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Zgodovinska podlaga slovenstva je iz/go-
vorjena in za/pisana slovenska beseda. Še 
kako je pomemben Trubar s svojim Abe-
cednikom in malim Katekizmom in osta-
limi deli in tudi vsi njegovi nasledniki, 
še pomembnejši pa so številni nepoznani 
duhovniki, ki so stoletja pred njim ma-
ševali v slovenski besedi. Spomnimo se 
Brižinskih (Freisinških) rokopisov iz druge 
polovice desetega stoletja. Spomnimo se 
še Celovškega (tudi Rateškega) rokopisa, 
ki je nastal okoli leta 1380 na osnovi pre-

pisa veliko starejših predlog (vsaj Očenaš in Apostolska vera), ki 
segajo v 9. stoletje. Maše in pridige v slovenskem jeziku so ohra-
njale identiteto slovenskega kmeta, tudi meščana in plemiča, torej 
slovenskega človeka. Mirno lahko trdim, da je slovenska beseda 
eden od najpomembnejših gradnikov slovenstva, slovenske države. 
Govorjena in pisana beseda je vezivo državotvornosti in bistveni del 
narodove kulture.
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30 LET SVOJE DRŽAVE
Kultura torej predstavlja narodovo podstat in je istočasno glasnik 
sprememb, saj odpira vrata bodočemu razvoju. Več kulture pome-
ni več razvoja, razvoj pomeni boljše življenje in več strpnosti med 
ljudmi. Na tej točki se srečamo s svojo državo in demokratično 
ureditvijo. Tako kot je dozorevala slovenska beseda mora v mladi 
državi dozoreti tudi demokracija. Hitreje se bo zmanjšala entropija 
demokracije, torej pretiran individualizem, zavistnost, pikolovstvo, 
razna sociopatska nagnjenja, prej bo dozorela demokracija. In že 
smo pri politični kulturi, ki je odvisna od kulture posameznika. Vi-
sok nivo kulture pomeni več razvoja države, dežele, občine in boljše 
življenje za vse. Nehote se vprašam, koliko lokalnih politkov v ob-
činskih okoljih prihaja na kulturne dogodke ali jih celo organizira? 
Kje smo torej s svojo kulturo?
Po tisoč letih se je leta 1991 samo za nekaj tednov odprlo okno 
za mednarodno priznanje Slovenije kot samostojne države. Bilo bi 
strašansko neodgovorno okno zapreti. Mnogo bolje je dozoreti.
Viri:
Anton Trstenjak: Misli o slovenskem človeku, Založništvo slovenske knjige, 1991
Aleš Iglič: O zgodovini alpskih Slovencev, Kulturni center Maribor, 2018

Naslednje misli smo si izposodili pri ve-
likem slovenskem psihologu prof. dr. An-
tonu Trstenjaku (1906-1996). Njegove 
MISLI so izšle ravno v času slovenskega 
osamosvajanja pred 30. leti, 1991, teme-
ljijo pa na njegovi poklicni in življenjski 
izkušnji, a so kako aktualne še danes. 
Izbrali smo nekaj izsekov iz uvoda v zad-
nje poglavje PRED PRAGOM TRETJEGA 
TISOČLETJA.
»Zanimivo je ugotoviti, da je samokritika 
bila pri naših narodih v prejšnjem stoletju 

(op.: 19. st.) zelo živa … Danes taki samokritiki pravimo avtorefle-
ksija. Po slovensko bi temu rekli »iti vase« in se zamisliti o samem 
sebi, svoji usodi in zlasti svoji prihodnosti …
Ko razmišljamo o tem, ali bomo Slovenci preživeli še tudi v nasled-
njem (op.: tem) tisočletju, ko imamo za sabo vsaj poldrugo tisočletje 
zgodovinsko potrjene samobitnosti, me nehote obide ganljivo občutje, 
ki ga je izrazil pred leti Josip Vidmar, da se pač nerad sprijazni z 
dejstvom, da (naj) nas Slovencev sploh ne bi bilo več …
Mene pa ob tem razmišljanju obdaja neko drugo neugodno občutje: 

