine Radovljica, Boženi Kolman Finžgar, Jeleni Horvat in Iris Breganski, ki bodo prejele plakete Občine Radovljica, in
drugim izjemnim posameznikom in združenjem, ki
jim bo župan podelil pečate in medalje Občine Radovljica. Kulturni spored
bodo tudi letos oblikovali
udeleženci poletne operne

Prostovoljci Goodyeara so pomagali tudi urediti prostore v Vogvarjevi hiši v Spodnjih
Dupljah. / Foto: Goodyear
igral, s pomočjo podizvajalca
pa so poskrbeli tudi za urejanje visoke žive meje in čiščenje žlebov.
Tri skupine Goodyearovih zaposlenih pa so poskrbele, da se bodo otroci iz
vrtcev Kokrica in Orehek v
Kranju ter Waldorfskega vrtca v Radovljici pobližje spoznali z rastlinstvom in pomenom samooskrbe. Na vseh

lokacijah so namreč postavili visoke grede, v katerih bodo
otroci sadili ter vzgajali jagode, zelenjavo in zelišča ter
poskrbeli za ureditev okolice.
Boljša prihodnost, Navdihujoča kultura je Goodyearov globalni program družbene odgovornosti, s katerim spodbujajo svoje zaposlene k aktivnemu sodelovanju v lokalnem okolju.

»Do sedaj izvedene prostovoljne akcije, ki jih zaposleni predlagajo sami, so narisale nasmehe na številne obraze, do septembra pa bodo
Goodyearovci priskočili na
pomoč še nekaterim drugim
organizacijam in s tem prispevali k boljši prihodnosti v
slovenskih lokalnih skupnostih,« so napovedali v kranjskem podjetju.

akademije maestra Georga
Pehlivaniana.
V prazničnih dneh se
bodo tudi letos v Radovljici zvrstile številne tradicionalne prireditve: Srečanje
mest na Venerini poti s srednjeveško tržnico obrtnikov in rokodelcev iz vse Slovenije na Linhartovem trgu
v Radovljici bo v nedeljo od
10. do 19. ure.
V Grajskem parku bo slovesnosti ob občinskem prazniku v ponedeljek, 1. avgusta, ob 20. uri sledila Opera
za ljudi s koncertno izvedbo
opere Carmen, v torek, 2. avgusta, ob 20. uri koncert Klemena Slakonje in Small banda Ni da ni. V sredo, 3. avgusta, ob 21. uri pa bo v poletnem kinu v Grajskem parku
na ogled dokumentarni film
Ena za reko: Zgodba Save.
Spominsko srečanje, ki ga
ob 81. obletnici ustanovitve
Cankarjevega bataljona tradicionalno organizira Združenje borcev za vrednote
NOB, bo prihodnjo soboto,
6. avgusta, ob 11. uri na Vodiški planini.
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Dobro skrita
knjižnica
Marca letos je prebivalce Bleda in okolice razveselila selitev Knjižnice Blaža Kumerdeja v nove, ustreznejše
prostore v lepi stavbi na Ulici Jule Vovk Molnar. A glej ga
šmenta: kdor jo je hotel obiskati, je – tudi če je vedel pravi naslov – začudeno obstal
pred poslopjem, na katerem
je pisalo le: Medgeneracijski center Vezenine Bled. In
tako je še sedaj, sredi poletja –
le na skromnem lističu nekje
na vratih piše, da je knjižnica v drugem nadstropju stavbe. Res se sprašujem, zakaj je
tako, in ne najdem odgovora.

Težko verjamem, da se občina sramuje nove pridobitve in
jo nekako »skriva« pred prebivalci, ko bi moralo biti ravno
obratno in naj bi bila ponosna nanjo ter naj bi občane z
napisi usmerjala k njej. Tako
delajo marsikje in prebivalcem Bleda ni treba iti daleč,
če bi se želeli prepričati o tem
– le do bližnje Radovljice, kjer
smerokaz napotuje do nove
knjižnične stavbe. In da na
poslopju piše, katera ustanova
(ali več njih) domuje v njem,
bi moralo biti več kot samoumevno A kot kaže primer blejske knjižnice, nekaterim vendarle ni. Najbrž bi bilo prav
izvedeti, zakaj je tako.
Aleš Berger, Bled

Pred Maistrov spomenik
položili venec
Jasna Paladin
Kamnik – Člani Društva general Maister Kamnik so v
torek počastili spomin na
generala Rudolfa Maistra in
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skupaj z županom Matejem
Slaparjem ob njegov spomenik na Trgu talcev položili
venec. Rudolf Maister, ki je
bil rojen v Kamniku, je umrl
26. julija 1934.

Venec sta položila predsednik Društva general Maister
Kamnik Jože Berlec in župan Matej Slapar. / Foto: Jasna Paladin

Kamniški nogometaši dobili
umetno travo
Občina Kamnik je zaključila prvo fazo prenove Športnega parka Virtus, v okviru katere so veliko
nogometno igrišče preuredili v igrišče z umetno travo. Naložba je vredna več kot pol milijona evrov.
Jasna Paladin
Kamnik – Občina Kamnik
je v tem letu posebno pozornost namenila urejanju
športne infrastrukture, ena
pomembnejših investicij je
zagotovo prenova Športnega parka Virtus.
Župan Matej Slapar opozarja, da je športna infrastruktura v občini v primerjavi s primerljivimi občinami zelo podhranjena, saj
na tem področju večjih vlaganj ni bilo nekaj desetletij. »Prenova športnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Virtus je ena
prvih večjih investicij. Nogomet ima v Kamniku več
kot 100-letno tradicijo, Športni park Virtus pa neizkoriščen potencial za ureditev
športno-rekreativnih površin,« pravi župan, ki je vodenje tega zahtevnega projekta sicer zaupal podžupanu
Bogdanu Pogačarju. »Kamniški nogometaši na dodatne vadbene površine čakajo že vrsto let, saj razen glavnega igrišča na Stadionu prijateljstva v Mekinjah nimajo
ustreznih površin za trening
in izvedbo tekem mlajših selekcij. Z izgradnjo velikega
nogometnega igrišča z umetno travo želimo mladim nogometašem zagotoviti kakovostne in primerljive pogoje
za trening in izvedbo tekem,

Končana je prva in tudi najobsežnejša faza prenove Športnega parka Virtus – preureditev
velikega nogometnega igrišča v igrišče z umetno travo, vključno z izvedbo sistema drenaže
igrišča, postavitvijo lovilnih mrež in opremo igrišča. / Foto: Jasna Paladin
kot jih imajo nogometaši v
sosednjih klubih, pravi podžupan, vesel, da jim je za
projekt uspelo pridobiti tudi
nekaj nepovratnih sredstev.
Projekt prenove športnega
parka Virtus – Ureditev velikega nogometnega igrišča z
umetno travo so prijavili na
razpis Fundacije za šport RS
in razpis Nogometne zveze
Slovenije. S projektom so
bili na obeh razpisih uspešni, in sicer so v okviru Fundacije za šport opravičeni do
45.210 evrov, s strani Nogometne zveze Slovenije pa bo
projekt podprt v višini 40 tisočakov. Celotna vrednost

investicije znaša več kot pol
milijona evrov.
Pripravo idejne zasnove
so na občini začeli že v lanskem letu, projekt pa so razdelili na več faz. Končana je
prva in tudi najobsežnejša –
ureditev velikega nogometnega igrišča v igrišče z umetno travo, vključno z izvedbo sistema drenaže igrišča,
postavitvijo lovilnih mrež
in opremo igrišča. Jeseni je
bila pripravljena projektna
dokumentacija za izvedbo
del, na podlagi katere je bil v
februarju izveden javni razpis za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del. V začetku

Kranjskemu zavodu mnenje s pridržkom
Računsko sodišče je v reviziji poslovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj v letu 2020 odkrilo več napak. Večino so že odpravili,
pravi zdajšnji direktor Klemen Malovrh.
Simon Šubic
Kranj – Računsko sodišče je
revidiralo pravilnost poslovanja Zavoda za turizem in
kulturo Kranj (ZTKK) v letu
2020 in mu izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je ZTKK naročal storitve v vrednosti 42.527 evrov
v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, seznam javnih naročil, objavljen na portalu javnih naročil, pa ni zajemal vseh naročil.
Revizijsko poročilo še razkriva, da je ZTKK pred dvema letoma ravnal v nasprotju z zakonom o sistemu plač
v javnem sektorju, ker z direktorjem ni sklenil aneksa
k pogodbi o zaposlitvi glede uvrstitve v nov plačni

razred. Tedanji direktor Tomaž Štefe je bil sicer na podlagi z uredbo o plačah direktorjev, ki je začela veljati 1.
januarja 2018, pravilno razvrščen iz prejšnjega 45. v
47. plačni razred, vendar pa
predsednik sveta zavoda z
njim ni podpisal tudi ustreznega aneksa.

Kršena pravica do počitka
Računsko sodišče je
tudi ugotovilo, da je bila v
nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih nekaterim
javnim uslužbencem kršena
pravica do dnevnega počitka, prenos ur v naslednji mesec ni potekal v skladu z notranjim aktom, saj so javni
uslužbenci v naslednji mesec prenašali večji presežek

ur od dovoljenega. Poleg
tega je zavod javnim uslužbencem zagotavljal nekatere pravice v večjem obsegu,
kot je to določeno v zakonu,
podzakonskem predpisu ali
s kolektivno pogodbo.

javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj pa
direktor ni sprejel cenika
za najem stojnic in hišk na
prireditvah ter ni pripravil
akta v zvezi s postopki javnih razpisov za izvedbo pro-

V nasprotju z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za turizem in kulturo Kranj pa direktor ni
sprejel cenika za najem stojnic in hišk na prireditvah.
V nasprotju z zakonom
o računovodstvu in pravilnikom o popisu sredstev in
obveznosti do virov sredstev
o uničenju opreme ni odločal svet zavoda, ki tudi ni
obravnaval letnega poročila za leto 2020. V nasprotju z odlokom o ustanovitvi

gramov in projektov s področja dela zavoda.
Računsko sodišče je od
ZTKK zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalni ukrep za odpravo ugotovljene nepravilnosti v zvezi s pripravo

akta, s katerim bodo urejeni postopki javnih razpisov za izvedbo programov
in projektov.

Skoraj vse kršitve že
odpravili
Direktor ZTKK Klemen
Malovrh je za Gorenjski glas
povedal, da je bilo revidirano leto 2020, sam pa je nastopil v vlogi v. d. direktorja od 14. julija tega leta. »Kot
so mi na Računskem sodišču pojasnili, je bilo mnenje s pridržkom izrečeno na
račun številnih manjših napak. Večina pripomb na poslovanje je bila za prvo polovico leta. Ne glede na obdobje nastanka napak smo se
na ZTKK v času revidiranja
zelo potrudili in skoraj vse

aprila so na gradbišču zabrneli gradbeni stroji ter začeli dela, ki se bodo zaključila
v začetku avgusta.
V drugi fazi prenove Športnega parka Virtus, ki je v
proračunu načrtovana v letu
2023, je predvidena izgradnja elektrokabelske kanalizacije in postavitev štirih
stebrov s svetilnimi elementi za razsvetljevanje igrišča
ter postavitev montažnih tribun. Idejna zasnova predvideva tudi možnost umestitve
malega nogometnega igrišča na zgornjem platoju in v
zadnji fazi prenovo objekta s
spremljajočimi prostori.

pripombe oziroma kršitve
že sproti odpravili. Posledično nam je Računsko sodišče izdalo le en ukrep, in sicer
moramo sestaviti pravilnik o
postopkih javnih razpisov za
izvedbo programov in projektov na ZTKK,« je pojasnil.

Kaj pravijo na mestni
občini
Na MOK ugotavljajo, da
ugotovljene pomanjkljivosti
segajo večinoma v čas mandata prejšnjega direktorja
zavoda Tomaža Štefeta, ki
je junija 2020 odstopil s položaja, večino nepravilnosti pa so v ZTKK že odpravili. »Zavod je dolžan izvesti
samo en popravljalni ukrep,
in sicer pripraviti akt, s katerim bodo opredelili postopke javnih razpisov za programe in projekte. Po zagotovilih direktorja bo nared najkasneje do konca oktobra, ko
je tudi rok za odzivno poročilo zavoda na ugotovitve revizije Računskega sodišča,«
so pojasnili.
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Mednarodno srečanje mladih
Bašelj, majhen kraj v občini Preddvor, je gostil Mednarodno srečanje mladih. Organizatorji so bili z odzivom zadovoljni.
Alenka Brun
Bašelj – V sodelovanju z Občino Preddvor sta RK in TD
Bašelj minuli konec tedna v
Bašlju organizirala Mednarodno srečanje mladih. Ker
so se na povabilo nekje odzvali celo starši otrok, so organizatorji srečanja našli rešitev tudi za njihovo nastanitev in prehrano.

bilo okoli trideset – pa so bili
Slovenci, Hrvatje, Nemci, ki
sicer živijo na Hrvaškem, pa
tudi Ukrajinci. Stari so bili
petnajst let in več.
Mi smo jih obiskali v nedeljo, ko so se ravno vračali z obiska Doma na Lovrencu, kjer so se okrepčali z znamenitimi Ankinimi krofi, v
dolini potoka Belica pa jih je
s kosilom pričakal Boštjan

Glavni cilj je bilo druženje ljudi iz različnih držav,
spoznavanje novih ljudi in kultur, pogovori, igra in
seveda tudi zabava.
Širin in Zarin Badii, Urška in Nina Roblek ter Zala
Šenk so predstavnice skupine mladih iz Bašlja, ki so poskrbele, da je program srečanja potekal nemoteno. Glavni cilj je bilo druženje ljudi
iz različnih držav, spoznavanje novih ljudi in kultur,
pogovori, igra in seveda tudi
zabava. Udeleženci Mednarodnega srečanja – teh je

Roblek. Skuhal je chilli con
carne oziroma čili z mesom,
medtem ko je Mehyar Badii
poskrbel za tiste, ki mesa ne
jedo, in je priljubljeno jed
na žlico pripravil na sojini
osnovi.
Udeleženci so bili z organizacijo zadovoljni, med
njimi pa so bili tudi taki, ki
Bašelj poznajo in se tja z veseljem vračajo. Tako se je

Bašelj je minuli konec tedna gostil Mednarodno srečanje mladih. / Foto: Alenka Brun
Morena Scotti Andrić odločila, da bo na srečanju ostala s štirimi od sicer petih
otrok. »Mož je tokrat ostal
doma,« se je pošalila Hrvatica in dodala, da je bila
prvič v Bašlju pred tremi
leti, na Sv. Lovrenc pa se je

tokrat povzpela prvič. Zamira Djumashalieva – sicer
iz Kirgizistana – se je v Veliko Gorico na Hrvaškem primožila pred 14 leti. Srečanju sta se ravno tako štirim
otrokom tokrat pridružila
oba s soprogom Josipom.

Širin in Zarin Badii, Zala Šenk ter Urška in Nina Roblek

Zamira Djumashalieva z najmlajšim od svojih štirih otrok

/ Foto: Alenka Brun

/ Foto: Alenka Brun

Furmani, 4. del
Janez Kunšič
Za živali, pri katerih so
bile rane na nogah kar pogoste zaradi »nastopa« (z
ostrino podkve si rani drugo
nogo) je po starem izročilu
opravila dezinfekcijo kar vozarjeva voda. Rane živalim
navadno niso obvezovali,
ker da to povzroči rast »divjega mesa«. Meni za žganje
ni bilo. Skoro ga nikoli nisem niti pokusil. Tradicije
pa le nisem hotel prelomiti. Naravnost užival sem, ko
sem videl, kako drugi vozarji oprezujejo, kam bom odložil svoj suknjič s tistim zdravilom. Kako srečen je bil tisti, ki mu je uspelo ta zaklad ukrasti. Vozaril sem največ v letih, ko sem bil pri sorodniku v Podhomu. Lepega in močnega konja sem
imel. Gospodarju se je žival smilila in je naročal, naj

nakladam toliko, da se bom
tudi pri vožnji v klanec lahko usedel na sani. Tega sem
se kajpak držal, čeprav sem v
klanec hodil peš. Konje smo
v času vozarjenja dobro krmili. Zraven detelje in sena
so dobili tudi precej koruze
ali ovsa, ponekod celo več ko
10 kg na dan. Več pač tam,
kjer so konje tudi do kraja izkoriščali. Bili pa so tudi
vozarji s klavrnimi kljuseti.
Taki so le s skrajnim naporom zmogli prazno vozilo v
pokljuške strmine. Posebej
je to veljalo poleti za vozove.
Približno tako je bilo tudi z
naloženim bremenom. Ker
je bil zaslužek odmerjen po
prepeljani količini, je pri slednjih bil skromen. Posledica
spet: človeku in živali slaba
hrana, slabo vozilo in oprema, poceni stari konji itd.
Prav značilni so bili vozarji
Larisi iz Gabrča. Vozarili so

Ni skrivala, da vsakič, ko
obišče Bašelj, uživa. Zaupala nam je, da prihaja že
več kot deset let, udeležuje
pa se tudi mednarodne kuhinje, ki jo enkrat letno na
vasi organizirajo pod taktirko domačinke Aleksandre

Boštjan Roblek je poskrbel, da udeleženci srečanja niso
bili lačni. / Foto: Alenka Brun

Utrinki
možje in žene, pa tudi skoro
otroci. Kakih 10 je bilo vseh,
pa niso premogli niti enega
dobrega konja. Kaj vse bi o
teh vedela povedati Pokljuka
in še posebno Jela. Tam je
bilo naše polje, pa smo vselej že mnogo prej kot videli, slišali prihajajočo njihovo kolono. Spremljalo jih
je vpitje, da je odmevalo daleč naokrog. Jela je bila strm
in dolg klanec. Hudo je bilo
gledati tiste nemočne konje
in še bolj nemočne ljudi, ki
so vihteli palice in biče nad
konji in tudi sami po svojih
močeh potiskali tovore v klanec in skušali pomagati konjem. Kdo bi se potem čudil,
če so konji poginjali in če je
v družini gospodarila jetika.
Pravo nasprotje so bili Španovi iz Podhoma. Ljudje in
živali so hrane imeli na pretek. Vsi zdravi in močni.
Toda kaj, ko na vozi ni bilo

nikoli dovolj! Nič posebnega
ni bilo, če so na žago pripeljali vsak do 4 m3, kdaj tudi
več hlodov. To je bilo tudi za
tako močne živali le preveč.
Kolikokrat so Franc, Tomaž,
Milan in drugi z vso silo kar
s cepinovcem udrihali po živali, ki tolikega tovora vendar ni zmogla. Kako sem si
kdaj želel, da bi vsaj enkrat
tako potipal koga od surovežev, pa sem mogel biti samo
nema jezna priča … Naložiti na voz ali sani hlod, ki je
bil kdaj težak tudi 800 in več
kg, ni bilo preprosto. Prosta
sila tukaj malo pomeni. Potrebna je prav posebna iznajdljivost, kdaj je treba v pomoč uporabiti tudi konja. V
strminah tudi nesreče niso
bile redkost. Še danes spominjajo na smrtne žrtve razna znamenja in preproste
kapelice. Oranje njiv je tudi
bilo veliko in ne lahko delo.

