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Občina Radovljica je že lani 
pri OŠ A. T. Linharta Radov
ljica uredila biodinamični 
učni vrt, prvega tovrstnega v 
Sloveniji, in tudi v letošnjem 
letu zagotovila sredstva za 
njegovo vzdrževanje ter 
nadaljevanje izobraževanj, 
na vrtu pa postavila tudi 
leseno lopo za shranjevanje 

orodja in semen. Projekt 
otroke, mladostnike, vrtič
karje in druge občane spod
buja k pridelovanju zdrave 
hrane in hkrati ohranjanju 
naravnega ravnovesja, je na 
srečanju poudaril radovljiški 
župan Ciril Globočnik.
"Pomen vrta je predvsem v 
pridelavi visoko kakovostne 
hrane in v spodbujanju zave
danja o tem, kako pomem

bna je," je povedala dr. Maja 
Kolar, ki za vrt in z njim pove
zane projekte skrbi s strokov
nega vidika. "Prav je, da s tem 
seznanimo že otroke v vrtcih 
in kasneje v šoli. Zadovoljni 
smo, ker smo na vrt privabili 
velik krog ljudi, ki so ga začeli 
prepoznavati in sprejemati 
kot svojega. Tu se družijo, 
spletajo prijateljstva ..., vrata 
so namreč odprta za vse." 

Ob zaključku druge vrtnar
ske sezone so v sredo orga
nizirali srečanje, na kate
rem so obiskovalci lahko 
tudi poskusili jedi iz vrtnih 
pridelkov. Pripravili so jih v 
Srednji gostinski in turisti
čni  šo l i  Radovl j ica . 
Zelenjav ne juhe, narastki, 
namazi, solate ... so navdu
šili obiskovalce.

Predstavili dobrote  
s šolskega vrta
Ob zaključku že druge vrtnarske sezone na javnem učnem vrtu, ki ga je ob Osnovni šoli A. T. 
Linharta uredila Občina Radovljica, so v sredo pripravili srečanje, na katerem so predstavili aktivnosti 
in obiskovalcem ponudili jedi iz zelenjave, ki je zrasla na vrtu.
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Kaja Beton

Dneve evropske kulturne 
dediščine v Sloveniji organi
zira Zavod za varstvo kultur
no dediščine, letos pa so k 
otvoritvenemu dogodku 
povabili vse članice Združe
nja zgodovinskih mest. Dva
najst mest je v petek, 25. sep
tembra, dopoldne v mestnih 
jedrih pripravilo program na 
temo letošnjih dni, prazno
vanja. Tudi v Radovljici, kjer 
je praznovanje koordinirala 
Občina Radovljica skupaj z 
Muzeji radovljiške občine, so 
na ta dan praznovali s pesmi
jo, plesom in sladkimi do
brotami, ki so bili vedno del 
praznovanj. 
Prireditev je sooblikovalo kar 
20 ustanov iz občine: vrtci, 
osnovne in srednje šole, javni 
zavodi in društva. Razveselji
vo je, da so se na povabilo k 
sodelovanju odzvali vsi in 
skupaj pripravili odličen pro
gram, ki je bil zaradi slabega 
vremena izveden v Radovlji
ški graščini. Osrednja prire
ditev s plesnimi in glasbeni
mi točkami je potekala v 
Baročni dvorani, kjer sta 
zbrane pozdravila župan 
Občine Radovljica Ciril Glo
bočnik in vodja kranjske eno

te Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Miloš Ekar. V pes
trem programu so sodelovali 
Blejski plesni studio, Glasbe
na šola Radovljica, Vrtec 
Radovljica, osnovne šole iz 
Lipnice in Lesc ter obe radov
ljiški, prav tako tudi Ekonom
ska gimnazija in srednja šola 
Radovljica, Waldorfska šola, 
kulturna društva iz Mošenj, 
Lesc in Podnarta ter društvo 
Vuk Karadžič. 
V pritličju graščine se je z 
delavnico Zrelo je žito pred
stavila Waldorfska šola, z 
izdelavo svečk iz čebeljega 
voska Muzeji radovljiške 
občine, veliko zanimanje pa 
je požela delavnica izdelkov 
iz gline in voščilnic z veze
njem v izvedbi CUDV 
Matevž Langus – VDC 
Radovljica. Z izborom knjig 
na temo praznovanj se je 
predstavila Knjižnica Radov
ljica, dijaki Srednje šole za 
gostinstvo in turizem iz 
Radovljice pa so pripravili 
slasten carski praženec s 
čežano iz jabolk in gozdnih 
sadežev. V nadstropju je bila 
na ogled še razstava otroš
kih likovnih izdelkov na 
temo praznovanj, ki so jih 
ustvarili otroci vrtcev in šol 
radovljiške občine.

Praznovanje s 
pesmijo in plesom
Radovljica je kot članica združenja Zgodovinskih 
mest Slovenije gostila enega od otvoritvenih 
dogodkov 25. Dnevov evropske kulturne 
dediščine, ki so potekali med 25. septembrom in 
3. oktobrom.
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Seja občinskega 
sveta
Na osmi redni seji občinskega 
sveta obravnavali osnutke v 
septembru javno razgrnjenih 
prostorskih aktov. Med njimi tudi 
spremembe zazidalnega načrta za 
centralno območje Radovljica.
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Naslov iz Argentine 
ubranjen

Balinarski reprezentant iz Lesc Dejan 
Tonejc je pred dvema letoma v Argentini 
postal svetovni prvak v bližanju v krog, 
letos pa je na Hrvaškem ta naslov 
ubranil.
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Pričakujejo šeststo ton 
pridelka
V nasadu Resje letos priča-
kujejo okrog šeststo ton pri-
delka. Ekološki nasad bodo 
razširili.
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ŠPORT

V Belgiji poslušal 
Zdravljico 
Domen Škofic je bil preprič-
ljivo najboljši na peti tekmi 
svetovnega pokala v šport-
nem plezanju.
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KULTURA

Zlata poroka s pesmijo
Petdesetletnica moškega 
pevskega zbora Podnart. 
Vsakoletni praznik – letni 
koncert.
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SPOMINI

Spomini Vide Janc
Letos je minilo 70 let, kar so 
se izgnanci iz Mošenj vrnili 
na svoje domove. Med njimi 
je bila tudi Vida Janc, ki so jo 
skupaj z mamo izgnali v 
Burg hausen.

stran 14



2 Deželne novice, petek, 9. oktobra 2015

Občinske novice

deželne novice
ODGOVORNA UREDNICA: 

Marjana Ahačič (marjana.ahacic@g-glas.si, 031/352-514) 

UREDNIŠTVO: 
Urša Peternel (pomočnica odgovorne urednice), Alenka Bole Vrabec,  

Kaja Beton, Matjaž Klemenc, Peter Kolman 

ČASOPISNI SVET:
Blaž Trček (predsednik),  

Branko Fajfar, Sabina Felc, Breda Poličar in Samo Finžgar

DEŽELNE NOVICE (ISSN 1855-2927) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Radov-
ljica, Go renj ska ce sta 19, 4240 Ra dov lji ca (se dež ča so pi sa in ured ni štva). Pra vi ce  
izdajate lja iz va ja: Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj  
(tel. 04/201-42-00, faks 04/201-42-13, info@g-glas.si, oglas no tr že nje 04/201-42-32).

De žel ne no vi ce iz ha ja jo en krat na me sec v na kla di 23.400 iz vo dov, brez plač no jih  
pre je ma jo vsa go spo dinj stva in dru gi na slov ni ki v ob či ni Ra dov lji ca, pri lo že ne so  
tudi iz vo dom Go renj ske ga gla sa. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Di stri bu ci ja: Poš-
ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor. De žel ne no vi ce so vpi sa ne v Raz vid me di jev pod za po red-
no šte vil ko 315. Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne ho no ri ra mo. Pis ma bral-
cev so ome je na na naj več 2000 zna kov s pre sled ki. Pri spev ke za na sled njo šte vil ko, ki bo  
iz šla v petek, 6. novembra 2015, mo ra te od da ti naj kas ne je do srede, 28. oktobra 2015.

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNEGA POZIVA DELODAJALCEM

ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo v 
petek, 9. 10. 2015, objavljen javni poziv delodajalcem v občini 
Radovljica za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/
študijsko leto 2015/2016, kjer so na voljo tudi prijavni obrazci. 

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 26.10.2015, oz. do porabe 
sredstev.

Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št. 04 537 23 38, 
e-naslov: monika.sluga@radovljica.si 
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OBČINA RADOVLJICA
              

R A Z P I S
          

Priznanje in nagrada Občine Radovljica  
odličnim študentom

Ob občinskem prazniku, 11. decembru 2015, bo Občina 
Radovljica nagradila izjemno uspešne študente visokih šol in 
fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stop-
nje, univerzitetne programe 1. bolonjske stopnje in magistrske 
programe 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so v letu 
2015 zaključili študij in opravili diplomo z odliko. To pomeni, da 
so dosegli skupno oceno vseh izpitov zadnjega, v celoti zaklju-
čenega letnika, vključno z diplomsko nalogo, najmanj 9,51. 

Pogoji:
1.   na razpis se lahko javijo študenti, ki imajo stalno prebivališče 

v občini Radovljica, 
2. vlogi je potrebno priložiti:
  potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano skupno oceno 

vseh izpitov zadnjega, v celoti zaključenega letnika, potrje-
no od visokošolske organizacije oz. fakultete visokošolskih 
strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetne 
programe 1. bolonjske stopnje in magistrske programe 2. 
bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), s potrdilom o opravljeni 
diplomski nalogi, na katerem je razvidna dosežena ocena 
diplomskega dela.

Nagrada:
Študenti, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo prejeli 
knjižno darilo in denarno nagrado v višini razpoložljivih sredstev 
v proračunu, vendar ne več kot 400 EUR neto na posamezne-
ga študenta. 

Predložitev vlog:
Kandidati morajo predložiti pisne vloge (z navedeno dosegljivo 
telefonsko številko ali naslovom elektronske pošte) z zgoraj 
navedeno dokumentacijo do torka, 24. 11. 2015, zaradi sve-
čane podelitve ob občinskem prazniku, in sicer v zaprti ovojni-
ci na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 
Radovljica, s pripisom »Priznanje in nagrada Občine Radovljica 
odličnim študentom«.
Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št.: 04 537 23 38.

Številka: 094-6/2015
Datum: 2. 10. 2015

 Ciril Globočnik, l.r.
 ŽUPAN
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Marjana Ahačič

Branko Fajfar: 
Problematika živih meja
Svetnik Branko Fajfar je na 
župana in direktorja občin-
ske uprave naslovil vprašan-
je o tem, kdaj bo občina pri-
stopila k sistemskemu reše-
vanju problematike živih 
meja.
Direktor občinske uprave 
Matjaž Erjavec mu odgovar-
ja, da občinski inšpektorat 
in redarstvo opravljata nad-
zore po uradni dolžnosti. 
»Podane prijave (pisne, po 
elektronski pošti in ustne, ki 
so v večini) praviloma obrav-
nava prednostno in opravi 
ogled stanja za zadevo, za 
katero je bila podana prija-
va. V primerih ugotovljenih 
kršitev se izrečejo ukrepi v 
skladu s predpisi in pristoj-
nostmi. Če je uveden posto-
pek o prekršku, se prekršek 
vodi v navedeni evidenci. 
Glede vprašanja o sistema-
tičnem pristopu k reševanju 
problematike živih meja 
skladno z zakonom in 
občinskim odlokom ugotav-
ljamo, da postopke na občin-
skem inšpektoratu in redar-

stvu izvajajo redno. Ob ugo-
tovljenih kršitvah občinsko 
redarstvo v prvi fazi kršitel-
jem izreče pisna opozorila, 
kar v večini primerov zado-
stuje, da se stanje uredi v 
skladu s predpisi.«

Gregor Remec: Pešpot 
Srednica
Svetnik Gregor Remec je dal 
pobudo županu, da se uredi 
pešpot Srednica, bližnjica 
od lancovškega mostu na 
Cesto svobode, ki jo uporab-
ljajo tako domačini kot spre-
hajalci in turisti. Pot, ki je 
bila, kot navaja svetnik 
Remec, pred dvajsetimi leti 
neposrečeno urejena, je tež-
ko prehodna zaradi previso-
kih in nepravilno razporeje-
nih stopnic, svoje je naredila 
tudi meteorna voda. 
Na občinski upravi pojas-
njujejo, da je ureditev ome-
njene pešpoti obsega dva 
dela. »Prvi se nahaja v breži-
ni pod Cesto svobode. Ta del 
sodi v KS Radovljica, ureja-
nje je sicer v pristojnosti 
Komunale Radovljica. Kra-
jevna skupnost Radovljica 
letos načrtuje izvedbo večjih 
vzdrževalnih del na tej peš-
poti. Drugi del se nahaja ob 

pasu regionalne ceste Les-
ce–Kamna Gorica. Za ta 
odsek je Direkcija RS za 
infrastrukturo potrdila pro-
jektno nalogo za izgradnjo 
pločnika na Cesti na Jezer-
ca. Na podlagi projektne 
naloge je bila že naročena 
dopolnitev geodetskega pos-
netka ter izdelano zahteva-
no geomehansko poročilo. 
Projektna dokumentacija bo 
izdelana do konca leta. Gra-
dnja bo izvedena fazno in je 
odvisna predvsem od posto-
pkov pridobivanja zemljišč. 
Ocenjujemo, da bo pločnik v 
celoti zgrajen v letih 2016 in 
2017.«

Gregor Remec: Svetilke v 
starem drevoredu
Svetnik Gregor Remec je na 
župana naslovil tudi pobu-
do, da se na sedala na ulič-
nih svetilkah ob radovljiš-
kem drevoredu namestijo 
lesene obloge. Občani so ga 
namreč opozorili, da so 
sedala na drogovih potenci-
alno nevarna, zlasti ker se 
skozi drevored vozijo otroci 
s kolesi. Občina Radovljica 
je pobudo upoštevala in na 
sedala novih svetilk ob dre-
voredu v grajskem parku v 

Radovljici namestila lesene 
obloge z zaobljenimi robovi.

Blaž Trček: Kdaj bo 
obnovljen nadvoz čez 
železniško progo?
Svetnik Blaž Trček je na 
župana in direktorja občin-
ske uprave naslovil vprašan-
je, kakšno je stanje dogovo-
rov občine s Slovenskimi 
železnicami glede obnove 
nadvoza čez železniško pro-
go na Cesti svobode. 
»Slovenske železnice so na 
našo zadnjo pobudo, da sku-
paj najdemo rešitev za most 
čez železniško progo v Rado-
vljici, odzvale s ponovitvijo 
stališča, da mora občina 
sama rešiti situacijo, ki izha-
ja iz poškodb na mostu. 
Zaradi tega smo pozvali 
Zavod za raziskavo materiala 
iz Ljubljane na preliminarni 
pregled, na katerem smo se 
dogovorili o možnem in pot-
rebnem obsegu pregleda sta-
nja mostu. Stanje mostu je 
dejansko zaskrbljujoče, pred-
vsem v delu, kjer most nale-
ga na podporne konstrukci-
je. Na podlagi ogleda je zavod 
podal tudi predlog o obsegu 
potrebnih preiskav in ponud-
bo za izvedbo preiskav. Ker 
je znesek relativno visok, 
smo se odločili, da ceno pre-
verimo še pri drugem izvajal-
cu. Preveritev bomo izvedli v 
oktobru, pregled mostu pa 
želimo izvesti najkasneje do 
konca leta. Na podlagi ugoto-
vitev izvajalca bomo predla-
gali nadaljnje ukrepe.«

Vprašanja in pobude 
občinskih svetnikov

Alenka Bole Vrabec

Bolezen je bila neizprosna 
in čeprav se ji je Ana Urba-
nija poskušala upreti, ji je 
življenje začelo ugašati. 
Močna kot je bila, je sprejela 
tudi to dejstvo, da se počasi 
poslavlja. Človeka vedno 
zaboli krivičnost usode, ko 
je oropan življenja nekdo, ki 
je imel v delu z ljudmi in za 
ljudi še toliko načrtov. In 
Ana Urbanija jih je imela. 
Predvsem na domači Sred-
nji Dobravi, kjer so ji z usta-
novitvijo Društva prijateljev 
mladine 17. januarja 2004 
zaupali kulturno sekcijo in 
gledališko skupino. Bila je 
mentorica in režiserka, ki se 
je z vsako predstavo razdaja-
la in se vse bolj poglabljala v 
vedenje o gledališču, njego-
vih zakonitostih in vznemir-
ljivostih ter svojo navduše-
nost uspešno prenašala tudi 
na člane gledališke skupine, 
saj so bili igralci v njej zbra-
ni od Podnarta do do Krope 
in Kamne Gorice. Gledališ-
če jo je pritegnilo že v gim-
nazijskih letih v Kranju, kjer 
je odraščala in uspešno igra-
la na Odru mladih takratne-
ga Prešernovega gledališča. 
Med študijem na višji gos-
podinjski šoli v Grobljah je 
snovala različne prireditve 
in proslave tudi v kamniški 
občini. Družina se je večala, 

obveznosti so rasle, rasli in 
odrasli so trije otroci. Ana 
Urbanija, ki je bila predmet-
na učiteljica gospodinjstva 
na radovljiški in nato do 
upokojitve na lipniški osno-
vni šoli, pa si je znala razpo-
rediti delo tako, da ji je ostal 
čas tudi za delo z mladimi. 
Zadnjih deset let je učila 
verouk na Srednji Dobravi 
pa tudi v Kamni Gorici. 
Vsako izmed predstav, ki jih 
je postavila na oder na Sred-
nji Dobravi, kjer so jih pred 
polno dvorano odigrali vsaj 
dvakrat, če ne trikrat, je bilo 
mogoče videti tudi na Lin-
hartovem maratonu v Rado-
vljici, Kropi in še kje. Občin-
stvo so nasmejale predstave 
Bolje tič v roki kot tat na 
strehi, Neskončno ljubljeni 
moški, Hotel Plaza, Stric iz 
Amerike ¼  Nesebično je s 
svojimi izkušnjami poma-
gala tudi kroparski gledališ-
ki skupini.  
V lokalno politiko je stopila 
leta 1994 kot občinska svet-
nica v prvem občinskem 
svetu nove občine Radovlji-
ca, kjer je kot predstavnica 
Slovenskih krščanskih 
demokratov ostala dva 
mandata. 2014 je bila Ana 
Urbanija, tokrat na listi 
Nove Slovenije - Krščanskih 
demokratov, ponovno izvo-
ljena v občinski svet, kjer je 
vodila tudi odbor za finan-

ce. V samopredstavitvi je 
zapisala: »Za vstop v lokal-
no politiko sem se odločila 
na povabilo stranke, ki sem 
ga sprejela, a menim, da 
lokalna politika ne sme biti 
strankarsko polarizirana. 
Treba je imeti posluh za 
ljudi in njihove probleme, 
ki so za posameznika živ-
ljenjsko pomembni in so v 
večini primerov z dobro 
voljo rešljivi. Če bom v 
občinskem svetu pripomo-
gla k strpnosti, predanosti 
in modrosti v občini, bom 
zaupanje volivcev opraviči-
la. Ko sem sprejela kandi-

daturo, sem sprejela tudi 
obvezo, da delam z dobro 
voljo in kar najbolje po svo-
jih močeh.« A ker se ji je 
zdravje slabšalo, je spomla-
di prosila, naj jo razrešijo. 
Letos spomladi uprizorjena 
drama Kdo se boji Virginije 
Woolfe?, ki si jo je tako žele-
la režirati, je bila žal njena 
zadnja premiera. Z žlahtno-
stjo svojih misli in dejanj, s 
požrtvovalnostjo in odsevi 
odrskih podob Ana Urbani-
ja ostaja v spominu vseh, ki 
so z njo delali in jo spoštova-
li, se radi pogovarjali in pri-
jateljevali. 