ne, da nas morebiti čez kako stoletje več ne bo, temveč po vsem tem, kar 
danes doživljamo, jaz takrat raje sploh ne bi hotel biti več Slovenec …
Gre namreč za to, kako se naš slovenski značaj kvari in za strah, da 
se utegne naš značaj tako daleč pokvariti, da čez sto let dosedanjega 
»poštenega Kranjca« ne bo več v naši deželi … Iz tega sledi, da se 
Slovenec z dosedanjo zavestjo identičnosti ne bi hotel več identificira-
ti s tistim Slovencem, ki bo »po imenu« še takrat živel.«
In za sklep: »Težko je izražati misli o slovenskem človeku. Piscu se 
godi nekako tako, kakor beremo v basni, ko so živali volile kralja iz 
svoje srede, ko je vsak predlog naletel na ugovor:

In spet oglasi se jih sto,
le ta nam županil ne bo.«

MISLI O SLOVENSKEM ČLOVEKU – 30 LET KASNEJE
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VABILO
Vse člane Muzejskega društva Bled vabimo na Občni zbor društva 
v četrtek, 16. septembra 2021, ob 18.30 uri v zgornjo dvorno Festi-
valne dvorane na Bledu. Dnevni red je objavljen na spletni strani 
društva www.mdbled.si Vabila bomo poslali tudi preko spletne po-
šte. Po zaključku zbora sledi kratek kulturni program. 
Predsednik MD Bled Srečo Vernig
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grofov Celjskih.[2] 
Na glasovanju za Vidovdansko ustavo, 28. 
junija 1921, je bil slovenski predlog pregla-
sovan in potrjena je bila verzija, ki je imela 
na modrem polju tri šesterokrate zlate zvez-
de nad srebrnim polmesecem.[3] (Slika 2)
Slovenci se nikakor niso mogli identificirati 
z dodeljenim grbom. Ko je kralj leta 1929 
zaradi nacionalnih napetosti prepovedal 
narodne zastave in dovolil le uporabo državne, je bil na takratnem 
Napoleonovem trgu odkrit Plečnikov steber, katerega vrh še danes 
krasi motiv takratnega slovenskega dela državnega grba.[4] (Slika 3)
Plečnik je sprejel leta 1934 naročilo Eleonore Šverljuge, žene ta-

kratnega jugoslovanskega finančnega mini-
stra, za dozidavo novega zimskega vrta vile 
Epos na Bledu. Na tem vrtu je tudi postavil 
Marijino znamenje, katerega plašč ima na 

2 Svoj predlog je utemeljil z dejstvom, da so bili grofje Celjski nekoč gospodarji skoraj 
celotnega ozemlja, ki danes pripada Sloveniji, prav tako so imeli pomembne povezave 
s Hrvaško in Bosno. Po njegovem je bilo zaradi rapalske meje Celje tudi geografsko 
središče takratne Slovenije.

3 Zaradi lažje umestitve v obliko polja, so zvezde upodobili drugače kot na grbu  grofov 
Celjskih. Ena zvezda je bila zgoraj, dve pa pod njo. Dekret o končni podobi grba je 
predvideval tudi srebrno-rdeće šahiranje polmeseca, ki bi ga naredil nekoliko bolj slo-
venskega, vendar do tega ni prišlo vse do razpada kraljevine.

4 Plečnik je grb preoblikoval tako, da je zvezde upodobil v pristni celjski obliki: dve zvezdi 
na vrhu in eno pod njima.

Leta 1918 je razpadla Avstro-Ogrska mo-
narhija in večji del Slovencev se je odločil 
za Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki 
se je 1. decembra istega leta združila s 
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Nova politična tvorba je vzpodbudila 
potrebo po državnem grbu. Grb je poleg 
insignij vseboval rdeč ščit, na katerem je 
bil srebrni dvoglavi orel Karađorđevićev 
z dodanim prsnim ščitom. Ta je bil razde-
ljen na tri polja, ki predstavljajo tri usta-
novne narode; tretje, spodnje polje naj bi 