Zibelnik Badii. Tam z veseljem pripravi kakšno krigizistansko specialiteto.
Pa mladina? Ta je imela
precej opravka z družabnimi igrami, potok Belica pa
je na vročo nedeljo prav vabil v svojo bližino.

iz mojih dni

Posebno v poletni vročini,
ko je živali nadlegovalo toliko raznih muh in obadov, je
to bila prava muka. Orat sem
odhajal že ob prvem svitu,
potem pa raje ob dnevni pripeki nekoliko počival. Meni
in živalim je to bilo dosti lažje. Z volovsko vprego je bilo
še dosti težje. Te je treba večidel voditi na povodcu. Ker
so tudi dokaj počasne hoje,
so za daljše vožnje neprimerni. V snegu vol z zadnjima nogama pogosto stopa
na prednji nogi, si jih huje
rani in pri tem potrga podkve, »parklje« imenovane.
Posebnost volovske vprege je tudi gorenjska oprava.
Ta sestoji iz »poštra, ježesa,
jermena«. Vse to, navezano na glavo in roge, služi za
vprego v vozilo. Glava živali je s tem vklenjena tako, da
je ni moč okreniti nikamor.
Posebno ne slabih poteh

glavo neusmiljeno trese. Žival hudo trpi in še dobro, da
po človeško ne misli in govoriti ne zna. Hudomusneži so pogruntali, da so Gorenjci tako vprego naredili zato, »da se žival cela ponuca«. Če bi namreč imel jarem ali komat, bi cela glava
bila že izven vprege! Zadnje
čase je konje in vole zamenjal kamion in traktor. Delo
s tema je neprimerno lažje
in izdatnejše. Združeno pa
je vendar z mnogimi nevarnostmi. Posebna prednost je
v tem, da v času počitka ničesar ne trošita. Kriza z nafto in njena vedno višja cena
pa skušata kolo zasukati nazaj. Če bi kdaj tista smrdljiva tekočina usahnila, bi konji in voli spet postali nepogrešljivi pomočniki in prijatelji človekovi.
(se nadaljuje)
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Vaterpolski
obračun Hrvatom
Jože Marinček
Kranj – V sredo je naša članska vaterpolska reprezentanca odigrala prvo pripravljalno tekmo pred nastopom na
evropskem prvenstvu, ki bo
v Splitu od 17. avgusta do 10.
septembra. V pokritem olimpijskem bazenu se je pomerila z reprezentanco Hrvaške,
ki je na letošnjem svetovnem
prvenstvu v Budimpešti osvojila četrto mesto. Varovanci
selektorja Krištofa Štromajerja so bili poraženi s 17 : 8 (4 :
1, 4 : 3, 5 : 0, 4: 3). Štiri zadetke je dosegel Jaša Kadivec, dva
Marko Blažič, po enega pa še

Jaša Lah in Martin Stele. Tokrat je reprezentanca nastopila brez izkušenega Mateja Nastrana in brez mladega
centra Matica Rehneta.
»V obdobju, ko so se igralci držal dogovorjene taktike,
smo prikazali dober vaterpolo. Videlo pa se je, kaj proti dobremu nasprotniku pomeni ena žoga, ko je bilo namesto 2 : 2 takoj 1 : 3. Ne glede na končni rezultat moram
fantom čestitati za borbenost.
Podobnih tekem bi potrebovali čim več, saj se iz njih lahko marsikaj naučimo,« je po
tekmi povedal selektor Krištof
Štromajer.

Prijateljska tekma med reprezentancama Slovenije in
Hrvaške se je pričakovano končala v korist južnih sosedov.
/ Foto: Tina Dokl

Začetek za drugoligaše
Vilma Stanovnik
Kranj – S tretjim krogom se
bo ta konec tedna nadaljevalo tekmovanje v Prvi ligi
Telemach, kjer so nogometaši že dobro ogreli zelenice. Kalcer Radomlje, ki na
lestvici z zmago in neodločenim izidom zaostaja le za
Olimpijo, bo že danes zvečer gostoval pri Gorici, ekipa Domžal pa bo jutri znova igrala pred domačimi
navijači. Zvečer ob 20.15
gosti ekipo CB24 Tabor iz
Sežane.
Ta konec tedna pa novo
sezono začenjajo tudi nogometni drugoligaši. Ekipa Triglava bo prvo tekmo
odigrala v gosteh, saj varovanci novega trenerja Safeta Hadžića v nedeljo odhajajo v Bilje. Kranjčani
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so ostali brez najboljšega
strelca minule sezone, saj
je Tin Matić odšel v Celje.
Matej Potokar in Josip Krznarić sta se vrnila v Novo
mesto, Aleks Zlatkov pa k
ekipi severnomakedonskega prvaka Škupi.
Na domačem igrišču pa
bo sezono jutri ob 17.30 začel Roltek Dob. Od moštva
so se poslovili Gašper Tratnik, Tristan Ciglar in Klemen Justin, Denis Petrovič in Matic Čretnik pa sta
zaključila nogometno pot.
Med novinci sta Žiga Fermišek in Gašper Petek, ki
sta bila doslej člana Radomelj Domžalčani so posodili Edvina Krupića in Gašperja Černeta, Ivanu Makovcu
pa se je pridružil tudi mlajši brat Nik. V moštvo se vrača Tim Židan.

Tekmovanje v plavanju in športno popoldne
Tržič – Športna zveza Tržič v torek, 2. avgusta, vabi na odprto občinsko prvenstvo v plavanju, ki se bo začelo ob 17. uri.
Potekalo bo na Gorenjski plaži Tržič. Tekmovanje bo v prosti
tehniki, prijave pa že sprejemajo na e-naslov sportna.zveza.
trzic@t-2.net. Prijaviti se bo moč tudi eno uro pred začetkom
tekmovanja. Rezultati bodo veljali za točkovanje v Tržiških
športnih igrah, razglasitev pa bo ob bazenu. Že uro pred
plavalnim tekmovanjem se bo na kopališču začelo zanimivo
športno popoldne z različnimi igrami tako za najmlajše kot
starše ter dedke in babice. Vstop na bazene bo za tekmovalce
prost, vsi udeleženci tekmovanja pa bodo prejeli tudi darilo
Športne zveze Tržič.

Želijo na evropsko prvenstvo
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se v Kranjski Gori intenzivno pripravlja na kvalifikacije za
evropsko prvenstvo, ki jih bodo naša dekleta konec avgusta in v začetku septembra igrala proti Avstriji,
Gruziji in Azerbajdžanu.
Alenka Brun
Kranjska Gora – Selektor
Marco Bonitta o nasprotnicah: »Avstrijke so glede igre
nekje na našem nivoju. Imajo dve, tri izkušene igralke,
vendar spet ne na tako visokem nivoju. Če bomo dobro igrali, lahko zmagamo.«
Gruzijke so po njegovem
mnenju najslabše, medtem ko je ekipa Azerbajdžana najmočnejša v skupini.
Tako bodo morala naša dekleta zelo dobro igrati proti Avstriji in zmagati na
vsaj eni tekmi proti Azerbajdžankam, razloži. Zaradi nastopov mlajših reprezentantk na evropskem prvenstvu do 17 let in na Olimpijskem festivalu evropske mladine še nima na voljo vseh odbojkaric s svojega
seznama, je pa s pristopom
in uvodnima tednoma treningov zadovoljen. Slovenke imajo kar dobre možnosti, da se uvrstijo na EuroVolley, ki ga bodo prihodnje leto
skupaj gostile Belgija, Italija, Estonija in Nemčija.
V reprezentanco se je po
poškodbi gležnja vrnila korektorica Darja Eržen, ki
izbrani vrsti ni mogla pomagati v srebrni evropski ligi.
Erženova je Gorenjka, doma
z Brezij. Ta 190 centimetrov

Selektor Marco Bonitta in Darja Eržen / Foto: Tina Dokl
visoka 25-letnica je že več sezon igrala v tujini. Zadnji
je bil romunski klub CSM
Târgoviște. Imela je kar pomembno vlogo v ekipi, potem pa se je poškodovala.
Pravi, da ji je po vrnitvi v
Slovenijo v ponos, da je lahko del domače reprezentance in da deli izkušnje, ki jih
je pridobila v tujini. Zlasti da
jih lahko prenaša na mlajše
igralke, se dopolni.
»Zelo sem vesela, da sem
spet z reprezentanco. Pravih treningov nisem imela že od konca aprila, saj mi
je poškodba to onemogočala. Zdaj sem jo vendarle

sanirala in se tudi telesno
precej dobro pripravila na začetek priprav, tako da lahko
že normalno treniram z ekipo. Menim, da imamo dobro
reprezentanco in da so zdaj,
ko so poškodbe za nami in ko
bomo v polni zasedbi, naše
možnosti, da v kvalifikacijski skupini osvojimo drugo
ali pa celo prvo mesto, zelo
dobre,« še pove Erženova.
Ne dvomi, da bodo dekleta
dala vse od sebe.
V okviru priprav so Slovenke tako že odigrale prva
pripravljalna obračuna proti Azerbajdžanu, v nadaljevanju jih čakajo še tekme z

Grčijo. Prvo tekmo kvalifikacij bodo igrale 20. avgusta, ko se bodo v Mariboru,
kot smo že omenili, pomerile z Avstrijo. Sledili pa bodo
še obračuni z Azerbajdžanom in Gruzijo.
Moška odbojkarska reprezentanca pa se v tem
času pripravlja na svetovno prvenstvo, ki ga bo med
26. avgustom in 11. septembrom letos poleg Slovenije gostila še Poljska. Pomerilo se bo 16 reprezentanc,
Slovenci najprej s Kamerunom, potem s Francijo, v
ljubljanskih Stožicah pa jih
čaka še obračun z Nemci.

Uspehi mladega tekvondoista
Osemnajstletni tekvondoist Domen Molj iz Vogelj je na 19. sredozemskih igrah v alžirskem Oranu, ki
so potekale konec junija in v začetku julija, v kategoriji do 58 kilogramov osvojil bronasto medaljo.
Maša Likosar
Voglje – Tekvondoist Domen Molj, ki od leta 2017 trenira v vrhniškem Taekwondo klubu Pantar, letos prvič
tekmuje v članski konkurenci. Kot član je osvojil že nekaj
medalj, k svoji beri pa je pred
kratkim dodal še bron na
sredozemskih igrah. »Domen je izredno talentiran in
predan temu športu, kar se
odraža v njegovih uspehih,«
je poudaril Domnov klubski in reprezentančni trener
Jure Pantar.
Molj, ki je dijak Gimnazije
Franceta Prešerna, sicer tekmuje v olimpijski kategoriji do 58 kilogramov, njegova
neolimpijska kategorija pa
je do 54 kilogramov. Na sredozemskih igrah je nastopil
prvič, z rezultatom pa je bil
izredno zadovoljen. »Sredozemske igre veljajo v naši panogi za zelo pomembno tekmovanje, ki se ga udeležijo

Domen Molj je na sredozemskih igrah osvojil bronasto medaljo. / Foto: arhiv OKS
tekmovalci z vrha svetovne
olimpijske lestvice,« je povedal Molj, Pantar pa je ob
tem dodal: »V četrtfinalu je
blestel proti nasprotniku iz
Egipta, v polfinalu pa ga je
žal ugnal Španec.«
Moljev cilj je nastop na
naslednjih olimpijskih ig
rah. »S tako predanim

odnosom ima realne možnosti, da cilj doseže. Pred
tem si zagotovo lahko obetamo še kakšno evropsko in
svetovno medaljo,« je dodal
Panter. Prva polovica leta je
bila za Gorenjca naporna,
zato si je po sredozemskih
igrah in pred pripravami privoščil zaslužen počitek. »V

tem času bom pomagal tudi
mlajšemu bratu Ožboltu, ki
prav tako suvereno stopa po
poti uspešnega tekvondoista,« je povedal Domen Molj
in dodal, da imajo pri njegovem uspehu pomembno
vlogo tudi starši, ki ga podpirajo in vestno vozijo na treninge v Ljubljano.

Ekonomija, finance
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V Kovinarju lani trinajsta in
tudi štirinajsta plača
Jeseniško podjetje Kovinar, v katerem izdelujejo armaturne mreže, je lani ustvarilo rekordne prihodke.
Podjetje nima niti evra posojil, vse investicije financirajo z lastnimi sredstvi.
Urška Peternel
Jesenice – Jeseniško podjetje
Kovinar, ki je največji proizvajalec armaturnih mrež na
območju bivše Jugoslavije,
se je po oceni časopisa Finance uvrstilo na dvanajsto mesto na lestvici TOP 101 najbolj
uspešnih podjetij v Sloveniji.
Glavna kriterija sta bila čisti
dobiček v zadnjih treh letih
in medletna rast prihodkov.
Direktor podjetja Matjaž Dolenec takšno uvrstitev pripisuje ugodnim razmeram na
prodajnih trgih, pravilni poslovni politiki, predvsem pa
pripadnosti in dobremu delu
vseh zaposlenih.
»V zadnjih letih beležimo rast prodaje, posebej uspešno pa je bilo leto 2021, ko
smo prodali rekordno količino armaturnih mrež. Podjetje je finančno zdravo, brez
dolgov, saj nimamo niti enega evra posojil, vse investicije
financiramo z lastnimi sredstvi,« je povedal direktor.
Lani so ustvarili za 52 milijonov evrov prihodkov, glavni trg je Slovenija, izvozni pa
Hrvaška, kjer ustvarijo tretjino prodaje.
Podjetje je od leta 2007
v italijanski lasti, lastnik je
skupina Pittini, ki je ena
večjih jeklarskih korporacij
v Evropi s številnimi obrati.
«Tuje lastništvo je na sam
razvoj in poslovanje vplivalo

Podjetje Kovinar je največji proizvajalec armaturnih mrež na območju nekdanje Jugoslavije.
/ Foto: Arhiv podjetja

pozitivno, odnosi so korektni, predvsem pa je pomembno, da imamo kot eno
od podjetij skupine nemoten dostop do surovinskega
trga, kar je v trenutnih razmerah strateškega pomena,« je poudaril Dolenec.
V podjetju je ta čas 50 zaposlenih, se pa – tako kot v
številnih drugih podjetjih –
tudi v Kovinarju soočajo s
pomanjkanjem kadra.
»Pomanjkanje kadra je
pereč problem ne le slovenskega, temveč tudi evropskega prostora. Mi iščemo
predvsem delavce kovinske

stroke za delo v proizvodnji,
mehatronike … Nudimo jim
stimulativne plače, ki so višje od slovenske povprečne
plače, možnost napredovanja, študijsko pomoč v obliki sofinanciranja šolnin,
pomoč v primeru socialnih
oziroma zdravstvenih težav
… Izplačilo trinajste plače je
v našem podjetju že stalnica in je odraz uspešnega poslovanja podjetja, za katerega so zaslužni vsi zaposleni.
Lani pa smo zaradi zelo dobrih rezultatov izplačali tudi
štirinajsto plačo,« je povedal
direktor.

Adria Tehnika praznuje
Podjetje je pred dvajsetimi leti postalo prvi pooblaščeni serviser letal serije
CRJ v Evropi. V tem obdobju so pregledali več kot tisoč letal.
Jasna Paladin
Zgornji Brnik – Adria Tehnika, članica skupine Avia
Prime, ki deluje na področju servisiranja in vzdrževanja letal, v juliju praznuje dvajseto obletnico, ko
je postala prvi pooblaščeni serviser letal serije CRJ
v Evropi. Pogodba je bila
podpisana v letu 2002 med

letalskim mitingom v Farnboroughu.
»Po dvajsetih letih se lahko s ponosom ozremo nazaj in ugotovimo, da je serija letal CRJ zgodba o uspehu. V teh letih je bilo opravljenih več kot tisoč pregledov na letalih CRJ 200, CRJ
700, CRJ 900 in CRJ 1000
in družini letal Challenger v okviru skupine Avia

Prime. Izkušena, usposobljena in motivirana ekipa
podjetja Adria Tehnika že
vrsto let več kot 80 strankam dokazuje, da nudimo
učinkovite rešitve in strokovno znanje za vzdrževanje in servisiranje letal. Letošnje praznovanje pa je le
še dodatna potrditev zaupanja in uspešnega medsebojnega sodelovanja,«

A ker se zavedajo, da je
nujno vlaganje v razvoj in
modernizacijo tehnologije,
ves ustvarjeni dobiček vračajo nazaj v podjetje v obliki investicij v proizvodno in
drugo opremo, obnovo infrastrukture …
»Trenutno zaključujemo
triletni investicijski cikel, v
katerem smo investirali tri
milijone evrov predvsem v
avtomatizacijo proizvodnih
procesov, zamenjavo stare tehnologije, obnovo proizvodnih hal. Načrtujemo pa
že tudi nove investicije,« je
še pojasnil direktor.

pravi Barbara Perko Brvar, namestnica glavnega
izvršnega direktorja Adria
Tehnike.
Navkljub vsem pretresom, ki so v zadnjem času
zamajali regionalni letalski trg, letala CRJ še vedno predstavljajo pomemben člen v številnih flotah
po Evropi, poleg tega pa
imajo dolgoročne pogodbe
sklenjene tudi z evropskim
proizvajalcem letal Airbus
za družino A320, letalskimi
družbami in največjimi lizinškimi hišami. Svoje storitve opravljajo na vseh ravneh, od dnevnih do največjih vzdrževalnih pregledov.
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Kako do soglasja za
sončno elektrarno
Cveto Zaplotnik
V zadnjih letih v Sloveniji
beležimo velik porast nameščanja samooskrbnih sončnih elektrarn na strehe in terase objektov, s katerimi gospodinjstva proizvedejo iz
fotovoltaičnih modulov toliko električne energije, da
z njo lahko v celoti ali vsaj
delno pokrijejo porabo. Če v
obračunskem obdobju proizvedejo več električne energije, kot jo porabijo, jo brezplačno oddajo v omrežje. V
primeru, da je proizvodnja
manjša od porabe, elektrodistributer obračuna razliko
in zanjo lastniku odjemnega
mesta izstavi račun.
Moč samooskrbne sončne elektrarne je po zdaj veljavnih predpisih omejena
na 80 odstotkov priključne
moči na odjemnem mestu.
Če ima, na primer, porabnik
v glavni omarici oziroma na
odjemnem mestu glavne varovalke 3 x 20 amperov, znaša priključna moč 13,86 kilovata, največja možna moč
elektrarne pa 11,09 kilovata.
Še pred namestitvijo sončne elektrarne mora investitor pridobiti od sistemskega operaterja SODO soglasje za priključitev, ki določa

pogoje za priključitev, prav
tako pa tudi možno velikost
elektrarne. Lahko se zgodi,
da investitor načrtuje namestitev 11,09 kilovata močne
elektrarne, sistemski operater pa mu moč lahko omeji,
na primer na 5,7 kilovata, ali
mu vlogo celo zavrne z obrazložitvijo, da na odjemnem
mestu ni (več) možno priključiti elektrarne in da bi
investitor moral investirati v
novo električno povezavo do
transformatorja.
Na tržnem inšpektoratu svetujejo potrošnikom,
da še sami pred zbiranjem
ponudb za namestitev elektrarne oziroma pred podpisom pogodbe z izvajalcem
pridobijo soglasje pri elektro distributerju in se tako
predhodno prepričajo o možnostih za priključitev elektrarne na elektroenergetski
sistem. Za pridobitev soglasja morajo izpolniti in
oddati obrazec SODO, ki
ga najdejo na spletnih straneh elektrodistributerjev.
Za pridobitev soglasja lahko pooblastijo tudi izvajalca, vendar jim bo ta storitev
zaračunal ne glede na to, ali
bo elektrodistributer izdal
soglasje ali ga bo morebiti
zavrnil.

Zvišanje obrestnih mer
Cveto Zaplotnik
Kranj – Svet Evropske centralne banke (ECB) je prejšnji teden zvišal glavne obrestne mere v evrskem območju za 0,5 odstotne točke,
kar je bil prvi dvig obrestnih
mer v zadnjih enajstih letih. Za to se je odločil zaradi
okrepljenih inflacijskih pritiskov in višjih inflacijskih
obetov. Kot je po seji Sveta ECB dejal Boštjan Vasle,
guverner Banke Slovenije, to predstavlja pomemben korak k normalizaciji
denarne politike v evrskem
območju in k izhodu iz obdobja nestandardnih ukrepov, ki jih je ECB v zadnjem
desetletju uvedla za spopadanje s šibkim makroekonomskim okoljem in prenizko inflacijo, z evropsko

dolžniško krizo in pandemijo novega koronavirusa.
Dvig obrestnih mer bo vplival tudi na pogoje zadolževanja podjetij in gospodinjstev v Sloveniji. Na ključne
obrestne mere denarne politike ECB so namreč vezane medbančne referenčne
obrestne mere, kot je na primer euribor, na te pa posledično obrestne mere za gospodinjstva in podjetja. »Z
višanjem stroškov zadolževanja pričakujemo, da
se bodo dvignile tudi obrestne mere na privarčevana sredstva v obliki depozitov,« je dejal guverner in dodal, da se bodo z normalizacijo denarne politike zvišali
tudi stroški zadolževanja za
državo, ki pa, enako kot za
gospodinjstva in podjetja,
ostajajo na nizkih ravneh.

Pnevmatike za ekstremne temperature
Rok za ugovor izračunu poteče prvega avgusta

Šampion kakovosti za Vogelnikove štruklje

Kranj – Finančna uprava je 30. junija poslala nove informativne
izračune dohodnine za leto 2021 zavezancem, ki so zaradi
napačne višine katastrskega dohodka prejeli nove odločbe o
odmeri obveznosti iz kmetijstva. Zavezanci imajo le še do 1.
avgusta čas za vložitev ugovora zoper izračun. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine poteče 31. avgusta, država
pa bo morebitno preplačilo dohodnine vrnila do 30. avgusta.

Kranj – Na Pomurskem sejmu so v okviru priprav na mednarodni sejem Agra v Gornji Radgoni ocenili tudi mleko in mlečne
izdelke. Štirje izdelki, ki so bili tri leta zapored nagrajeni z zlato
medaljo, so prejeli naziv šampion kakovosti, med njimi tudi
borovničevi štruklji, ki jih je izdelal samostojni podjetnik Peter
Vogelnik – Moji štruklji Slovenije. Vogelnik je poleg šampiona
prejel za svoje izdelke še tri velike zlate medalje.