Ana Urbanija (1943–2015)
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O
RAZPISU ZA NAGRADE OBČINE RADOVLJICA 

USPEŠNIM DIJAKOM NA TEHNIČNEM IN 
KMETIJSKEM PODROČJU

Na spletnih straneh www.radovljica.si sta objavljena besedilo 
ter razpisna dokumentacija javnega razpisa za nagrade Občine 
Radovljica dijakom, ki so v šolskem letu 2014/2015 z odličnim 
uspehom končali letnik strokovne gimnazije ali srednje šole s 
tehničnim ali kmetijskim programom. Razpis je namenjen spod
bujanju izobraževanja na tehničnem in kmetijskem področju.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 26. 10. 2015. 

Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št. 04 537 23 38, 
enaslov: monika.sluga@radovljica.si
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Marjana Ahačič

Pred začetkom današnje 
seje so se župan in radovlji-
ški občinski svetniki poklo-
nili spominu na nedavno 
preminulo Ano Urbanija, ki 
je konec avgusta odstopila z 
mesta občinske svetnice, in 
mandat občinskega svetnika 
potrdili Avguštinu Mencin-
gerju, ki je na lokalnih voli-
tvah kandidiral na listi Nove 
Slovenije - Krščanskih 
demokratov. 
Nato so pozornost namenili 
prostorskim dokumentom: 
potrdili so osnutke štirih pro-
storskih aktov, ki so bili v 
mesecu septembru tudi v 
javni razgrnitvi, in jih posre-
dovali v nadaljnjo obravnavo. 
Občinski svet je tako potrdil 
osnutek občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za 
rekonstrukcijo ceste Radov-
ljica–Nova vas–Zapuže, ki 
predvideva razširitev ceste z 
ločenim pločnikom in delo-
ma kolesarskim pasom ter 
območje umirjenega prome-
ta v Novi vasi. Rekonstrukci-
ja bo, kot zagotavljajo pripra-
vljavci, izboljšala trenutne in 
predvidene prometne raz-
mere, predvidena razširitev 
ceste, kjer bodo urejene loče-
ne površine za kolesarski in 
peš promet, pa bo omogoča-
la varno srečevanje osebnega 
in tovornega prometa. Svet-
nik Jernej Kolman je pri tem 
predlagal, da bi, če bi bil 
odsek ceste med Radovljico 
in Novo vasjo res temeljito 
rekonstruiran, lahko razmiš-
ljali tudi o tem, da bi cesto 
speljali na novo tako, da bi 
bila ravna, brez ovinkov.
Svetniki so potrdili tudi 
osnutek podrobnega pros-
torskega načrta za območje 
osrednjih površin LE 76 - 
Lesce, za Trato – gre za 2,5 
hektara veliko območje na 
jugovzhodnem robu Lesc, 
namenjeno gradnji prostos-
toječih enostanovanjskih hiš 
– ter spremembe občinske-
ga lokacijskega načrta Doli-
na v Lescah na podlagi 

pobud za preoblikovanje 
parcel in oblikovanje objek-
tov na severnem delu obmo-
čja z možnostjo gradnje treh 
manjših enostanovanjskih 
objektov namesto dveh in 
dopustno nekoliko drugač-
no oblikovanje objektov na 
celotnem območju.
Občinski svet se je strinjal 
tudi z načrtovanimi spre-
membami zazidalnega načrta 
za centralno območje Radov-
ljica, ki se nanašajo na odstra-
nitev stavbe TVD Partizan v 
Radovljici. Tam bi zasebni 
investitor, podjetje Meti-Pek 
iz Kamnika, želel na mestu 
starega zgraditi novi poslov-
no-stanovanjski objekt s štiri-
mi do šestimi stanovanjskimi 
enotami v zgornjih nadstrop-
jih ter trgovsko storitveno 
dejavnostjo, gostinsko ponu-
dbo in možno večnamensko 
dvorano v spodnjem. Odbor 
za prostor je pri tem opozoril, 
da mora investitor zagotoviti 
dovolj parkirnih mest, svet-
nik Darko Marolt pa je želel, 
da se v nadaljevanju postopka 
investitor opredeli do zahteve, 
da se športnim aktivnostim v 
novi stavbi nameni enaka 

količina površin, kot jih je v 
stavbi TVD Partizan sedaj. 
Predlagatelj mora pri pripravi 
predloga odloka zavzeti stali-
šče do pripomb iz javne raz-
grnitve, do pripomb matične-
ga delovnega telesa in iz raz-
prave na občinskem svetu.
Svetniki so v nadaljevanju 
soglašali, da se Krajevni sku-
pnosti Lesce oprosti plačilo 
komunalnega prispevka za 
priključitev garderob ob 
nogometnem igrišču v Les-
cah na javno kanalizacijo. 
Seznanili so se s polletnim 
poročilom o izvrševanju pro-
računa – v prvi polovici letoš-
njega leta so bili prihodki 
realizirani v višini 35,88 
odstotka in odhodki v višini 
35,37 vseh planiranih ter sle-
dijo izvedbi večjih investicij, 
sofinanciranih z nepovratni-
mi sredstvi – in s poročilom 
nadzornega odbora o oprav-
ljenem nadzoru pregleda 
poslovanja in porabe prora-
čunskih sredstev Gasilske 
zveze Radovljica. 
Sprejeta ocena izvajanja 
občinskega programa varno-
sti za leto 2014 ugotavlja, da 
se stanje na področjih var-

nosti cestnega prometa, jav-
nega reda in miru ter krimi-
nalitete izboljšuje. Varnost, 
varovanje okolja, prometna 
ureditev in urejen videz kra-
ja pa še naprej zahtevajo 
jasnejšo ureditev ukrepov 
lokalne skupnosti ter rav-
nanj občanov z določitvijo in 
izpolnjevanjem nalog javnih 
služb ter nadzora. Svetnik 
Branko Fajfar je pri tem pre-
dlagal, da se za bolj učinko-
vito delovanje inšpekcijskih 
služb Občina Radovljica 
vključi v medobčinski inšpe-
ktorat, svetnica Tea Beton 
pa je opozorila na šolske 
poti, ki še vedno niso varne 
za vse otroke; pri tem je 
izpostavila razmere na cesti 
skozi Hlebce ter Za Verigo v 
Lescah.
Občinski svet je imenoval 
nove predstavnike občine v 
Svetu Ljudske univerze 
Radovljica Matildo Reš in 
Tadeja El Shawisha ter Svetu 
Ekonomske gimnazije in 
srednje šole Radovljica Bogo-
mirja Vnučca. Sprejete so 
bile tudi spremembe odloka, 
ki ureja notranjo organizaci-
jo občinske uprave.

Potrdili dokument,  
ki bi omogočil rušenje
Na osmi redni seji občinskega sveta so obravnavali osnutke v septembru javno razgrnjenih 
prostorskih aktov. Med njimi so tudi spremembe zazidalnega načrta za centralno območje Radovljica, 
ki se nanašajo na odstranitev stavbe TVD Partizan, kjer zasebni investitor želi zgraditi novo stavbo.

Stavba TVD Partizan je bila s prostovoljnim delom in prispevki podpornikov dograjena leta 
1921. V dvorani novega doma so gojili telovadne veščine takratnega časa, prirejali gledališke 
predstave, telovadne akademije in veselice. Med drugo svetovno vojno so jo preuredili v 
kino dvorano, po vojni pa je bila nacionalizirana. Do osamosvojitve Slovenije je bil lastnik 
ZTK Partizan, kasneje pa Športna unija Slovenije, ki jo je nato prodala zasebnikom. 

V tem tednu se začenja vseslovenski okoljsko-humanitarni 
projekt Jaz, ti, mi, za Slovenijo – Stara plastenka za nov 
inkubator, namenjen zbiranju odpadnih plastenk PET za 
sofinanciranje nakupa inkubatorja v Porodnišnici Kranj. V 
njem bodo sodelovale slovenske šole in vrtci ter druge usta-
nove, podjetja, obrtniki, posamezniki in gospodinjstva. V 
projektu lahko sodelujejo z doslednim ločevanjem in orga-
niziranim zbiranjem odpadnih plastenk PET. Zbirajo jih v 
vseh Dinosovih zbirnih centrih v Sloveniji do 22. aprila pri-
hodnje leto, ko je mednarodni dan Zemlje; organizatorji 
bodo vsem sodelujočim posredovali natančna navodila za 
zbiranje ter seznam mest za oddajo plastenk, kjer jih bodo 
stehtali in navedli v ločeni evidenci. Projekt v slovenskih vrt-
cih in šolah opoteka v sodelovanju s programom Ekošola, k 
sodelovanju pa so vabljene vse vzgojno-izobraževalne usta-
nove, četudi niso vključene v program Ekošola. Projekt orga-
nizirata Društvo Tandem in Unirec, specializirana družba za 
ravnanja z odpadno embalažo v sodelovanju s programom 
Ekošola, Rdečim križem Slovenije, revijo Bogastvo zdravja.

Stara plastenka za nov inkubator

Marjana Ahačič

Potem ko so se prejšnjo sre-
do pred začetkom seje občin-
skega sveta župan in radovlji-
ški občinski svetniki pokloni-
li spominu na nedavno pre-
minulo Ano Urbanija, ki je 
že konec avgusta zardi bolez-
ni odstopila z mesta občinske 
svetnice, so na seji potrdili 
mandat njenemu nasledni-
ku. Svetniško funkcijo bo do 
konca tega štiriletnega man-
data opravljal Avguštin Men-
cinger, ki je na lokalnih voli-
tvah lansko jesen kandidiral 
na listi Nove Slovenije – Krš-
čanskih demokratov, kjer je 
bil na tretjem mestu za 
Simonom Resmanom in 

pokojno Urbanijevo. To je za 
Mencingerja, upokojenega 
zdravnika, že četrti zaporedni 
mandat v radovljiškem občin-
skem svetu. 

Svetniku potrdili mandat

Avguštin Mencinger 

Na predlog izvajalca, Doma dr. Janka Benedika, je radovljiški 
občinski svet soglašal z zvišanjem cene socialnovarstvene 
storitve pomoč na domu. Od 1. novembra letos bo tako sku-
pna cena socialne oskrbe na domu višja za 2,3 odstotka. Tako 
bo nova skupna cena ure oskrbe na domu na delavnik 18,35 
evra (prej 17,93), v nedeljo 25,27 evra (prej 24,61) in na dan 
državnih praznikov 27 evrov (prej 26,28). Subvencija Občine 
Radovljica k ceni storitve znaša osemdeset odstotkov. Stro-
šek uporabnika, ki plača dvajset odstotkov cene neposredne 
socialne oskrbe na domu, bo višji za 2,2 odstotka: za uro na 
delavnik 3,67 evra (prej 3,59), v nedeljo 5,15 evra (prej 5,03) in 
na dan državnih praznikov 5,51 evra (prej 5,39). Razlogi za 
povišanje cene so v višjih stroških dela, materiala in storitev 
ter amortizacije, pojasnjujejo v Domu dr. Janka Benedika, kjer 
imajo deset socialnih oskrbovalk, ki nudijo pomoč uporabni-
kom, pretežno starejšim pa tudi invalidom in kronično bol-
nim. Število uporabnikov raste; v letu 2012 jih je bilo povpreč-
no 48, v letu 2013 jih je bilo 50 in lani 53, trenutno pa skrbijo 
za 55 uporabnikov pomoči na domu.

Potrdili višje cene za pomoč na domu

Marjana Ahačič

V četrtek, 24. septembra, je 
bil pri županu Cirilu Globoč-
niku organiziran tretji letoš-
nji sprejem za novorojenčke. 
Na sprejem je bilo povablje-
nih 28 novorojenčkov s star-
ši. V letošnjem letu je župan 
na treh sprejemih sprejel 
skupaj 99 novorojenčkov s 

starši. V skladu z odlokom o 
pomoči za novorojene otroke 
v občini Radovljica je pomoč 
ob rojstvu otroka namenjena 
družini novorojenega otroka, 
ki je skupaj s staršem držav-
ljan RS, oba pa imata stalno 
prebivališče v občini Radov-
ljica; vloga za pomoč pa mora 
biti oddana najkasneje v šes-
tih mesecih od rojstva otroka.

Sprejem za novorojenčke 
in njihove starše
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Občinske novice, mnenja

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica v dneh okoli 
1. novembra pripravlja številne spominske slovesnosti po 
vsej občini. Prva bo že 16. oktobra 16. uri pri spomeniku 
talcem na Lancovem, sledila bo slovesnost v četrtek, 22. 
oktobra, ob 16. uri na pokopališču na Srednji Dobavi, v pet-
ek, 30. oktobra, ob 16. uri pri spomeniku na Žagi v Lescah 
in pri spomeniku v Grajskem parku v Radovljici ter v nedel-
jo, 1. novembra, ob 10. uri na grobišču talcev v Dragi, ob 11. 
uri na grobišču v Grajskem parki v Begunjah ter ob 15. uri pri 
spomeniku v Kropi.

Spominske slovesnosti združenja borcev

Kako prav je imel gospod Luj 
Šprohar, ki je v Objektivu (pri-
loga Dnevnika, dne 14. 8. 
2015), v članku z naslovom 
Kakšna je cena resnice, pisal o 
ljubljenčkih na štirih nogah in 
njihovih lastnikih. Napisal je: 
"Kako hudo je šele z resnico, če 
je vezana na neko navado, ki 
ljudem veliko pomeni. Tu 
imam v mislih ljudi, ki spreha-
jajo pse po parkih in pločnikih 
in ne pospravijo za njimi, 
kadar opravijo naravno potre-
bo. Vemo pa, kako se širijo 
bacili. Seveda tvegam srd pasje-
ljubcev, češ da imam kaj proti 
živalim. Pa to ne drži. Če bi 
živel v hiši, bi imel psa, zakaj 
ne. Tako vse zdravstvene službe 
tolerirajo tovrstne potujoče kah-
le, in vemo, od kod so v sred-
njem veku izhajale glavne epi-
demije. Torej, takratno metan-
je nočnih posod skozi okno in 
to, kar počnemo danes, je le 
sofisticirana oblika onesnaže-
vanja okolja. No, niti pomislim 
ne, da bi voditelj katerekoli 
stranke upal na glas spregovori-
ti o tem, sploh pred volitvami. 
Le toliko v razmislek."
Tako me je zgornji prispevek 
Šproharja napeljal, da o tej 
tematiki pišem tudi jaz. Da 
ne bo nesporazuma: čisto rada 
imam kužke. Pa vendar to, 
kar se okoli njih dogaja, prese-
ga že vse meje.
Opazujem jih in z njimi nji-
hove neodgovorne gospodarje, 
ki se sprehajajo po Cankarjevi 
ulici v Radovljici od zgodnjega 

Cankarjeva ulica 
– pasja 
promenada

Mnenja
jutra do poznih večernih ur – 
prava promenada. Včasih jim 
je zadoščal en pes v družini, 
po novem sta že večkrat dva, 
poznam pa primer s štirimi. 
S štirimi? Večina lastnikov s 
svojimi malimi in velikimi 
prijateljčki stanuje v blokih. 
Stanovalci se pritožujejo nad 
laježem in dlakami na stopni-
šču. No, gospodarji seveda ne 
odreagirajo. S psi ravnajo kot 
s svojimi otroki.
Sprehajajo se z njimi in jih 
vzhičeno opazujejo, ko ovoha-
vajo teren, lulajo po okrasnem 
grmovju oziroma opravljajo 
potrebo na zelenicah. Če kak-
šnega lastnika opozoriš, se le 
nasmehne in pove, da ljubljen-
ček lula – ja, kako pa si jaz 
predstavljam, da ne bi.
Vidiš mlado družino z otro-
kom v vozičku, oba starša z 
mobitelom na ušesu in na 
vrvici psa ali dva (eden je pa le 
premalo). Premišljujem, kako 
je s higieno v njihovem stano-
vanju. 
Drekce pospravljajo (če kdo 
gleda), še raje pa ne. Če imaš 
srečo, stopiš vanj s sandali. 
Okrasno grmovje se suši. Kme-
tje, ki kosijo, trave ne morejo 
uporabiti za krmo.
No, tako je to – moda. Človek 
je pa ja IN, če ima psa. Jaz 
tega ne bom spremenila, niti 
komunalni redarji, ki trdijo, 
da je zadeva zadovoljivo reše-
na. Na Cankarjevi jih ne 
vidim, mogoče kdaj švignejo 
mimo v avtu.
Sicer pa, psi lajajo in karava-
na gre dalje – pasjeljubci s 
potujočimi kahlami. G. Špo-
rar je še napisal, da je resnica 
vedno problematična in boli. 
V tem primeru za nevzgojene 
lastnike psov vsekakor.

Cvetka Pezdič,  
Radovljica

Cveto Zaplotnik

"V sadovnjaku Resje je bila 
letos dobra letina, pričakuje-
mo okoli šeststo ton pridel-
ka. Pogoji za pridelovanje, še 
zlasti za varstvo pred bolez-
nimi in škodljivci, so bili 
zahtevni: maja in junija je 
bilo dokaj veliko padavin, 
julija in avgusta pa visoke 
temperature. Že lani so se 
nam zaradi mile zime preti-
rano razmnožile miši in 
voluharji, a kljub ukrepanju 
so nam tudi letos povzročali 
škodo. Voluharji objedajo 
korenine, miši poleg korenin 
še debla mladih dreves,« je 
dejala Tatjana Zupan, vodja 
sadovnjaka Resje (KGZ Sava 
Lesce), in dodala, da je nasad 
prizadela tudi toča, ki pa je 
bila na srečo bolj redka. Od 
20 hektarjev nasada so ga 
doslej 4,4 hektarja že zaščiti-
li z mrežo proti toči, nasled-
nje leto jo bodo namestili še 
nad ekološki nasad.
Z obiranjem jabolk so zače-
li že ob koncu avgusta, 

nazadnje bodo obrali še 
sorto jabolk fuji, ki dozori 
najkasneje. Skupno pride-
lujejo več kot dvajset različ-
nih sort jabolk, največ sorte 
zlati delišes, idared, jona-
gold, pinova, breaburne in 
fuji. Zadnja leta je med 
potrošniki vse več povpra-
ševanja po ekološko pride-
lanih jabolkih. V sadovnja-
ku Resje so se temu prila-
godili in uredili pol hektarja 
velik ekološki nasad, v kate-
rem zdaj pridelujejo sorti 
sirius in topaz. Spomladi 
bodo nasad povečali še za 
trideset arov, v njem posa-
dili dve novi sorti jabolk in 
celotni ekološki nasad zaš-
čitili z mrežo proti toči. 
Tudi v sadjarstvu velja pravi-
lo, da je lažje pridelati kot 
prodati. Na Resju pričakuje-
jo, da bodo približno tretjino 
jabolk prodali neposredno v 
sadovnjaku; v prihodnje pa 
bi radi ta delež še okrepili. 
»Vseskozi iščemo nove trge 
in nove prodajne možnos-
ti,« je dejala Zupanova, ki 

ugotavlja, da šole zadnja leta 
nabavljajo več sadja in da 
tudi mladi, ki se zavedajo 
pomena zdrave hrane, že 
raje posegajo po lokalno pri-
delanih jabolkih kot po juž-
nem sadju. S tem namenom 

so ob koncu septembra pri-
pravili dan odprtih vrat, na 
katerem so otrokom iz šol in 
vrtcev pa tudi drugim obis-
kovalcem predstavili različ-
ne sorte jabolk in potek pri-
delovanja sadja.