predstavljalo Slovence. Sprejeta je bila po-
litična odločitev, da v njem ne bo simbola 
dežele Kranjske.[1] Ustavodajna skupščina 
je potem, ob slovenski nezainteresiranosti 
za državotvorne elemente, sprejela predlog 
za slovenski del grba na modro polje vrisa-
no srebrno zvezdo s petimi kraki in navzgor 
obrnjen polmesec. (Slika 1)
Kljub nemotiviranosti in naglici, so slo-
venski poslanci vseeno iskali ustreznejši 
motiv za svoj del grba. Leta 1921 je tako 
poslanec Anton Sušnik predlagal, da bi 
vsebino zamenjali s tremi zlatimi zvezdami 
1 Kranjski orel je vseeno dobil svoje mesto v grbu in praporju kralja, ne pa tudi v grbu 

kraljevine. Celoten prispevek je povzet po obsežnem članku Aleksandra Hribovška: 
Triglav, Plečnik in razvj slovenskega grba, ki je objavljen na http://www.grboslovje.si/
novice/2018_11_19_0003.php.

Simboli Slovenstva. Našlo bi se jih kar 
nekaj. Poleg očaka Triglava, valov morja 
v vznožju in svetle trojice celjskih zvezd 
vrh gore, je tu list mogočnega drevesa 
lipe. Lipa, drevo življenja, zdravja, zma-
ge, rodovitnosti, starosti in mogočnosti. 
Lipa je veljala za sveto slovensko drevo 
že davno pred krščanstvom. S svojo po-
dobo nam kaže smer od zemlje do neba, 
nje starost rada spomni na brezčasnost. 
Pod prenekatero lipo je stala kamnita 
miza ali sedeži za vaške starešine in njih 

modre odločitve. Slednjega je opaziti v sosednji Vrbi, ki nam je 
dala največjega poeta in misleca, živečega pred svojim časom … 
Levstikov Martin Krpan je ob pomoči lipe porazil zloglasnega Br-
davsa. Pod lipo se je združeval slovenski narod. Le kdo iz genera-
cije se nebi spomnil slogana iz leta 1985, Slovenija moja dežela, 
z lipovim listom v logotipu. Leta 1991, torej pred tridesetimi leti 
so pred parlamentom Republike Slovenije posadili simbolno dre-
vo, ki raste skupaj z državo Slovenijo. To isto se je tistega dne 
dogajalo v Podhomu, ko smo ob vaškem koritu sredi vasi povsem 
spontano posadili mlado lipo. Ideja in dejanje nekaj ljudi je kaj 
kmalu prerasla v druženje vaščanov. Zbralo se je staro in mlado, 
uredilo in ozaljšalo okolico mladega drevesa ter ob dobri misli in 
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volji zaplesalo krepko v noč. Noč, katere jutro je bilo teptano s 
tanki, a moč mlade lipe se ni dala … Drevesce, o katerem pišem je 
drevo postalo in se zaradi drugačne ureditve prostora bojda moralo 
umakniti. Posajena je bila nova in kar nekaj njih, kjer koli si bodi. 
Naj rastejo v miru, zdravju in blaginji.

Pred mlado lipo, foto Marjan Zupan

GENEZA GRBA REPUBLIKE SLOVENIJE

Slika 1: Prvotni predlog 
grba Kraljevine SHS. V slo-
venskem polju sta srebrna 
zvezda in polmesec. Neura-
dno je bil v uporabi v obdob-
ju 1918–1921.

Slika 2: Grb Kraljevine SHS 
oz. Kraljevine Jugoslavije, 
ki ima v modrem sloven-
skem polju tri zlate zvezde 
in polmesec. V uporabi je bil 
od leta 1921. 

Slika 3: Vrh Plečnikovega Ilirskega stebra na dana-
šnjem Trgu francoske revolucije z upodobitvijo takra-
tnega slovenskega dela državnega grba. 
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zadnji strani grb Jugoslavije v obliki dvoglavega orla, ki na prsih 
nosi tri ščite njenih ustanovnih narodov. Osrednji vsebuje podobo 

gore s tremi vrhovi kot simbol za Slovenijo, 
ki pomeni zgodovinsko prelomnico v obli-
kovanju našega grba.[5] (Slika 4) 
Ob začeteku druge svetovne vojne in s tem 
tudi okupacije ozemlja Slovenije, je Pleč-
nikovo figuro Triglava uporabila tudi Osvo-
bodilna fronta, ki je na predlog arhitektov 
Marjana Tepine in Eda Ravnikarja izbrala 
simbol Triglava in rdeče zvezde, s pogosto 
vrisanimi črkami OF, pogosto tudi valovni-
cami. (Slika 5), (Slika 6)