Kranj – Že pred 53 leti je podjetje Goodyear dobavilo vesoljski
agenciji Nasa pomembne izdelke za program Apollo, med
drugim tudi za odpravo Apollo 11, ki je takrat pristala na Luni.
Podjetje bo delo na področju vesoljske tehnologije nadaljevalo
v sodelovanju s podjetjem Lockheed Martin pri razvoju nove
generacije lunarnih vozil. Za to vozilo bo Goodyear moral razviti pnevmatike, ki bodo omogočale vožnjo po terenu, polnem
kraterjev, ter pri nočnih temperaturah pod minus 120 stopinj
Celzija in pri dnevnih višjih od 120 stopinj.
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Lažna policijska
obvestila
Znova se je pojavila lažna elektronska pošta z
dopisom, ki prejemnika obtožuje hudih kaznivih
dejanj s področja otroške pornografije.
Simon Šubic
Kranj – Slovenska policija
opozarja, da med prebival
ci po državi še vedno kro
ži lažno elektronsko sporo
čilo, ki prejemnike obtožu
je hudih kršitev v povezavi z
otroško pornografijo. O tem
se je prepričal tudi naš bra
lec, ki nam je sporočil, da je
takšno lažno e-pošto prejel
pred dnevi. O tej obliki sple
tne prevare je sicer policija
obveščala javnost že maja in
junija.
Na dopisu, ki je pripet k
lažni elektronski pošti, so
storilci zlorabili logotip Eu
ropola in Policije ter podpis
generalnega direktorja poli
cije. »Opozarjamo, da gre za
lažno sporočilo, ki s sloven
sko policijo, ministrstvom
za notranje zadeve in Euro
polom nima nobene poveza
ve,« sporoča policija.
Kot podpisnik je lažno na
veden generalni direktor

policije Boštjan Lindav, v
starejši verziji pa prejšnji
generalni direktor policije
Anton Olaj. Oba sta podpi
sana s ponarejenim podpi
som. V elektronskem sporo
čilu pošiljatelj od prejemni
ka želi povratno informaci
jo. Po vsej verjetnosti je bilo
sporočilo poslano na večje
število naslovnikov z name
nom vzpostavitve kontakta
in v nadaljevanju izsiljeva
nja za denar.
V policiji opozarjajo, da so
tovrstna izsiljevanja v zad
njem obdobju zelo pogosta,
storilci pa z elektronskimi
sporočili ter zlorabo imen
in simbolov javnih institu
cij, enako kot v tem prime
ru, naslavljajo širši spekter
naslovnikov. Če ste prejeli
takšno elektronsko sporoči
lo, predlagajo, da ga obrav
navate kot vsako drugo neže
leno pošto, se nanj ne odzi
vate oziroma ga izbrišete iz
elektronskega predala.

Zagotovili ustrezno pomoč
Maša Likosar
Kamniška Bistrica – Poli
cijski helikopter je v sredo
z gorskimi reševalci dvak
rat reševal v gorah. Najprej
zjutraj pri Koči na Doliču za
radi zdravstvenega stanja pri
pohodniku. Kraj je bil zaradi
slabih vremenskih razmer
nedostopen s helikopter
jem. V različnem času so do
koče iz različnih smeri po
skušali prileteti dvakrat. Ker
jim ni uspelo, je helikopter
do maksimalne višine pre
peljal gorske reševalce, ki so
obolelega pohodnika spravi
li do varnega mesta za dvig
in ga s helikopterjem prepe
ljali v dolino. V drugem pri
meru je policijski helikop
ter z ekipo zvečer reševal še
na Skuti. Dva pohodnika sta
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v neurju zašla s poti in one
mogla. Tudi v tem prime
ru vremenske razmere niso
omogočale prihoda helikop
terja do kraja dogodka, zato
je ta proti mestu intervencije
do meje vidljivosti prepeljal
kamniške gorske reševalce.
Ti so obema pomagali in ju
pospremili na varno. Posad
ka policijskega helikopter
ja je v obeh primerih kljub
slabemu vremenu omogo
čila, da so pohodniki dobili
ustrezno pomoč in oskrbo.
Na kranjski policiji pozi
vajo k ustreznemu načrtova
nju ture. »Večje ko je zave
danje posameznika o nevar
nostih v gorah, varnejša bo
tura. Vsak mora vedeti, kam
gre, koliko časa bo porabil za
pot in kakšna je vremenska
situacija.«

Umrla peška, ki je bila maja udeležena v nesreči
Kranjska Gora – S Policijske uprav Kranj so sporočili, da je na
podlagi naknadno pridobljenih zdravniških podatkov v zdrav
stveni ustanovi umrla starejša peška, ki je bila 23. maja okoli
11.30 udeležena v prometni nesreči v Kranjski Gori. Vanjo je
pri zapuščanju parkirnega mesta trčil voznik osebnega avtomobila. »Peška je bila v nesreči huje poškodovana, umrla pa
je kasneje v zdravstveni ustanovi,« so še navedli.

Moški na javnem kraju zažgal svojo jopico
Kranj – Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali moškega,
ki je na javnem kraju zažgal svojo jopico. Naknadno je bilo
ugotovljeno, da je bila z ognjem povzročena še škoda na fasadi
objekta, ki sodi med objekte kulturne dediščine lokalnega pomena. Proti moškemu zaradi kršitve javnega reda poteka prekrškovni, zaradi suma poškodovanja pa predkazenski postopek.

Najpogostejša kršitev
neuporaba varnostnega pasu
V poostrenem nadzoru, ki je v sklopu druge od letošnjih treh nacionalnih preventivnih akcij za večjo
varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov potekal od 18. do 24. julija 2022, so policisti pri 351
voznikih avtobusov in 5797 voznikih tovornih vozil ugotovili kar 785 kršitev cestnoprometnih predpisov.
Maša Likosar
Kranj – Evropsko usklajen
nadzor tovornega in avtobu
snega prometa, ki je bil del
širše preventivne akcije, so
policisti izvedli skupaj z Jav
no agencijo RS za varnost
prometa. Nadzore tovornih
vozil so izvajali predvsem s
preusmeritvijo tovornih vo
zil na kontrolne točke na av
tocestah, nadzori avtobusov
pa so potekali tudi na avto
busnih postajališčih. »Pri
voznikih smo bili še pose
bej pozorni na spoštovanje
omejitev hitrosti, tehnično
brezhibnost vozil, morebi
tno preobremenjenost, spo
štovanje socialne zakonoda
je in pravil o nalaganju in
pritrjevanju tovora, psihofi
zično stanje voznikov, upo
rabo varnostnega pasu ter
uporabo naprav in opreme,
ki zmanjšujejo voznikovo
pozornost,« so pojasnili.
Na avtocestah in hitrih ce
stah ter avtobusnih postaja
liščih po vsej državi so poli
cisti kontrolirali 351 vozni
kov avtobusov, od tega 236
tujih, pri tem pa ugotovili 53
kršitev, ki so bile najpogo
steje povezane z neuporabo
varnostnega pasu. Ustavili
in preverili so tudi 5797 voz
nikov tovornih vozil, od tega
3829 tujih. Pri voznikih to
vornih vozil so ugotovili 750

Med akcijo Truck & Bus (tovornjaki in avtobusi) so policisti kontrolirali 6148 domačih in
tujih voznikov ter zaznali 785 kršitev. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič
kršitev, največkrat zaradi ne
uporabe varnostnega pasu,
prekoračitve hitrosti ter pre
obremenjenosti in nepravil
no naloženega tovora.
Ob tem policisti znova
opozarjajo voznike tovornih
vozil in avtobusov na upošte
vanje predpisanega časa vo
žnje, odmorov in počitkov.
»Ne le zaradi kazni, am
pak predvsem zaradi svoje
varnosti in varnosti drugih
udeležencev v cestnem pro
metu. Voziti morate spoči
ti in v ustreznem psihofi
zičnem stanju,« so pouda
rili. Zmanjšana pozornost

za volanom večdesettonske
ga vozila, še zlasti med dalj
šo vožnjo ter v kombinaciji
z višjimi temperaturami in
sončnim vremenom, lahko
pripelje do hude prometne
nesreče. »Zato ukrepajte že
ob prvih znakih utrujenosti
in zaspanosti, varno ustavi
te vozilo, privoščite si krajši
spanec, osvežite se, popijte
kavo in šele zatem nadaljuj
te vožnjo,« so dodali.
Kot so še pojasnili na po
liciji, je poleti pomembno,
da prezračite in ohladite vo
zilo, preden se odpeljete, in
preverite, ali je vetrobransko

steklo čisto. Preverite tudi
razmere na cestah in se po
skušajte izogniti zastojem.
»Ne vozite dehidrirani, pri
sebi imejte vedno dovolj te
kočine. Poskrbite tudi za
primerno senčenje, da vas
močno sonce ne zaslepi. V
parkiranem in zaprtem vo
zilu nikdar ne puščajte niko
gar, saj lahko zelo hitro pri
de do vročinskega udara,«
so poudarili in pozvali tudi k
upoštevanju drugih prome
tnih pravil, še posebej v zve
zi s hitrostjo, varnostno raz
daljo in uporabo varnostne
ga pasu.

Utonil med plavanjem proti obali
V ponedeljek je na Blejskem jezeru potekala akcija, v kateri so iskali 56-letnega švicarskega državljana,
ki je glede na prijavo okoli 13. ure med plavanjem od otoka proti obali izginil.
Maša Likosar
Bled – Po navedbah Policij
ske postaje Kranj so potap
ljači pogrešanega plavalca
našli okoli 18. ure pod gladi
no Blejskega jezera. »Gre za
odraslega državljana Švice,
ki je z znancem priplaval do
otoka, med vračanjem proti
Mlinemu pa je utonil. Zna
nec ga je neuspešno posku
šal reševati, vendar ga zara
di zelo motne vode pod gla
dino ni več videl. Potapljači
so ga našli na globini 14 me
trov. Moški je umrl. Odreje
na je bila obdukcija. Glede
na do sedaj zbrana obvestila
v dogodku ni sumljivih oko
liščin,« so še sporočili.
V iskalno-reševalni akci
ji so poleg policije sodelo
vali prostovoljni in poklicni

Potapljači so pogrešanega našli po petih urah iskanja.
/ Foto: arhiv Mete Zupančič

gasilci ter potapljači različ
nih enot Uprave za zaščito in
reševanje. »Razmere so bile

precej zahtevne, saj je pod
devetimi metri termoklima,
kjer je vidljivost le trideset

centimetrov in temperatu
ra vode deset stopinj Celzi
ja,« je povedala Meta Zupan
čič, vodja Podvodne reše
valne službe Reševalne po
staje Bled. Pogrešanega so
iskali s krožno tehniko oko
li centralne boje in ga po pe
tih urah našli s pomočjo so
narja. Zupančičeva je ob tem
poudarila, naj se plavalci ko
pajo le na območjih kopa
lišč, kjer je neprestano priso
ten reševalec iz vode. »Plava
nje na otrok je nevarno, saj
gre za veliko razdaljo. Pri da
ljinskem plavanju je smisel
no s seboj vzeti bojo, kjer se
lahko spočijemo in smo vi
dni za druge. Sicer pa naj
plavalec najprej presodi, ali
je v primerni fizični priprav
ljenosti, da bi razdaljo lahko
premagal,« je še dodala.
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Mohorjeva še vedno uči in vzgaja
Mohorjeva družba iz Celovca je sklenila praznovanje 170-letnice in dokazala, da je ob tradiciji kos tudi inovativnosti.
Jože Košnjek
Celovec – S tradicionalnim
poletnim sprejemom in izdajo zbornika je Mohorjeva
družba iz Celovca sklenila
praznovanje 170-letnice delovanja. Ustanovljena je bila
27. julija leta 1851, ko je v prelomnih časih po revolucionarnem letu 1848 lavantinski škof Anton Martin Slomšek celovškega mestnega kaplana v Župniji svetega Egidija Andreja Einspielerja in
profesorja Antona Janežiča

Ker je bila trdno slovenska in je zagovarjala tradicionalne vrednote, so jo preganjali najprej nacisti, po
vojni pa jugoslovanski režim. Z ustanovitvijo sestrskih družb v Celju in Gorici
se je obdržala.

Zvesta tradiciji, a na
sodoben način
Matična hiša v Celovcu je
ujela korak s časom. Zvesta tradiciji zvestobe narodu
še naprej uči in vzgaja, vendar na sodoben in inovati-

Njene knjige, mohorjanke so jim rekli, so prihajale v
številne slovenske domačije, tudi gorenjske. Tudi sam
se jih spomnim. Na podstrešju domače hiše, kjer so
bile shranjene v veliki skrinji, sem listal po koledarjih,
pratikah … Mohorjeva je Slovence resnično učila brati
in pisati.
navdušil za ustanovitev slovenske izobraževalne ustanove. Družba je v prelomnih
časih vedno znala ubrati prave poti in postaviti na odgovorna mesta prave ljudi, je
ob sklepu praznovanja dejal
predsednik Mohorjeve, pliberški dekan Ivan Olip.

Knjige mohorjanke
V najbolj cvetočih časih je imela Mohorjeva nad
100.000 članov. Njene knjige, mohorjanke so jim rekli,
so prihajale v številne slovenske domačije, tudi gorenjske. Tudi sam se jih spomnim. Na podstrešju domače
hiše, kjer so bile shranjene
v veliki skrinji, sem listal po
koledarjih, pratikah … Mohorjeva je Slovence resnično učila brati in pisati.

ven način. V njenem okviru so v Celovcu začeli delovati ljudska šola, dvojezični vrtec in dijaški dom.
Zadnja leta pa je v prepričanju, da se mora začeti dvojezična vzgoja že v jaslih in
se nadaljevati do fakultete,
kar je sodoben trend dvojezičnega izobraževanja, uredila prve dvojezične jasli v
Ainethovi ulici v Celovcu
ter kupila tudi provincialno hišo šolskih sester v Celovcu in jo preuredila v študentski dom, pri tem pa je v
hiši ohranila sedež slovenske župnije v Celovcu. Mohorjeva je ohranila založbo
in v matični hiši v Celovcu
uredila knjižni center, modernizirala pa je tudi tiskarno. Kruh daje devetdesetim
ljudem.

Kultura
Ddr. Damir Globočnik v knjigi
Spomeniki o usodi slovenskih
spomenikov Stran 14

Sourednica Martina Kanzian, ravnatelj Mohorjeve dr. Karl Hren, urednik in izdajatelj zbornika Hanzi Tomažič, predsednik
Mohorjeve Ivan Olip in ravnatelj Mohorjeve Franc Kelih na predstavitvi zbornika ob prazniku Mohorjeve / Foto: Jože Košnjek

Uspešna v vrtincu
sprememb
Razmere so se spremenile tudi zaradi zmanjšanega zanimanja za klasične knjige in družba mora
iskati nove izzive. Ravnatelja družbe dr. Karl Hren in
Franc Kelih poudarjata, da
so glavni vir dogodka postale najemnine. V izpraznjenih prostorih urejujejo najemniška stanovanja,
po katerih je v Celovcu veliko povpraševanje. Nove izzive išče pri izobraževanju

v tako imenovani »vertikali« od jasli do visokih šol.
Končno je to tudi način, da
se bo, ob skrbi za materni
jezik v družinah, slovenščina ohranila. To je tudi odgovor na vprašanje, kakšno
vlogo želi imeti v prihodnosti Mohorjeva.

Zbornik 170 let
Mohorjeve
Za sklep praznovanja je
Mohorjeva skupaj z izdajateljem in nekdanjim glavnim urednikom časopisa

Zanimivosti
Tetovator Sašo Dudič - Tavči,
umetnik, igralec, gorski
reševalec, oče Stran 15

Nedelja ter dobrim poznavalcem Mohorjeve Hanzijem Tomažičem izdala zbornik z naslovom 170
let Mohorjeve. Tomažič je v
pogovorih s 17 posamezniki razgrnil zgodovino družbe v prelomnih časih. Njeno vlogo je slikovito opisal dr. Karl Hren: »Če pa
me vprašate, kam bi uvrstil Mohorjevo v loku nastajanja, izoblikovanja in utrjevanja slovenstva, potem
lahko z vso odločnostjo rečem: v sam vrh! Pogosto se

namreč pozablja, da za razvoj slovenske narodne in
jezikovne identitete niso
bili pomembni le posamezni izstopajoči dogodki, kot
je bil na primer izid Prešernovih Poezij, temveč še posebej dejavnosti, ki so po
dolgem obdobju zajele široko plast ljudstva. In nosilka
prav takih dejavnosti je bila
Mohorjeva, saj je s svojimi
knjigami v slovenskem jeziku vstopila tako rekoč v
vsak slovenski dom, in to v
obdobju 170 let.«

Zanimivosti
Milan Hafnar iz Stražišča je
uredil muzej, znan predvsem po
Tomosovih motorjih. Stran 16
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Pobude za nakup letala
za gašenje
Jasna Paladin

Gasilce na Krasu obiskali
tudi politiki
Z razmerami na Krasu se je seznanil tudi Borut Pahor, ki je
sodelujočim pri gašenju izrazil hvaležnost. / Foto: UPRS

Notranja ministrica Tatjana Bobnar je napovedala
nakup novega helikopterja, ki bo namenjen tudi gašenju.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Vse donacije gasilcem bodo porabljene strogo namensko,
poudarjajo na Gasilski zvezi Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

V zadnjih dveh tednih je
požar na goriškem Krasu,
doslej največji v Sloveniji,
gasilo že več kot 10 tisoč pro
stovoljnih in poklicnih ga
silcev iz vse države. Pri delu
jim je pomagalo tudi 1200
pripadnikov različnih pod
pornih enot. Podporo in spo
štovanje jim niso izkazali le
domačini in ostala javnost,
ampak tudi politiki, ki so jih
v minulih dneh obiskali na
samem prizorišču.
Ob nedeljskem obisku v
štabu vodstva intervencije
v Kostanjevici na Krasu je
predsednik vlade Robert Go
lob v ospredje postavil nalo
go vlade, da poleg že obljub
ljenega nadomestila za pro
stovoljne gasilce zagotovi
pomoč za sanacijo škode in
tako pomaga prizadetim ob
činam. Z gasilci je veliko ur
preživel tudi obrambni mi
nister Marjan Šarec, znova
pa jih je obiskal tudi pred
sednik države Borut Pahor.
V Regijskem štabu Civil
ne zaščite v Kostanjevici na
Krasu se je seznanil z naj
novejšimi razmerami in sta
njem požara na terenu. Po
sebno hvaležnost je izrazil
gasilcem, gozdarjem, pri
padnikom Slovenske vojske
in policije ter vsem prosto
voljkam in prostovoljcem,

ki sodelujejo pri gašenju po
žara in odpravi posledic.
V ponedeljek se je Pahor
po telefonu zahvalil tudi
predsednikom držav, ki so
Sloveniji na različne načine
pomagale pri gašenju poža
ra na Krasu.

Ministrica napovedala
nakup novega
helikopterja
Notranja ministrica Tatja
na Bobnar je ob obisku poža
rišča na Krasu med drugim
napovedala nakup novega
helikopterja. Kot je pojasni
la, bo namenjen za pomoč
pri gašenju, saj se je pomoč
iz zraka pri gašenju požara
na Krasu izkazala za ključ
no, pa tudi za nujno medi
cinsko pomoč in reševanje v
gorah. Sklep o investicijski
dokumentaciji za nakup je
ministrica že podpisala.
Pojavila pa se je tudi po
buda za nakup letala za ga
šenje, ki jo je na izredni seji
državnega sveta vladi podal
državni svetnik Tomaž Hor
vat. Po njegovem mnenju je
gašenje iz zraka edina mož
nost za hitrejšo zaustavitev
požarov v naravi. Horvat je
pozval vlado in ministrstvo
za obrambo, naj se nemudo
ma lotita naročila in naku
pa letala za gašenje. Odprl je
tudi spletno peticijo, ki jo je
samo v nekaj dneh podpisa
lo že več kot 5600 podporni
kov. To je po njegovi oceni
dodatna spodbuda vladi, da

čim prej preuči predlagano
možnost in ukrepa. Po po
ročanju STA EU sicer načr
tuje nakup 12 letal kanader,
pri čemer pa Slovenija ne so
deluje.

Donacije za gasilce bodo
strogo namenske
Na Gasilski zvezi Sloveni
je zanikajo komentarje, da
donacije občanov ne bodo
porabljene namensko. Kot
so poudarili v sporočilu za
javnost, bo ves denar pora
bljen strogo namensko, vsa
donirana sredstva pa bodo
v celoti razdeljena sodelujo
čim gasilskim društvom za
obnovo opreme. »Vsak ob
čan, ki pošlje SMS s ključno
besedo GASILEC5 na števil
ko 1919, tako donira 5 evrov
v zgoraj opisani namen.
Sredstva so strogo namen
ska in Gasilska zveza Slove
nije jih bo v celoti po spre
jetem ključu razdelila med
sodelujoča gasilska društva
in o tem obvestila slovensko
javnost,« so poudarili v spo
ročilu za javnost. Gasilska
zveza ima tudi svoje organe
nadzora, ki bedijo nad pora
bo sredstev, ter zunanjo revi
zijo in prav nobene bojazni
ni, da bi bila lahko sredstva
porabljena v druge namene
ali zadržana, so dodali.