Pričakujejo šeststo ton pridelka
V nasadu Resje, ki je največji gorenjski sadovnjak, pričakujejo letos okrog šeststo ton pridelka. 
Ekološki nasad bodo razširili, načrtujejo pa še obnovo treh hektarjev nasada. 

Zadružnim delavcem letos pri obiranju sadja pomaga okoli 
štirideset obiralcev. 

Marjana Ahačič

Kratka osebna predstavitev: 
starost, število otrok, kaj ste 
po izobrazbi, kje ste zapos-
leni?
"Star sem 37 let, svojo mla-
dost sem preživel na Zgornji 
Dobravi, sedaj z družino živi-
mo v Radovljici. Imam 
sedem let starega sina ter 
skoraj dve leti staro hčer. Po 
izobrazbi sem univerzitetni 
diplomirani inženir lesarstva 
in delam v Elanu kot strokov-
ni sodelavec za planiranje."

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto v občinskem svetu?
"Na lokalni ravni sem poli-
tično aktiven šest let. Sem 
član izvršilnega odbora SDS 
Radovljica, štiri leta sem bil 
tudi predsednik. V mandatu 
2010–2014 sem bil predse-
dnik nadzornega odbora 
Občine Radovljica. Lani sem 
se odločil, da kandidiram za 
občinskega svetnika. Prepri-
čan sem namreč, da lahko s 
svojimi znanjem, idejami in 
aktivnostjo pripomorem k 
še kakovostnejšemu življen-
ju občanov celotne občine. 
Kot svetnik imaš neposred-
no dolžnost in odgovornost 
vplivati na razvoj občine s 

svojimi odločitvami v občin-
skem svetu."

Katere cilje boste v štirih 
letih skušali uresničiti kot 
občinski svetnik? 
"Kot občinski svetnik se 
bom zavzemal za uresniče-
vanje programa, ki smo ga 
promovirali na lokalnih voli-
tvah in temelji na kakovosti 
ter varnosti življenja vseh 
občanov. Prioritete so takoj-
šne dokončanje t. i. Vurniko-
vega trga, ureditev prometne 
varnosti na območju osnov-
nih šol in vrtcev ter cenejše 
storitve za občane. Potegoval 
se bom, da se obnovijo 
nevarna cestišča z vidika var-

nosti udeležencev v cestnem 
prometu, kot je npr. cesta od 
odcepa za Ravnico do Zg. 
Lancovega, ki je vez med 
Lipniško dolino in Radovlji-
co. V občinskem svetu bom 
podpiral vse dobre predloge 
z neko dodano vrednostjo, 
ne glede na predlagatelja, ki 
bodo v korist občini in obča-
nom. Glede na to, da je eno 
leto dela v občinskem svetu 
že za nami, lahko povem, da 
so bili v tem času že realizi-
rani posamezni predlogi, ki 
smo jih predlagali kot svetni-
ška skupina SDS. Kot pri-
mer naj navedem sanacijo 
pešpoti čez Oblo gorico od 
zdravstvenega doma proti 
osnovni šoli, zagotovljena so 
finančna sredstva za obnovo 
ceste Spodnja Dobrava–Pre-
zrenje in za sanacijo cest na 
Gradnikovi cesti."

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Menim, da je trenutno naj-
večji problem v naši občini 
gradnja Vurnikovega trga 
oz. njegovo dokončanje. Za 
ta projekt je bilo in bo potre-
bno zagotoviti precejšen del 
denarnih sredstev občine, 
vprašanje pa je, kakšna bo 
dodana vrednost tega proje-
kta za občane."

Kaj je tisto, kar je trenutno v 
občini dobro urejeno? 
"V občini so bile dobre nalo-
žbe v energetsko sanacijo 
javnih objektov – osnovnih 
šol, izgradnja čistilne napra-
ve v Kropi in Begunjah. Pri 
teh projektih so bila pridob-
ljena znatna nepovratna 
evropska sredstva. To so 
projekti, ki so bili smotrni in 
od katerih lahko pričakuje-
mo dolgoročno korist."

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
"Večino svojega prostega 
časa namenjam svoji druži-
ni. Ker sta oba otroka še v 
občutljivih letih in v staros-
ti, ko se lahko največ nauči-
ta in imata od mene kot 
očeta lahko največ, se dnev-
no trudim, da preživimo 
skupni čas čim bolj kakovo-
stno. Veliko tega časa 
namenimo izletom po 
Gorenjskem in Sloveniji 
nasploh. Ko pa si vzamem 
kakšno uro zase, rad prebi-
ram strokovno literaturo ali 
izpopolnjujem svoje znanje 
angleškega in nemškega 
jezika."

Življenjsko vodilo?  
"Ne stori drugemu tistega, 
kar ne želiš, da bi bilo storje-
no tebi."

Dolžnost in odgovornost 
za razvoj občine
Po poletnem premoru nadaljujemo s predstavitvami občinskih svetnikov. Jernej Kolman, SDS, je prvič 
član radovljiškega občinskega sveta, čeprav v lokalni politiki aktivno sodeluje že šest let.

Jernej Kolman 
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Društvo Vuk Karadžić jutri, v soboto, 10. oktobra, ob 18.30 v 
dvorani Turist na Slovenskem Javorniku organizira že drugi 
otroški folklorni festival z imenom Razigrani tabaničići. 
Nastopile bodo otroške folklorne skupine iz Kranja, Ljublja-
ne, Bohinja, Srbije in otroci z Jesenic. 

Otroški folklorni festival
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Ker je podvoz pod avtocesto na lokalni cesti Radovljica–Nova 
vas ob večjem deževju pogosto poplavljen, je upravljavec, 
Družba za avtoceste RS, prejšnji mesec začel z deli za izbolj-
šanje ponikalne sposobnosti zemeljskega bazena. Ob večjih 
meteornih dogodkih se namreč funkcionalnost čistilno-poni-
kovalnega bazena zmanjša. Večkrat letno je zato prevoznost 
ceste Radovljica–Nova vas v podvozu prekinjena, kar povzro-
ča prometne zastoje in ogroža prometno varnost. Da težavo 
odpravijo, bodo uredili dva ponikovalna vodnjaka, globoka 20 
metrov. Zaključek del je odvisen od hidrogeoloških ugotovi-
tev, ki jih izvajalec pridobiva med samim posegom.

Urejajo podvoz pod avtocesto

Še ta mesec se bo začela obnova ceste skozi Otoče. Grad-
bena dela bodo obsegala sanacijo brežine s podporno kon-
strukcijo, vgradnjo komunalnih vodov in rekonstrukcijo 
ceste. Pogodbena vrednost del, ki jih bo financirala Občina 
Radovljica, izvedla pa Gorenjska gradbena družba, znaša 
196 tisoč evrov; sredstva so zagotovljena v občinskem pro-
računu za leti 2015 in 2016. Zaključek del je načrtovan v 
aprilu prihodnje leto.

Obnova ceste skozi Otoče

Marjana Ahačič

V sončnem popoldnevu so 
se iz Radovljice odpeljali v 
Mošnje, kjer so si ogledali 
etnološki muzej. Pot so 
nadaljevali preko Podvina, 
Otoka, Dvorske vasi, Zgoše, 
Hraš in skozi Lesce nazaj v 
Radovljico. Na Linhartovem 
trgu so jih tudi tokrat priča-
kali odlični piškoti, ki so jih 
spekli pumovci. Kolesarji so 
prejeli spominske majice, 
nekateri pa tudi zaščitna 

pokrivala za kolesarske 
sedeže, ki jih je za promoci-
jo spodbujanja uporabe 
koles pri vsakodnevnih pre-
vozih prispevalo Ministrstvo 
za infrastrukturo.
Občina Radovljica s športno 
zvezo kolesarski izlet organi-
zira od leta 2004, ko se je s 
podpisom listine prvič prid-
ružila pobudi dan brez avto-
mobila. V letošnjem evrop-
skem tednu mobilnosti so 
številne aktivnosti izvedli tudi 
v radovljiških šolah in vrtcih.

Kolesarski izlet
Na tradicionalnem izletu na dan brez avtomobila 
se je v knjigo udeležencev vpisalo 146 kolesarjev 
vseh generacij, kar je največ doslej. 

Udeleženci kolesarskega izleta na Linhartovem trgu ...

... in na poti.

"V Krajevni skupnosti Radovljica že dlje ugotavljamo, da je 
kolesarjenje kot športna aktivnost med krajani zelo razširje-
na, bistveno manjša pa je uporaba koles kot ene najbolj traj-
nostnih oblik mobilnosti na vsakdanjih poteh. Pomemben 
razlog je pomanjkanje ustreznih prostorov za varno shranje-
vanje koles. V ta namen smo se odločili, da pri avtobusni 
postaji v Radovljici uredimo nadstrešnico za shranjevanje 
koles, kjer je možno kolesa tudi varno prikleniti," je novo 
pridobitev, ki so jo postavili na mesto ob glavni avtobusni 
postaji, pojasnil predsednik sveta KS Andrej Golčman. 
"Upamo, da bomo s postavljeno nadstrešnico zgled tudi 
drugim in da bo postopoma v naši krajevni skupnosti vse 
več prostorov za varno shranjevanje koles in  tudi vse več 
površin za varno vožnjo s kolesi na naših vsakdanjih poteh. 
Prizadevamo si, da bi nadstrešnico tudi nadgradili s fotovol-
taiko in sistemom za polnjenje električnih koles."

Postavili nadstrešnico za kolesa

Nova nadstrešnica za kolesa v Radovljici

Prihodnjo soboto, 17. oktobra, bo v čebelarskem centru v 
Lescah prvi Festival konoplje v kulinariki. Prireditev, ki jo 
organizirata civilna iniciativa za regulacijo konoplje Zbudimo.
se in Zavod za regulacijo konoplje, se bo začela ob 14. uri. 
Organizatorji pripravljajo degustacijo jedi iz konopljinih izdel-
kov, na stojnicah se bodo predstavili lokalni proizvajalci 
konopljinih izdelkov in nekaj proizvajalcev konopljinih izdel-
kov iz Ljubljane. Za otroke bodo pripravili delavnice, za odra-
sle pa predavanja in družabno igro vlečenja konopljine vrvi.

Festival konoplje v kulinariki

Marjana Ahačič

V nedeljo, 20. septembra, 
smo v župniji Lesce z blago-
slovom in zahvalo tudi ura-
dno zaključili obnovo cer-
kvene strehe. "Ta projekt je 
za župnijo Lesce predstav-
ljal kar velik finančni zalo-
gaj, ki pa smo ga vseeno s 
skupnimi močmi zmogli. 
Vsa dela skupaj so nanesla 
preko 83 tisoč evrov in to je 
za župnijo predstavljalo veli-
ko breme," je povedal žup-
nik Gregor Šturm. Zato bi 
se ob tej priložnosti najprej 
rad zahvalil vsem faranom, 
ki so z vztrajnostjo, odpove-

djo, delom in navidezno 
majhnim darom skupaj 
zbrali največ in nosijo glav-
nino vseh zbranih sredstev. 
Posebej pa se moram v ime-
nu župnije Lesce zahvaliti 
nekaterim večjim daroval-
cem: Nadškofiji Ljubljana, 
Vinku Pristovu, Občini 
Radovljica ter podjetjem 
Hypex, Aka PCB in Mlina-
rič. Naj se še enkrat zahva-
lim s spodbudno mislijo: Če 
stopimo skupaj, zmoremo 
skrbeti za čudovit in bogat 
dar, ki smo ga prejeli v oskr-
bo od svojih prednikov. In 
se truditi, da takega tudi 
pustimo zanamcem."

Dela zaključili z blagoslovom

Škof Franci Šuštar je blagoslovil streho in ob domačem 
župniku vodil sveto mašo. V nagovoru je še posebej 
poudaril pomembnost medsebojnega sodelovanja in 
pomen pričevanja za krščansko kulturo v sodobnem svetu.

Marjana Ahačič

V Čebelarskem razvoj-
no-izobraževalnem centru 
Gorenjske v Lescah so sredi 
septembra pripravili drugi 

Festival medu in in Dan 
medu v kulinariki. Kot je na 
prireditvi povedala upravni-
ca Čebelarskega centra 
Danijela Ambrožič, se veseli 
vse bolj intenzivnega sode-

lovanja z radovljiškimi in 
gorenjskimi čebelarji; vrata 
centra so vsem, tako kot tudi 
drugim obiskovalcem, odpr-
ta na stežaj. Zadovoljna je, 
da čebelarski center intenzi-

vneje sodeluje s Čebelar-
skim muzejem; prvi pro-
dukt tesnejšega sodelovanja 
je zloženka, ki so jo predsta-
vili prav na letošnjem Festi-
valu medu.

Pripravili festival medu
Prireditev je v Čebelarski razvojno-izobraževalni center Gorenjske v Lescah privabila številne čebelarje 
in predvsem ljubitelje medu, čebel in narave.

Čebelar Miha Rozman je ob tej priložnosti čebelnjak nad 
Čebelarskim centrom izročil Občini Radovljica; župan Ciril 
Globočnik mu je v zahvalo izročil srebrnik Občine 
Radovljica.

Tudi letos je na prireditvi sodeloval čebelarski podmladek 
iz OŠ F. S. Finžgarja Lesce. Dekleta Ema Dedič, Ruby in 
Amber Čop in Barbara Klinar so na stojnici predstavljale 
izdelke iz čebeljih produktov.
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Ivanka Korošec

Na krajši slovesnosti v gale-
riji Avla je nastopil Simon 
Eržen, s pozdravnima nago-
voroma sta nastopila predse-
dnik Zveze DU Radovljica 
Branko Vodopivec in župan 
Ciril Globočnik, ki je razsta-

vo tudi odprl. Razstavljena 
dela je predstavila umetnos-
tna zgodovinarka Maruša 
Avguštin. Povedala je, da je 
viden velik kvaliteten napre-
dek. 18 razstavljavcev je v 24 
delih prikazalo različne teh-
nike in raznovrstne motive, 
ki se odražajo v drugačnem 
barvnem in izraznem nabo-
ju. Igra med barvo, obliko, 
kompozicijo in svetlobo je 
tisto, kar dela sliko zanimi-
vo. Čestitala je umetnikom 
slikarjem in jih spodbudila, 
naj ustvarjajo in razvijajo 
svoje talente še naprej. V 
počastitev praznika starejših 
je bila ob 18. uri v Linhartovi 

dvorani Partljičeva komedija 
Slikar na vasi, ki so jo upri-
zorili igralci Kulturnega 
društva Rudi Jedretič Ribno. 
Za uvod pa so zapeli pevci 
Mešanega pevskega zbora 
Brezje-Mošnje-Ljubno pod 
vodstvom Mateje Praprotnik 
Blumauer. 

Od leta 1990, ko je General-
na skupščina Združenih 
narodov razglasila 1. oktober 
za mednarodni dan starej-
ših, je na ta dan po svetu in 
tudi pri nas namenjena gla-
vna pozornost starejšim. Po 
podatkih Undesa je na svetu 
901 milijon ljudi, starejših 
od 60 let (12,3 odstotka). Že 
leta 2030 naj bi se ta številka 
povzpela na 1,4 milijarde ali 
16,5 odstotka prebivalstva, 
leta 2050 pa na alarmantni 
2 milijardi ali kar petino 
vseh ljudi na zemlji. V Slo-
veniji letos živi 209 ljudi, ki 
so stari 100 in več let. Od 
tega je 90 odstotkov žensk.

Obeležili dan 
starejših
Zveza društev upokojencev občine Radovljica je s 
pomočjo občine kot vsako leto tudi letos 
organizirala na ta dan razstavo slikarskih del 
upokojencev iz naše občine.

Razstavljena dela je ocenila umetnostna zgodovinarka 
Maruša Avguštin.

Ivanka Korošec

Sporočilo o zdravem načinu 
življenja naj bi širili na vsa-
kem koraku ter tako krepili 
zavest o pomenu dnevnega 
gibanja za zdravje človeka in 
kvalitetnejše življenjsko 
obdobje. A če smo lani ugo-
tavljali, da je bil odziv na 
akcijo v naši občini slab, 
smo letos lahko še bolj razo-
čarani, saj sta se vanjo vklju-
čili le dve šoli, in sicer OŠ 

Staneta Žagarja Lipnica in 
OŠ Frana Saleškega Fin-
žgarja Lesce. 
V Lipnici so organizirali 
hojo, družabne igre, igre z 
žogo in sprehode v bližnjo 
okolico. Za leško osnovno 
šolo je Urša Praprotnik pove-
dala, da so se akciji priključi-
li učenci od 2. do 5. razreda, 
planinski krožek in nadarje-
ni učenci, ki so v tem šol-
skem letu izbrali šport. Ded-
ke in babice so povabili na 

športni dan – planinski 
pohod. Tretješolci so odšli na 
Sankaško kočo, pridružilo se 
jim je 25 dedkov in babic, 
četrto in petošolci pa so se 
skupaj z dedki in babicami 
povzpeli do Valvasorjevega 
doma. Drugošolci so izvedli 

skupno uro športa v telovad-
nici. Nadarjeni učenci so 
izvedli strelsko delavnico na 
šolskem strelišču. Učenci 
planinskega krožka se bodo 
z dedki in babicami družili 
še na enem izmed pohodov v 
naslednjem mesecu.

Simbioza giba
Simbioza giba je letos organizirana drugič 
zapored. Po vsej Sloveniji se je akciji že 
priključilo veliko šol, vrtcev, društev, klubov, 
športnih zvez ..., ki naj bi udeležencem ponudile 
širok spekter športnih aktivnosti. V radovljiški 
občini vključeni le dve šoli.