5 Marijino znamenje so leta 1965 prestavili pred župnijsko cerkev Sv. Martina, kjer je na 
voljo za ogled še danes.

Z vidika današnje podobe dr-
žavnega grba Republike Slove-
nije iz leta 1991 pa je seveda 
potrebno omeniti tudi grb Slo-
venske zaveze. (Slika 7)
Gibanje je 7. maja 1942 v prvi 
številki glasila objavilo svoj grb, 
ki je praktično na las podoben 
grbu Republike Slovenije – v 
ščitu so nad Triglavom tri šest-
krake zvezde.[6] 
Zanimivo je to, da avtor aktual-
nega grba Republike Slovenije 
ob pripravi predloga za javni 
natečaj ni poznal grba Sloven-
ske zaveze. Pogačnikov se raz-
likuje v tem, da je dodan ele-
ment  vode oz. dve valovnici, ki 

tako načrtno zaokrožujeta podobo, ki nam jo je v Krstu pri Savici 
opisal Prešeren: (Slika 8)

»...kar svetla zarja
zlati z rumeni žarki glavo trojno

snežnikov kranjskih sivga poglavarja,
Bohinjsko jezero stoji pokojno,...

6 Slovenska zaveza je bila med okupacijo krovna organizacija za usklajevanje političnih 
ciljev v odporu proti okupatorju in je bila sestavljena iz političnih strank, organizacij in 
institucij, ki so nasprotovale Osvobodilni fronti (OF) in njenemu partizanskemu gibanju, 
ki ju je vodila Komunistična partija Slovenije. https://sl.wikipedia.org/wiki/Protirevolu-
cionarni_tabor, dostopno 16.8.2021).

Oboje je povezano z letnico 1991. Poleti 
tega leta smo razglasili svojo samostojno 
državo, v istem poletju pa so na stalje-
nem površju tirolskem ledeniku na višini 
3210 m odkrili 5300 let staro mumificira-
no telo človeka iz ledenika, v stroki ime-
novanega Özti.
Do leta 1991 so visokogorske planote 
Vzhodnih Alp v primerjavi z bogato ar-
heološko zgodovino v dolinah pod njimi 
dolgo veljale za arheološko slabo razi-
skana območja. Senzacionalno odkritje 

Ötzija je sprožilo sistematične raziskave alpskih prostranstev nad 
gozdno mejo in razmah novega arheološkega področja, tj. viso-
kogorske arheologije. Tudi v slovenskih Alpah se zadnjih 30 let 
piše nova in drugačna zgodovina visokogorja. Pred tem je bilo 
naše visokogorje bela lisa na področju raziskav, saj smo živeli pod 
vtisom stereotipov o tem, da se je poselitev visokogorja začela s 
prvimi pastirji šele v 14. ali 15. stoletju, ko se pojavijo prvi pisni 
viri. Pobudnik raziskav v našem visokogorju je bil etnolog dr. Tone 
Cevc, prepričan, da so tudi v naših gorah skriti dokazi o prazgodo-
vinski in antični poselitvi. Navdušeno je spodbujal skupino mla-
dih raziskovalcev, med njimi je bil tudi podpisani, da smo začeli 