Dušan Vučko ne bo
razrešen
Članica in člani Državne
volilne komisije (DVK) so na

37. redni seji z večino glasov
zavrnili predlog člana Draga
Zadergala za razrešitev di
rektorja Službe DVK Duša
na Vučka. Zadergal je pred
log za razrešitev utemeljil z
navedbami o nevestnem in
nepravilnem delu ter zane
marjanju in malomarnem
opravljanju dolžnosti pri vo
denju Službe DVK v več pri
merih. Vučko, ki vse očitke
zavrača, je v svojem odzivu
povedal, da ga predlagana
razrešitev ni presenetila in
da je ključni razlog dejstvo,
da svoje delo opravlja neod
visno, strokovno in zavzeto.

Nesreča v Premogovniku
Velenje
V Premogovniku Velenje
je v ponedeljek zvečer priš
lo do stebrnega udara, v ka
terem je bilo v prvi fazi po
škodovanih dvanajst rudar
jev, dodatno pa so k zdravni
ku napotili še dva rudarska
spremljevalca. Vsi so utrpeli
lažje poškodbe in so že v do
mači oskrbi. Rudarji, ki so po
stebrnem udaru sami prišli
iz jame, so utrpeli predvsem
udarce, nekateri imajo zvit
gleženj, posamezniki pa so
vdihovali tudi prah. Do ste
brnega udara, ki je posledi
ca rudarjenja, je prišlo samo
v določenem delu jame, do
tega pojava pa pride zaradi
nakopičene energije, ki se v
določenem trenutku nena
dno sprosti, kar povzroči tre
senje tal in dvig prahu.

Slovenci v zamejstvu (861)

Tamburaški dan v Šentjanžu
Jože Košnjek

med sosedi

Sredi septembra bodo v
Šentjanžu v Rožu odprli ob
novljen K&K center, središ
če slovenskega kulturnega
in družabnega dogajanja v
kraju in okolici. Obnovili so
ga tudi s pomočjo denarja, ki
ga je ob stoti obletnici plebi
scita v obliki tako imenova
nega plebiscitnega daru za
gotovila zvezna vlada. Hišo,
v kateri je bila pred tem ljud
ska šola, sta v petdesetih le
tih preteklega stoletja kupila
Slovenska prosvetna zveza
in Slovensko kulturno dru
štvo Rož ter tako omogočila
pogoje za delovanje sloven
skega kulturnega društva.
Pred septembrskim od
p
rtjem obnovljenega cen
tra so bile letos v Šentjanžu
že številne prireditve. Zelo
odmeven je bil 20. jubilej
ni tamburaški festival v so
boto, 9. julija. Šentjanška

tamburaška tradicija je sta
ra že nad sto let. Da bi jo us
pešno nadaljevali, so leta ju
lija 2002, ob stoletnici tam
buraštva v kraju in na Koro
škem nasploh, organizirali

Nadja Keuschnig,
predsednica Slovenskega
prosvetnega društva
Šentjanž v Rožu, igra tudi v
domači tamburaški skupini.
/ Foto: Jože Košnjek

prvi tamburaški festival.
Njegov pobudnik je bil teda
nji predsednik Slovenske
ga prosvetnega društva Rož
Hanzi Wieser. Letošnji, v
začetku julija, je bil tako že
dvajseti. Na njem so poleg
koroških tamburaških sku
pin Tamika iz Železne Ka
ple, tamburaške skupine iz
Loč, tamburaške skupine
Starabanda iz Škofič in Ho
diš ter domačih tambura
šev nastopili še klapa Šufit
iz Splita in skupina Wiener
Tschuschenkapelle z Duna
ja, ki že nad 30 let igra pred
vsem glasbo iz držav nekda
nje Jugoslavije. Tudi sestava
skupine je nacionalno me
šana. Festival je spremlja
lo nad 500 ljudi, kar je izje
men obisk. Pri razvoju tam
buraštva na Koroškem zad
nja leta z nasveti in igro veli
ko pomaga znani slovenski

Martin Moschitz, vodja Teatra Šentjanž, prime za vsako
delo. Na festivalu je za točilnim pultom skrbel za gašenje
žeje. / Foto: Jože Košnjek
tamburaš Damir Zajec, ki
tudi igra pri šentjanških
tamburaših.
»Dejavnost našega dru
š
tva je pestra,« mi je na tam
buraškem festivalu pove
dala predsednica SPD Rož
Nadja Keuschnig, ki je tudi
članica domače tamburaške
skupine. »Poleg tamburašev
je zelo dejavna gledališka de
javnost, združena v Teatru

Šentjanž pod vodstvom ne
umornega Martina Moschi
tza. Organiziramo gledali
ške šole in poletne dejavno
sti, zelo znana in dobro obi
skana pa je vsakoletna glas
bena prireditev Arena. K&K
center je tudi organizator
razstav in gostovanj gledali
ških skupin. Skratka, v Šen
tjanžu se vedno kaj dogaja,«
je povedala predsednica.
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Dvojna nevarnost
Vloga sodobne filozofije in filozofov je tudi v tem, da skušajo razumeti in razložiti aktualna dogajanja v
svetu. Tak je hrovaški filozof Srečko Horvat, ki opozarja na dvojno nevarnost: jedrsko in podnebno …
Miha Naglič

Jedrska in podnebna
Filozof Srečko Horvat v
aktualnem dogajanju prepoznava odmeve 20. stoletja, hkrati pa opozarja, da je
ta nevarnost zdaj še večja,
ker se je jedrski pridružila
grožnja ekološke katastrofe. »Prav imate, poslušamo
odmev katastrof 20. stoletja. Jasno je, da ne bodo nikoli minile. Auschwitz, holokavst, Hirošima, Nagasaki ... To so dogodki v zgodovini človeštva in planeta,
ki ne bodo nikoli izginili.
Na žalost se bodo na tak ali
drugačen način vedno znova vračali. Vendarle pa menim, da je položaj danes radikalno nevarnejši kot v 20.
stoletju. Zakaj? Ker se prepletata jedrska doba in podnebna kriza. Nekaj, kar se
je v 20. stoletju z izumom
jedrske tehnologije šele začelo, je s silovitim tehnološkim razvojem do današnjega trenutka pripeljalo Zemljo na rob uničenja. Zato so
razmere veliko nevarnejše
kot v prejšnjem stoletju. Filozof Günther Anders, zaradi katerega sem prišel v
Ljubljano na 10. mednarodno filozofsko konferenco
in delavnico Sørena Kierkegaarda, je v tem smislu
še kako pomemben. Nekje
je zapisal, da se bodo tisti,
ki ne bodo zmogli ustvariti

Hirošime, zadovoljili z Auschwitzem. In to je tisto,
kar gledamo in poslušamo
danes. Velike države imajo
jedrsko tehnologijo, da lahko uveljavljajo geopolitično moč, medtem pa države brez jedrskih bomb nimajo zadržkov za gradnjo
koncentracijskih taborišč.
Na žalost smo to lahko doživeli ob razpadu nekdanje
Jugoslavije, kjer se je zgodovina 20. stoletja ponavljala
na najokrutnejši način. Nočem primerjati žrtev, ampak če bi imeli vojni zločinci
na Balkanu jedrsko bombo,
bi jo najbrž uporabili. Ker je
niso imeli, so se zadovoljili s Srebrenico. Vem, morda to zveni grobo, a kaže na
to, da to, kar v resnici razumemo kot napredek, ni nič
drugega kot hitenje v dokončno katastrofo.« Ko komentira vojno v Ukrajini,
filozof po eni strani priznava, da gre v njen tudi za
spopad vrednot – demokracije in avtokracije – hkrati pa opozarja, da ne smemo spregledati ekonomskih interesov, ki se uveljavljajo v ozadju. »Spremljamo montypythonski trenutek, v katerem imajo vojaki orožje, ki ga ne znajo
uporabljati, Zahodu pa niti
ni v interesu, da bi ga uporabljali. Zahodu je v interesu, da jim ga proda. Kadar
govorimo o svobodnem Zahodu, se moramo spomniti

vloge tega Zahoda v vojnah
na Balkanu. Kako zelo mu
je koristilo, da so zahodne
korporacije napolnile izpraznjen prostor, danes pa obvladujejo telekomunikacije
in farmacevtsko industrijo,
koncesijo za letališče v Zagrebu imajo Francozi, banke so nemške in italijanske. Glejte, to je ta svobodni Zahod, ki smo ga dobili, in prepričan sem, da bo
isti svobodni Zahod dobila tudi Ukrajina. Ljudje iz
ameriškega podjetja za programsko opremo Palantir,
denimo ... To je zelo mračno podjetje milijarderja Petra Thiela. Bil je prvi milijarder iz Silicijeve doline,
ki je podprl Donalda Trumpa. Palantir pronica v britanski zdravstveni sistem.
No, ker se ljudje iz Palantirja družijo z Volodimirjem Zelenskim, bi nas moralo vse skrbeti, kaj se dogaja za zaprtimi vrati v Ukrajini. Kako bodo vojno izkoristili z doktrino šoka? Tako so
izkoristili tudi vojno na Hrvaškem. Ljudje so na fronti,
umirajo, mahajo z zastavami, verjamejo v nacionalno
identiteto ... V resnici jih razumem, čeprav mi to ni blizu, a medtem ko eni umirajo, si drugi manejo roke, ker
bodo prevzeli velike posle
in obnovo države za prihodnjih nekaj desetletij. Lahko
smo prestrašeni in žalostni
zaradi stika z ukrajinskimi

begunci ali disidenti iz Rusije, a nikakor ne smemo pozabiti, da za vso to tragedijo
že stoji 'biznis', ki se mu cedijo sline. Vojna industrija,
naftna industrija, gradbeništvo ... Vse, kar smo lahko
videli tudi pri nas.« (Vir: intervju Blaža Mazija s filozofom Horvatom, MMC RTV
SLO)

Orožje odvračanja
Jedrsko orožje je bilo
prvič uporabljeno v Hirošimi in Nagasakiju leta 1945.
K sreči je bila prva uporaba
vse doslej tudi zadnja. Vse
države, ki to orožje imajo,
ga uporabljajo kot sredstvo
odvračanja, ena drugo odvračajo od uporabe. Hkrati pa ni nikoli povsem izključeno, da ga v nekem
kriznem trenutku ne bi dejansko uporabili …

Vojna v Ukrajini in z njo
povezano draženje vseh
energentov zmanjšujeta že
tako nizko pripravljenost
največjih onesnaževalk, da
bi zmanjšale svoje podnebju škodljive emisije. Še vedno poslušamo zeleno retoriko, hkrati pa je že zdaj jasno, da se bo v naslednji zimi
spet povečala uporaba premoga. In z njo že tako velika grožnja podnebnih sprememb. Že zdaj je očitno, da
bodo tudi te zlorabljene v
vojne namene …

Kaj hoče ženska?
»Vedno sem rada brala
dobro napisane romane in
biografije o posebnih ženskah. Zdelo se mi je, da mi
dajejo moč, kot sirup z železom oživi slabokrvnega, da
me prepričujejo, da je marsikaj mogoče in da ni pomembno, koliko ovir ti podtakne življenje, ampak to,
kako jih premagaš. Da je treba čim dlje verjeti in kot vrtnar pod toplo gredo varovati
najbolj občutljiva čustva, navaditi srce na vse letne čase.
Pamet, ambicije in talente
trenirati vsak dan. Biti divja
in biti udomačena. Biti jezna, biti besna. Mirna, nežna in zadovoljna v svoji koži.
Ameriška feministka Gloria Steinem je dejala, da jo
je feminizem naučil, da ti ni
treba živeti tako kot vsi – in

prav to so me naučile zgodbe, zbrane v knjigi. Danes se
namreč zdi skorajda bogokletno pisati in premišljevati
o tem, da nas ne oblikujejo
le okolica, pamet in talenti,
temveč tudi strasti in ljubezni. V sodobnem svetu, v katerem si želimo užitke brez
čustev, odnose brez bolečin
in intimnost brez tveganja,
se zdi ljubezen vedno bolj
ogrožena. Ženske, ki nastopajo v zgodbah te knjige, so
različne: glasne, tihe, sebične, dobre, sanjave, preračunljive, radovedne ... Druži jih to, da so imele ambicije
in talente, da so bile močne
in posebne, da so premikale
meje, a da so vse iskale tudi
ljubezen – veliko so premišljevale o njej, verjele vanjo in
se v odnose vrgle kot s pečine
v morje in potem med ribami pobirale svoje strto srce.

/…/ Kaj torej hoče ženska?
Dobri stari Freud se je to
spraševal do konca življenja,
in čeprav je desetletja in desetletja vstopal v skrivnostne
duše žensk, polne želja, histerije in hrepenenj, ni našel
odgovora. V pesmi z naslovom 'Kaj hoče ženska?' Kim
Addonizio pravi: 'Hočem
rdečo obleko. Hočem, da
je odprta in izzivalna, / hočem, da je pretesna, hočem
jo nositi, / dokler je nekdo
ne strga z mene. / Hočem,
da je brez rokavov in z odprtim hrbtom, / ta obleka,
tako da nikomur ni potrebno ugibati, / kaj je pod njo.'
V tej rdeči obleki bi se sprehodila po glavni ulici mesta,

Veliki gozdni požari so med najbolj izrazitimi znanilci
podnebnih sprememb. Ta je bil posnet v Avstraliji 28.
januarja 2020. / Foto: Wikipedija

Podnebna orožja

Nove knjige (643)

Miha Naglič

Jedrski eksploziji nad Hirošimo (leva) in Nagasakijem. Prva
se je zgodila 6., druga pa 9. avgusta 1945. Tretje doslej »v
živo« ni bilo, grožnja ostaja. / Foto: Wikipedija

nadaljuje pesnica, kot da
je edina ženska na zemlji.
Ženska si želi, da bi svojo pamet, srce, dušo in telo nosila s takšno močjo kot to obleko iz pesmi.« (str. 11–12, 14)
Vprašanje v naslovu je retorično. Če bi nekdo zatrdil, da pozna odgovor, kaj
hoče ženska kot taka, mu
ne bi kar verjeli. Znamenite ženske, katerih zgodbe
avtorica povzema v tej knjigi, so seveda vedele, kaj hočejo, vsaka zase in dostikrat
tudi za druge, odpirale so
nove poti ženskim in splošnim hotenjem. Ko ženska
ve, kaj hoče, skuša svoje hotenje tudi uveljaviti in to se
nam vse bolj pozna …

Irena Štaudohar, Kaj hoče ženska?, UMco, Ljubljana,
2021, 322 strani

Protest proti podnebnim spremembam: ta se je zgodil v
Washingtonu, med vladavino predsednika Trumpa, 29.
aprila 2017. / Foto: Wikipedija
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Rojstva in življenja spomenikov
Ddr. Damir
Globočnik

Ddr. Damir Globočnik v knjigi Spomeniki obravnava usode tridesetih slovenskih javnih spomenikov. Predstavlja njihove zanimive
zgodbe, od idej in pobud zanje do njihovih postavitev in v nekaterih primerih tudi odstranitev. Od Prešernovega nagrobnika v
Kranju do Spomenika zmage v Murski Soboti.
Igor Kavčič

»Eno od daljših
poglavij v
knjigi govori
o spomeniku
Ivanu
Cankarju, ki so
ga v 30. letih 20.
stoletja postavili
slovenski
izseljenci v
Clevelandu.
Ta spomenik
ima zgodbo, ki
na nekaterih
mestih spominja
na ameriške
kriminalke.«

Kaj je določalo vaš izbor
tridesetih spomenikov, ki
ste jih uvrstili v knjigo: pomembnost osebnosti, ki so
jim bili posvečeni, zanimive
zgodbe oziroma dogajanje
ob njihovi postavitvi in kasneje, kaj drugega …?
V ospredju so usode posameznih spomenikov, ki so
pogosto bolj zanimive, kot si
predstavljamo, saj sem spadajo tako pobude za postavitev spomenika, oblikovanje
spomeniških odborov, težave pri zbiranju sredstev, izbor kiparja, kamnoseka, pa
naknadni odzivi na postavljeni spomenik in tudi, kaj
se je s spomenikom dogajalo po postavitvi vse do danes. V večini primerov gre
za precej dinamične procese, saj se je vpletala tudi politika. Prvih slovenskih spomenikov tako na primer
nemške oblasti niso pustile postaviti na javnem prostoru. Zato je pesnik Prešeren dobil v Kranju nagrobni spomenik leta 1852 na tedanjem kranjskem pokopališču, škof Slomšek pa leta
1878 spomenik v prezbiteriju mariborske stolnice. V
obeh primerih pa so pobudniki razmišljali tudi o spomeniku na mestnem trgu.
Nekateri spomeniki so na
prvi pogled skromni, čeprav
je bil njihov pomen v času
nastanka velik. Eden od teh
je spominska plošča na Prešernovi rojstni hiši v Vrbi iz
leta 1872, ki je bila plačana
s sredstvi, zbranimi za načrtovani gorenjski narodni tabor v Lescah, ki so ga oblasti
prepovedale. Slovesnost odkritja te plošče je pripravilo pisateljsko društvo, tako
da je to prvi javni dogodek
društva slovenskih pisateljev nasploh. Poskusil sem
narediti čim pestrejši izbor
spomenikov, tako da so v
knjigi obravnavani spomeniki pisateljem, misijonarjem, glasbenikom, cesarju,
dvema kraljema, dobrotnici,
ki je spomenik dobila za časa
življenja ... Enega od spomenikov so postavili ljubljanski
Nemci svojemu pesniku. V
enem od poglavij pa pišem
tudi o javni plastiki v Ljubljani, ki so jo uničili neznanci
leta 1939, kar je sovpadalo
z nacističnim uničevanjem
modernih umetnin v Tretjem rajhu.
Kaj je zajemalo jedro vašega
dela? Predvidevam, da predvsem veliko brskanja po

arhivih, stari časopisi in revije pa tudi monografije posameznih pomembnih ljudi?
Res je, večino teh zgodb
o spomenikih sem poskusil rekonstruirati predvsem
s pomočjo časopisnih člankov, spominov in strokovne literature, nekaj pa po
arhivskem gradivu. Tega je
dosti predvsem v primeru
velikih spomenikov, kot je v
knjigi spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću,
ki so ga nameravali postaviti v Mariboru leta 1941, vendar je to preprečila okupacija. Spomenik, to je kip kralja na konju, je bil že izdelan. Ohranil se je osnutek
za konja v naravni velikosti in seveda dokaj dobre fotografije spomenika v nastajanju. Mariborski pokrajinski arhiv hrani veliko gradiva o delu spomeniškega odbora, podobno velja tudi za
spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću v Ljubljani iz
leta 1931. Tega so dali odstraniti Italijani leta 1941. Kralj
Peter I. je prvi veliki spomenik na slovenskem ozemlju
dobil v Kranju leta 1926, leta
1941 so ga odstranili nemški
okupatorji, prav tako spomenik Aleksandru I. na Jesenicah.
Kaj ste opažali pri posameznih postavitvah javnih spomenikov in pred tem pobudah zanje? Je moč v stoletni
zgodovini, kolikor jo v knjigi zajemate, najti podobne
vzorce v pristopu?
Seveda je teh vzorcev kar
precej. Za raznovrstna prizadevanja po postavitvi spomenikov, ki imajo lahko vseslovenski ali pa lokalni značaj,
sem uporabil izraz spomeniško gibanje. Kdorkoli bo
samo prelistal knjigo, bo lahko dobil vtis o skromnih začetkih tega gibanja s spomeniškimi nagrobniki ali spominskimi ploščami po sredini 19. stoletja, pa o prvih
uspehih pri postavitvi javnega figuralnega spomenika,
to sta bila spomenika Vodniku in Prešernu v Ljubljani.
Od takrat dalje, torej od začetka 20. stoletja, pa poteka zelo
pestra in razvejana spomeniška dejavnost. Večje spomenike so dobili zaslužni posamezniki, no, sorazmerno
pozno, šele leta 1908 je dobil spomenik v Ljubljani cesar Franc Jožef I. Največ spomenikov pa so po prvi svetovni vojni postavili svojci v spomin padlim vojakom, od teh
sta v knjigi dva, spomenik v
Breznici, ki velja za enega