Leški tretješolsi s svojimi starimi starši pred Sankaško 
kočo / Foto: Nina Ošljak

Marjana Ahačič

"Za nami je kar intenzivno 
obdobje, delamo z vso močjo, 
programov in aktivnosti, 
namenjenih našim članom, 
je veliko," je povedala Majda 
Dežman, predsednica druš-
tva, ki je pred dobrim letom 
prevzela vodenje več kot 
500-članskega Medobčinske-
ga društva delovnih invalidov 
Radovljica, v katerega so veči-
noma vključeni invalidi iz 
radovljiške občine pa tudi iz 
občin Bled in Gorje. 
Društvo načeloma izvaja 
socialno varstvene, rehabili-
tacijske, kulturne in športne 
programe. "V okviru progra-
ma preprečevanja in blaže-
nja socialnih ter psihičnih 
posledic invalidnosti obis-
kujemo tiste člane, ki so 
slabše gibljivi, nimajo last-
nega prevoza, so že v letih ... 
Spomnimo se jubilejev in 
praznikov, se skupaj odpra-
vimo na kakšen izlet in 
organiziramo druženja. V 
okviru programa zagotavlja-
nja zagovorništva deluje sve-
tovalna pisarna, v kateri se 
člani lahko pozanimajo o 
pogojih in načinih uveljav-
ljanja pravic iz javnih sred-
stev, predvsem pa s področja 
pokojninsko invalidskega 

zavarovanja. Udeležujemo 
se seminarjev za prostovolj-
ce, zaposlene in brezposel-
ne invalide, ki jih organizira 
Zveza društev invalidov Slo-
venije pa tudi druge organi-
zacije. Že vrsto let koristimo 
rehabilitacijske programe in 
letovanja v kapacitetah Zve-
ze. Zelo dobro sta v našem 

društvu razvita šport in 
rekreacija, za kar gre velika 
zahvala predvsem Občini 
Radovljica, ki ima za te pro-
grame veliko posluha. Ima-
mo zelo dobre in prizadevne 
športnike, ki iz različnih pri-
jateljskih, območnih in 
državnih tekmovanj prina-
šajo medalje, priznanja in 
pokale. Invalidi športniki 
tako kegljajo in šahirajo v 
radovljiškem domu upoko-
jencev, pikado in prstomet 

igrajo v dvorani DU Lesce, 
namizni tenis v OŠ A. Janše, 
plavajo v radovljiškem baze-
nu, balinajo in vsak mesec 
hodijo na pohode v okolico 
Radovljice. Pestra je tudi 
kulturna dejavnost," pojas-
njuje Majda Dežman. 
Tako bo tudi vse do konca 
letošnjega leta; 7. novembra 

se odpravljajo na Martinova-
nje na Dolenjsko, konec 
meseca pa začenjajo s sklo-
pom šestih predavanj z nas-
lovom Preprosta in naravna 
kuhinja z Matejo Reš. Na 
predavanja se lahko prijavite 
na sedežu društva, ki je od 
začetka julija na novi lokaci-
ji, to je v stavbi Kranjske 
ceste 4, nad prostori Ljudske 
univerze. Kot je povedala 
Majda Dežman, so zelo 
zadovoljni, da so neprimer-

ne prostore na težko dostop-
nem Linhartovem trgu 
zamenjali z bistveno bolj 
ustreznimi v stavbi v centru 
mesta, s parkirišči v bližini 
in dvigalom, ki vsem invali-
dom omogoča nemoten dos-
top. Društvena pisarna, v 
kateri se lahko oglasijo tako 
člani društva kot tudi drugi 
občani, ki jih dejavnost druš-
tva zanima oziroma želijo 
pridobiti določene informa-
cije, je odprta vsako sredo od 
14. do 17. ure. 
Medobčinsko društvo delov-
nih invalidov povezuje delov-
ne invalide, invalide po zako-
nu o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju in tudi 
druge invalidne osebe, ki 
sicer nimajo statusa delovne-
ga invalida, pa zaradi priroje-
nih ali pridobljenih okvar ne 
morejo same zadovoljevati 
potreb osebnega, družinske-
ga in družabnega življenja v 
okolju, v katerem živijo in 
delajo, pa tudi njihove zasto-
pnike. Društvo vabi vse obča-
ne, ki imajo status  delovne-
ga invalida (odločbo), da se 
včlanijo v Medobčinsko 
društvo delovnih invalidov 
Radovljica.  Letna članarina 
za člane z invalidskimi odlo-
čbami znaša 10 evrov, za 
druge pa 12 evrov.

Aktivno društvo invalidov
Pripravljajo pester program aktivnosti. Lani novo vodstvo, letos selitev v bolj dostopne prostore na 
Kranjski cesti 4 v Radovljici.

Pisarna društva je od začetka julija na novi 
lokaciji, to je v stavbi Kranjske ceste 4, nad 
prostori Ljudske univerze, kamor so se preselili 
s težko dostopnega Linhartovega trga. Stavba je 
v centru mesta, s parkirišči v bližini in z 
dvigalom, ki invalidom omogoča nemoten 
dostop. Pisarna ima uradne ure vsako sredo od 
14. do 17. ure. 

Sredi septembra so v CUDV Matevža Langusa pripravili slo-
vesen prikaz uporabe nove gugalnice, ki jo je centru podari-
la Občina Radovljica. "Potrebe po ohranjanju zdravja, dru-
ženju in socializaciji gibalno oviranih oseb se ne razlikujejo 
od potreb ostale populacije, zato je gugalnica velika prido-
bitev. V objektiv smo ujeli veliko nasmehov otrok in stano-
valcev, ki bodo bogatejši za novo izkušnjo. Odslej bo ose-
bam na invalidskih vozičkih vsakodnevno na razpolago, če 
bo le vreme temu naklonjeno," je povedala direktorica 
CUDV Slađana Anderle.

Na gugalnico z vozičkom

Po krajšem poletnem premoru so člani društva upokojen-
cev Kropa jeseni nadaljevali s pohodi in izleti. Konec avgu-
sta so se odpravili na planinski izlet na Dedno polje, sep-
tembra pa na trgatev na Dolenjsko. "23 članov društev upo-
kojencev Kropa, Kamna Gorica, Lancovo, Podnart in Brezje 
smo se z avtobusom odpeljali v Studenec, kjer smo bili 
gostje oziroma začasna delovna sila – trgači prijazne druži-
ne Janc. Bili smo zelo pridni, saj smo natrgali kar 16 ton 
grozdja, iz katerega so stisnili 9600 litrov vina. Družina Janc 
in njihova gostilna zasluži pohvalo, saj so se cel dan trudili, 
da nismo bili lačni in žejni. Po končani trgatvi pa smo se 
sprostili ob dobri kapljici in zavrteli ob zvokih harmonike 
prijaznega domačina," je sporočila predsednica društva 
upokojencev Kropa Metka Petrač.

Avgusta v hribe, septembra na trgatev
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Matjaž Klemenc

Zadnjo soboto v septembru 
Športno društvo Vrbnje-Go-
rica organizira športni dru-
žabni dan in tudi letos se 
niso izneverili tradiciji. Gla-
vna nit prireditve je bil Kos-
tanjev tek, letos že šesti po 
vrsti. Tek, ki ima start in cilj 
v športnem parku ŠD Vrb-
nje-Gorica, v parku, kjer 
vsako leto opazimo kaj 
novega. Še posebej med naj-
mlajšimi je bil odlično obi-
skan. Končna številka mla-
dih tekačev in tekačic je bila 
101. Članov in članic je bilo 
skupno 37. 
Po tradiciji so najmlajši prvi 
»ogreli« progo. Otvoritev je 
pripadla dečkom in dekli-
cam letnik 2009 in mlajši. 
Zmagovalca med dečki in 
deklicami na 300-metrski 
razdalji sta bila Mark Bizjak 
in Alja Rebolj. Pobližje si 

poglejmo še ostale zmago-
valce in zmagovalke po 
posameznih letnikih in raz-
dalje, na katerih so preizku-
šali svoje tekaške sposobno-
sti. Letnik 2007 do 2008 
(300 m): Andrej Mihelič, 
Živa Kovačič. Letnik 2005 
do 2006 (600 m): Filip 
Sitar, Ana Vajs. Letnik 2003 
do 2004 (600 m): Luka 
Gomboc, Zoja Stan. Letnik 
2001 do 2002 (1200 m): 
Ken Kasapovič, Maša Gom-
boc. Letnik 1999 do 2000 
(1200 m): Anže Gašperlin. 
Za starejše tekače in tekači-
ce je bila proga daljša. Člani 
so pretekli 4800 m oz. štiri 
kroge, članice pa en krog 
manj, kar je naneslo 3600 
m. Zmagovalci po posamez-
nih kategorijah so bili nas-
lednji. Člani do 35 let: Blaž 
Tomažin, člani od 36 do 50 
let Uroš Smolej, člani od 51 
do 65 let: Frenk Valant, čla-

ni nad 65 let: Franc Hrovat. 
Članice so tekle v dveh kate-
gorijah. Članice do 40 let: 
Petra Race, članice nad 40 
let: Nejka Potočnik. 
V moški konkurenci je pro-
go najhitreje odtekel Uroš 
Smolej, v času 18 minut, 20 
sekund. Slednji je lansko 
leto zmagal skupaj z Mari-
om Ponjevičem. V ženski 
konkurenci se je zmage 
veselila Petra Race (14 
minut, 15 sekund). Tudi za 
Petro to ni bila prva zmaga 
na Kostanjevem teku. Vsi 
otroci so dobili spominske 
medalje, prvi trije pa še tiste 
prave. Absolutna zmagoval-
ca Racetova in Smolej sta 
prejela pokal, ki so ga izdela-
li v CUDV Matevža Langu-
sa. Startnine ni bilo, kar pa 
ne pomeni, da je ne bo tudi 
naslednje leto. Če bo, bo 
organizator le-to dal v sklad 
za dobrodelne namene. Pri-

zadevni organizator že raz-
mišlja o 7. Kostanjevem 
teku 2016. 
Prva želja je ta, da bi se 
povečalo število tekačev in 
tekačic na članski progi. 
Poleg tekačev so se merile 
tudi štiri nogometne ekipe: 
Grajski pub, Tastar Tenis 
Vrbnje, Elmont Bled in City 
bar Vrbnje, vsi člani radov-
ljiške medobčinske lige, 
skupina C. Igrali so po siste-
mu vsak z vsakim. Končno 
prvo mesto je pripadlo ekipi 
Elmont Bled, ki je ugnala 
vse tekmece. Zanimiv raz-
plet je bil za mesta od dve do 
štiri, saj so vse tri ekipe ime-
le po eno zmago in dva 

poraza. O končni uvrstitvi 
trojice je odločal količnik 
prejetih in danih zadetkov. 
Najboljše razmerje, -2, je 
imela ekipa Grajski pub, tre-
tje mesto je osvojila ekipa 
Tastar Tenis (razlika v zade-
tkih -5). Z razliko v zadetkih 
-9 je nehvaležno četrto mes-
to pripadlo ekipi Vrbnje City 
bar. Za razliko od teka je bil 
nogometni turnir drugi po 
vrsti. 
Športno društvo je bilo v 
Vrbnjah ustanovljeno pred 
petnajstimi leti, z namenom 
aktivirati vaščane na podro-
čju športa in ostalih družbe-
nih dejavnostih. "Prvi kora-
ki so šli v smeri odkupa 

zemljišča, ideja športnega 
parka je obrodila sadove leta 
2010. Ker denarja za izgrad-
njo ni bilo, smo se odločili, 
da zavihamo rokave: s pov-
sem prostovoljnim delom in 
lastnimi sredstvi smo uspeli 
narediti travnato nogomet-
no igrišče in večnamensko 
asfaltno ploščad. Ob pomoči 
občine smo letos uspeli park 
skoraj v celoti dokončati in 
pridobiti tudi vsa ustrezna 
dovoljenja," pojasnjuje 
predsednik društva Tadej 
Gomboc. Društvo je lani za 
svoje delovanje prejelo 
medaljo Občine Radovljica 
in tako pridobilo tudi pod-
poro širše javnosti.

V Vrbnjah  
je bilo živahno
Kot smo že vajeni, je bila organizacija prireditve ŠD Vrbnje-Gorica, katere 
rdeča nit je bil 6. Kostanjev tek, zelo dobra.

Šestega Kostanjevega teka se je udeležilo 37 tekačev in tekačic.
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Šport

Matjaž Klemenc

Podobno kot v Argentini ste 
se tudi na Hrvaškem dokopali 
do naslova svetovnega prvaka 
v disciplini zbijanje in bližan-
je. Kako ste videli prvenstvo?
"Prvenstvo na Reki sem gle-
dal z drugačnimi očmi kot 
tisto pred dvema letoma v 
Argentini. S tistega prvens-
tva sem branil naslov v disci-
plini bližanje v krog. Za 
letošnje prvenstvo na Reki 
lahko mirno rečem, da sem 
bil v domači dvorani, pred 
svojimi navijači. Počutil 
sem se res odlično."

Tri tekme pred finalom ste 
dobili z minimalnim rezul-
tatom.
"Na prvih dveh tekmah, s 
Slovakom in Turkom, sem 
zmagal suvereno. Večji zalo-
gaj je bil tretji tekmec Lotto 
iz Monaka, stari znanec z 
balinarskih terenov. To je 
bilo zanj zadnje prvenstvo. 
Po moji zaslugi (o. p. Dejan 
je zmagal z 31:30) slovo zanj 
ni bilo najlepše, a tak je pač 
šport. Je res odličen igralec 
in zame je bil to najtežji 
dvoboj na prvenstvu. Lahko 
rečem finale pred finalom. 
V četrtfinalu in polfinalu 
sem obakrat zmagal s 25:24. 
Kvalitete Francoza Perche-
rancierja sem dobro poznal 
s tekme v Argentini, kjer sva 
se srečala v finalu. Bolj me 
je presenetil Avstralec Miko-
lič. Z njim sem po četrtem 
obratu že zaostajal s 4:11. 
Čeprav sem šel v zadnji 
obrat z zaostankom dveh 
točk, mi je v zaključku le 
uspelo narediti preobrat." 

Ostalo je še zadnje dejanje, 
finale?
"Finale je nova zgodba, 
»živa vojna«, in vesel sem, 

da mi je uspelo premagati 
Črnogorca Petkoviča, za 
katerega sem tudi dobro 
vedel, kako igra." 

Težko bi se reklo, da ste 
imeli dober žreb ...
"Žreb od skupine naprej ni 
bil lahek. Avstralec Mikolič 
je samo na papirju izgledal 
lahek tekmec, na igrišču je 
bila povsem druga zgodba."

Vaša disciplina bližanje v 
krog in zbijanje ne priznava 
polovičnega balinarja.
"Skozi celotno srečanje 
mora biti koncentracija na 
vrhuncu. V tej disciplini je 
popravnih izpitov zelo malo. 
Nič ne pomaga, če dobro bli-
žaš in slabo tolčeš in obrat-
no. Meni je disciplina bliža-
nje v krog pisana na kožo."

Mirna roka je premalo. Tre-
ba je imeti tudi mirno in 
zbrano glavo.
"Zaostajal sem tako proti 
Lottotu kot proti Mikoliču, a 
me to ni zmedlo. Glava je 
ostala popolnoma zbrana."

Kako se pripravite na tek-
mo?
"Odmaknem se nekam, kjer 
sem sam, in vse misli usme-
rim v tekmo, ki me čaka. Ko 
se tekma začne, ne sprem-
ljam, kdo je v dvorani. Osre-
dotočim se na igro."

Že prej ste rekli, da se vam 
je zdelo, kot da na Reki igra-
te doma.
"Veliko je bilo slovenskih 
navijačev. Tudi hrvaški navi-
jači so stiskali pesti zame, saj 
igram za reški klub Vorgon."

Ste kaj slišali navijače?
"Navijanje občutiš, saj ko ti 
ne gre, te navijači dvignejo. 
Dajo ti prepotrebno energi-

jo. Aplavz po koncu tekme ti 
da vedeti, da nisi sam, kar je 
še dodatni plus."

Je bilo to, da je bilo prvens-
tvo na Reki, prednost za 
vas?
"Ena prednost so bili navija-
či, drugo je dobro znano 
okolje in seveda igrišče. Res 
pa je, da sem na igrišču, kjer 
igra moj klub, igral le četrtfi-
nale in finale."

Kako ste bili zadovoljni v 
Vorgonu?
"Sezona je bila dobra, saj 
smo ubranili naslov državne-
ga prvaka. Nastopili smo tudi 
v ligi prvaka, kjer se nam ni 
uspelo uvrstiti med štiri. S 
svojo igro v ligi prvakov sem 
zadovoljen, saj sem v štirih 
tekmah dobil vse štiri dvobo-
je. V celoti gledano se na 
Reki dobro počutim in osta-
jam v Kvarnerju še naprej."

Igranje v tujini že dobro 
poznate. Je težje igrati doma 
ali v tujini?
"Težko bi rekel, kje je težje 
igrati. Prestopa na Hrvaško 
me je bilo malce strah, a je 
bil na koncu strah povsem 
odveč. V Italiji je bil majhen 
problem le jezik. Tujina ti 
da nekaj novega, dobiš dob-
ro izkušnjo in naredi te 
močnejšega."

Prvo večje tekmovanje v 
bližnji prihodnosti?
"Počitka ne bo veliko, saj se 
nam začne hrvaško prvens-
tvo, kjer bomo vse sile 
usmerili v ubranitev naslova 
državnega prvaka. To bo 
izredno težko, saj sta odšla 
dva ključna igralca. Kar se 
tiče reprezentance, bo nasle-
dnje leto evropsko prvens-
tvo, čez dve leti pa svetovno 
prvenstvo, kjer bom branil 
naslov z Reke."

Naslov iz Argentine 
ubranjen
Velikokrat slišimo stavek »Lažje je osvojiti, kot obraniti«. Balinarski reprezentant iz Lesc Dejan Tonejc 
je pred dvema letoma v Argentini postal svetovni prvak v bližanju v krog, letos pa je na Hrvaškem ta 
naslov ubranil.

Leščan Dejan Tonejc je ubranil naslov iz Argentine.

Na Češkem, v Breclavu, so se merile pionirske reprezentance 
Hrvaške, Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije. Pobližje si 
poglejmo, kako se je uvrstila peterica radovljiških atletov. Lara 
Krnc je bila druga v skoku v daljino. Ob tem je bila še članica 
srebrne štafete 4 x 300 m. Matic Silič je bil peti v skoku v višino. 
Imeli smo tudi tri predstavnike v metu diska. Patricija Šolar je 
bila deveta. Enako uvrstitev si je »primetal« Žan Baškovč. Mes-
to nižje je bil Leonard Bozovičar. Dekleta so bila tretja, fantje 
pa četrti. V Celju so se merili atleti in atletinje v kategoriji U-16. 
Lara Krnc je zmagala v skoku v daljino in bila tretja v skoku v 
višino. Zlata se je veselila tudi Patricija Šolar v metu diska. 
Matic Silič je zmagal v skoku v višino in bil tretji v troskoku. 
Zelo uspešni so bili metalci diska, ki so zasedli prva tri mesta. 
Najdlje je disk zalučal Žan Baškovč, Leonard Bozovičar je bil 
drugi, Nace Gosnik pa tretji. Na stopničke je stopila še Neja 
Omanovič, ki je bila tretja v troskoku. Radovljičanke so imele 
še dve »bronasti« štafeti. V 4 x 100 m so nastopile Nika Vereš, 
Lea Holc, Neja Omanovič in Lara Krnc. Na 4 x 300 je ob Leji, 
Neji in Lari nastopila še Eva Maier. V Slovenj Gradcu je bilo 
ekipno prvenstvo Slovenije za kategorije U-12 in U-14. Pobližje 
si poglejmo, kdo od Radovljičanov je stopil na stopničke. V 
kategoriji U-14 je bila Patricia Šolar prva v suvanju krogle, dru-
ga je bila Neža Fister. Patricia je bila najdaljša še v metu vor-
teksa. Miha Klofutar je bil tretji v skoku v višino. V kategoriji 
U-12 ni bilo stopničk. Najbližje, na četrtem mestu, je bil Tjaš 
Peterlin v teku na 600 m in štafeta 4 x 200 m v postavi Andraž 
Bizjak, Aleksej Špiler, Nik Kozel Tomše ter Tjaš Peterlin.

Atletika

Dobre novice iz Breclava

Leščan Dejan Tonejc je na svetovnem prvenstvu na Reki 
postal prvak v disciplini bližanje in zbijanje. S tem je ubranil 
naslov izpred dveh let iz Argentine. Pot do prvaka ni bila 
lahka; najprej je s 24:16 premagal Slovaka Richarda Sacher-
ja, nato je z  31:17 »orožje« položil Arik Tuyfun iz Turčije. V 
tretjem kolu je bila ovira, imenovana Eric Lotto iz Monaka, 
že precej višja. Čeprav je bil Monačan že v prednosti s 15:19, 
je Dejan ostal zbran in na koncu s štirimi zadetimi udarci 
premagal enega od favoritov za medalje. V četrtfinalu in pol-
finalu je dosegel še dve tesni zmagi, obe s 25:24. Najprej je 
premagal Francoza Percherancierja, za preboj v finale pa 
Avstralca Dina Mikoliča. V finalu mu je nasproti stal Črno-
gorec Miroslav Petkovič. Dejan je še enkrat več pokazal veli-
ko mero preciznosti in zbranosti in se z zmago 24:20 veselil 
naslova svetovnega prvaka. Za konec še ena zanimivost. 
Petkovića je premagal že v Avstraliji v polfinalu s 30:16, od 
Percherancierja pa je bil takrat z 29:28 boljši v finalu.