30 LET DRŽAVE SLOVENIJA IN 
30 LET RAZISKAV V ALPSKEM VISOKOGORJU
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iskati sledi prvih pastirjev in prvih rudarjev. Odkrili in s snovnimi 
najdbami smo dokazali, da je gorsko pašništvo v slovenskih Alpah 
staro vsaj 4500 let, rudarjenje v gorah pa 4000 let. Brez Ötzija in 
njegovega leta 1991 bi najbrž še danes tavali v zmotah, da je bilo 
naše visokogorje pred letom 1500 neobljudena, divja, nevarna in 
nekoristna divjina.
Kaj mi pomeni 30-letnica slovenske države? Najprej hvaležen 
spomin na prva leta po razglasitvi samostojnosti, ko so nas razga-
njala velika pričakovanja, ustvarjalno navdušenje in zavest, da je 
vsak med nami po svojih močeh dolžan storiti nekaj za dobrobit 
osamosvojene domovine. 
In po 30 letih? Ali smo vredni svoje samostojne države? Vredni 
ne, potrebni pa zelo. Manjka nam tisto, kar je za velike narode 
samoumevno: zgodovinski spomin, državljanski ponos in drža-
vljanska ozaveščenost, besedi domovina in domoljubje sta postali 
predmet norčevanja. Svojo neozaveščenost in odsotnost ponosa na 
svojo državo dokazujemo z našim odnosom do dveh največjih dr-
žavnih praznikov (26. junij in 26. december) in z neizobešanjem 
slovenske zastave. Sprehodite se na tista dva praznika po Bledu in 
bližnjih naseljih, zapeljite se skozi nove stanovanjske soseske po 
Gorenjskem od Radovljice do Kamnika: na malokateri hiši, am-
pak res malokateri, boste videli izobešeno slovensko zastavo! Ste 
obesili zastavo na svoji hiši? Ali pa se vam to ne zdi pomembno. 

Slika 4: Plečnikov načrt Marijinega znamenja iz leta 1934 ter fotografiji izpred 
cerkvi sv. Martina. 

Slika 5: Predlog simbola 
OF, ki sta ga leta 1941 pre-
dlagala arhitekta Marjan 
Tepina in Edo Ravnikar. 

Slika 6: Plečnik je na prošnjo Narodnega odbora za 
Slovenijo v začetku maja 1945 izdelal predlog grba 
Slovenije, ki vsebuje 6 zlatih zvezd na modrem polju 
in naj bi po njegovem predstavljale slovenske zgodo-
vinske dežele oz. Pokrajine.

Slika 7: Prva številka Slovenske zaveze, 7. 
maja 1942. 

Slika 8: Grb Republike Slovenije avtorja Marka Po-
gačnika stroka uvršča med embleme zaradi upodobitve 
zobčastega lika - neheraldične gore ter rdeče obrobe. 
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Bil je psiholog, svetovni popotnik, mislec, 
prevajalec, poznavalec indijske duhov-
nosti in svetovne književnosti, pronicljiv 
predavatelj in vsestranski učitelj. Njego-
vo življenje je zaznamovala globoka vera 
v duhovni svet. Janezovo iskanje ’tistega 
vrelca žive vode, ki teče v večno življe-
nje’, je bilo razpeto med Svetim pismom 
in indijskimi svetimi spisi. Doživljal je in-
dijsko duhovnost, a ni zapustil krščanske.
Rodil se je 26. 12. 1949 na Rečici pri 
Bledu. Po končani osnovni šoli in gimna-

ziji se je odločil za študij psihologije in primerjalne književnosti na 
ljubljanski Filozofski fakulteti.
Leta 1966 se je zaposlil v Vzgoj-
ni posvetovalnici v Ljubljani. 
Delal je z otroki, mladostniki, 
starši in učitelji ter se ukvarjal z 
vedenjskimi, učnimi, duševnimi 
in razvojnimi motnjami in teža-
vami otrok. Spoznal je slabosti 
enoumne šole in pisal kritična 
razmišljanja o šolanju po meri 
Prokrustove postelje. 
Duhovno iskanje ga je leta 1972 
privedlo v Aurobindov ašram v 
Pondicherryju na jugu Indije. Tu 
se je poglabljal v vzhodno du-
hovnost, filozofijo in psihologijo. 
Proučeval je indijske oblike vzgoje in izobraževanja na osnovi Auro-
bindovega celostnega pogleda na človeka. 
Domov se je vrnil leta 1987 in delal kot svobodni prevajalec, snova-
lec vizije nove slovenske šole in predavatelj. Njegova humana vizija 
prenovljene šole izhaja iz človeka in njegove narave, šola po meri 
človeka in brez vsake ideologije. Obravnaval je vlogo učitelja pri rasti 
mladega človeka, ki naj neguje vse plati otrokove narave.
Leta 1991 je postal svetovalec na Ministrstvu za šolstvo in šport. Pre-