Ddr. Damir Globočnik knjigo Spomeniki začne z zgodbo o nagrobniku dr. Franceta
Prešerna. / Foto: Igor Kavčič
najlepših, in načrtovani spomenik vsem padlim slovenskim vojakom, ki so ga nameravali postaviti na Brezjah. Dela so se začela, vendar
pa je prišla okupacija.
Katera od zgodb je na vas kot
raziskovalca in pisca knjige
naredila največji vtis ali vas
morda bolj presenetila kot
druge?
Eno od daljših poglavij v
knjigi govori o spomeniku
Ivanu Cankarju, ki so ga v
30. letih 20. stoletja postavili slovenski izseljenci v Clevelandu. Ta spomenik ima

spomenik v parku škof Baraga in pesnik Simon Gregorčič. Baragov kip so odkrili. Postavljen je bil že tudi
podstavek za Cankarjev kip,
vendar sta kip iz mestnega
skladišča ukradla dva moža,
ki sta trdila, da ga bosta potrebovala za Slovenski narodni dom v Clevelandu. Preko odvetnika naj bi prišlo
sporočilo, da bo kip vrnjen
najkasneje v tednu dni, če
bodo molčali o imenih tatov.
Odbor je pri clevelandskem
kiparju Mafki naročil nov
kip, odkrili so ga leta 1937.
Po drugi svetovni vojni je bil

Odkritje Cankarjevega spomenika v Jugoslovanskem
kulturnem vrtu v Clevelandu leta 1937
zgodbo, ki na nekaterih mestih spominja na ameriške
kriminalke. Slovenci so od
clevelandske mestne občine
dobili na razpolago del Rockefellerjevega parka, v katerega so se odločili postaviti
kip Ivana Cankarja. Odlitek
Cankarjevega kipa je poklonila ljubljanska mestna občina, vendar so katoliška
društva menila, da bi pred
Cankarjem morala dobiti

poškodovan, nato zamenjan
z novim, leta 2010 ponovno,
tako da je to že četrti Cankarjev kip na tem mestu. To
je danes Slovenski kulturni
vrt, v katerem stoji več spomenikov – Baraga, Cankar,
Gregorčič, Rudolf Maister,
Ivan Zorman.
Najbrž namerno končate
po drugi svetovni vojni, ko
se je s socialistično oblastjo

začela nova doba postavljanja spomenikov in obeležij, ki bi zagotovo zahtevala novo temeljito obravnavo. Pravite, da tretjina spomenikov, ki jih opisujete v
knjigi, ne stoji več. In tudi
spomeniki in javne postavitve iz socializma očitno niso
večni, če pomislim zgolj na
tiste, prestavljene iz parka
na Brdu pri Kranju v Vojaški muzej v Pivko.
Kipi iz parka na Brdu najbrž niti niso bili zasnovani
kot spomeniki, temveč kot
plastike za okras parkovnega ambienta ob protokolarnih objektih. Spominjajo na
spomenike, kar je logično,
saj poudarjajo vrednote narodnoosvobodilnega odpora in nove socialistične ureditve. Naročniki teh kipov in
kiparji so bili isti kot pri javnih spomenikih. Pravzaprav
so dobili v prvih desetletjih
po vojni kiparji izjemno priložnost za delo. Dosti spomenikov bi lahko označili
za povprečne, mnogi pa izstopajo po kvaliteti. Tretjina spomenikov, ki jih obravnavam v knjigi, ne stoji več,
ker so jih uničili ob zamenjavi režimov ob koncu prve
svetovne vojne in ob začetku okupacije leta 1941. Zgovorne pa so tudi usode spomenikov kralju Matjažu pod
Peco, Miroslavu Vilharju v
Postojni in Hrabroslavu Volariču v Kobaridu, ki so ga
v dvajsetih letih vandalsko
razbili tržaški fašisti. Z uničevanjem spomenikov ali pa
njihovim prestavljanjem se
poskuša izničiti njihovo pričevalno in simbolno funkcijo, poskuša se zbrisati del
zgodovinskega spomina.

petek, 29. julija 2022

15

Pogovor

Vzameš telo kot razgibano platno
To je zgodba o tem, kako se je na levi roki fotografinje Tine pojavila še kar velika tetovaža. Tatu si boš dala narediti? Aha. A k'r? Ja – ja. A tak taprav ... tak, ki
potem ne gre več dol? Tak, ja. Pri Tavčiju na Bledu, amaterskem igralcu, gorskem reševalcu, plezalcu, glasbeniku, očetu … Ki ima Tavči vegan cafe? Tudi. Veš,
da me zanima, kako je videti, kadar Sašo Dudič - Tavči tetovira.
Igor Kavčič
Tetoviranje je trajna oziroma stalna telesna poslikava,
izdelek se imenuje tatu (tattoo) oziroma tetovaža. Izraz
tetoviranje izhaja iz samoanščine, tat(a)u pomeni risati
oziroma označiti. Danes je
to nanašanje barve z vbodi
v globlje kožne plasti ali pod
njo, drugače okrasitev kože z
resničnimi ali izmišljenimi
podobami, ornamenti, liki …
Tako preberem na Wikipediji. In da je sodobna tetovaža
trajna okrasitev kože na način, s katerim se z iglo pod
kožo vnese črnilo.
»Včasih te življenje preizkuša v več smeri in ti prismoli tudi kakšno klofuto, da
se strezniš, pogledaš vase, se
ustaviš in začneš znova. To
se je zgodilo meni. In hotela
sem nekaj, kar me bo dvignilo, držalo pokonci in bo samo
zame in samo moje,« svojo
odločitev, da si s tetovažo oplemeniti levo roko, pojasnjuje Tina iz Glasove redakcije.
»Zakaj k Tavčiju? Ker so me
vsi tetovatorji v Tatoo studiu
Tavči 'sezuli'. Ko sem jih odkrila, sem vedela, da bo moj
prvi tatu naredil Sašo, ker mi

suvereno prenaša na Tinino
kožo. Naredim nekaj fotografij in razmišljam, kaj ga bom
vprašal, ko konča delo.
Ko pride odrasel človek k
vam, da bi mu izdelali tetovažo, ga pogledate in vprašate, ali je prepričan? »Daleč od tega. Tetoviranje je danes postalo nekaj povsem
družbeno sprejemljivega.
Morda povprašam najstnika, ali je res prepričan o tem.
Predvsem zato, ker je postalo popularno, da se tetovira
najprej na dele telesa, ki se vidijo, in ne tako kot včasih, ko
so se tetovaže delale najprej
tam, kjer se jih je dalo skriti,« pojasni Sašo; da v njihov
studio prihajajo stranke različnih starosti, od delavcev do
odvetnikov in zdravnikov, pri
čemer so enakovredno zastopani moški in ženske.
Pove, da stranke največkrat
pridejo po priporočilu drugih, češ prijatelj je rekel, da
dobro delaš. To je seveda dober podatek, še pomembnejše pa je, da stranka ve, kaj posamezni tetovator dela, kakšen je njegov likovni slog,
ki bi seveda čim bolj ustrezal željam naročnika. »Stvari, kot sta na primer kvaliteta

Natančnost in popolnost / Foto: Igor Kavčič
je njegova abstraktna motivika fenomenalna. In ker sem
se počutila dobro in sem jim
zaupala. Za zaupanje rabim
čas, tokrat sem takoj vedela,
da je to – to.«

Prava tetovaža na pravo
kožo
Da je v zadnjih letih interes za tetoviranje močno porasel, dokazuje že čakalna vrsta pri tetovatorjih. V studiu
Tavči, kjer sicer deluje več
tetovatorjev, se velja prijaviti na termin že nekaj mesecev prej. Tina pri Sašu v marcu za sredino junija. V prijetnem vzdušju studia jo opazujem v polležečem položaju (kot pri zobozdravniku) z iztegnjeno levo roko k
Sašu, ki s strojčkom riše po
njej. Pri tem si ogleduje prej
zrisan motiv na tablici in ga

in higienski pogoji, morajo v
uradnem tatu studiu tako ali
tako 'štimati',« je prepričan
mojster tetovaž, ki ob tem
omenja še en problem: »Danes na internetu lahko vidite
na stotine svežih tetovaž. Te
so že lahko videti zelo dobre,
zahtevne v detajlih, saj poleg sposobnosti tetovatorja
tudi sodobna tehnična oprema omogoča marsikaj, ampak preko biologije vendarle ne moremo. Tetoviranje
je vstavljanje tujka v kožo, ki
je živ organ. Končni rezultat
je zato odvisen tudi od lastnosti posameznikove kože.
Ko naredim linijo na kožo,
v osnovi deluje zelo ostro in
tanko, že med samim celjenjem pa se ta lahko recimo
za pol milimetra razširi. Na
tetovažo vplivajo tudi sonce,
staranje kože in podobno.

Marsikateri primerek tetovaže na spletu še nima 'v računu' vseh teh dejavnikov, ki
bodo vplivali nanjo. Dejstvo
je, da je tetovaža zaključena,
ko je koža zaceljena.«
Tetovaža se v povprečju
celi en mesec. Ko se povrhnjica odlušči oziroma se zamenja, potem koža spet potrebuje nekaj časa, da dobi
prožnost in se tetovaža lepo
umesti v drugo plast – usnjico. Sašo se po mesecu dni
vedno sliši s stranko, da ta
ob morebitnih spremembah
pride tetovažo ponovno pokazat in se po potrebi opravijo popravki.

Freedom (svoboda) pri
petnajstih
Tetovaža, ki jo že dober
mesec nosi Tina, je unikatna. »Vsi motivi, ki jih delam, so edinstveni, saj jih
nikoli ne ponavljam,« pove
Sašo; da ga vedno bolj privlačijo velike tetovirane površine, še posebno črne risbe,
brez izrazitega ozadja: »Telo
vzamem kot razgibano platno in poudarim stvari, ki jih
želim poudariti, in skrijem
tisto, kar želim skriti. Tetovažo vselej vodim v smer, ki
je meni in mojemu načinu
dela v prid.« Na vprašanje,
ali je v njih mogoče razbrati njegov način razmišljanja,
njegovo osebnost, priznava,
da je v vsaki tetovaži viden
njegov pečat. Risar na papir,
slikar na platno, tetovator pa
svoj značaj vtisne na telo.
Na hodniku pred vstopom
v atelje je na stenah opaziti
številne nagrade iz različnih
konvencij tetovatorjev doma
in v tujini. Prve so iz leta
2013. Kdaj se je začel ukvarjati s tetoviranjem? »Tetovaže so mi bile od nekdaj privlačne. Ded je imel neke tetovaže na temo JLA. Star
sem bil 15 let, ko sem si dal
narediti svoj prvi tatu. Tetovator je vztrajal, da je poleg
eden od staršev, sicer ne bo
delal. Mama je bila tako nekaj časa poleg.« Vprašam,

Sašo Dudič - Tavči, osredotočen na svoje umetniško delo / Foto: Igor Kavčič
za katero tetovažo gre, pa mi
Sašo takoj odvrne, da je ni
več, da pa je pisalo freedom.
Zdi se mi, da ga beseda freedom (svoboda) določa tudi
sicer kot osebnost, kot človeka. »Morda me res. Ampak
tista tetovaža je bila res preprosta, taka iz najstniških
let, ki sem jo kasneje prekril,
ker sem tetoviral večje stvari.

Nekdo ga je imel za
Tavčarja
Sašo Dudič, ki je seveda
izjemno likovno nadarjen,
je tudi svoje prve tetovatorske poskuse opravil na sebi.
Po nogah ima prve zametke,
danes v šali pravi, da se vidi,
da so bili prvi. Nekoč sta s
prijateljem naredila »mašinco« za tetoviranje, in ko
se je to razvedelo v družbi,
je že dobil nekaj prošenj za
tetovaže. »Potem sem spoznal punco, katere oče je tetoviral, in sem toliko časa prosil, da me je vzel v uk. Naučil
sem se osnovnih prijemov
in tako je šlo potem naprej.
Pred desetimi leti sem se začel temeljiteje posvečati tetoviranju,« pojasnjuje Tavči. Ne, štel ni nikoli, koliko
jih je naredil, poudarja pa,
da je v nekem trenutku dihal, spal in nasploh obstajal

Njena in njegove tetovaže. Ne primerjava, zgolj potrditev.
/ Foto: Igor Kavčič

s tetoviranjem. Ni mu bilo
pomembno, koliko jih naredi, ampak da jih lahko dela.
Kdo tetovira tetovatorja?
»Ne vem, kdo tetovira tetovatorja, lahko povem, kdo tetovira mene. Preden sva s Simono, ki tudi tetovira, dobila najinega Lovra, sva veliko
potovala po svetu in tetovirala. Obratno so tudi nama izdelovali tetovaže drugi tetovatorji.« Tetovaže si »izmenjujejo« tudi na konvencijah, njegova zadnja pa je sicer iz letošnje pomladi. Sašo
recimo ne tetovira motivov,
ki imajo sovražno osnovo,
recimo kljukastih križev ali
česa podobnega, ima pa rad
aktivistične motive, povezane s pravičnostjo in naravo,
katere velik ljubitelj je. »Se
mi zdi, da moraš čutiti … Ah,
ne bom filozofiral, zdi se mi,
da moraš enostavno verjeti v
to, kar delaš. Če imam do nekaterih motivov odpor, jih
ne delam. Seveda včasih kakšnega naredim iz podjetniških nagibov, je le vsak mesec treba imeti za najemnine, a obstajajo meje, čez katere ne grem.«
Nobeno sodobno orodje za pridobivanje informacij ne odkriva imena Tavči. »Ah, to je precej hecna
zgodba, a taka pač je. Nekdo
je nekoč že dolgo tega mislil, da se pišem Tavčar in me
je v nekem trenutku poklical Tavči, pa sem od takrat
naprej ostal Tavči.« (smeh)
To je postal Sašev vzdevek,
čeprav v njegovem »vesolju« nikoli ni bilo nič tavčarskega. Ko je odprl studio, si
ni izmišljeval nekih novih
imen, Tavči pa je ostalo tudi,
ko se mu je pridružila Simona. Tavči je tudi ime lokala
z vegansko prehrano, ki ga
vodi. Ta je bila najprej cafe,
da bi stranke lažje počakale

na tetoviranje, kasneje pa je
oba vegana navdušila tudi
ideja za restavracijo.

Igra, piše, pleza, poje ...
Tokrat opisujemo le eno
zgodbo Saša Dudiča, a jih ta
lahko iz rokava potegne še
nekaj. Da marsikaj dela, pravi. Prvo ga je zasvojilo ljubiteljski gledališče, že od mladih let igra v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah –
sicer izhaja iz Hrušice, z družino pa živi v Žirovnici – kjer
sta s kolegom Gregorjem
Robičem napisala in odigrala komedijo Fetiš na puter in
zanjo prejela nagrado matiček na lanskem Linhartovem srečanju. »Napisal sem
še eno besedilo in z Vidom
Klemencem se že ukvarjava z njim, poklicali pa so me
tudi za novo predstavo, ki jo
bomo v prihodnji sezoni igrali v GTČ.«
Kot plezalec in velik ljubitelj gora je tudi član Gorske
reševalne službe z izpitom za
vodnika, igra kitaro in je pevec jeseniške skupine Teodore, letos pa se je kot ambasador pridružil tudi akciji NIJZ
Nisi okej? Povej naprej, v kateri gre za razbijanje stigem,
ozaveščanje mladih, da povedo za svoje psihične probleme, jih nekomu zaupajo in
tako pridejo do prave strokovne pomoči. »V projektu
sem razgalil tudi sebe in svoje probleme, ki sem jih imel
v najstniških letih, a če gre za
pravo stvar, s katero lahko pomagam drugim, sem seveda
zraven,« pove Sašo Dudič Tavči, ki prosti čas preživlja
v krogu družine.
Naj se vrnemo na začetek. Po mesecu dni je Tinina tetovaža morda še lepša,
kot je bila. »So tetovatorji in
so umetniki. Sašo je oboje,«
pravi Tina.
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Zanimivosti

Jubilej posebnega muzeja
Muzej Hafnar v Stražišču pri Kranju je znan predvsem po edinstveni zbirki Tomosovih motorjev, sicer pa vsebuje več kot tisoč zanimivih eksponatov, ki jih je
lastnik Milan Hafnar zbiral dolga desetletja. Muzej letos praznuje jubilej – dvajseto obletnico odprtja.
Samo Lesjak
Med poznavalci starodobnih jeklenih konjičkov
pa tudi med ostalimi ljubitelji kulturne dediščine pri
nas je Milan Hafnar dobro
poznan in spoštovan. Je namreč človek s številnimi zanimanji in konjički, domala že vse življenje aktiven
na mnogih področjih: je kinolog, gasilec, golobar, lovec, nadvse dejaven je v društvu Sožitje, Oldtimer klubu Naklo in Slovenski veteranski avto-moto zvezi. Po
poklicu kovinar se je pozneje usposobil za inštruktorja
v varstveno-delovnem centru in se zaposlil kot vodja
VDC Želva v Ljubljani, ki ga
je tudi pomagal ustanoviti.
Je predsednik nadzornega
odbora Slovenske veteranske avto-moto zveze in tam
dela kot komisar za ocenjevanje in dodeljevanje certifikatov starodobnikov. Usposobljen je tudi za mednarodnega ocenjevalca – povsem upravičen naziv, saj so

starodobniki, katerih konstrukcijo in delovanje pozna
do najmanjšega detajla, njegova velika strast.

Domača hiša – muzej
Milan pa je predvsem navdušen zbiratelj. Domačo
hišo v Stražišču je prelevil v
pravi muzej, kjer si je moč
ogledati več kot tisoč raznovrstnih eksponatov. Med
njimi prednjačijo motoci-

zbirki nosi letnico nastanka 1954, izmed vseh razstav
ljenih je najstarejši motor
iz leta 1928, zelo ponosen
pa je tudi na motor s prikolico iz leta 1963 komandanta spremstva nekdanjega
maršala Tita. Svoje mopede
je 25 let tudi posojal Tomosu za razstave, ob petdesetletnici pa so mu izročili priznanje ter za zbirko podarili
dva svoja izjemno zanimiva

Prava zbirateljska strast se je pri Milanu prebudila
konec šestdesetih let, ko se jima je z ženo rodil sin
s posebnimi potrebami – ob ljubeznivi skrbi za sina
sta zbiranje predmetov ter njihovo restavriranje
zapolnjevala neprespane noči.
kli znamke Tomos, tako da
mnogi muzej Milana Hafnarja imenujejo kar muzej motorjev, saj je v njegovi zbirki posebno mesto namenjeno prav tem starodobnikom. Okoli 110 jih ima,
med njimi je 76 Tomosovih
motorjev – gre za največjo
tovrstno zbirko v Sloveniji.
Najstarejši Tomos v njegovi

mopeda. Po dolgih letih iskanja je Milanova zbirka bogatejša še za Tomosov traktor, ki ga je dobil v zelo žalostnem stanju, nato pa ga je
obnovil, da izgleda kot nov.
Namreč vsako vozilo, kot
tudi večino drugih predmetov, Milan restavrira sam.
Za obnovitev motorja je denimo potrebno okoli 400 ur

Marljivi zbiratelj ter restavrator Milan Hafnar z družino med eksponati nadvse zanimivega
muzeja, ki je svoja vrata odprl pred dvajsetimi leti / Foto: Primož Pičulin
dela, pri čemer potrebuje tri
enake motorje, da lahko sestavi enega. Prav vsi so še vozni. Hrani tudi enega prvih
priljubljenih dvokolesnikov
– kolo poni, ki se je imenoval tomos mini, poleg njega
pa tudi kolo iz tridesetih let,
še z lesenimi kolesi, ter zbirko 42 legendarnih Rogovih koles, medtem ko je na
podstrešju na varnem zbirka avtomatikov.

Skrb za sina in
restavriranje

vrste ur, tako stenske kot žepne, ter stare tehtnice. Zanimiva je zbirka likalnikov,
ki so jih označevali po teži
in uporabljali v bogatejših
mestnih družinah – edino v
Narodnem muzeju jih imajo vseh dvanajst. Nepogrešljive so številne svetilke: petrolejke, svečniki, karbidovke in ladijska svetilka, ki mu
jo je podaril sorodnik iz Škofje Loke – sodeloval je v bojih za Boko Kotorsko in si je
svetilko vzel za spomin. Tu
so še kositrna posoda ter raznoliko orožje: sablje, bodala, bajoneti ter možnarji, ki
so dveh vrst – prvi so namenjeni streljanju, drugi pa za
drobljenje oziroma tlačenje
začimb. Ne manjkajo niti
starejši telefoni ter radijski
aparati – enega izmed njih
so imeli pri Milanu doma,
takrat je bil to edini radio
na vasi, ki je v goste privabil marsikaterega poslušalca. Med šivalnimi stroji izstopajo tisti, ki jih je naredila tovarna Singer za nemško

mornarico. Na ogled so tudi
čevljarsko orodje, ključavnice ter zbirka kolovratov,
prav poseben pa je obisk veličastne lovske sobe.