Balinanje

Dejan Tonejc ubranil naslov iz Argentine

Prva dobitnica štipendije Sara Isakovič iz Plavalnega kluba 
Gorenjska banka je bila Katrin Kristan. Kdo sploh lahko kon-
kurira za štipendijo v znesku 100 evrov mesečno? Fantje v 
starosti od 15 do 16 let in dekleta v starosti od 13 do 14 let, 
ki do 31. avgusta dosežejo najboljši rezultat po lestvicah 
FINA. Letos je najboljši rezultat odplaval Rok Pečar na 1500 
m prosto. Za razliko od prve prireditve je bila tokrat prisotna 
dobitnica olimpijske srebrne medalje iz Pekinga 2008 Sara 
Isakovič. Nasmejana, optimistična, povsem enaka, kot jo 
poznamo iz njenih tekmovalnih časov. Sara je tudi izročila 
priznanje Roku Pečarju. »To, da sem dobil štipendijo Sara 
Isakovič, mi bo dalo še večji zagon za treninge in izboljšavo 
rezultatov. Ta štipendija mi res veliko pomeni. Če sem 
iskren, česa takega pred sezono nisem pričakoval. Denar 
bom po večini porabil za plavalno opremo, nekaj pa bom 
porabil tudi za sebe,« je svoje misli ob podelitvi štipendije 
strnil 14-letni Jeseničan Rok Pečar. V novi sezoni bo Rok 
nastopil v kategoriji kadetov in v plavanju si želi še korak 
naprej. Dodal bo še daljšo disciplino, 5-kilometrsko razdal-

Plavanje

Štipendija tokrat Roku Pečarju

jo. »V začetku bo malce preizkušanja, kako mi to leži. Trudil 
se bom in upam, da bom tako uspešen kot na 1500 m pro-
sto,« je za konec še dodal. Novo plavalna sezona se je že 
začela. Že sedaj se lahko vprašamo, kdo bo tretje ime šti-
pendije Sara Isakovič po Katrin in Roku.

Vabljeni na dan za podjetne!

Prisluhnite strokovnjakom in uspešnim 
podjetnikom o različnih vidikih poslovanja.

Ne zamudite enkratne priložnosti, da 
pridobite vse odgovore na enem mestu, v 
enem dnevu.

Več informacij ter prijave na osebna svetovanja in predavanja: 

www.evem.gov.si/10let. 

Število mest je omejeno!

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

veš.vem.
vemo!

Portal za podjetja in podjetnike. Že 10 let.

3. 11. 2015 med 13:00 in 17:00
Točka VEM, Upravna enota Radovljica
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Matjaž Klemenc

Hokejisti na ledu imajo že 
tekme v polnem teku, kar pa 
ne pomeni, da so tekmovalci 
inline hokeja na počitku. V 
Športnem parku v Radovljici 
je bil 1. Dobravski inline tur-
nir, na katerem je sodelovalo 
šest ekip: Sharks team (okoli-
ca Kranja), Blejska Dobrava 
stari, Pink Panthers (Moš-
nje), Blejska Dobrava mladi, 
Sports house (Horjul) in Luf-
tarji (Tupaliče)). Igrali so po 
sistemu vsak z vsakim, ob 
koncu pa so bile še tekme za 
prvo, tretje in peto mesto. V 
rednem delu je največ poka-
zala ekipa Luftarji, ki so zabe-

ležili štiri zmage in le eno 
tekmo izgubili po kazenskih 
strelih. Prav tako štiri zmage 
je imela ekipa Blejska Dobra-
va Stari. Dve zmagi in zmago 
v kazenskih strelih je imela 
ekipa Pink Panthers. Po dva-
krat sta se veselila Blejska 
Dobrava Mladi in SportHou-
se. Slednji so na koncu imeli 
boljši položaj na lestvici, ker 
so v medsebojnem srečanju 
zmagali s 7:5. Brez točke je 
turnir končala ekipa Sharks. 
Sharksi so brez boja peto 
mesto predali ekipi Blejska 
Dobrava Mladi. V boju za tre-
tje mesto je bila ekipa Pink 
Panthers s 5:4 po kazenskih 
strelih uspešnejša od Sport-

Huose. Največji pokal so dvi-
gnili Luftarji, ki so bili v tek-
mi za prvo mesto boljši od 
ekipe Blejska Dobrava Stari. 
Rezultat je bil 6:3. Najboljši 
strelec je bil Thomas Zavrl 
(Blejska Dobrava mladi), vra-
tar Mark Fink (SportHouse), 
najkoristnejši igralec pa Aleš 
Petrovčič (Pink Panthers). »V 
Radovljici smo organizirali 
turnir v inline hokeju iz dveh 
razlogov. Igrišče je pod stre-
ho in ima novo plastiko, ki 
zadovoljuje pogojem za tek-
me na državnem nivoju. 
Drugi razlog je ta, da želimo 
v Radovljici popularizirati ta 
šport. Želja je bila, da bi nas-
topilo osem ekip. Na koncu 

jih je šest, za kaj več pa je 
zmanjkalo časa, ob tem pa 
veliko potencialnih kandida-
tov za ta turnir že igra hokej 
na ledu. Igrišče je hitro, 
ustrezno za turnirje, ne pa za 
tekme državnega prvenstva, 
saj je prekratko. Temu smo 
se prilagodili in namesto šti-
rih igralcev v polju igrajo le 
trije. Uvodni turnir je bolj 
tipanje. Bomo videli, kakšni 
bodo na koncu odmevi. Želja 
je, da bi bil ta turnir stalnica,« 
so bile besede organizatorja 
turnirja Davorja Anastasova. 
Mogoče bo prav ta turnir 
začetek radovljiške inline 
zgodbe. Pokrito igrišče z dob-
ro podlago čaka ¼

Turnir v inline hokeju v Radovljici
V Športnem parku v Radovljici so konec septembra pripravili celodnevni turnir v inline hokeju. 
Najbolj zadovoljna je turnir zapuščala ekipa Luftarji.

Maja Bertoncelj

Radovljica – "Nepopisno 
sem vesel svoje prve zmage 
in tega, da mi je uspelo vpeti 
vse vrhove na tekmi, česar si 
res ne bi predstavljal niti v 
sanjah. Všeč mi je, da je bila 
prva zmaga tako suverena. 
Poleg vseh številk mi je naj-
pomembnejše, da sem na 
tekmi zares užival od prvega 
do zadnjega trenutka, bil 
sproščen v steni in odplezal 
tako, kot sem sposoben," so 
bile besede Domna Škofica, 
plezalca ŠPO PD Radovljica, 
po peti tekmi letošnjega sve-
tovnega pokala v športnem 
plezanju v težavnosti, ki je 
27. septembra potekala v 

Puursu v Belgiji. Osvojil je 
svojo prvo zmago v svetov-
nem pokalu.
Zaslužil si jo je z izjemnim 
plezanjem, saj je edini osvo-
jil vrh vseh štirih smeri. Dru-
gi je bil Avstrijec Jakob Schu-
bert, tretji pa Španec Ramon 
Julian Puigblanque. Športne 
plezalce do konca sezone 
čakata še dve tekmi. Nasled-
nja bo 17. in 18. oktobra v 
Wujiangu na Kitajskem, 14. 
in 15. novembra pa bomo 
najboljše plezalce na svetu 
lahko videli v Kranju, ki bo 
znova gostil finalno tekmo 
svetovnega pokala. V konku-
renci za najvišja mesta na 
tekmi in tudi v skupnem seš-
tevku bo tudi Škofic.

V Belgiji poslušal Zdravljico 
Domen Škofic je bil prepričljivo najboljši na peti tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju. 

Domen Škofic je v Belgiji zmagal. Njegov uspeh je z 
drugim mestom dopolnila Mina Markovič. / Foto: Roman Krajnik

Ekipa Taekwon-do kluba Begunje se je udeležila tekmovanja 
AHAC Open, v Šentjurju pri Celju. V konkurenci 265 tekmo-
valcev iz devetih držav so osvojili tri medalje. Na sliki od 
leve dobitnice medalj: srebrna Adrijana Lazarevič, zlata Ele-
na Lovrič in srebrna Vanessa Dobre.

Taekwon-do

Osvojili tri medalje

Članska nogometna ekipa Šobec Lesce je v treh tekmah 3. 
Slovenske nogometne lige osvojila le eno točko. V 5. kolu so 
v gosteh visoko izgubili z ekipo Bravo. Končni rezultat 6:1. 
Sledila je domača tekma s Savo Kranj. Leščani so vodili z 1:0, 
2:1 in izenačili na 3:3, a na koncu vseeno ostali praznih rok. 
Gostje so tekmo dobili s 3:4. Sledilo je gostovanje v Žireh, 
kjer so ob koncu zadeli za 1:1 in iztržili točko proti konkuren-
tu za obstanek. Leščani so dvanajsti s 6 točkami. Selekcija 
U-15 v 1. ligi zahod je bila v treh tekmah uspešna na domači 
tekmi. V gosteh so izgubili z Olimpijo z 0:2 in Krko z 0:4. 
Doma so s 4:0 ugnali Ajdovščino Vipavo. Po devetih tekmah 
so Leščani dvanajsti s 7 točkami. Vse boljše novice prihajajo 
iz kadetske in mladinske selekcije. V zadnji treh tekmah so 
obojni dosegli dve zmagi in remi. Mladinci so doma prema-
gali Slovan z 2:0 in Jadran Dekani s 4:1, v gosteh pa so se z 
ekipo Noga Britof razšli z rezultatom 0:0. Kadeti so prema-
gali doma Slovan z 2:1 in v gosteh Nogo Britof s 5:2. Doma 
tekma brez golov z ekipo Jadran Dekani. Na skupni lestvici 
2. lige zahod so Leščani osmi z 18 točkami.

Nogomet

Kadeti in mladinci vse bolje

Člani Taekwon-do kluba Radovljica so se v Šentjurju pri 
Celju udeležili mednarodnega turnirja AHAC Open 2015. Na 
turnirju je nastopilo 265 tekmovalcev iz devetih držav. Rado-
vljičani so nastopili uspešno in se domov vrnili z 12 medal-
jami. V kategoriji otroci (do 10 let) je Neža Guštin osvojila 
tretje mesto v borbah do 31 kg. Kategorija mlajše deklice, 
mlajši dečki (od 10 do 14 let): Naja Zupan je bila prva v 
borbah do 45 kg in druga v formah, črni pas 1. DAN. Ivana 
Sitar je bila druga v formah, kategorija 5. KUP. Tristan Jeraj 
je bil drugi v formah, kategorija 7. KUP, in tretji v borbah do 
35 kg. Tibor Oblak je bil drugi v borbah do 27 kg, Medej 
Ručigaj pa tretji v formah, kategorija 7. KUP. Starejše deklice 
(od 14 do 18 let): Neja Fister je bila druga v borbah, katego-
rija do 55 kg, Naja Zupan pa tretja v formah, kategorija člani 
črni pas 1. DAN, in prva v borbah do 45 kg. Pri članih (+18) 
je do medalje prišel Robert Guštin. Tretji je bil v formah, 
kategorija 6. KUP.

Taekwon-do

Mednarodni turnir v Šentjurju

Ekipa Elana je šla na zadnjo tekmo za svetovni pokal, ki je 
bila v Locarnu v Švici, z lepimi obeti. Ekipa je bila na prvem 
mestu, Senad Salkič je med posamezniki držal drugo mes-
to. Ekipa v postavi Roman Karun, Peter Balta, Senad Salkič, 
Borut Erjavec in Matej Bečan je bila še enkrat več najbolj 
precizna. Priskakali so si 41 kazenskih centimetrov, deset 
manj od nemške ekipe Sportfördengruppe in 17 cm manj od 
madžarske ekipe Csim. Tako so brez težav ubranili ekipno 
prvo mesto. V igri za stopničke je bil tudi Senad Salkič. Na 
koncu je imel 4 kazenske centimetre, kar je zadostovalo za 
drugo mesto in končno drugo mesto po šestih tekmah za 
svetovni pokal. Zadnji zmagovalec med posamezniki je bil 
Nemec Wiesner z enim kazenskim centimetrom. Wiesner je 
bil tudi skupni zmagovalec pokala med posamezniki. Prve-
ga oktobra so padalci v Koreji začeli s svetovnim prvens-
tvom, ki se bo zaključilo v nedeljo.

Padalstvo

Lepi obeti pred vojaškim svetovnim prvenstvom
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POLJANSKA DOLINA
TAVČARJEV DVOREC, RUPNIKOVA LINIJA, POGOVOR Z MILENO MIKLAVČIČ, 
MUZEJ V ŽIREH 
Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Poljansko dolino. Najprej se bomo podali skozi 
stari del Škofje Loke. Ustavili se bomo na Tavčarjevem dvorcu na Visokem in obujali spomine 
na Cvetje v jeseni. Na Golem vrhu si bomo ogledali sistem utrdb, ki so ga gradili pred drugo 
svetovno vojno, imenovan Rupnikova linija. Za ogled rovov imejte s seboj baterijske svetilke. 
Na kmečkem turizmu v naselju Goli Vrh se bomo pogovarjali z Mileno Miklavčič, avtorico 
zanimive knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače. Pogovor bomo lahko nadaljevali tudi med 
okusnim kosilom, ki nam ga bodo pri pravili gostitelji. Nato se bomo spustili v Žiri, kjer si 
bomo ogledali tamkajšnji muzej, v njem pa razstavi Žirovci skozi 
čas in Čevljarstvo na Žirovskem, s katerima so ti kraji poveza-
ni. V Žireh bo z nami Miha Naglič.          

Se vidimo na rajži!
Odhod avtobusa:

ob 7.30 z AP Radovljica
ob 7.55 z AP Creina Kranj
ob 8.00 z AP Mercator Primskovo
ob 9.15 z AP Škofja Loka

Povratek v Kranj je predviden okrog 19. ure.

Cena vključuje: prevoz, ogled Tavčarjevega dvorca, ogled Rupnikove 
linije, ogled muzeja v Žireh, domače kosilo, sendvič in DDV.

zanimive knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače. Pogovor bomo lahko nadaljevali tudi med 
pravili gostitelji. Nato se bomo spustili v Žiri, kjer si 

bomo ogledali tamkajšnji muzej, v njem pa razstavi Žirovci skozi 

Cena vključuje: prevoz, ogled Tavčarjevega dvorca, ogled Rupnikove

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite osebno na  
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo kasneje  
kot v ponedeljek, 12. oktobra 2015, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.

Cena izleta je 32 EUR.
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Kultura

Alenka Bole Vrabec

Število vaj, nastopov in nas-
topov v petdesetletnem 
obdobju je impresivno. V 
čem je bila velikokrat potrje-
na posebnost moškega pev-
skega zbora Podnart?
Marko Konc, nekdanji pred-
sednik zbora: "Zanimale so 
nas manj znane, malokrat 
izvajane pesmi. Stare ljud-
ske pesmi v izvirni podobi 
značilnega ljudskega večgla-
sja. Veliko je bilo koroških 
ljudskih pesmi, predstavili 
smo tudi slovenske sklada-
telje, živečim v tujini. Eno 
izmed osebnih doživetij je 
bil tudi večer, posvečen v 
tistem času živim sloven-
skim skladateljem: Srebot-
njaku, Vremšaku, Kreku. 
Zelo radi smo prepevali tudi 
skladbe lahkotnejše zvrsti 
avtorjev, kot so Sepe, Priv-
šek, Frane Milčinski Ježek, 
Iztok Mlakar, Andrej Šifrer 
in Tomaž Domicelj." 
Janez Rakovec, sedanji pred-
sednik zbora: "Velikokrat so 
bile teme koncertov domol-
jubne: Pozdravljena, Sloveni-
ja, Slovenec sem, Nagelj slo-
venski, Naš knežji stol, Žive-
la Karantanija. Nekaj tem je 
bilo bolj intimnih, da ne 
rečem optimističnih: Dobro 
v srcu mislimo, Človek člove-
ku brat, zgodbe o vrednotah, 
ki se dandanes tako malo 
cenijo. Podali smo se tudi v 
pevsko pripoved Od pevca do 

birokrata. Zelo priljubljen je 
bil koncert Božič Evropi."

Na vaših koncertih je bilo 
slišati tudi veliko gostov.
Marko Konc: "Sodelovali 
smo z več kot dvajsetimi 
zbori, s številnimi slovenski-
mi solisti vseh zvrsti, s solisti 
in komornimi zasedbami iz 
radovljiške občine, naša naj-
bolj zvesta spremljevalka pa 
je že vsa leta nepogrešljiva 
pianistka Jožica Potočnik." 
Janez Rakovec: "Ne smemo 
pozabiti tudi povezovalcev 
naših koncertov: Staneta 
Miheliča, Andreja Potočni-
ka, Stojana Lavtarja in Bran-
ke Konc, ki že 35 let s ten-
kim posluhom veže ozadje 
in vzdušje tematskih besedil 
od pesmi do pesmi."

Vedno ste zapeli tudi ob kul-
turnem prazniku. 
Marko Konc: "Ja, to imamo 
za svojo dolžnost. Kot gos-
tje so se nam radi odzvali 
tudi vrhunski slovenski 
ustvarjalci Bogdan Pogač-
nik, Jaka Čop, Boris Kralj, 
Polde Bibič in Niko Grafe-
nauer, če naštejem samo 
nekatere."

Vsi od prvega do zadnjega 
ste prejemniki zlatih Gallu-
sovih značk. Delujete kot 
velika družina. Se kdaj tudi 
poveselite?
Janez Rakovec: "To pride 
samo od sebe, anekdot ima-
mo za manjšo zbirko. Ob 
koncu leta pa ima zadnja 
vaja ne pikico, ampak špilo 
na i, in to že od leta 1981. Ko 

odpojemo, je na vrsti kloba-
sarijada. Prinesemo vse za 
izdelavo pečenic, jih naredi-
mo, spečemo in pojemo. In 
vmes tudi kakšno zapojê-
mo."

In s kom boste prepevali na 
jubilejnem koncertu v pet-
ek, 16. oktobra, v domačem 
Podnartu? 
Marko Konc: "Že precej let 
sodelujemo in prijateljuje-
mo s kroparskimi pevci 
kakor tudi z žensko in meša-
no zasedbo prav tako kro-
parske Koledve. S kom dru-
gim bi zapeli kot s prijatel-
ji?"
Lepo praznovanje petih 
desetletij vam želim in mis-
lim, da enako menijo tudi 
bralci Deželnih novic. 

Zlata poroka s pesmijo
Petdesetletnica moškega pevskega zbora Podnart. Vsakoletni praznik – letni koncert. Planinski 
koncerti v 34 planinskih kočah od Triglava do Snežnika. Vedno skrbno pripravljena vezna beseda kot 
občutljiv smerokaz. Priprave za jubilejni koncert.

Moški pevski zbor Podnart prihodnji petek v domačem Podnartu pripravlja jubilejni 
koncert.