OBČASNIK RAZGLEDI, 1/2020 - Izdajatelj Muzejsko društvo Bled, Bodešče 12, 4260 Bled, www.mdbled.si, e-pošta: muzejskodrustvobled@
gmail.com. Odgovorni urednik: Srečo Vernig, uredniški odbor: Drago Bregant, Damjan Mulej, Niko Mučič, Srečko Vernig, Marjan Zupan, Janez Bizjak. 
Občasnik izhaja štirikat letno, brezplačno ga prejemajo vsi naslovniki v občini Bled in Gorje, v nakladi 4200 izvodov. Oblikovanje: Niko Mučič CUT 
Bled, tisk: Antus Jesenice. Občasnik RAZGLEDI Muzejskega društva Bled je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno št. 2332. 
Muzejsko društvo Bled ima status nevladne organizacije na področju kulture.

PREPOZNANI
Ana Katarina Prešeren je prepoznala številne veslače na fotografiji. Popoln zapis 
pa je izdelal Jože Marolt, ki je prepoznal vse veslače na fotografiji. Fotografija je 
nastala septembra leta 1961, torej pred 60. leti. Tisto leto je bilo v Splitu državno 
prvenstvo Jugoslavije v veslanju za mladince in starejše mladince, kjer so veslači 
Veslaškega kluba Bled osvojili 1. mesto ekipno.
Stojijo (z leve proti desni): Černe Marjan, Colja Alojz, Klavora Peter, Nečimer?, Am-
brožič Franc, Benedik Božo (predsednik društva), Potočnik Jakob, Peterman Franc, 
Černe Stanko, Žust Alojz, Vahtar Anton, Selko Anica (tajnica društva), Urh Janez, Zu-
pančič Franci, Slivnik Stanko. Čepijo (z leve proti desne): Marolt Jože, Boškovski Mi-
lan, Kozel Franc, Berc Joža. Ležita (z leve proti desne): Klavora Boris, Guzelj Tomaž.
Znameniti osmerec so sestavljali: Colja Alojz, Klavora Peter (tudi trener), Slivnik 
Stanko, Marolt Jože, Kozel Franc, Berc Joža, Klavora Boris, Guzelj Tomaž in Ska-
lar Vekoslav (ni na sliki).

JANEZ SVETINA
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daval je pedagoškim delavcem 
in sodeloval pri polemikah o slo-
venski šoli. Njegovo zadnje pre-
davanje je bilo dan pred smrtjo. 
V Gornji Radgoni je kot ljubitelj-
ski fotograf poskušal fotografirati 
preboj tankov JLA skozi gorečo 
kolono vozil v središču mesta. 
Pod streli iz oklepnika je omah-
nil v smrt 28. 6. 1991 ob 11.38. 
Tako je postal prva civilna žrtev 
slovenske osamosvojitvene voj-
ne. V njegov spomin je od leta 
1992 na fasadi hiše Partizanska 
14 v Gornji Radgoni pritrjena 
spominska plošča.
Velja za pomembnega prevajal-

ca del indijskega misleca Sri Aurobinda in njegove učenke Mirre 
Alfassa, imenovane Mati. Predvsem na temo šolstva je objavil več 
člankov in monografij. Omeniti velja knjigo Slovenci in prihodnost 
(1992), ki je nekakšen učbenik za slovenski narod, točneje za vsake-
ga posameznika.
Vedno bolj aktualna 
ostaja njegova misel: 
»Brez razvite moralne 
in etične kulture med 
ljudmi v družbi, kljub 
vsem demokratičnim 
ustanovam in pisanim 
zakonom, še zmeraj 
prevladuje samo pravi-
ca močnejšega: tistega, 
ki je bolj neskrupulozen, 
bolj premeten, močnejši 
in bolj nasilen – zakon 
džungle.«

KDO GA 
PREPOZNA?

Njegova zadnja fotografija

Janez Svetina

Prosimo bralce, da sporočijo ime prepoznane osebe na fotografiji na 
naslov: muzejskodrustvobled@gmail.com