Po opravkih z APN 4
Milan, ki se dandanes po
opravkih najraje zapelje s
klasičnim motorjem APN
4, se še vedno iz srca razveseli vsakega podarjenega
predmeta ter številnih obiskovalcev iz vse Slovenije pa tudi tujine, ki pridejo
na ogled muzeja. Redno se
udeležuje srečanj starodobnikov ter zgledno sodeluje
z Gorenjskim muzejem in
turističnim društvom, vedno pa poudari, da mu pri
njegovih aktivnostih zvesto
ves čas pomaga in stoji ob
strani družina: soproga Marija, sinova Robert in Matjaž ter vnukinje Živa, Ajda
in Maja – prav zaradi družinske medsebojne pomoči, razumevanja in ljubezni
je Milanova muzejska zbirka zares neprecenljiva.

Milan Hafnar ob motorju s prikolico BMW R 69–S iz leta 1963, ki ga je v preteklosti vozil
komandant spremstva maršala Tita. Milan ima motor okoli petindvajset let, pred leti je ob
odprtju ulice v Kranju z njim vozil nekdanjega župana Mohorja Bogataja. / Foto: Primož Pičulin

Prava zbirateljska strast se
je sicer pri Milanu prebudila
konec šestdesetih let, ko se
jima je z ženo rodil sin s posebnimi potrebami – ob ljubeznivi skrbi za sina sta zbiranje predmetov ter njihovo restavriranje zapolnjevala neprespane noči. Tako
so v dolgih desetletjih nastale zanimive etnografske
zbirke, ki so dandanes na
ogled v muzeju. Poleg motociklov radovednost obiskovalcev vzbujajo različne

Zbirka je tako obsežna, da v muzeju že skorajda zmanjkuje prostora. / Foto: Primož Pičulin

Vsak muzejski eksponat je skrbno restavriran in detajlno popisan. / Foto: Primož Pičulin

petek, 29. julija 2022

17

Jaz, midva in mi

Srbija, 2. del
Mojca Logar

profesorica geografije
in zgodovine

Deželo ob reki Ibar imenujejo tudi dolina kraljev,
ker so tukaj kronali veliko
srbskih kraljev. V manjšem
ženskem samostanu smo
srečali »menihinjo«, pravijo jim »manastirke«, ki nam
je namenila nekaj časa. Zanimivo je bilo prisluhniti
njeni zgodbi. Bila je poročena in ima otroke. Ko so odrasli, je vstopila v samostan.
Z njimi komunicira po telefonu, obiskov pravzaprav
niti ne želi. Opravlja svoje
delo v skupnosti, ki je povsem samooskrbna, in moli.
S tem daje največ svoji družini, družbi in svetu. Pripravljali so se na nekakšen
praznik, zato so še dodatno

uredili okolico. Domačin je
kosil travo. Tudi z njim smo
spregovorili. Bil je bivši oficir JLA, ki je svojo prvo službo opravljal v Črnomlju. Besede, spomini, polno je bilo
smeha. Štiristo evrov je njegova pokojnina, ki je v Srbiji med boljšimi, in se ne pritožuje. Takih srečanj je bilo
še veliko, skoraj vsi so se spominjali JLA. Potem zelo radi
vprašajo, kako je v Evropski
uniji. V isti sapi povedo, da
se oni svojim pravoslavnim
bratom Rusom ne bodo odpovedali. Taki pogovori in
srečanja so na potovanjih
zelo ljuba stvar, morda nekaj najljubšega. Dobiš nekakšen pristen vtis dežele in
družbe. V Ovčar Banji smo
pristopili na vrh Kablarja, od
koder je bil čudovit razgled
na meandre Zahodne Morave. Naslednja postaja je bil
Zlatibor. Smeti je bilo vedno

Ponovno bom vzela v
roke knjigo Most na
Drini. Ta most je res
veličasten.
manj. Zlatibor je pravi turistični center. Hotelsko naselje, 10-krat večje kot Kranjska Gora. Veliko je novega
in še vedno gradijo. Starejši
vedo povedati, da je bilo včasih to ljubko planinsko naselje, sedaj je ogromen, urban

Balkan
turistični center s smučiščem. Desetsedežna gondola do smučišča vozi pol ure,
na vrhu so planinske poti in
kolesarske steze. Gosti so
skoraj izključno Srbi. Narava je prečudovita, bori, bori
in še enkrat bori, ki v soncu
pozlatijo.
Z ladjo smo se peljali po
reki Drini od Perućaca do Višegrada. Ponovno bom vzela
v roke knjigo Most na Drini.
Ta most je res veličasten. In
še bolj kanjon reke in sama
Drina, ki ji pravijo tudi Zelena, po njeni barvi. Petindvajset kilometrov se voziš po
popolni divjini. Česa takega še nisem doživela, več kot
veličastno, in Srbija nas navdihuje na vsakem koraku.
Ljudje so prijazni, ustrežljivi, vsi se radi pogovarjajo.
Mladim tujina ne predstavlja več boljšega življenja in
dela. Ko greš v tujino, si povsod tujec in denar ni vse. Želijo ostati in delati v domovini. V Bajni Bašti so se pripravljali na prireditev – spust
po Drini. Ekipe z raznovrstnimi plovili se bodo spustile po reki. Ko smo se vračali z izleta, so imeli tekmovanje v kuhanju ribje čorbe. To
je bila veselica in pol. Vsaka
ekipa je imela svojo muziko,
igrali so trubači, kadilo se je
na žarih, kuhali so v kotlih,
eni so plesali, drugi peli, vsi
so kadili … to je Balkan …
(Se nadaljuje)

Janez Logar

zakonski in
družinski terapevt

Že več kot en teden se potikamo po Balkanu. Srbija, Kosovo, Črna gora, Bosna in Hercegovina. Dolgo časa smo živeli v skupni državi Jugoslaviji in zato
se prebudi veliko spominov,
tako nostalgičnih kot tistih,
ko le zamahnemo z roko in
se nasmejimo. Že v času Jugoslavije so bile razlike med
republikami velike, v zadnjih 30. letih so se še močno
povečale. Brez obotavljanja
lahko zapišemo, da je Slovenija razvita zahodna država, hkrati pa navedenim
državam ni uspelo narediti

bistvenega premika v razvoju države. Po mestih in turistično razvitih krajih še nekako gre, vasi pa so zelo uboge, revne in daleč za nivojem
razvoja, ki ga imamo v Sloveniji. S številkami bi lahko še
kaj drugega dokazovali, vendar realnost podeželja je slaba: zelo slabe ceste, ogromno smeti, mnogi imajo eno
ali dve kravici oziroma nekaj ovac in koz zaradi lažjega
preživetja, plače in pokojnine so zelo nizke, znanje tujih jezikov je zelo slabo, odhod mladih v mesta je velik,
veliko je propadlih tovarn,
razvoja nove industrije ni ...
verjetno je močna tudi zgodovinska razlika – Slovenija je bila več stoletij pod vplivom nemške kulture, navedene države pa več stoletij
pod vplivom turške kulture.
Posebej me je prevzelo območje Sandžaka. Popolnoma drugačna kultura: muslimani, džamije, v mestih
še ni trgovskih centrov, zato
je tam veliko majhnih trgovinic in kavarn, gost promet
v centru mest (Novi Pazar,
Plav, Rožaje), veliko smeti,
nekaj beračev, ljudje pustijo
avto na cesti in skočijo nekaj
kupit v trgovino, ostali pa čakamo …
Moja in najina prednost
je znanje jezikov. Rada klepetava z ljudmi. Za daljše pogovore izberem rajši starejše
ljudi, ki se spominjajo bivše

skupne države. In treba je
tudi izbirati teme, ki so nam
skupne in ki niso obarvane
(preveč) politično, družbeno, kulturno. Te se pa precej
razlikujejo po državah. Npr.
v Srbiji ni koristno odpirati
tem o Kosovu, istospolnikih
in zadnji vojni. Na Kosovu je
dobro najprej povedati svojo
nacionalnost in šele nato začeti pogovor v srbščini. Povsod pa velja, da so ljudje vedno za pogovor, povsod so

Domači kraj bomo vedno
nosili v sebi.
zelo prijazni in biti Slovenec
je pravi privilegij. Zelo cenijo našo deželo kot čisto in
urejeno, državna birokracija
deluje, red pri gradnji naselij, imamo službe, dobre ceste po celi državi.
V Plavu, kjer so doma naši
sosedje na Suhi, je večina
prebivalstva v diaspori po
celem svetu. Kljub temu zaživijo kot skupnost, kadar je
nuja. Npr. v mestecu je ostala vdova sama s kopico otrok.
Zgradili so ji hišo. Nabrali so
denar in ji naredili hišo. Spet
drugi je potreboval veliko denarja za nujno operacijo. In
je odšel na drago operacijo v
tujino. Čeprav živijo po celem svetu, jih srce, še posebej na stara leta, vleče nazaj v
rodne kraje. Tudi če so manj
razviti.

Verjamem vate (2)
Maja Bertoncelj

raznolikost
in vključevanje

Vesna Goršek je kot mama
otroka s posebnimi potrebami čutila željo po povezovanju z drugimi starši s podobnimi izkušnjami. Imela
je kozmetični salon in v okviru podjetja ustanovila združenje Pogumno naprej. S sodelavko sta se trudili, da bi
prišli v razvojno ambulanto, da bi staršem, ki se jim
ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami običajno podere svet, pomagali z izkušnjami, jim nudili oporo. Odziva ni bilo.
Gorškova se je nato povezalo z Alenko Žnidarič, prav
tako mamo otroka s posebnimi potrebami, in ustanovili sta Društvo Verjamem
vate. Ime mu je dala Vesnina hčerka Maruša. »Vedno
nam je bilo pomembno, da
verjamemo v ljudi, da zmorejo – z našo podporo, zato
se nama je zdelo ime za društvo zelo primerno,« poudari Vesna Goršek. Graditi sta
začeli na srečanjih za starše, saj menita, da je v prvi
vrsti prav starše treba opolnomočiti za delo z otroki s

posebnimi potrebami, da
otroci lahko čim bolje napredujejo v skladu s svojimi zmožnostmi. Zanimanja ni bilo. Naslednji korak je bil prodaja na sejmih.
Izpraznili sta omare in ponujali marsikaj, od oblačil,
knjig do igrač. Prodajali sta
skupaj z otroki s posebnimi potrebami. Ti so uživali
v prodaji, v delu. Prišli sta na
idejo, da bi lahko imeli trgovino z izdelki iz druge roke,
v kateri bi ob pomoči prodajale osebe s posebnimi potrebami. Pridobili sta status socialnega podjetja, Vesna je izpraznila del svojega kozmetičnega salona in
Naša trgovin'ca je na Ljubljanski cesti 104 v Domžalah vrata odprla maja 2015.
V njej so »delo« dobile
predvsem osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki
so sicer v naši družbi najbolj zapostavljena skupina
oseb s posebnimi potrebami. So edini, ki se jim vrata običajno zaprto že ob prehodu iz večinskega vrtca v
večinsko osnovno šolo, kaj

Naša trgovin'ca ima prostore v Domžalah. Nekaj izdelkov
nam je predstavil tudi Benjamin Latinović. / Foto: Maja Bertoncelj
šele kasneje. V našem sistemu je zanje predvideno izobraževanje v posebnih šolah, torej ločeno od vrstnikov z značilnim razvojem,
kar ni v duhu inkluzivne
paradigme, ki jo zagovarja
tudi Evropa. V Društvu Verjamem vate so jim vrata na
stežaj odprli. Sodelovati so
začeli z Osnovno šolo Roje
in njihovi učenci posebnega

programa, v katerem lahko
osebe s posebnimi potrebami ostanejo do 26. leta (po
18. letu se lahko vključijo v
program, namenjen učenju za življenje in delo), so k
njim začeli prihajati na prakso. »Naša trgovin'ca je trgovina s posebno noto, saj
v delo s pomočjo mentorjev vključuje osebe, ki se zaradi svojih značilnosti ne

morejo redno zaposliti. Na
ta način pridobijo možnost,
da naredijo nekaj koristnega in spodbujajočega ter
ovrednotijo svoje življenje,
hkrati pa razvijajo svojo delovno sposobnost in kreativnost s spoznavanjem stvari v praksi,« pravi Gorškova. Oblačila iz druge roke
jim podarijo zveste stranke
oziroma podporniki, skrbno jih pregledajo, očistijo,
če je potrebno, popravijo in
jih vrnejo v življenje. Zbirajo ženska, otroška in moška
oblačila, igrače, knjige in
nakit. Iz oblačil, ki niso za
uporabo, v šivalnici Lup jeans, v kateri prav tako pomagajo osebe s posebnimi potrebami, naredijo popolnoma nove unikatne izdelke.
Prisegajo na recikliranje in
ponovno uporabo. Prihodek
od prodaje je namenjen razvoju delovnih okolij v okviru društva za ljudi s posebnimi potrebami.
Ob odprtju sta se zavedali predsodkov o drugačnosti
in tudi o rabljenih oblačilih.
(Se nadaljuje)
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Razgledi

Razgledi
Vaš razgled

Tunjiške zgodbe (3)

Dopust zdomca
Lojzeta
Zgodbica se je dogodila
pred desetletji, ko so po naših cestah vozili še bolj redki avtomobili in še to v glavnem le »fički« in škode. Tisti, ki so delali kot »gastarbajterji« v Avstriji in Nemčiji,
so se lahko pobahali z boljšimi avtomobili. Tako je Lojze iz naše vasi skupaj z ženo
že nekaj časa nekje na Bavarskem služil konvertibilne nemške marke. Vsako
leto za praznike pa sta prišla domov z lepim in spoliranim jeklenim konjičkom in
nemškimi tablicami. Z zavistjo so si ga sosedje ogledovali pred njunim domom.
Nekega poletja pa sta čez
Ljubelj privlekla še izposojeno počitniško prikolico. Dva
dni je stala na ogled nevoščljivcem pred njuno hišo, da
sta jo med tem časom opremila z vsem potrebnim za
dopust na morju. Potem pa
sta se odpeljala proti Dalmaciji, vse dol do Dubrovnika.
To sta si lahko privoščila, saj
sta bila takrat še brez otrok.
Dva tedna dopustovanja sta
kar hitro minila. Treba se je
bilo vrniti proti severu, kjer
ju je čakalo delo.

Šla je spat v prikolico ...

slabo počutila in je Lojzetu
predlagala, da gre malo spat
zadaj v prikolico, kar takrat
še ni bilo prepovedano. Lojze pa je vozil sam in se dolgočasil. Tam nekje pred Zadrom pa je zavil s ceste za
grmovje, v kar ga je primorala biološka potreba. Ravno v tem času se je v prikolici prebudila tudi žena. Izstopila je kar v spalni srajci,
da si malo pretegne utrujene
okončine. Lojze pa je na drugi strani sedel v avto in odpeljal, ne da bi vedel, da je ženo
pustil ob cesti. Vsa prestrašena je krilila z rokami za
njim, toda Lojze je že izginil
za ovinkom.

Sredi ceste v spalni srajci
Kmalu je po cesti pripeljal neki tujec, ki je ustavil
in pobral nesrečno žensko.
Prosila ga je, naj vendar ujame in prehiti njenega moža.

Dolgo mu to ni uspelo, saj
tam cesta ne dovoljuje in
omogoča prehitevanj, še posebno ne vozila s prikolico.
Šele blizu Karlobaga pa je
manever uspel. Nekaj ovinkov so še nadaljevali, da so
lahko ustavili na nekem počivališču. Lojzetova žena je
sredi ceste v spalni srajci zopet krilila in ustavljala prihajajočega moža. Ko je Lojze zagledal čudno bitje sredi ceste, ki je obenem prav
tako kot njegova žena, ki spi
zadaj v prikolici, je od presenečenja tako pritisnil na zavoro, da je prikolico postavilo počez čez cesto in je z
njo odbil še en obcestni kamen. Šele po daljšem počitku in pogovoru so ugotovili, kako se je lahko ta komični dogodek zgodil. To je bilo
tudi edinkrat, da si je Lojze
v Nemčiji izposodil počitniško prikolico.

Potovanja z vlakom nam pričarajo nostalgijo, saj ustavijo hitri čas drvenja in spopadanja
z gnečo na cesti. Lahko se prepustimo občudovanju pokrajine, ki drvi mimo nas, ali pa
druženju ter spoznavanju novih prijateljev. Poletni čas nudi vrsto privlačnih prireditev in
marsikdo se bo prav z vlakom odpravil na katero izmed njih – denimo na trenutni festival
Metaldays v Tolminu. S. L. / Foto: Nik Bertoncelj

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa
Pokličite: 04/201 42 41
ali pišite: narocnine@g-glas.si

Po ovinkasti cesti, ob obali, se je potovanje neznansko vleklo. Žena se je nekam

www.gorenjskiglas.si

Ivan Nograšek

Ob poletnih večerih, ko sončni žarki po mestnih ulicah in trgih rišejo vse daljše sence,
prav te za mnoge glasbenike postanejo oder. Ulični glasbeniki s svojimi melodijami skrbijo
za ritem mestnega življenja, obenem pa skušajo pritegniti pozornost mimoidočih in jih
prepričati, da za trenutek ali dva postojijo ter se prepustijo glasbi – tako kot mladi glasbeni
talenti v Kranjski Gori. S. L. / Foto: Tina Dokl

Papanova zgodba, 4. del
Dr. Zdenka Pajer Likozar
V zakonu so se Josipu in
Mariji rodili štirje otroci:
Jože (1899–1975), Mara, por.
Udir (1900–1976), Stanko
(1902–1960) in Ivanka, por.
Šefců (1905–1985). Imel je
šest vnukov: Marjo, Zorana, Helo, Vilko, Mojco in
Jožefa ter Rada Ovseneka,
sina Jožetove žene Makse
Praček, por. Likozar, (1917–
2002) iz njenega prvega zakona s Francijem Ovsenekom (1913–1943). Papanova žena Marija Likozar je po
možganski kapi in skoraj sedemletni dolgi in mučni bolezni priklenjena na invalidski voziček umrla 14. junija
1938 v Kranju. Pokopana je
na kranjskem pokopališču.
O Mariji Likozar je ohranjeno lastnoročno napisano potrdilo Antona Koblarja,
priljubljenega župnika v Kranju, da je »Marija Likozar iz

Kranja št. 128 v Kranju plačala prejemščine za cerkvenega sedeža v 10. klopi na
ženski strani v farni cerkvi
deset kron. Kranj, 28. 10.
1900. A. Koblar, župnik«.
Zanimivo tudi 54,5 cm ×
42,5 cm veliko Učno spričevalo Marije Likozar iz leta
1909: »Jaz podpisani potrjujem s tem, da se je Marija Rant omož. Likozar iz
Kranja učila pri meni pekovskega obrta dve leti. Ker se
je imenovana Marija RantLikozar ves čas učenja vedel(a) verno, marljivo in
nravno, prisvojil(a) si potrebne obrtniške znanosti
ter si pridobil(a) mojo popolno zadovoljstvo, proglašam jo za izučeno in sposobno pekovsko pomočno
delavko. Kranj, dne 26. avgusta 1909. Št. 1393. Potrjuje občinsko predstojništvo v Kranju, dne 27. avgusta 1909. K. Šavnik, župan,

Terezija Konc, učni gospodar, Josef Kovač.«
Potem ko je leta 1899 papan kupil hišo na Jenkovi
ul. 2 in jo po kupni pogodbi
dobil v last leta 1904, je tudi
tu odprl trgovino s štampiljko »Jos. Likozar – Trgovina
špecerija zalog, masla in deželnih pridelkov – Kranj«.
V tridesetih letih pred drugo svetovno vojno se je trgovina imenovala »Josip Likozar, Kranj – Trgovina s špecerijskim blagom, zaloga deželnih pridelkov, pražarna
kave«. Imeli so telefon št. 77.
Med drugo svetovno vojno pa
je bil na štampiljki napis »Josef Likosar Gemischtwarenhandlung KRAINBURG«.
Imel je tudi trgovske učence oz. vajence, s katerimi je
sklenil učne pogodbe. Iz njih
je razvidno, da je trgovec moral za učenca priskrbeti brezplačno stanovanje, hrano in
pranje perila. Obleko, perilo,

čevlje in šolske potrebščine
je priskrbela učenčeva družina. Od učenca so se zahtevale stroga poštenost, zvestoba,
pridnost, ubogljivost, izpolnjevati je moral tudi krščanske dolžnosti. Oče ga je prijavil v okrajno bolniško blagajno, ki pa jo je plačeval gospodar. Učenec je obiskoval tudi
nadaljevalno trgovsko šolo v
Kranju.
Leta 1902 je Josip Likozar
zgradil hišo za prvo trgovino z mešanim blagom na
Primskovem. Njeno vodenje je poveril Francu Grudnu iz Polic pri Cerknem in
Frančiški, roj. Mrak, iz Gorenj, ki je pred tem več let
pomagala pri Likozarjevih
v trgovini in gospodinjstvu.
Leta 1914 je bil Josip Likozar boter birmancu Francu
Grudnu ml.; Franc in Frančiška Gruden sta po poroki delala in živela v omenjeni Likozarjevi hiši, ki je bila