Alenka Bole Vrabec

Razstava je skupna akcija 
treh gorenjskih muzejev: 
Gorenjskega muzeja Kranj, 
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice in Muzejev radov-
ljiške občine.
Za vami je, odkar ste dobili 
študentsko Prešernovo 
nagrado za slikarstvo, več 
kot sto samostojnih razstav 
na Slovenskem in v tujini. 
Prvič ste razstavljali v Šivče-
vi hiši 1988, nato 2002 in 
letošnjo jesen. Je Veliki 
naravi pred leti botrovala 
tudi selitev na Lancovo? 
»Sem Mariborčanka, a kot 
otrok sem veliko časa prebila 
pri svoji babici v Halozah in 
sem si že kot majhna punč-
ka želela naslikati drevo. 
Potem so prišla študentska 
leta, ko je vladala abstrakcija 
in je narava postala drugora-
zredna tema. Začelo se je 

kazati slabotno učenje risbe, 
narava pa zahteva preciz-
nost. Seveda sem imela tudi 
jaz svoje abstraktno obdobje 
in lahko rečem, da je bilo 
nekakšen most v tematiko, 
ki je danes prisotna v mojem 
delu. Danes so levitve iz 
medija v medij utrjene in 
ustaljene, a so kljub temu 
velikokrat izpraznjene.«

Damir Globočnik zapiše: 
Brigito Požegar Mulej lahko 
označimo za sodobno sli-
karko, ki je v svetu narave 
odkrila tako temeljni ustvar-
jalni impulz in likovno pris-
podobo kot možnost udeja-
njanja ustvarjalno-bivanjske 
izkušnje. 
»Ja, narava je poligon za 
moje življenjsko delo. Lahko 

iz večnosti za večnost. Člo-
vek pride tja, kamor mora 
priti. Narave ni mogoče pav-
šalizirati in narava, ki jo 
puščamo ob strani, nas pah-
ne v temo. Tega se svet vse 
premalo zaveda. 
Sicer pa pripravljam tudi 
predavanje Poetika gozda, 
ki bo 20. oktobra v radovlji-
ški knjižnici.«

Velika narava Šivčevi hiši
Akademska slikarka Brigita Požegar Mulej v Šivčevi hiši daje na ogled, v doživetje in razmislek del 
svojega bogatega opusa z vso premišljeno barvitostjo prelepih svetlob in senc gozdov, trav in 
pogledov na reko, ob katerih je videti tudi tri njene avtoportrete. 

Razstava Brigite Požegar Mulej v Šivčevi hiši je na ogled od 8. novembra.

Kulturno likovno društvo Tržič organizira vsako leto za dan 
državnosti slikarski ex-tempore, ki se ga udeležuje veliko 
število slikarjev iz vse Slovenije. V septembru, ko je njihov 
občinski praznik, pripravijo razstavo in podelijo dve enako-
vredni denarni nagradi. Letos je bilo 21 udeležencev, slikali 
so v Križah in okolici. Dela je Društvo tržiških likovnikov 
skupaj z Območno izpostavo Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti predstavilo na pregledni razstavi v Kulturnem 
domu v Križah. Izbor del je pripravil profesor umetnostne 
zgodovine in likovni kritik Janez Šter in ob tem povedal, da 
prihaja do izraza vse večja samostojnost avtorjev, ki iščejo 
vedno nove poti likovnega izražanja. Eno od letošnjih 
nagrad je prejela naša občanka, slikarka Vida Soklič iz 
Begunj (po rodu pa Leščanka). Čeprav je razstava uradno že 
zaprta, je slike še moč videti v dvorani v Križah. Nagrajena 
Vidina slika se imenuje Pod goro in je naslikana v mešani 
tehniki iz barv, peska in zemlje. 

Nagrajena slika Vide Soklič

Slikarka Vida Soklič pri delu

Alenka Bole Vrabec

KUD La Casa de Kamna tke 
niti poezije in umetnosti 
sploh onkraj slovenskih 
meja, predstavlja pa tudi 
umetnike iz bližnjih krajev. 
V domačnosti prenovljene in 
ta večer polne Mežnarije je 
tržaški pesnik, esejist in pre-
vajalec, nagrajenec Prešerno-
vega sklada Marko Kravos 
predstavil pesnico Luiso 
Gastaldo Morandini, ki je 
brala pesmi v svojem mater-
nem jeziku, Marko Kravos 

pa v slovenskem prevodu. 
Strnjena poezija je nosila 
pečat iz dveh pesniških zbirk 
Od tvojega glasu in Zibka v 
zraku. Iskrena pripoved 
obeh zbirk sta žalost, a svetal 
spomin ob izgubi ljubljene-
ga moža in in praznina ob 
neizpolnjenem materinstvu. 
Gostji na čast je bila ob Mež-
nariji postavljena razstava 
Miroslava Pengala »Beneš-
ke maske« in »France Pre-
šeren«. Avtorja je predstavil 
Dušan Kopušar iz KUD La 
Casa de Kamna. 

Italijanska pesnica 
v Mežnariji
Muzejska hiša Mežnarija v Kamni Gorici 
premišljeno postaja mednarodno stičišče kultur. 
Septembrska gostja italijanska pesnica Luisa G. 
Morandini navdušila s pesmimi brez odvečnih 
besed in pogovorom s tržaškim pesnikom in 
prevajalcem Markom Kravosom. 
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Hitro, kvalitetno in cenovno ugodno.

Popusti in ugodni plačilni pogoji.

Menjava in previjačenje.

Hramba.

Vse za zimo
akumulatorji, žarnice, brisalci, tekočine,..

Marjana Ahačič

"Živa knjižnica je sredstvo, s 
katerim preko inovativne 
metode dialoga aktivno oza-
veščamo in izobražujemo o 
vrednotah, človekovih pravi-
cah in spodbujamo razpravo 
o predsodkih in stereotipih v 
družbi. Metoda Žive knjižni-
ce sooči bralca z lastnimi 

predsodki in stereotipnimi 
predstavami ter nudi kon-
kretno možnost, da se v živo 
sreča z lastnim stereotipom," 
pojasnjuje Anže Bertoncelj, 
vodja radovljiškega delovne-
ga centra Šentgor. "Knjige v 
Živi knjižnici so namreč 
posamezniki in posamezni-
ce različnih manjšin, druž-
beno ogroženih skupin ozi-
roma vseh, ki se v svojem 
življenju soočajo s predsodki 
in ki so pripravljeni govoriti 
o svoji izkušnji ter jo deliti z 
obiskovalci knjižnice."
Kot pravi, so cilji projekta 
predvsem: izpostaviti stere-
otipe in predsodke, značilne 
za slovensko družbo, in nji-
hove negativne posledice, 
omogočiti oseben stik z raz-

ličnostjo v varnem prostoru, 
ozaveščati o položaju druž-
beno stigmatiziranih sku-
pin, spodbujati dialog, ki 
temelji na spoštovanju člo-
vekovih pravic, problemati-
zirati in izpostaviti vsakdan-
jo realnost pripadnic in pri-
padnikov družbeno stigma-
tiziranih skupin (ženske, 
Romi, istospolno usmerjeni 

¼ ) in spodbujati konstrukti-
ven ter produktiven dialog 
med različnimi partnerji, ki 
sestavljajo civilno družbo. 
"Živa knjižnica deluje kot 
katerakoli druga knjižnica: 
izposoja poteka za določen 
čas, bralci in bralke pa si lah-
ko, potem ko knjigo prebere-
jo in jo vrnejo, če želijo, izpo-
sodijo novo. Pomembno pa 
je vedeti, da v živi knjižnici 
knjige predstavljajo ljudje, ki 
skozi dialog z bralcem ali 
bralko odpirajo vrata v lastne 
zgodbe in izkušnje. Bralec 
ali bralka je lahko kdorkoli, 
ki se je pripravljen soočiti z 
lastnimi stereotipi in pred-
sodki in je pripravljen na 
izkušnjo – branje, ki ne traja 
več kot 45 minut."

Živa knjižnica
Dnevni center Šentgor Radovljica bo v prvi 
polovici novembra gostil prvo Živo knjižnico v 
Radovljici. Gre za dogodek, na katerem si 
obiskovalci izposodijo knjige s knjižnega 
seznama in jih berejo v čitalnici. Knjige so ljudje, 
ki so pripravljeni pripovedovati svojo osebno 
zgodbo.

Živa knjižnica deluje kot katerakoli druga 
knjižnica: izposoja poteka za določen čas, bralci 
in bralke pa si lahko, potem ko knjigo preberejo 
in jo vrnejo, če želijo, izposodijo novo. 
Pomembno pa je vedeti, da v živi knjižnici 
knjige predstavljajo ljudje, ki skozi dialog z 
bralcem ali bralko odpirajo vrata v lastne zgodbe 
in izkušnje.

Marjana Ahačič

Srečanja se je udeležilo več 
kot 65 uporabnikov in njiho-
vih mentorjev ter vsi zaposle-
ni v podjetju. »V tednu kor-
porativnega prostovoljstva, ki 
ga organizirata Ameriška 
gospodarska zbornica in Slo-
venska filantropija, smo se 
letos že četrtič vključili v pro-
jekt z naslovom Vračamo 
družbi in pripravili družabno 
srečanje za uporabnike 
CUDV Radovljica. Prav spoš-
tovanje različnosti in soočan-
je z novim nas je pred deveti-
mi leti povezalo v dolgoročno 
partnerstvo. Z dogodkom, ki 
smo ga za uporabnike centra 
tokrat organizirali že četrtič, 
pa želimo povedati, da ceni-
mo medsebojno zaupanje in 
spoštovanje ter da je dobro 
delo treba nadgraditi tudi z 
druženjem in zabavo,« je 
poudarila Tatjana Potokar, 
direktorica Emme, družin-
skega podjetja z več kot 
40-letno tradicijo.
Enota VDC, ki deluje v okvi-
ru Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Radovljica, 
omogoča zaposlitev in dnev-
no varstvo odraslim z mot-
njo v duševnem razvoju. 
Uporabniki in zaposleni 
skupaj delajo in ustvarjajo v 
prijetnem delovnem okolju, 
kjer vladata razumevanje in 
spoštovanje. »Ljudje z mot-
njami v razvoju lahko veliko 
doprinesejo družbi, zato 
zelo cenimo, ko to prepozna-
jo tudi organizacije, ki nam 
zaupajo delo. Delo pomeni 
aktivno usvajanje novih 
znanj, razvijanje in ohranja-
nje lastnih sposobnosti in 
delovnih navad ter tako tudi 

osebnostno rast, kar je zanje 
izjemno pomembno. Podje-
tje EMMA je eden naših 
pomembnih partnerjev in z 
dolgoletnim sodelovanjem 
smo oboji pridobili in se 
veliko naučili. Povezuje pa 
nas več kot le poslovni 
odnos. Da naše partnerstvo 
resnično temelji na vzajem-
nem spoštovanju in zaupan-
ju, dokazujejo prisrčni poz-
dravi in objemi ob naših 
pogostih srečanjih, ko nas 
obiščejo zaposleni podjetja 
EMMA ali pa mi njih,« je 
razložila Tea Beton, vodja 
VDC Radovljica.
Prvo sodelovanje med pod-
jetjem EMMA in CUDV se 
je začelo v letu 2006, ko so 
v enoti Varstveno delovni 
center začeli z eno od osnov-
nih faz sestavljanja sveč. Ker 
so se izkazali za natančne, 
vestne in odgovorne, se je 
sodelovanje iz leta v leto širi-

lo in nadgrajevalo. Tako 
danes uporabniki Centra v 
okviru sodelovanja s podjet-
jem EMMA poleg celotnega 
postopka sestavljanja sveč 
ter izdelave ličnih in unikat-
nih poslovnih daril skrbijo 
tudi za vedno urejeno zuna-
njo okolico podjetja in čiste 
poslovne prostore.   
Ker podjetje EMMA in 
CUDV povezuje dolgoletno 
partnerstvo, so tudi k pro-
gramu druženja prispevali 
oboji. Zaposleni podjetja 
Emma so predstavili rezul-

tate sodelovanja, gledališka 
skupina CUDV Radovljica 
je v zahvalo pripravila krat-
ko predstavo Mala princesa, 
vse zbrane pa je zabaval 
simpatični glasbenik Rok 
Trkaj, ki je ob prisrčnem 
druženju poudaril: »Zelo 
ponosen sem, da obstajajo 
takšna podjetja, kot je 
EMMA. Ranljivejše skupine 
zna integrirati v svoj delovni 
proces. Lepo je, da vrača 
družbi na najboljši možen 
način – človeški, z veliko 
začetnico.«

Nadgradili sodelovanje
Tudi letos so bili uporabniki Varstveno-delovnega centra CUDV Matevža Langusa Radovljica 
povabljeni na tradicionalno srečanje v podjetje Emma, katerega pomemben poslovni partner 
predvsem pri izdelavi sveč so že skoraj desetletje. 

Vse zbrane je tudi na letošnjem druženju zabaval glasbenik Rok Trkaj. / Foto: Gorazd Kavčič

Tadej Kramberger: »Delo mi daje občutek, da 
sem enak drugim odraslim, ki hodijo na delo. 
Prinaša mi zadovoljstvo in ponos, ker dokažem, 
da nekaj znam in zmorem – pokažem voljo in 
znanje. Poleg tega pa se tudi družim s sodelavci, 
pogovarjamo se in veliko hecamo.«

Urša Peternel

Begunjski Elan praznuje 
sedemdesetletnico. Štiriin-
dvajsetega septembra leta 
1945 je dvanajst zanesenja-
kov z Rudijem Finžgarjem 
na čelu ustanovilo zadrugo 
za izdelavo športnega orodja 
Elan. Ob jubileju pa so iz 
Begunj prišle dobre novice, 
ki obetajo, da se bo dolgolet-
na tradicija enega najbolj 
prepoznavnih slovenskih 
podjetij nadaljevala tudi v 
prihodnje. Zaključil se je 
namreč prodajni postopek 
družbe, saj so novi lastniki 
– Wiltan Enterprises Limi-
ted, ki je v lasti VR Global 

Partners, in Merrill Lynch 
International – izpolnili svo-
je obveznosti in poplačali 
dvanajst milijonov evrov 
državne pomoči, ki jo je 
Elan prejel leta 2008. Ker 
naj bi bila po mnenju Evrop-
ske komisije ta pomoč nedo-
voljena, saj naj bi predstav-
ljala nepošteno gospodarsko 
prednost, so od Elana terjali 
vračilo, sicer so podjetju 
grozili tudi s stečajem. Zdaj 
te grožnje ni več in v Elanu 
z optimizmom gledajo v pri-
hodnost.
V imenu novih večinskih 
lastnikov, družbe VR Capi-
tal Group, je Richard Deitz, 
predsednik družbe, dejal: 

»Veseli me, da je prodajni 
postopek Elana zaključen. 
Novi lastniki smo družbi 
Elan izkazali podporo tudi 
pri vračilu državne pomoči 
in s tem dejanjem je Elan 
opravil s finančnimi breme-
ni iz preteklosti. Sedaj lahko 
posvetimo vso svojo pozor-
nost in prizadevanja poslo-
vanju. S svetovno prepozna-
vno blagovno znamko, pod-
prto z inovativnimi tehnolo-
gijami in visoko kvalitetnim 
produktom, je Elan dobro 
pozicioniran, da okrepi svoj 
tržni položaj na vseh divizi-
jah. Svojo energijo bomo 
sedaj usmerili v pripravo 
poslovnega načrta, ki bo 

omogočil družbi, da izkoris-
ti svoje prednosti in tržni 
položaj za trajnostno rast 
prihodkov in dobička. Elan v 
Sloveniji uživa kultni status 
in veselimo se, da bomo to 
lahko gradili naprej."
Zadovoljni so tudi v upravi 
Elana. »Po eni strani so s 
tem zagotovljeni pogoji za 
stabilizacijo družbe in nje-
nega poslovanja, po drugi 
strani pa verjamemo, da s 
tem dejanjem Elan vstopa v 
fazo dinamične rasti in raz-
voja družbe,« so dejali. 
Dušan Ferjan, predsednik 
sindikata v Elanu, pa je 
povedal: »Verjamemo in 
upamo, da novi lastnik ve, 
zakaj prihaja v Elan, da v 
Elanu vidi potencial uspeš-
nega podjetja in da bo z 
določenimi spremembami 
Elanu dal nov elan!« Kot je 
dodal Ferjan, zaposleni od 
novih lastnikov pričakujejo 
stabilnost pri poslovanju in 
upoštevanje vseh sklenjenih 
sporazumov in podjetniške 
kolektivne pogodbe.

Nov elan za Elan
S tem, ko so novi lastniki vrnili dvanajst milijonov evrov državne pomoči, 
se je prodajni postopek Elana zaključil. Ob sedemdesetletnici v podjetju z 
optimizmom zrejo v prihodnost.
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SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.
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www.asteriks.net

Ivanka Korošec

Društvo upokojencev Lesce 
je v okviru projekta Starejši 
za starejše organiziralo sre-
čanje osemdesetletnikov – 
tistih, ki so letos že dosegli 
ta življenjski jubilej ali ga 
še bodo do konca leta. Ses-
tali so se v soboto, 3. oktob-
ra, v restavraciji Center. Od 
skupaj 26 se jih je srečanja 
udeležilo 18. Koordinatorka 
projekta Helena Kralj je 
pozdravila vse navzoče in 
jim zaželela še obilo zdrav-
ja. Povedala je, da bodo v 

kratkem za upokojence 
uvedli jutranjo telovadbo, ki 
se bo izvajala vsak dan od 
7.30 do 8. ure na prostem. 
To je telovadba »1000 
gibov« po metodi ruskega 
zdravnika Nikolaja Grishi-
na. Za udeležbo ni potreb-
na kondicijska pripravlje-
nost, niti draga športna 
oprema ali polna denarni-
ca. Vaje so preproste in pri-
merne za vsakogar, da jih 
izvaja po svojih zmožnos-
tih. Osemdesetletnike je 
pozdravil tudi predsednik 
društva Vaso Koman, Franc 

Ankerst pa je recitiral pes-
mico, namenjeno prav upo-
kojencem. Nada Markovič, 
ena od prostovoljk, se je 
zahvalila Heleni Kralj za 
dolgoletno in zavzeto delo v 
društvu kakor tudi v tem 
projektu. Spomnila je tudi 
na Heleninega moža, 
pokojnega Janka Kralja, ki 
je bil nepogrešljiv steber 
družbenega življenja v Les-
cah. Vsem 80-letnikom je 
čestitala in jim zaželela vse 
najboljše tudi v prihodnje. 
Nadaljevali so s kosilom in 
prijetnim druženjem.

Srečanje osemdesetletnikov

Marjana Ahačič

Na tradicionalnem »Grilfes-
tu«, ki ga je zadnjo soboto v 
septembru organizirala z 
Radovljico pobratena češka 
občina Ivančice, so se pono-
vno uspešno predstavili dija-
ki in dijakinje Srednje gos-
tinske in turistične šole 
Radovljica. Ekipo so sestav-
ljali dijaki Rožle Žan Brelih, 
Urška Borovinšek, Gašper 
Peternel in Lenart Martin-
čič, vodila sta jih njihova 
profesorja Andreja Lavrič in 
Jože Sovič. Žirija, katere čla-
nica je bila tudi direktorica 
Javnega zavoda Turizem 
Radovljica Nataša Mikelj, ter 
obiskovalci festivala so oku-
sne specialitete radovljiške 
ekipe postavili na visoko tre-
tje mesto. Kot so Radovljiča-
ni že vajeni, so bile stojnice 
z njihovo ponudbo kaj hitro 
prazne, žirijo in obiskovalce 
pa so tokrat razvajali z mes-
no polpeto z jurčkovim 
namazom v bučni bombetki 
in z ješprenovo rižoto z zele-
njavo ter slastnim popeče-
nim rostbifom.

V Ivančicah spet radovljiške dobrote

Radovljičani so že vajeni, da so stojnice kaj hitro prazne.

Dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica

Kaja Beton

Organizatorji prireditev iz 
Občine Radovljica so se na 
delavnici seznanili s predsta-
vitvijo prireditev na spletu ter 
uporabo portala MojaObčina.
Delavnico so organizirali 
Turizem Radovljica, Občina 
Radovljica ter portal Moja-
Občina. Vsi trije partnerji so 
se skupaj zavzeli za boljšo 
obveščenost domačinov o 
dogodkih in lokalnih novi-
cah. Čeprav številna društva 
in organizacije portal, ki je 
vsem na voljo brezplačno, že 
uporabljajo, so na Turizmu 
Radovljica vendarle opazili 
nekaj ponavljajočih se napak 
pri vnosih, zato so na delav-

nici predstavili tudi osnovne 
zakonitosti, ki jih je treba 
upoštevati pri pisanju vsebin 
za splet. Bralec se na spletu 
namreč obnaša precej druga-
če kot pri branju tiskanih 
medijev, zato je treba besedi-
la temu prilagoditi.
Nekatera društva se tudi pre-
malo zavedajo pomena splet-
ne promocije prireditev. 
Pomen predstavitve priredi-
tev na spletu in ključne zako-
nitosti spletnega pisanja je 
predstavila vodja marketinga 
pri Turizmu Radovljica Kaja 
Beton. V drugem delu je por-
tal MojaObčina predstavila 
vodja uredniške službe Maša 
Ribnikar, v nadaljevanju pa 
so udeleženci ob pomoči 

predavateljic vnesli priredit-
ve in novice na portal Moja-
Občina. Portal MojaObčina, 
ki ga v Občini Radovljica soo-
blikujejo društva, posamez-
niki in organizacije, je name-
njen lokalnim vsebinam in 
predstavlja pomemben vir 
informacij o lokalnem utri-
pu. Vsebine iz portala so 
vidne tudi na občinski splet-
ni strani, prireditve na pa na 
turističnem portalu Radolca 
pristno sladka. Cilj je, da so 
na portal vnesene vse prire-
ditve v občini, zato pozivamo 
vse, ki ste delavnico zamudi-
li, da to sporočite na kaja.
beton@radolca.si, kjer se 
zbirajo prijave za morebitno 
ponovitev delavnice.

Delavnica za organizatorje

Marjana Ahačič

Turistično društvo Mošnje 
je letos pripravilo že osme 
Mošenjske dneve. Prireditev 
se je začela v petek dopol-
dne, ko so na Osnovni šoli 
Mošnje pripravili otroške 
delavnice na temo zelišč, 
kasneje pa v kulturnem 
domu še predavanje o zeliš-
čih in ogled razstave učen-
cev z druženjem in pogosti-
tvijo ob čaju. Prireditev se je 
nadaljevala v soboto, ko so 
opoldne pred gasilskim in 
kulturnim domom domače 
gospodinje pripravile pred-
stavitve izvirnih domačih 
jedi, turistično društvo pa 
otroške delavnice, družabne 
igre, vodene oglede muzeja, 
stojnice z domačimi izdelki 
in bogat srečelov.
Nič čudnega torej, da so se 
številni domačini pa tudi obi-
skovalci od drugod – in tudi 
teh je, kot je zadovoljen pred-
sednik sveta KS Mošnje 
Franc Peternel, iz leta v leto 
več – odločili, da sobotno 
kosilo pojedo kar v Mošnjah.
"Zabavali smo se že, ko smo 
se pripravljali na dogodek," 
je povedala Andreja Šmid, 
ki je tokrat pripravila oku-
sen "šmorn", obogaten s 
koščki pehtrana. "Lepo je, 
ko se dobimo skupaj in snu-
jemo prireditev," dodaja 
predsednica turističnega 
društva Damjana Pangerc, 

zadovoljna, da se domačini 
vsaj enkrat letno takole dobi-
jo na vasi.
Mošnje so se v zadnjem 
desetletju, odkar so na robu 
vasi zrasle številne nove 
družinske hiše, po številu 

prebivalcev zelo povečale. 
Prireditev, kakršno priprav-
ljajo vsako jesen, pa je tako 
tudi ena od priložnosti, da 
se "stari" in "novi" Mošnja-
ni tesneje povežejo med 
seboj.

Prireditev vedno bolj 
obiskana
V Mošnjah so sredi septembra pripravili zdaj že tradicionalno prireditev 
Mošenjski dnevi, ki v vas privablja vedno več obiskovalcev, veselijo pa se je 
seveda predvsem domačini.

Mošenjski dnevi v kraj privabijo iz leta v leto več ljudi.

Med kuharske mojstre se je letos pomešal tudi predsednik 
sveta KS Mošnje Franc Peternel.
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Festival narodno-zabavne 
glasbe na Ptuju je najstarej-
ša in najuglednejša priredi-
tev te vrste v Sloveniji. Letos 
je 14 ansamblov iz vse Slo-
venije predstavilo 28 novih 
skladb. Za uspeh in popu-
larnost skladb ni pomem-
bna le melodija, ampak tudi 
besedilo. Tako kot je pri 
komponiranju potreben 
občutek za melodiko, je pri 
pisanju besedil nujen smi-
sel za jezik, metriko in vse, 
kar spada zraven. Strokovna 
komisija za besedila, ki so jo 
sestavljali Jože Šmigoc – 
Radio Tednik Ptuj, Liljana 
Klemenčič  – Knjižnica Iva-
na Potrča Ptuj in Franci 
Smrekar  – Društvo pesni-
kov  slovenske  glasbe, je za 

najboljše besedilo izbralo 
pesem Gospodar  avtorja 
Franca Ankersta. Izvedel jo 
je ansambel Potep. Denarno 

nagrado in plaketo je Anker-
stu v imenu ZRS Bistra Ptuj 
podelila direktorica Alek-
sandra Pivec.

Ankerst velikokrat sodeluje 
na različnih festivalih in je 
dobil že precej nagrad in 
priznanj – celo toliko, da 
vseh ne more razobesiti na 
stenah svoje delovne sobe. 
Vendar je bil te nagrade zelo 
vesel, saj pomeni pomem-
bno priznanje njegovemu 
pesniškemu ustvarjanju. Ob 
tej priložnosti je povedal, da 
se prav zdaj ukvarja še z 
zadnjimi pripravami za tisk 
svoje desete knjige. Nosila 
bo naslov Sopotniki življen-
ja. V njej bo 155 pesmi o poj-
mih, ki jih srečujemo v vsa-
kdanjem življenju. Zanimi-
vost te pesniške zbirke bo v 
tem, da so vse pesmi kratke, 
trivrstične in napisane met-
rično pravilno. Kot take so 
zelo primerne za različne 
pevske zbore. 

Ankerstu nagrada  
za najboljše besedilo
Strokovna komisija za besedila je na nedavnem festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju nagrado 
za najboljše besedilo podelila Francu Ankerstu za pesem Gospodar.

Franc Ankerst ob prejemu nagrade na ptujskem festivalu

Drugi Truck Show v Radovljici

Prireditev je bila zadnji septembrski konec tedna v Radovljici. 
Rdeča nit prireditve je bila predstavitev tovornjakov iz Slove-
nije in Avstrije ter predstavitev intervencijskih in reševalnih 
vozil. Organizator je Florjan Koselj, sicer Radovljičan, stanu-
joč na Potokih. V petek so voznice in vozniki tovornjakov na 
razstavo pripeljali svoje jeklene konjičke. Zanimiva je bila 
poslikava tovornjakov z motivi. Letos so se Truck Showa ude-
ležile tudi voznice iz Društva voznic tovornjakov in avtobu-
sov Slovenije – Jeklene Magnolije. Na dnevu varnosti v sobo-
to so si obiskovalci poleg tovornjakov lahko ogledali še prikaz 
gasilcev PGD Radovljica z vozilom GVC 16/15, predstavnik 
PP Radovljica je sodeloval s predstavitvijo dela policije, ekipa 
prve pomoči PGD Radovljica pa je prikazala prvo pomoč in 
AED, svoje delo so predstavili tudi reševalci s psi. Prireditev 
je uspela, saj je organizator poleg druženja voznic in vozni-
kov tovornjakov iz domovine in tujine v Radovljico privabil 
več kot dva tisoč obiskovalcev, ki so oba dneva uživali tako na 
sami prireditvi, z glasbenimi gosti, plesom, srečelovom kot 
tudi ogledu raznih znamenitosti Radovljice in okolice.

Prireditev je v Radovljico pritegnila več kot dva tisoč 
obiskovalcev.

Vse za boljši spanec: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....
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na ležišča  

 AKCIJA VELJA OKTOBRA 

Nagajivi škrat z gradu Kamen je za otroke zadnjo septembr-
sko nedeljo v Begunjah pripravil pravi otroški živ žav. 
Nedeljsko popoldne so zaznamovale otroške igre, nastop 
čarovnika Ferdija, lutkovna predstava in pogostitev s pala-
činkami. Kot je povedal Franjo Pogačnik iz Društva za aktiv-
no preživljanje prostega časa Ejga, ki je prireditev organizi-
ralo že četrtič, so se jim letos pridružili tudi iz vile Čiračara. 
Mladi prostovoljci iz različnih evropskih držav, ki delujejo 
pod okriljem zavoda Manipura, so pripravili različne ustvar-
jalne delavnice za otroke.  

Otroški živ žav v Begunjah

Na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica se vsako leto tru-
dijo učenkam in učencem popestriti šolski vsakdan. Tokrat 
so se odločili za ogled vojašnice Boštjana Kekca Bohinjska 
Bela. Trinajst učenk in učencev posebnega programa sta v 
torek, 29. septembra, prijazno sprejela pripadnika 132. eno-
te gorskega polka st. Matej Koron in švod. Sandi Kamberi iz 
sektorja za civilno-vojaško sodelovanje. Pripravila sta jim 
pravo malo vojaško šolo. Učenci in učenke so imeli prilož-
nost spoznati maskirne barve, se peljati z vojaškim kamio-
nom, svoje motorične sposobnosti pa so preizkusili na 
spretnostnem poligonu in pri streljanju v tarčo. Ker so se vsi 
udeleženci odlično odrezali in dali vse od sebe, so na koncu 
poleg zaslužene malice prejeli še diplome o uspešno oprav-
ljenem preizkusu. Učenke in učenci so si nova znanja in 
spoznanja nabirali ob prijetnem vzdušju in pozitivnih spod-
budah. Ker so se imeli lepo, so si obljubili, da se še srečajo. 

Na obisku v vojašnici

Folklorna skupina Bled je poleti na povabilo TNP v sklopu 
sodelovanja parkov Alpskega predgorja nastopila v vasi 
Možnica (Moggio Udinese) v Italiji. S posebnim žarom in 
ponosom nastopamo med zamejskimi Slovenci in v veselje 
nam je, da se lahko z njimi družimo, sklepamo nova poz-
nanstva in poglabljamo medsebojne vezi, so po nastopu 
povedali plesalci. Konec avgusta so odšli še v Libuče (Loi-
bach) na avstrijskem-koroškem pod Peco. V kraju, ki je le 
slaba dva kilometra oddaljen od slovenske meje in kjer si 
slovenski Korošci močno prizadevajo ohraniti slovenski 
jezik in kulturo, so zaplesali na tradicionalnem, 30. Libuš-
kem žegnanju.

Zaplesali kar pod dežniki

Plesalcev vreme ni motilo; ko je začelo deževati, so se 
zavrteli kar pod dežniki.
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"Seveda se dogodkov ne 
morem spominjati, pripove-
dovali pa so mi, da sva s tran-
sportom iz Medvod šli na pot 
in po dveh dnevih mukotrp-
ne vožnje sem prišla v tabo-
rišče "suha"! Mama me je 
namreč dajala na kahlico, ki 
jo je nosila s seboj v nahrbt-
niku, pri tem pa me je ogrni-
la s svojim širokim plaščem," 
pripoveduje Vida Janc. 
"Mama je bila "mojškra", 
morala je iti delat v delavni-
co, kjer so šivali vojaške sraj-
ce, mene pa je vozila v vrtec. 
Teta z Lancovega, ki sem se 
ji zelo smilila, mi je prinesla 
v logar punčko. Vse dneve 
sem se igrala z njo. Burgha-
usen loči od sosednje Avstri-
je reka Salzach. Ob tisti reki 
sem tudi shodila. Ena od 
izgnank je iz protja, ki je 
raslo ob reki, spletla zibelko, 
mama pa je sešila prešito 
odejico. Vsak ponedeljek sva 
šli v vrtec, enako oblečeni – 
punčka in jaz. Nune v vrtcu 
so me klicale Vita, zato je 
bilo tako ime tudi moji pun-
čki. Mama me je hodila 
popoldne iskat, jaz sem nes-
la zibko, mama pa punčko, 
da se ne bi polomila."
Iz taborišča sta se vrnili na 
svetega Florijana, 4. maja 

1945. "Stari ata naju je hodil 
čakat na železniško postajo 
celih štirinajst dni. Tisti dan 
je spet prišel z volom in lojtr-
nikom, na katerega je nasul 
seno zame. Med potovanjem 
iz Nemčije domov sem dobi-
la uši, a stari ata se je čudil, 
kako uši, če je pa vso slamo 
dobro pretresel. Uši so mi 
nato odpravili s petrolejem. 
Govorila sem le malo, ne 
nemško in ne slovensko. 
© Katra, ali bo ta otrok sploh 
kdaj govoril kranjsko©  je stari 
ata spraševal mojo mamo."

Punčka je Vido spremljala 
ves čas, v vseh njenih otroš-
kih letih. Kasneje jo je pos-
pravila in jo shranila v škat-
lo. Poročila se je z Antonom 
Jancem, ki je bil s svojo dru-
žino tudi izgnan. Če bi ime-
la hčerko, bi ji punčko dala 
za igranje, tako pa sta z 
Antonom dobila dva sinova. 
Torej je punčka v škatli poči-
vala dalje, dokler Vidi sploh 
ni več prišla na misel. 
Ko je njen sin Janez začel 
obnavljati staro hišo, je 
našel to škatlo in ji jo prine-

sel ter ji s tem obudil davno 
pozabljene, a tako lepe in 
ganljive spomine na otroš-
tvo. »Punčka je imela rdečo 
oblekico, vendar že vso zgri-
zeno od moljev. Novo ji je 
sešila sorodnica."
Punčko in njeno zgodbo je 
Vida predstavila tudi na obč-
nem zboru društva izgnan-
cev. Ljudje so bili navdušeni 
in ganjeni. Slika te punčke 
je v muzeju v Mošnjah, ori-
ginal pa bo Vida seveda 
obdržala, saj je ne bi dala za 
nič na svetu.

Spomini Vide Janc
Letos je minilo 70 let, kar so se izgnanci iz Mošenj vrnili na svoje domove. Med njimi je bila tudi Vida 
Janc, ki so jo že teden dni pred zloglasnim 4. aprilom 1944 skupaj z mamo izgnali v Burghausen.

Vida Janc s punčko, dragocenim spominom na svoje otroške dni

Marjana Ahačič

»V taborišču smo izvedeli za 
bombardiranje Hirošime. 
Vedeli smo, da to slej ko 
prej pomeni konec vojne. 
Tretjega septembra smo 
imeli sklic in razdelili so 
nam spravke. Ruski pisar je 
za kraj mojega bivanja naro-
be napisal ime Radovljice. 
Opozoril sem ga, a napake 
ni hotel popraviti. Še zdaj jo 
imam, na njej namesto 
Radovljica piše Radovica. 
Slovence in kakih sto drugih 
ujetnikov so takoj izpustili, 
Nemce, oficirje in pripadni-
ke SS pa ne,« začetek svoje 
poti domov opisuje leta 1925 
rojeni Valentin Arh iz Kam-
ne Gorice. Sedemnajst let je 
bil star, ko so ga februarja 
1943 vpoklicali v nemško 
delovno službo. Po treh 
mesecih v taborišču na 
Tirolskem je bil razporejen 
v vojašnico na Bavarskem in 
dodeljen topniški enoti, s 
katero se je po usposabljan-
ju odpravil na Norveško. 
Oktobra istega leta je bil 
dodeljen vodu težkih topov v 

Bogstadtu, v začetku avgus-
ta naslednje leto pa je prišel 
na vzhodno fronto. Prek 
Berlina do Lodža so jih pri-
peljali kar v tovornih vago-
nih, piše Saša Florjančič, 
kustosinja Kovaškega muze-
ja v Kropi, avtorica kropar-
skega dela razstave Pot 
domov, v kateri so predstav-
ljene življenjske zgodbe treh 
domačinov. Ob Arhu še Lov-
ra Kapusa iz Kamne Gorice, 
(1896–1965), ki so ga leta 
1915 vpoklicali v avstrijsko 
vojsko, in Justina Ažmana 
iz Krope (1910–1991), ki so 
ga kot dejavnega komunista 
poslali v nemško koncentra-
cijsko taborišče Dachau.
"Jaz sam ne vem kolikokrat 
se jaz spomnim na vas, dra-
ge starše in sorodnike in si 
primišljujem takole zvečer, 
ko sonce zahaja ...  Jaz ne 
vem kaj bo z nami? Zelo 
bomo srečni ako bomo priš-
li še kdaj v našo drago 
domovino, k svojim dragim 
staršem ... Spominjam se 
tudi na ono pesem, ki nam 
pravi: Koliko jih je kso so si 
voščili, da bi še danes na 

svetu bili, pa so se od nas 
ločili, zdaj že v grobu leže 
mrtvi!!" je zapisano v žep-
nem koledarju, kamor je 
Lovro Kapus od konca leta 
1917 zapisoval najpomem-
bnejše dogodke iz časa nje-
gove vojne poti in ujetništva 
v Italiji. Ob vpoklicu v avs-
trijsko vojsko spomladi 1915 

je bil 19-leten žebljar. Konec 
vojne je dočakal ob Gard-
skem jezeru, kjer je prišel v 
italijansko vojno ujetništvo, 
kjer je skupaj s sotrpini pre-
kopaval mrtve vojake. 
Domov v Kamno Gorico se 
je vrnil 28. marca 1920. V 
ujetništvu je preživel 16 
mesecev in 24 dni.

"Ob osvoboditvi taborišča, 
po tem, ko se je vsa reč že 
nekoliko pomirila, je veljal 
moj obisk v eno prvih mojih 
"komand" koncem leta 
1942, slovitemu krematori-
ju. Najprej sem si ogledal 
vse zgornje prostore, v kate-
rih sem sodeloval pri napel-
javi vodovoda, posebno 

pozornost pa mi je zbudil 
tako imenovani "Brause-
bad", če se ne motim, s štiri-
mi prhami, v katere pa vode 
niso napeljali .... Norost. 
Norost, norost, norost. Pol-
no norosti, ki ji ni videti 
konca!" se glasi zapis v 
Dahavskih dogodivščinah, 
ki jih je v Plamenu, glasilu 
Tovarne vijakov Plamen 
Kropa, v sedemdesetih in 
osemdesetih letih objavljal 
Justin Ažman. V začetku 
leta 1941 je bil poslan v tabo-
rišče Ivanjice v Srbijo, prve-
ga marca 1942 pa odpeljan v 
koncentracijsko taborišče 
Dachau. Domov v Kropo se 
je vrnil 6. junija 1945, kjer je 
do upokojitve opravljal več 
uradniških služb, po tem pa 
je bil nekaj let celo upravnik 
Kovaškega muzeja.
 Zgodbe o vračanju vseh 
treh, Lovra Kapusa, Justina 
Ažmana in Valentina Arha, 
so predstavljene na razstavi 
v Kovaškem muzeju v Kro-
pi. Predstavili so jih na 
odprtju razstave sredi sep-
tembra. Slovesnosti se je 
udeležil tudi Valentin Arh.

Zgodbe o poti domov
Lovro Kapus iz Kamne Gorice, Justin Ažman iz Krope in Valentin Arh iz Kamne Gorice – italijanski vojni ujetnik, interniranec v nemško koncentracijsko 
taborišče Dahcau in ruski vojni ujetnik na Poljskem. Povezuje jih težka izkušnja vojne in srečno dejstvo, da so se vendarle vrnili domov. Njihove zgodbe 
so predstavljene na razstavi v Kovaškem muzeju. 