Otroci Josipa Likozarja Jože, Ivanka, Mara in Stanko
(spredaj) okoli leta 1917 / Foto:
pozneje znana kot državna
cestna hiša. V letu 1909 sta
s prihranki od skoraj 30-letnega dela za druge gospodarje za 9.240 kron kupila
na Primskovem posestvo in
začela prodajo na svoje. Ko
so šli kupci za njima, je Josip
Likozar svojo trgovino na
Primskovem kmalu opustil.
Kot veletrgovec je še naprej z Grudnovimi poslovno

sodeloval, vse do konca svojega življenja. Z njimi je ostal v prisrčnih prijateljskih
stikih. Grudnovi so postali najbolj znani po svoji pekarni. Navedene podatke o
Grudnovih in Josipu Likozarju je zbrala Metka Sosič
v knjigi Vasi v objemu žitnih
polj – Primskovo, Klanec in
Gorenje leta 2010.
(Se nadaljuje)
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HUMOR, HOROSKOP
HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Še vedno boste plavali na oblakih ležernosti in zabave,
vendar pa boste tudi prejeli novico, ki vam bo vzpostavila nove perspektive glede določene osebe. Malce vas bo
sicer streznilo, toda tako mora biti, da boste vedeli, kako
naprej.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Malce drame se lahko zgodi konec tedna in zagotovo bo
najbolje, da lepo sedete in mirno opazujete, kaj se dogaja. Zdelo se vam bo, da ste v jeklenem primežu zaostalosti, toda brez skrbi, čas bo prinesel spremembe in rešitev.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Zdelo se vam bo, da je čas, da nekaj naredite za svojo dušo,
notranjost ali psiho. Da potrebujete čustveno rast, ki ste jo
nekaj časa kar malce zanemarjali. Poiščite tisto, kar vam bo
vrnilo energijo, in se lotite dela. Presenečeni boste.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Priložnosti za napredovanje se bodo kar vrstile, od vas pa je
odvisno, kako jih boste izkoristili. Ne gre samo za karierne
poti, tudi emocionalne možnosti za rast in čustveni razvoj
bodo trkale na vrata. Odprite jih.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vaš čas je tukaj in zvezde so vam naklonjene v vsakem pogledu. Imeli boste občutek samozavesti, zaupanja in navdiha
in to vam bo dalo zalet. Obeta pa se vam tudi zahteven pogovor, ki ga boste po levje seveda zmogli.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Intuicija vam je že nekaj časa govorila, da bo treba korenito spremeniti življenjske navade, seveda če je niste
že prej ubogali in začeli uvajati sprememb. Način življenja, ki vam ustreza, vam najeda življenjsko energijo. Spremembe.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
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Pride Konec sveta v Slovenijo. Malo se razgleda naokoli in
reče: »Očitno sem tukaj že bil.«

TEŽJI
SUDOKU
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Konec sveta

7

Mlada mamica v porodnišnici naroči medicinski sestri:
»Če pride kakšen moški pogledat otroka, si takoj zapišite
njegove osebne podatke in naslov.«
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Zdaj je pravo obdobje za spremembo in odpravljanje slabih navad. Nobene potrebe ni, da bi nadaljevali v krogu, v
katerem se ne počutite dobro in vam bolj škoduje kot koristi. Saj veste, majhne spremembe na dolgi rok pomenijo ogromno.

Osebni podatki

8 2

REŠITEV

Ribi (20. 2.–20. 3.)

»Preveč ste pijani. Peljite se rajši z avtobusom, avto pa
pustite tukaj,« svetuje policist vozniku.
»To pa ne. Za avtobus pa še nimam izpita,« odgovori
prestopnik.
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Še vedno plovete v partnerskih vodah in ta plovba ni lahka.
Toda le tako boste lahko potovali v lažjo prihodnost, pa naj
bo v dvoje ali samo v ednini. Bodite sočutni in pošteni, pa
bo prihodnost dosti bolj harmonična.

Nemogoča zahteva
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Vodnar (21. 1.–19. 2.)

Andrej pripoveduje prijatelju: »Včeraj popoldne sem šel
po pločniku mimo psihiatrije, ko sem zaslišal paciente, ki
so se drli: '13, 13, 13!' Ker je ograja visoka, ne vidiš notri.
Na srečo sem v ograji opazil luknjico in sem pogledal skoznjo.«
»In kaj si videl?«
»Neki idiot me je s palico dregnil v oko in nato so vsi začeli kričati: '14, 14, 14!'«
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Začutili boste moč, da si opomorete, da spet postanete vi
oziroma da se spremenite v boljšo različico sebe. Sami ste
zmožni doseči veliko in nastopil je čas, da začnete znova!
Preučite svoje vzorce in jih spremenite ter izboljšajte.

Radovednost
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Kozorog (22. 12.–20. 1.)

Prijatelja se peljeta vsak s svojim kolesom. Naenkrat eden
reče drugemu:
»Veriga ti rožlja!«
»Prosim?«
»Veriga ti rožlja!«
»Prosim?«
»Veriga ti rožlja!!!!«
»Ah, nič te ne slišim, ker mi veriga rožlja!«
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Teden bo pravi, da s svetom delite svoje izdelke, ki so nastali kot plod vaše ustvarjalnosti. Delite jih z drugimi, hkrati pa
se lotite načrtovanja svojega sanjskega potovanja oziroma
izpolnjevanja življenjske želje. Dovolj ste čakali!
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Rožljanje verige

2
5
7
8
1
3
9
4
6

Strelec (23. 11.–21. 12.)
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Saj vemo, da manifestacija pozitivnih misli in dobrih želja
za svoje življenje vedno prinese dobre rezultate. Nekako ste
pozabili na to, ko ste vse trmoglavo odklanjali in vedrili pod
kapjo. Obrnite svoje misli v pozitivno.

LAŽJI
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)

TA JE DOBRA
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Iz psihične omare lahko pade kak okostnjak, ki ste ga že dolgo nazaj zaprli in skoraj pozabili nanj. Poudarek je na 'skoraj'. Dovolite si malce brskanja po notranjosti in priznajte
si kakšno rano, ki ste jo skrili, saj je preveč bolela, da bi jo
ozavestili.
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NAGRADNA KRIŽANKA
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

29. in 30. julij
29. in 30. julij
17.00

PETEK, 29. 7.

www.visitkranj.com
www.visitkranj.com

Poštna ulica,
Prešernova
PETEK,
29. 7.ulica, Maistrov trg:
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SOBOTA,
30.Kranfest
7.
Grad Khislstein:
Otroški
Letno gledališče Khislstein: Nina Pušlar
Grad
Khislstein:
Otroški
Kranfest
Glavni trg: Karavana okusov
Letno
gledališče
Khislstein:
Nina Pušlar
Trg pred
Prešernovim
gledališčem:
Predstava za otroke: Čarovnik Grega
Glavni
trg:Prešernovim
Karavana okusov
Trg pred
gledališčem: Predstava Fantovščina
Trg
pred
Prešernovim
gledališčem:
Predstava za otroke: Čarovnik Grega
Poštna ulica, Prešernova ulica, Maistrov trg:
Trg pred Prešernovim gledališčem: Predstava Fantovščina
Sejem domače in umetnostne obrti
Poštna ulica, Prešernova ulica, Maistrov trg:
Trg pred Prešernovim gledališčem: Pod krošnjami: Kulinarično,
Sejem domače in umetnostne obrti
modno in glasbeno popoldne z Masterchef zmagovalcem Lukom Novakom
Trg pred Prešernovim gledališčem: Pod krošnjami: Kulinarično,
Terasa bar: Skupina Vagabunda
modno in glasbeno popoldne z Masterchef zmagovalcem Lukom Novakom
Cafe Galerija Pungert: Swingter
Terasa bar: Skupina Vagabunda
Klubar gastropub: Glezzi & Bleau / Luminus – New age dance party!
Cafe Galerija Pungert: Swingter
Panorama Stara Pošta: Rooftop House Party
Klubar gastropub: Glezzi & Bleau / Luminus – New age dance party!
Gostilna Stari Mayr: HIP HOP koncert
Panorama Stara Pošta: Rooftop House Party
TrainStation SubArt: S.A.R.S
Gostilna Stari Mayr: HIP HOP koncert
Parkirišče stara Sava: Lunapark
TrainStation SubArt: S.A.R.S
Ulice mestnega jedra: Lajnarji
Parkirišče stara Sava: Lunapark
Plečnikove stopnice: Čupakabra, ognjeni spektakel
Ulice mestnega jedra: Lajnarji
Plečnikove stopnice: Čupakabra, ognjeni spektakel

1. nagrada: 2 vstopnici za koncert Helene Blagne
2. nagrada: 2 vstopnici za koncert Helene Blagne
3. nagrada: 2 vstopnici za koncert Krajnčanov
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon križanke) pošljite do petka, 5. avgusta 2022,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

GRAD
KHISLSTEIN

HELENA Intimno
Koncert Helene Blagne

20. 8.
21.00

KAŽIPOT, ZANIMIVOSTI

Gorenjski glas
petek, 29. julija 2022

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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.

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI BUS V IZOLO: 5. 8., 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., MANDARINE:
8.–10. 10., POTEPANJE PO BOSNI: 15.–19. 10., MEDŽUGORJE:
15.–17. 10., BANJA KULAŠI: 2.–12. 11., MORJE: DUGI OTOK,
LASTOVO, OREBIĆ: VEČ TERMINOV. www.rozmanbus.si
Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov
kazipot@g-glas.si.

IZLETI

Ručigaj, tel. 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com, Luka
Švegelj, tel. 068 168 257, lukasvegelj@gmail.com. Vplačila
sprejemajo v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali
na TRR društva. Prijava je veljavna le s potrdilom vodnika.

Kranj, Železniki – Planinsko društvo Iskra Kranj in Planinsko društvo Železniki vabita na Brennkogel v Visokih Turah.
Odhod je s posebnim avtobusom bo ob 3.30 z avtobusnega
postajališča pri Mercator centru Primskovo v Kranju. Pot je
srednje zahtevna, za pristop na vrh je potreben zanesljiv korak
in dovolj planinske kondicije, da pot brez zdravstvenih težav
zmorete. Vzpona bo za 2 uri in 45 minut, sestopa pa 3 ure in
15 minut. Ne pozabite na predpisane dokumente za prestop
meje in potrjeno planinsko izkaznico za 2022. Informacije
in prijave (prijava velja le s potrdilom vodnika): prelovsek@
gmail.com ali tel. 040 255 163 (Uroš Prelovšek), tel. 051 693
294, klemen.rucigaj@gmail.com (Klemen Ručigaj). Ob prijavi
sporočite kontaktni podatek.

Na Špik Hude police
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 27. avgusta, na Špik Hude police (Cima di Terrarossa, 2420 m n. m.),
goro v osrčju Zahodnih Julijcev, med Montažem in Višem.
Hoje skupaj s sestopom bo za šest ur. Odhod s posebnim
avtobusom z avtobusnega postajališča pri Mercator centru
Primskovo v Kranju bo ob 5. uri. Prijave in informacije: Klemen

Za gasilce na Krasu
Dalibor Mlinar iz Čirč pri Kranju je za gasilce na
Krasu zbral 130 kilogramov kranjskih klobas.

Pohod Cerklje–Dvorje–Adergas–Cerklje
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na
pohodni izlet v torek, 2. avgusta. Zbirno mesto bo pred AMD
Cerklje ob 8. uri. Sprehodili se boste iz Cerkelj v Dvorje in
Adergas ter nazaj v Cerklje. V primeru slabega vremena bo
izlet v četrtek v istem tednu.

Kopalni izleti v Izolo
Bitnje, Stražišče – Društvo upokojencev Bitnje - Stražišče
vabi na kopalne izlete v Izolo v naslednjih terminih: četrtek,
4., četrtek, 11., in torek, 16. avgusta. Odhodi avtobusov bodo
ob 6.30 z avtobusnih postaj od Virmaš proti Stražišču. Več
informacij po tel. 041 706 673.

Pohod od Tolmina do Kobarida
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 6. avgusta, pohod po 12. etapi Juliane trail Tolmin–Kobarid. Skupne
zmerne hoje bo 4 ure. Informacije in prijave zbira do četrtka,
4. avgusta, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Na Brennkogel v Visokih Turah

OBVESTILA
Joga obraza – za lahkotno srce
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur bo v sredo, 3. avgusta,
ob 18.30 delavnica Joga obraza – za lahkotno srce. Obvezne
prijave do zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280
48 25.

Simon Šubic
Kranj – Gasilcem, ki so se
na Krasu borili s požarom,
so ljudje pomagali na različne načine – od finančnih
donacij do pomoči v pijači
in hrani. Za slednje se je odločil tudi Dalibor Mlinar iz
Čirč pri Kranju, ki je v Opatje selo peljal 130 kilogramov kranjskih klobas, s katerimi so gasilcem pripravili petsto obrokov. »V četrtek
zvečer, ko sem po televiziji
gledal, kako se utrujeni gasilci borijo z ognjem, sem se
odločil, da jim bom pomagal
s hrano,« je razložil Dalibor,
ki dela kot voznik pri Mesarstvu Rešet v Kranju. »Klical
sem gasilce v Novo Gorico,
ki so me napotili na poveljnika Civilne zaščite Občine
Miren - Kostanjevica Dejana Bizjaka. Razložil mi je,
da v Opatjem selu za gasilce

Literarno predavanje o Tedu Thompsonu
Spletni dogodek – Pisateljica Nina Kosmač vabi na literarno predavanje o Tedu Thompsonu, sodobnem ameriškemu
pisatelju, po čigar prvencu Dežela stalnih navad (The Land
of Steady Habits) je bil posnet film, ki ga predvajajo na Netflixu. Predavanje bo v soboto, 30. julija, ob 19. uri na Zoom
povezavi: https://us05web.zoom.us/j/89674576645?pwd=YjVJNkRmSWcrZFdhbkhZUENGcnhYdz09, ID: 896 7457 6645;
access code: BQb855.
Dalibor Mlinar (desno) predaja kranjske klobase Dejanu
Bizjaku, poveljniku Civilne zaščite Miren - Kostanjevica.

Tridesetletnica GRS Jezersko

Količevo – Občina Domžale obvešča, da bodo avgusta začeli
rekonstrukcijo občinske ceste mimo tovarne Helios na Količevem v dolžini devetsto metrov. Uredili bodo asfaltno vozišče in
pločnik, obnovili vodovod, uredili mešani, meteorni in fekalni
kanal, javno razsvetljavo ter ostale komunalne vode. V času
gradnje, ki bo trajala predvidoma tri mesece, bo promet moten z delno oziroma popolnimi zaporami na določenih delih.

Jezersko – Društvo Gorska reševalna služba (GRS) Jezersko od
ob praznovanju tridesetletnice delovanja pripravlja film in fo-21,00
tografsko razstavo. Odprli jo bodo jutri, v soboto, ob 20. uriEUR
v dvorani Korotan na Jezerskem. Slovenski planinski muzej
v Mojstrani pa že od začetka letošnjega julija gosti razstavo
o Jezerskem kot prvi gorniški vasi v Sloveniji. Razstava bo na
ogled do konca avgusta.

/ Foto: arhiv Daliborja Mlinarja

od

46,00
EUR

Jelena Justin

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.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si
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trikrat na dan pripravijo po
petsto obrokov. Takoj sem
poklical nekaj svojih strank
in kolegov, če so pripravljeni donirati malico za gasilce na Krasu. Prav vsi so bili
brez obotavljanja za in donirali denar za nakup 130 kilogramov kranjskih klobas.
Te sem s prijateljem v soboto zjutraj odpeljal v Opatje selo, kjer so bili donacije
zelo veseli,« je povedal Kranjčan, ki je hvaležen donatorjem: Mesarstvu Rešet,
Županc, d. o. o., in Gostilni Gitadela iz Kranja, Sarajevskem grillu Pavza, Bistroju FTP in Gostilni Sokol iz
Ljubljane, Gostilni Mars iz
Bresta, Kaosu okusov in ZP
Transportu iz Škofje Loke
ter S restavraciji iz Radovljice. Dalibor je podobno akcijo izpeljal tudi za prebivalce
Petrinje na Hrvaškem, ki jih
je leta 2020 prizadel potres.

PREDAVANJA

Obnova ceste na Količevem

15

21

kazipot@g-glas.si

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

22

20. 8, 1 dan

GARDALAND - nočni
od

44,00

20. 8., 10. 9., 1 dan

72,00
EUR

EUR

Maltatal,
gorska dolina slapov
21. 8., 1 dan

od

43,00

Ferrara
in delta reke Pad
27. 8., 1 dan

EUR

EUR

Gorska cesta Nockalm
in Klomnock
27. 8., 1 dan

od

43,00

od

57,00

Opera Carmen
v veronski Areni

od

27., 8., 1 dan

84,00
EUR

EUR

Orlovo gnezdo in
Kraljevo jezero
3. 9., 1 dan

Bavarski gradovi
od

91,00

10. 9., 2 dni

EUR

od

194,00
EUR

Apulija, čudoviti jug Italije

40

+ po

Gorska cesta
Grossglockner

EUR

št ni n a

Loreto, Castel del Monte, Bari, Lecce, Gallipoli,
Ostuni, Polignano a Mare, Matera, Alberobello, ...
16. 9., 6 dni

od

425,00
EUR

Kranj: 04/20 13 222, Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,
Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206

Vsa ponudba na www.alpetour.si

MALI OGLASI

KINO SPORED

MALI OGLASI

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 30. 7.
14.00, 14.30, 16.00, 16.30, 18.30
MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
13.30, 15.30, 17.30 MINIONI: GRUJEV
VZPON, 3D, sinhro.
20.50 SIROTA: PRVI UMOR
17.45, 21.00 THOR: LJUBEZEN IN GROM
19.30 THOR: LJUBEZEN IN GROM, 3D
20.15 ELVIS

18.00 JURSKI SVET: PREVLADA
18.15, 20.30 TOP GUN: MAVERICK
15.45 ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE, sinhro.
14.15, 16.15 BARABE, sinhro.
KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 29. 7., in sobota, 30. 7.
20.30 SONČNI ZATON
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom
QLANDIA JE SUPERNOVA, objavljene v reviji Kranjčanka 5. julija 2022, so: 1. nagrado, darilno kartico Supernova v vrednosti 40 EUR, prejme Milena Pavlin iz Kranja, 2.
nagrado, darilno kartico Supernova v vrednosti 30 EUR,
prejme Martina Perko z Golnika in 3. nagrado, darilno
kartico Supernova v vrednosti 20 EUR, prejme Štefka
Habjan iz Žabnice. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Nagrajenke križanke Gorenjskega glasa z geslom: IZDELAJMO JOGURT IN SIR, ki je bila objavljena v Zgornjesav‘cu 5. julija 2022, so: Angelca Hlebanja iz Kranjske
Gore, ki prejme 1. nagrado (bon trgovine OBI v vrednosti
20 EUR), ter Mira Starc iz Zg. Besnice in Marjeta Glavač
iz Lesc, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga Melanda).
Nagrajenkam čestitamo.

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 17. 6.
2022 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA
VRTAČ D.O.O. iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: vikend paket VW TAIGO – Jure Štricelj, Komenda, 2. nagrada: enodnevna uporaba VW TAIGO – Janko
Potočnik, Poljane, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
– Miha Ovnik, Šenčur. Nagrajencem čestitamo!

KUPIM

PRODAM

ODDAM

VESPA Piaggio 50, 1990 – starodobnik, registrirana, cena 1.800 EUR, tel.:
041/640-314
22001840

MLIN za mletje sadja, tel.: 040/389518
22001849

V Barbarigi oddam apartma za letovanje, parkirišče zagotovljeno, tel.:
041/680-201
22001836

TRAKTOR, lahko s priključki in gozdrasko prikolico, tel.: 031/500-933		

PRODAM

KUPIM

VARILNI aparat Tig za inox, aluminij,
moč 300a, tel.: 031/360-536

ODLIKOVANJA, medalje, značke,
razglednice, kovance, bajonete, sablje, čelade, uniforme, tel.: 051/740430
22001847

PRIDELKI

STARINE: mizarski ponk, skrinje,
razglednice, kipe in drobnarije, tel.:
051/258-936
22001623

BRINOVE jagode, tel.: 040/888-200		

22001852

GRADBENI
MATERIAL

SUH rezan les smreke in bora debeline
5 in 2,5 cm ter porolit opeko, 12 cm,
tel.: 041/418-588		

PRODAM
NOTRANJA vrata, hrast furnir, tel.:
031/360-536
22001853

KURIVO

22001839

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM
V okolici Kranja oddan 150 m2 prostora za skladišče ali mirno obrt, tel.:
031/223-102
22001842

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

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

STANOVANJSKA
OPREMA
GOSPODINJSKI
APARATI

CHEVROLET Aveo, letnik 2007,
58.000 km, reg. do 6/2023, cena po
dogovoru, tel.: 041/316-617		
22001871

PEUGEOT 107, 5 vrat, srebrne barve, letnik 2006, lepo ohranjen, tel.:
041/350-348
KUPIM
ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih.
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p.,
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629504		
22001625

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

ZVEZEK5 na 1919

boste darovali 5 EUR.
Prispevajo lahko uporabniki
Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2.