Marjana Ahačič

"Kot običajno začenjamo 1. 
oktobra s 70 novimi naslovi, 
od tega je 15 pesniških zbirk, 
in sicer smo letos izbrali štiri 
"domoznanske" pesnike, 
torej tiste, ki ustvarjajo (ali 
so ustvarjali) v štirih naših 
občinah: Ivan Hribovšek 
(Radovljica), Valentin Cun-
drič (Gorje), Marija Mencin-
ger (Bohinj), Janez Petkoš 
(Bled), in enega klasika: 
Janeza Menarta. Med proz-
na dela smo tokrat dali 
romane, ki opisujejo lepoto 
avstralske divjine in njenih 
prebivalcev, ki jih oblikuje 
prav neprestan boj z naravo. 
Drugi sklop zajema dela, ki 
govorijo o močnih posamez-
nikih v zadnji polovici svoje-
ga življenja, torej o starostni-
kih, ki na večer iz svojega 
življenja iztisnejo vse najlep-
še, kar premorejo. Velik 
delež predstavljajo tudi dela 
slovenskih avtorjev, ki so 
tako ali drugače posebna, 
zanimiva in zato vredna bra-
nja," pojasnjuje knjižničarka 
Barbara Klinar, ki vodi akci-
jo Ta veseli knjižnic svet.
"Vsako leto se trudimo, da bi 
zadovoljili čim večji krog bral-
cev, zato so dela tudi letos 
žanrsko raznovrstna, na sez-

namu so romantične zgodbe, 
resnične izpovedi, kriminalni 
zapleti, humoreske in druž-
beno kritična razmišljanja, s 
strokovnega oddelka pa bral-
ce čaka pustolovščina v pis-
mih, ki na poseben način raz-
kriva, kako deluje naš svet."
Lani je v akciji sodelovalo 
143 bralcev, od katerih jih je 
kar 130 prebralo vsaj sedem 
naslovov s seznama. Skupaj 
so prebrali in ocenili 1423 
naslovov. Najbolj prizadev-
na bralka je prebrala 60 del 
od predlaganih 70. Kot je 
povedala Klinarjeva, so bral-
ci knjige hkrati tudi ocenje-
vali in skrbno beležili svoje 
misli in razmišljanja. Naj-
bolj bran in hkrati tudi naj-
bolje ocenjen je bil tako 
roman Jojo Moyes Ob tebi, 
med domačimi avtorji pa so 
izstopala dela Nani Kušar in 
Igorja Karlovška. S poezijo 
sta bralce pritegnila predv-
sem Ciril Zlobec in Bina 
Štampe Žmavc.
"Prav vsak naslov je našel 
svojega bralca, vsaka misel 
nam je dobro dela, vsaka 
ocena je bila upoštevana. 
Veseli smo bili tudi knjižnih 
predlogov, ki bodo obogatili 
naš izbor v prihodnjih letih. 
Oktobra torej začnemo z 
novo sezono.

Veseli knjižni svet
V Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica 
od 1. oktobra letos do maja prihodnje leto poteka 
že šesta sezona akcije spodbujanja branja za 
odrasle bralce z naslovom Ta veseli knjižni svet.
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9. oktobra
PREDSTAVA ZA OTROKE ob 17.00: MAČEK MURI IN MUCA MACA, 
Linhartova dvorana, Radovljica

PREDAVANJE ob 18.00: ALI SMO POSTALI DRUŽBA STRAHU?, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

10. oktobra
KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA ob 10.00: KUHARSKA DELAVNI-
CA ZA OTROKE, Vila Podvin*

KONCERT ob 19.00: MePZ LJUBNO Z GOSTI VOKALNI NONET PLA-
MEN KOVOR, Dvorana športnega društva Ljubno

KINO ob 18.00: POPOLN DAN, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.00: POT DO SLAVE, Linhartova dvorana Radovljica*

11. oktobra
KONCERT ob 17.00: VOX CARNIOLA JESENICE – KONCERT TREH 
ZBOROV, Baročna dvorana Radovljiške graščine 

KINO ob 18.00: POT SO SLAVE, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.15: POPOLN DAN, Linhartova dvorana Radovljica*

12. oktobra
KINO ob 20.00: ČAROVNIJA V MESEČINI, Linhartova dvorana Radovljica*

13. oktobra
POGOVOR ob 19.30: LJUBEZEN: ČUDEŽ DUŠE IN TELESA, Knjižnica A. 
T. Linharta, Radovljica

14. oktobra
DRUŽENJE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

KINO ob 19.00: EX MACHINA, Linhartova dvorana Radovljica*

15. oktobra
PRAVLJICA IN DELAVNICA ob 17.00: MALA SOVICA, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

GLASBENI NASTOP ob 18.30: JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE 
ŠOLE, Muzej Avsenik, Begunje na Gorenjskem

GLASBENI VEČER ob 20.00: NOCOJ JE EN LEP VEČER, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

16. oktobra
KONCERT ob 19.00: JUBILEJNI KONCERT OB 50-LETNICI DELOVANJA 
MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA PODNART in PROSLAVA OB KRAJEV-
NEM PRAZNIKU, Kulturni dom Podnart

KINO ob 18.00: J¼  SE PROFESOR, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.15: UTRIP LJUBEZNI, Linhartova dvorana Radovljica*

17. oktobra
PLANINSKI POHOD: PD Radovljica, Pohod na Zahomec

KINO ob 18.00: NERAZUMEN ČLOVEK, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.00: J¼  SE PROFESOR, Linhartova dvorana Radovljica*

18. oktobra
KONCERT ob 19.00: PEVSKI ZBOR MUSICA VIVA KRANJ-PRIMSKOVO 
Z GOSTI ANGLEŠKIM PZ THE VOICE OF THE PEOPLE, Baročna dvora-
na Radovljiške graščine 

DRUŽENJE S PLESOM od 18.00 do 22.00: DRUŽENJE POD AVSENIKO-
VO MARELO, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem

KINO ob 18.00: UTRIP LJUBEZNI, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.00: NERAZUMEN ČLOVEK, Linhartova dvorana Radovljica*

19. oktobra
KINO ob 19.00: AMY, Linhartova dvorana Radovljica*

20. oktobra
PREDSTAVITEV ob 19.30: POETIKA GOZDA – Brigita Mulej Požegar bo 
predstavila svoj način povezovanja klasičnega in sodobnega slikars-
tva, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

21. oktobra
DRUŽENJE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

KINO ob 19.00: POBESNELI MAX - CESTA BESA, Linhartova dvorana 
Radovljica*

22. oktobra
PRAVLJICA IN DELAVNICA ob 17.00: ČUDEŽNO ZDRAVILO, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

GLASBENI DOGODEK ob 18.00: DAR SRCA, Linhartova dvorana Rado-
vljica*

23. oktobra
PREDAVANJE ob 18.00: VAŠE MNENJE JE ZA NAS POMEMBNO: LAŽI 
IN ZAVAJANJA MODERNEGA MARKETINGA, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

KinoKrompir ob 18.00: RIBBIT, Linhartova dvorana Radovljica* 

KinoKrompir ob 20.00: ČRNA MAŠA, Linhartova dvorana Radovljica*

9. oktobra–6. novembra
24. oktobra

KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA ob 10.00: KUHARSKA DELAVNI-
CA ZA ODRASLE, Vila Podvin*

KinoKrompir ob 16.00: RIBBIT, Linhartova dvorana Radovljica* 

KinoKrompir ob 18.00: JEM IN HOLOGRAMI, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

KinoKrompir ob 20.00: ČRNA MAŠA, Linhartova dvorana Radovljica*

25. oktobra
KONCERT ob 18.00: ŽENSKI PEVSKI ZBOR LIPA, Baročna dvorana 
Radovljiške graščine

KinoKrompir ob 16.00: RIBBIT, Linhartova dvorana Radovljica* 

KinoKrompir ob 18.00: JEM IN HOLOGRAMI, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

KinoKrompir ob 20.00: SVOBODNA ŠOLA, Linhartova dvorana Rado-
vljica*

26. oktobra
GLEDALIŠČE ob 19.30: MRTVEC PRID PO LJUBICO, Linhartova dvora-
na Radovljica*

27. oktobra
POGOVOR ob 19.30: DUŠA METULJA PRIPOVEDUJE – GOSTJA VEČERA 
BO ALENKA ERZAR ŽEPIČ, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

KinoKrompir ob 16.00: RIBBIT, Linhartova dvorana Radovljica* 

KinoKrompir ob 18.00: JEM IN HOLOGRAMI, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

KINO ob 20.00: DAJVA SE DOL, Linhartova dvorana Radovljica*

28. oktobra
PREDAVANJE ob 18.00: POETIKA GOZDA, predavanje akademske sli-
karke Brigite Mulej Požegar, Galerija Šivčeva hiša

KinoKrompir ob 16.00: HOTEL TRANSILVANIJA 2, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

KinoKrompir ob 18.00: PAN: POTOVANJE V DEŽELO NIJE, Linhartova 
dvorana Radovljica* 

KINO ob 20.00: DAJVA SE DOL, Linhartova dvorana Radovljica*

29. oktobra
KinoKrompir ob 16.00: HOTEL TRANSILVANIJA 2, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

KinoKrompir ob 18.00: PAN: POTOVANJE V DEŽELO NIJE, Linhartova 
dvorana Radovljica* 

KINO ob 20.00: ŠIŠKA DELUXE, Linhartova dvorana Radovljica*

30. oktobra
KULINARIČNA PRIREDITEV od 16.00: OKUSI RADOL© CE, degustacije 
in sejem lokalnih dobrot in glasbeni spremljevalni program, pred 
Lambergh Château & Hotel, Dvorska vas

KinoKrompir ob 16.00: HOTEL TRANSILVANIJA 2, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

KinoKrompir ob 18.00: PAN: POTOVANJE V DEŽELO NIJE, Linhartova 
dvorana Radovljica* 

KINO ob 20.00: ŠIŠKA DELUXE, Linhartova dvorana Radovljica*

31. oktobra
KinoKrompir ob 16.00: HOTEL TRANSILVANIJA 2, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

KinoKrompir ob 18.00: SVOBODNA ŠOLA, Linhartova dvorana Radov-
ljica* 

KinoKrompir ob 20.00: ŠKRLATNI VRH, Linhartova dvorana Radov-
ljica*

26. do 30. oktobra
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI od 10.00 do 13.00: POČITNIŠKE DEJAVNO-
STI ZA OTROKE V VILI ČIRA ČARA, Poljče, Begunje na Gorenjskem

1. novembra
KinoKrompir ob 16.00: HOTEL TRANSILVANIJA 2, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

KinoKrompir ob 18.00: SVOBODNA ŠOLA, Linhartova dvorana Radov-
ljica* 

KinoKrompir ob 20.00: ŠKRLATNI VRH, Linhartova dvorana Radovljica*

BOLŠJAK od 9.00–13.00 Linhartov trg

3. novembra
POTOPIS ob 19.30: MAROKO,   POTOPISNO PREDAVANJE JELENE 
HORVAT, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

4. novembra
DRUŽENJE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta, Radov-
ljica

5. novembra
PREDSTAVA ZA OTROKE ob 17.00: RAZVAJENKA, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

6. novembra
ZA OTROKE ob 18.00: SPREVOD NOVEMBRSKIH KRESNIČK, Begunje

Razstave:
POGLED SKOZI RIBJE OKO, Simon Senica, fotografska razstava, foto-
grafska galerija Pasaža, Radovljiška graščina (od 1. do 31. oktobra) 

DRUŠTVENA PREGLEDNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 2015, fotograf-
ska galerija Pasaža, Radovljiška graščina (od 1. do 30. novembra)

ČEBELA V UMETNOSTI, prodajna razstava del slovenskih umetnikov 
za promocijo mednarodnega dneva čebel, Čebelarski muzej (od 10. 
septembra do 31. decembra)

VELIKA NARAVA, slikarska razstava akademske slikarke Brigite Mulej 
Požegar, Galerija Šivčeva hiša (do 1. novembra)

JAZBEC IN PRIJATELJI/STRIP, razstava Marka Kocipra, Galerija Šivčeva 
hiša (od 6. novembra do 6. decembra)

Z zvezdico (*) so označene prireditve z 
vstopnino.
Več informacij o posameznih prireditvah je 
na voljo na spletni strani www.radolca.si/
kaj-poceti/. Dogodke za objavo v napove-
dniku pošljite po elektronski pošti na turi-
zem@radolca.si. Za tedensko obveščanje 
o dogodkih se prijavite na naš elektronski 
naslov. Organizatorji prireditev si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

Prihodnjo soboto, 16. oktobra, priljubljena pevka Manca 
Izmajlova v žirovniški Dvorani pod Stolom pripravlja večji 
koncert. Naslov prireditve je Pesmi mojih krajev, na njej pa 
bo nastopila z gosti, med katerim bodo Mešani pevski zbor 
F. Prešeren, zbor OŠ Žirovnica, harmonikar Tomaž Cilenšek 
ter Aleksander Mežek kot posebni gost koncerta. Solist na 
violini bo Benjamin Izmajlov.

Manca Izmajlova v Dvorani pod Stolom

Konec septembra se je v Knjižnici A. T. Linharta zaključila 
letošnja akcija Polatavci, v kateri je sodelovalo kar 133 osno-
vnošolcev, starih od 7. do 12. let, ki so od 10. junija do 10. 
septembra brali 30 dni po 30 minut na dan. Na zaključni 
prireditvi so si v Linhartovi dvorani za nagrado ogledali 
predstavo Samotni otok z dvema »norima znanstveniko-
ma« ter prejeli priznanje in majico.

Poleti so pridno brali

Tretje leto zapored se gostinci pod taktirko Turizma Radov-
ljica pripravljajo na november, ki je veljal za čas z zelo slabim 
obiskom gostinskih lokalov, lansko leto pa se je izkazalo, da 
so prav na račun skupne akcije v lokale privabili nadpovpreč-
no število gostov. To je, poleg splošne promocije kulinarike 
v občini, tudi namen akcije. Tudi letos bo deset gostinskih 
obratov ponujalo menije iz lokalnih sestavin po enotni ceni 
15 evrov. Poskrbeli bodo za sledljivost živil ter tudi za dodat-
ne prireditve čez mesec. Otvoritveni dogodek, ki poteka vsa-
ko leto na drugi lokaciji, bo tokrat ob dvorcu Drnča. Tam bo 
v petek, 30. oktobra, od 16. ure dalje potekala tržnica lokal-
nih dobrot, na kateri bodo svoje izdelke predstavili kmetje, 
sadjarji in čebelarji iz občine in njene okolice, ki so pomem-
bni partnerji restavracij v projektu. Z degustacijami izdelkov 
bodo obiskovalce prepričali, da so njihovi izdelki zares oku-
sni in tudi zdravi. Živahno vzdušje bo pričarala glasbena 
gostja Nuša Derenda, gostinci pa bodo poskrbeli za okusno 
presenečenje. Gostinci bodo ob odprtju s skupnimi znanji 
in močmi pripravili večerjo s petimi hodi, kjer se bosta pre-
pletali tradicionalna in sodobna slovenska kuhinja. Letos 
pripravljajo tudi nekaj novosti, kot so posebna igra za naj-
bolj zveste goste v novembru, zbiranje starih receptov in 
pozivanje k deljenju kulinaričnih doživetij s prijatelji, s čimer 
si obiskovalci lahko zagotovijo mesto na zaključni večerji, ki 
bo 4. decembra v Joštovem hramu v Podnartu. Za več infor-
macij pa Turizem Radovljica predlaga, da jim sledite na 
spletni strani ter na družabnih omrežjih.

Meniji bodo tudi letos lokalni

Bogata ponudba potovanj, izletov, počitnic,  
avtobusnih in taxi prevozov 24/7  I  TEL. 031 205 611

Za vse rezervacije v mesecu oktobru in novembru 
odobrimo dodatni POPUST 20 EUR (po rezervaciji).

Prijazno vabljeni v našo poslovalnico  
na Ljubljansko cesto 7 na Bledu (v hotelu Krim).

 www.bledtours.si
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SKLENI PAKET MLADI S SuPEr ugoDNoSTMI:

Dobroimetje v višini 25 EUR za nakup v trgovinah Spar in Interspar ali bon v vrednosti 

35 EUR za nakup v športnih trgovinah Extreme Vital ali na www.extremevital.com • 

30 % popust na avtomobilsko zavarovanje (AO in AO-plus) in 15 % popust na kasko 

zavarovanje pri zavarovalnici GENERALI d.d. • Super popusti pri Telemachu na telefone 

Lenovo • Brezplačna vključitev v Varuh zdravja, kjer te čaka še: bon Vzajemne za 15 

€ za ostala zavarovanja Vzajemne, bon za 10 % popust ob sklenitvi zavarovanja Tujina 

Multitrip in super majica Vzajemne.

25€

www.spar.si

dobroimetja BOn
35€

www.extremevital.com

S U P E R 
P O P U S T I
N A  T E L E F O N E

www.telemach.si

na avtomobilsko 
zavarovanje

–30 %
www.generali.si

ali in in

oSNoVNo
NI DoVoLJ
Paket za mlade in najcenejše

dopolnilno zavarovanje.

POSlOVAlnIcA RADOVljIcA  
Kranjska cesta 1
4240 Radovljica 
tel.: 04 53 37 690
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Visoko kakovostna semena za 
učni vrt sta podarila družba 
Moro&Kunst in inštitut Ekose-
mena, nekaj pa so jih že pride-
lali sami. Svoje gredice na vrtu 
obdelujejo otroci iz radovljiš-
kih osnovnih šol in vrtcev, dija-
ki Biotehniškega centra Naklo 
in uporabniki CUDV Radovlji-
ca, ki so na srečanju tudi pred-
stavili svoje dejavnosti.
"Otroci so nad vrtom v glav-
nem zelo navdušeni", je 

zadovoljen Aleš Jezeršek, 
skrbnik radovljiškega biodi-
namičnega vrta. "Posebej 
všeč jim je bilo, kadar smo 
počeli kaj ustvarjalnega, na 
primer pletli kompostnike 
ali izdelovali brezove metle. 
Malo manj navdušeni so bili 
nad pletjem, kar je običajno, 
sicer pa radi pridejo in pre-
živijo del dopoldneva zunaj, 
da niso vezani le na učilnice 
in strog šolski red." 
Program je občina letos 
nadgradila s projektom 

Uporabna zelišča, ki ga je 
vodila Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske. Obisko-
valci vrta – tudi do sto se jih 
zvrsti v enem tednu, od mal-
čkov iz vrtca do upokojencev 
– so spoznavali različna 
zdravilna zelišča, načine pri-
prave čajnih mešanic ter 
praktično uporabo zdravil-
nih zelišč v domači lekarni, 
obiskali so tudi zeliščarsko 
kmetijo na Kozjanskem. 
Tudi načrtov za naslednje leto 
ne manjka. "Želimo se ukvar-

jati tudi z biodinamičnim 
čebelarjenjem; tovrstna zna-
nja se žal hitro izgubljajo, mi 
pa bi jih radi ohranili in nad-
gradili," pravi Maja Kolar. 
"Upamo, da bo že drugo leto 
na našem vrtu stal tudi čebel-
njak in kdo ve, morda bomo 
že lahko imeli tudi kokoši."
Za vzdrževanje vrta, nadalje-
vanje izobraževanj in posta-
vitev lope je v letošnjem 
občinskem proračunu zago-
tovljenih približno 27 tisoč 
evrov.

Predstavili dobrote  
s šolskega vrta

31. stran

Biodinamični učni vrt se počasi pripravlja na zimo.

Dr. Maja Kolar, strokovnjakinja za biodinamično 
kmetovanje, Irena Moro, direktorica podjetja Moro&Kunst, 
in radovljiški župan Ciril Globočnik. / Vse fotografije: Gorazd Kavčič
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