PRODAM
KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne
in grahaste, pred nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710113
22001621

22001845

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

14 dni starega ČB bikca, tel.: 04/2551-705, 031/616-647		
22001877

3 bikce cikaste pasme in kravo simentalko po izbiri, eko reja, tel.: 041/608765
22001878
BIKCA ČB, starega 14 dni, možna dostava, tel.: 041/393-955		
22001834

IZKOPALNIK krompirja Hmezad, enoredni, tel.: 01/83-23-939		
MLEKOVOD na 2 enoti Alfa laval in
prevozni bazen, 250 lit., ter puhalnik
Martin, tel.: 031/223-102
22001843

NAKLADALKO Sip 25 m3, cepilec drv,
bazen za mleko 200-litrski prevozni,
300-litrski stabilni, tel.: 041/418-588
22001874

PRIKOLICO za prevoz okroglih bal,
hidravlično nakladanje, 15 kom, tel.:
041/807-416
22001837

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.:
031/446-519
22001855
BIKCA ČB, starega 10 dni, in teličko,
staro 10 dni, tel.: 041/378-937		
22001856

BURSKE kozličke za nadaljnjo rejo ali
zakol, tel.: 051/618-565
22001866

KOZLIČKA mešane pasme, starega 4 mesece, za nadaljnjo rejo, tel.:
031/344-117
22001880
KRAVO s teletoma ali brez, je ponovno
oplojena, tele je staro 4 mesece, tel.:
041/504-662
22001854

KAVNI avtomat na 2 ročki Profesional,
tel.: 041/967-554		
22001873

STAREJŠI malo rabljen šivalni stroj v
omarici Bagat Super Slavica 555, tel.:
04/51-92-170, 064/174-067		

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

22001863

PODARIM
ZAMRZOVALNO omaro Candy, tel.:
040/906-427
22001835

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM
MOŠKO Rogovo kolo, starejše, cena
20 EUR, tel.: 01/83-23-939
22001860

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.

B R E Z P L AČ N A O B J AVA

www.gorenjskiglas.si

S poslanim SMS sporočilom

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

PRODAM

PRODAM

22001838

14 dni starega bikca LS/RH, tel.:
041/595-205

22001859

SMREKOVE veje, debelejše, v gozdu
na kupu, okolicia Brezij, tel.: 041/900586
22001844

PRODAM

10 dni staro teličko simentalko, tel.:
030/915-738
22001850

ŽIVALI IN
RASTLINE

ODDAM

Povabljeni k solidarnosti!
www.karitas.si

TAPISERIJE, unikati, različni motivi, velikosti – poletni popust!, tel.:
040/567-544
22001797

PRODAM

22000065

Zbiramo šolske
potrebščine za
13.000 otrok v stiski.

PRODAM

22001867

22001619

PRODAM

UMETNINE, NAKIT

PSIČKO, staro 3 mesece, je razglistena, cepljena in čipirana, ima potni list,
tel.: 041/969-094		

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

POSESTI

22001841

22001875

STAVBNO POHIŠTVO
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

TRAKTORSKO frezo, kosilnico in ohranjen traktor, tel.: 041/285-944

HOBI

2 M 3 macesnovih plohov, tel.:
041/760-791
22001862

STARO hišo v Kranju z okolico, prodajalec lahko ostane v hiši dosmrtno, tel.:
040/389-518
22001857

22001663

STROJI IN ORODJA

HIŠE

22001846

Nagrajenci križanke KAVARNE IN SLAŠČIČARNE ZA
MORC iz Škofje Loke, ki je bila objavljena v Ločanki, 12. 7.
2022, so: Francka RIHTARŠIČ iz Selc, Špela KUNSTELJ iz
Škofje Loke, Janja RAVNIK iz Radovljice, Sonja HLEBAN
JA iz Podbrda in Simon ZAVRŠAN iz Mavčič. Nagrajenci
prejmejo porcijo sladoleda ali sadno kupo za dve osebi.
Nagrajenci nagrade prevzamejo v kavarni in slaščičarni
ZAMORC ob avtobusni postaji v Škofji Loki. Čestitamo!

TURIZEM

PRODAM

NJIVO – jugozahodno od Kranja, tel.:
041/522-016		

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom:
SLASTNE BUČNE JEDI, ki je bila objavljena v Juriju 8.
julija 2022, so: Oskar Česen iz Šenčurja, ki prejme 1. nagrado (bon trgovine OBI v vrednosti 20 EUR), ter Milan
Hafner iz Brestanice in Manca Logar iz Šenčurja, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga Melanda). Čestitamo.

MOTORNA KOLESA

NEPREMIČNINE
KUPIM

Gorenjski glas
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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

+ po

št ni n a

Strokovnjakinja
peke kruha Polonca
z nami deli svoje
znanje, recepture
in napotke, kako
brez kvasa speči
odličen domač
kruh, narejen iz
različnih vrst mok
in z različnimi
vzhajalnimi
sredstvi – droži,
soda, vinski
kamen in pecilni
prašek.

www.gorenjskiglas.si
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148 strani, mere: 20 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.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

27
EUR

+ po

št ni n a

Mali oglasi, zahvale

Gorenjski glas
petek, 29. julija 2022

MESO domačega telička, šentjernejske in angleške peteline ter belo mivko,
tel.: 041/851-862		
22001872

NEMŠKE LISCE, obeh spolov, različnih starosti, breje, z mladiči ter meso,
tel.: 051/712-764
22001864
PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in možna dostava, tel.: 041/455732
22001720
SRNASTE koze, enoletne in tri kozličke, tel.: 040/378-176		
22001858

TELIČKO simentalko, staro 15 dni,
tel.: 04/53-38-040
22001848
TELIČKO simentalko, staro 14 dni,
tel.: 041/239-468
22001876

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
IŠČEMO čistilko in kuhinjsko pomočnico v gostilni Rupa, Suzana Pangerc
Kosar s.p., Sr. vas v Bohinju 87, tel.:
051/661-388, pangercsuzana@gmail.
com
22001831
IŠČEM
IŠČEM DELO – igram in pojem na vaših zabavah, tel.: 030/242-695		
22001869

IŠČEM DELO – občasno varstvo vaših
malčkov in tudi živalic, v Kranju, tel.:
031/624-509

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
22001624

IŠČEM

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

ZASEBNI STIKI

22001622

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

22001868

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila,
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob,
tel.: 051/828-419
22001783

STORITVE

KUPIM

NUDIM

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		

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		

22001620

22001618

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

Vsi smo eden drugemu luč.
ZAHVALA
In če se le ena ugasne,
ugasne cele družine luč.
(T. Kuntner)
V 76. letu se je poslovil in odšel k Bogu naš dragi mož, oče, stari ata, brat in stric

IŠČEM prijazno gospo za pomoč v
gospodinjstvu in prijateljsko druženje,
tel.: 031/306-600
22001879

SEM 35-letni fant in iščem mamico za
resno vezo, stara bodi od 29 do 30 let,
z Gorenjske, tel.: 071/202-566 22001865

Tatjane Vehovec

Rezultati – žrebanje 27. 7. 2022
3, 18, 28, 31, 33, 36, 38 in 14
Loto PLUS: 7, 12, 15, 23, 25, 26, 32 in 9
Lotko: 8 9 0 4 4 1

PRODAM
NERJAVEČE sode s plavajočimi
pokrovi, 30-, 50- in 80-litrski, tel.:
031/360-536
22001851
STISKALEC pločevink, tel.: 041/255636
22001861

Sklad 31. 7. 2022 za Sedmico: 3.530.000 EUR
Sklad 31. 7. 2022 za PLUS: 870.000 EUR
Sklad 31. 7. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

ZAVIJAČKO za deklico in predpasnik,
tel.: 040/854-721
22001870

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame

Angele Sajovic
iz Naklega

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in
vsem neimenovanim za izrečena sožalja in darovane sveče. Hvala pogrebni službi Navček, pevcem in govorniku Mirku Poličarju
za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste ji namenili svoje misli in
prehodili del njene zadnje poti.
Žalujoči vsi njeni

Njegovi

Ob izgubi drage hčerke

LOTO

ZBIRAM in odvažam odpadno železo,
aluminij, inox, baker, odvoz brezplačen, tel.: 070/385-956
22001692

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za molitve
na domu, za izrečena sožalja, darovane sveče, darove za svete maše in domačo cerkev.
Posebna zahvala reševalcem ter dr. Jerneju Berniku. Hvala g. župniku Janezu Šketu za
lepo opravljen pogreb in pogrebni službi Akris. Zahvaljujemo se tudi Janezu in Maji za
prelepo petje, Andreju Missonu pa za orgelsko spremljavo pri sv. maši. Hvaležni smo tudi
Tinetu, Pavli, Tončki in Lojzki. Zbogom, ati, slišimo se v mislih in molitvah, srečamo se
pri sveti maši, objeli se bomo v nebesih.

ZAHVALA

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

RAZNO

Jure Žagar

Najpomembnejši
v življenju
so sledovi ljubezni,
ki jih zapustimo,
ko odidemo.

23

info@g-glas.si

Zdaj se spočij,
izmučeno srce,
zdaj se spočijte,
zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči –
a drobna lučka zate
v naših srcih še gori.

ZAHVALA
V 92. letu starosti se je za vedno ustavilo plemenito srce naše
drage mame, stare mame, prababice, tašče, sestre in tete

Terezije Česen
Skutnekove mame iz Velesovega

se zahvaljujem prijateljem, znancem in podjetju DSV za
darovano cvetje in sveče.
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Oče Franc

OSMRTNICA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete
maše. Zahvaljujemo se tudi g. župniku Slavku Kalanu za obiske
in lep obred, negovalkam doma Taber, patronažni sestri Andreji
za oskrbo na domu ter cerkvenim pevcem in Petri Maček Zarnik
za lepe odpete pesmi. Zahvala tudi pogrebni službi Navček in
Ivanki Novak za pomoč. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi
in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji zemeljski
poti.
Žalujoči vsi njeni
Velesovo, Praprotna Polica, Kranj

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu zapustil naš dragi
mož, oče, ded in praded

Mihael Fujs

iz Hafnerjevega naselja v Škofji Loki
Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 30. julija, ob 16. uri na
pokopališču Lipica pri Škofji Loki. Maša zadušnica bo ob 15. uri
v župnijski cerkvi Janeza Krstnika na Suhi.
Žara pokojnika bo na dan pogreba na pokopališču Lipica od
9. ure dalje.
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
V rani mladosti se je v starosti 26 let ustavilo srce dragega sina,
brata, strica, bratranca, nečaka, prijatelja

Matica Šmida
iz Dražgoš

Miren, delaven, vesel fant si imel cilje življenja, a usoda je prekinila tvoje načrte. Kaj se je zgodilo, da si odšel brez slovesa, zakaj
se je ustavilo tvoje srce?

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, ki ste bili z njim na njegovi zadnji poti. Hvala znancem,
sošolcem, sodelavcem, vaščanom, prijateljem iz Stražišča, Krimovcem, pevcem, citrarju, gasilcem, g. župniku in ge. Brigiti
za čustven poslovilni govor. Hvala vsem za izrečena sožalja, za
stiske rok, za besede sočutja, za žalne sveče in denarno pomoč.
Zahvala ge. Ani Brovč za pomoč v zadnjih minutah življenja.
Posebna zahvala pa gre še Jožu, Mariji, Gregu in Petri.

Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, prijateljicam, ki ste z
Maticem preživeli del mladosti in ga pospremili h grobu počitka. Hvala sošolcem osnovne in srednje šole ter kaplanu Bernardu za lepo opravljen obred s sveto mašo. Hvala pevcem in pevki iz Ljubnega za pesmi slovesa ob grobu in v cerkvi sv. Lucije
v Dražgošah. Hvala Roku Kavčiču za govor o prijateljstvu in lepih dogodkih, ki so jih preživeli skupaj z Maticem. Hvala prijatelju Primožu Gnidovcu za zaigrano pesem na harmoniko, ki je
Matica spremljala v lepih mladih letih, ter Janezu Fabijanu, ki ga
je poučeval. Hvala sodelavcem orodjarne LTH Castings na Trati, kjer ste ga lepo sprejeli in se prišli od njega poslovit. Hvala kolektivu BE-MONT, prijateljem in prijateljicam merilnice na Trati in v Železnikih, sodelavcem orodjarne. Hvala pogrebni službi
Akris ter Klavdiji za lepo okrasitev. Hvala vsem za podarjene sveče, rože in spodbudne besede. Hvala imenovanim in neimenovanim, ki ste dragega Matica v tako velikem številu pospremili na
njegovi zadnji poti.

Žalujoča: sestra Milena in brat Slavo z družinama

Žalujoči domači

Dom je prazen ...
ZAHVALA
Malo pred sedemdesetim
rojstnim dnem si odšel da- Ob smrti dragega brata
leč na drugo stran neba ...
Rekel si, da za zelo dolgo ...

Bojana Kajzerja
iz Šutne
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Velike družine na Brezjah
Ustanova Anin sklad, ki že več kot četrt stoletja povezuje družine z več otroki, je na Brezjah pripravila
tradicionalno srečanje ob godu zavetnice ustanove svete Ane. Pred baziliko Marije Pomagaj je ob tej
priložnosti maševal nadškof Stanislav Zore.

Mateja Rant
Škofja Loka – Na 54. Mednarodni kemijski olimpijadi, ki
je med 10. in 18. julijem na
daljavo potekala na Univerzi
Nankai v Tianjinu na Kitajskem, je Slovenijo pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije in Fakultete

Marjana Ahačič
Brezje – Anin sklad, ustanova, ki povezuje družine z
več otroki, je pretekli konec
tedna na Brezjah pri baziliki Marije Pomagaj pripravila tradicionalno srečanje
ob godu zavetnice ustanove svete Ane, ki sicer goduje 26. julija.
Vse od začetka delovanja
pred 24 leti se družine, ki so
povezane v ustanovo, ob tem
prazniku zberejo, na Brezje
so tokrat prišli že drugo leto
zapored.
Srečanje so začeli s sveto
mašo, ki jo je na trgu pred
baziliko daroval ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, nato so se družine srečale s predsednikom uprave Ustanove Anin
sklad patrom Milanom Kosom. Temu sta sledila ločena programa za starše in otroke. Prvi so prisluhnili pričevanju zakoncev Siter, ki
sta ustanovitelja društva
Družina in življenje.
Predsednik uprave Ustanove Anin sklad pater Milan Kos je na srečanju poudaril, da je dejavnost sklada namenjena pomoči družinam z namenom, da bi
bile številnejše, pa tudi da
bi bile številnejše družine v
današnji družbi bolj razumljene, da bi se med seboj

Mladi kemiki na
olimpijadi
330 tekmovalcev iz 84 držav.
Tekmovanje je na daljavo
potekalo na fakulteti za kemijo v Ljubljani, slovenske
dijake pa sta na tekmovanju
vodila dr. Berta Košmrlj in
dr. Andrej Godec. Pod strogim nadzorom prek kamer
iz Kitajske in nadzornikov
v predavalnici so člani ekipe

Romanje družin, ki so vključene v Anin sklad, je bilo tokrat že drugo leto zapored na
Brezjah. / Foto: Tina Dokl
spoznavale in podpirale.
»Da bi se pospeševal pozitiven odnos do družinskega
življenja in predvsem da bi
bila javnost naklonjena družinskim vrednotam,« je poudaril Kos.
Zbrane je nagovoril tudi
nadškof Zore, ki je družine
pozval, naj bodo druga drugi
v oporo. »Tudi za nas mora
v tem svetu veljati Jezusovo
načelo, ko svoje učence pošilja po dva in dva, da naj
gresta v svet in živita evangelij in naj oznanjata božje kraljestvo. To je dragoceno tudi za družine, da se po

dve in dve, lahko tudi več, povežete med seboj. Da skupaj
nosite križ in da skupaj delite veselje. Da drug drugega podprete, dvignete, spodbudite in da drug drugemu
odpirate oči za lepoto, za
prihodnost, da drug drugega spodbujate k upanju, kajti ljudje potrebujemo to bližino in pomoč, da moremo
ostajati zvesti Bogu in njegovim zapovedim v svetu, v katerem smo,« je povedal nadškof Zore.
Namen in poslanstvo Aninega sklada je usmerjanje,
posredovanje materialne in

duhovne pomoči ter v osebnem spremljanju večjih družin. Ustanova si tako že 24
let prizadeva pomagati družinam z več otroki pri premagovanju težav; mesečno
trenutno z denarno pomočjo priskočijo na pomoč približno 55 družinam. Ustanova, v katero je vključenih nekaj več kot 150 družin, pomaga tudi na različne druge načine, kot so svetovanja, urejanje zadev s področja socialnovarstvenih pravic
in podobno.
Anin sklad trenutno podpira tristo donatorjev.

Mladi gorenjski kemiki so si na mednarodni kemijski
olimpijadi prislužili tri bronasta odličja in častno omembo.
/ Foto: Arhiv Zotks

za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani zastopala ekipa, ki so jo v
celoti sestavljali dijaki dveh
gorenjskih gimnazij. Dane
Jemc, Matej Nastran in Patrik Potočnik iz Gimnazije Škofja Loka so si s svojim znanjem priborili bronasta odličja, Nina Cankar
iz Gimnazije Kranj pa častno omembo. Na olimpijadi se je sicer letos pomerilo

zelo obsežne teoretične naloge, ki so pokrivale vsa področja kemije, reševali pet ur.
Na povabilo sta se tekmovanja v Ljubljani udeležili tudi
ekipi iz Ukrajine in Madžarske. »Mladi iz treh držav so
se veliko družili, stkali prijateljstva in v dnevih pred
tekmovanjem tudi skupaj
obiskali in si ogledali nekaj
znamenitosti Slovenije,« so
sporočili s fakultete.

Pohodnico obšla slabost zaradi verjetnega
ugriza kače

Družine v pogovoru s predsednikom uprave ustanove
patrom Milanom Kosom / Foto: Tina Dokl

Srečanja se je udeležila tudi družina Kokelj iz Škofje Loke,
župnija Stara Loka. / Foto: Tina Dokl

vremenska napoved
Danes bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno
s posameznimi plohami in nevihtami. Ponoči se bodo od
zahoda razširile padavine z nevihtami. Jutri dopoldne bo dež
ponehal, zjasnilo se bo. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro
bo sveže.

16/32 oC
16/28 oC
15/30 oC

13/27 oC

SOBOTA

19/34 C
o

18/33 oC

NEDELJA

15/30 oC

12/27 °C

16/32 oC
17/33 oC

20/32 oC

15/33 °C 18/27 °C

Ne hodite v lekarno, če ste okuženi
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Žirovnica – V nedeljo je po navedbah Uprave RS za zaščito
in reševanje na območju Stola v občini Žirovnica pohodnico
obšla slabost, in sicer zaradi verjetnega ugriza kače. Obstaja
sicer tudi možnost, da je šlo za pik oziroma rano, ki bi jo lahko
povzročila druga žival, so še sporočili in dodali, da okoliščine
kažejo, da gre za blage posledice. Planinko so s policijskim
helikopterjem z ekipo za reševanje v gorah prepeljali v Splošno
bolnišnico Jesenice. Kače so sicer nevarne le, če se počutijo
ogrožene, zato je pomembno, da jih ob bližnjem srečanju
pustimo pri miru in se jim izognemo. Če kača kljub temu
ugrizne, je najbolje, da mirujemo, saj s tem preprečimo hitro
prenašanje strupa po telesu. Če je le mogoče, rano oskrbimo s
tekočo vodo in milom, nemudoma pa je treba poklicati nujno
zdravniško pomoč. Strupa ne skušamo izsesati, prav tako v
rano ne zarezujemo z nožem, ud, kamor je ugriznila kača, pa
imobiliziramo, na primer z ruto.

Ljubljana – Lekarniška zbornica Slovenije je pozvala, naj okuženi s koronavirusom ne hodijo v lekarno. Za bolne in okužene naj zdravila, teste za samotestiranje ali druge izdelke v
lekarnah prevzame zdrava oseba. Zdravi pa morajo v lekarnah
nujno nositi masko in si ob vstopu razkužiti roke. »V lekarnah se zavedamo, da je uporaba maske za nekoga lahko tudi
obremenjujoča ali neprijetna, vseeno pa ta ukrep ne posega
tako močno v življenje posameznika, kot pripomore k zaščiti
lastnega zdravja in zdravja drugih,« so poudarili.

