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Marjana Ahačič

Letos sodeluje 13 ponudni
kov: Gostilna Kunstelj, Gos
tilna Lectar, Izletniška kme
tija Globočnik, Grajska gos
tilnica, Restavracija Tulipan, 
Restavracija Krek, Joštov 
hram, Vila Podvin, Restav

racija Lambergh, Gostišče 
Draga, Gostilna in restavra
cija Avsenik "pri Jožovcu", 
Gostilna Avguštin, Gostilna 
Pr` Tavčar, in sicer z različ
nimi meniji iz lokalnih se
stavin po enotni ceni 16 
evrov. Ob tem so na zavodu 
Turizem Radovljica pripra

vili še pester spremljevalni 
program.
Obiskovalci restavracij ves 
november lahko zbirajo 
nalepke in si na ta način 
zagotovijo brezplačno za
ključno večerjo, ki bo letos v 
Gostišču Draga, hkrati pa 
sodelujejo v žrebanju za 

lepe nagrade. Vsako nedeljo 
bo v Vili Podvin predstavitev 
in degustacija gorenjskih 
sirarn, vsak torek pa v gostil
ni Lectar voden ogled lectar
ske delavnice s pokušino 
medenjakov in medice. 

November v znamenju 
Okusov Radol'ce
Ves november bodo gostilne in restavracije v radovljiški občini ponujale poseben, lokalni meni, 
katerega posebnost je, da sestavine zanj prihajajo od lokalnih pridelovalcev in ponudnikov. Okusi 
Radol'ce so se začeli prejšnji petek z otvoritvenim dogodkom v Vili Podvin v Mošnjah, nadaljevali pa 
se bodo ves november.

Ekipa kuharskih mojstrov Okusov Radol'ce 2016, ki bo v novembru skrbela za vrhunsko kulinarično ponudbo na krožnikih 
trinajstih gostiln v občini.

45. stran

Marjana Ahačič

Občina Radovljica vabi na 
četrto javno razpravo v okvi
ru priprave Celostne pro
metne strategije Občine 
Radovljica, ki bo v torek, 8. 
novembra, ob 18. uri v Kul
turnem domu v Podnartu. 
Namenjena bo oblikovanju 
vizije in iskanju ukrepov za 
preureditev prometnih in 
drugih javnih površin v 
občini. V tem mesecu bo 
izvedena še javna delavnica 
o ukrepih, ta bo predvido
ma 22. novembra ob 17. uri 
v prostorih KS Lesce. Vabi
lo bo objavljeno na občin

skih spletnih straneh. Obči
na Radovljica je skladno z 
evropskimi smernicami v 
letošnjem letu pristopila k 
izdelavi celostne prometne 
strategije. Gre za strateški 
dokument, ki je namenjen 
reševanju izzivov občine na 
področju urejanja prometa 
s poudarkom na zagotavlja
nju dobrih pogojev za ran
ljivejše udeležence v pro
metu, kot so pešci in kole
sarji, in spodbujanju upora
be trajnostnih prevoznih 
sredstev. Naložbo sofinan
cirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz kohe
zijskega sklada.

Javna razprava 
in delavnica 
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Spomin na 
Almiro in 
Plamen
V sklopu skupne gorenjske 
razstave Naše tovarne, naš 
ponos je predstavljena tudi 
zgodovina Almire in 
Plamena.

stran 7

Zbiralniki za 
e-odpadke
Občina Radovljica je prejela pet 
uličnih zbiralnikov za odslužene 
manjše električne aparate in 
elektronsko opremo. Nameščeni 
bodo v Radovljici, Lescah, 
Begunjah, Podnartu in Kamni 
Gorici.

stran 9

OBČINSKE NOVICE

Lesnopredelovalni 
center že v dveh letih
Občinski svet je že potrdil 
investicijski elaborat in spre-
jel osnutek odloka za skleni-
tev javno-zasebnega partner-
stva pri izvedbi projekta.

stran 3

OBČINSKE NOVICE

Proračun v javni 
obravnavi
Občinski svet je potrdil 
osnutka proračunov za leti 
2017 in 2018. Največja inve-
sticija je dokončanje nove 
knjižnice.
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OBČINSKE NOVICE

Dva nova defibrilatorja
Tik pred prazniki sta bila na 
Vurnikovem trgu in v Ljub-
nem nameščena nova avto-
matska defibrilatorja.

stran 4

ZANIMIVOSTI

Neverjetna 
osemdesetletnica
Marjanca Bešter je za osem-
deseti rojstni dan skočila s 
padalom v tandemu in na 
veliki šmaren preplezala 
severno triglavsko steno.

stran 14
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Marjana Ahačič

Za območje Graben ob gra-
moznici in v neposredni 
soseščini Zbirnega centra 
Radovljica, kamor želijo pre-
seliti še radovljiško Komu-
nalo, so že pripravljeni pro-
storski akti, ki na površini 
devet hektarov omogočajo 
gradnjo večjega lesnoprede-
lovalnega centra, v katerem 
bi odprli petdeset novih 
delovnih mest. Petdeset 
milijonov evrov vredni les-
nopredelovalni center naj bi 
po napovedih župana zrasel 
najkasneje v dveh letih. 
Na oktobrski seji pa svetniki 
potrdili tudi investicijski ela-
borat vzpostavitve lesno pre-
delovalnega centra in spreje-
li osnutek odloka o ugotovi-
tvi javnega interesa za skle-
nitev javno-zasebnega part-
nerstva in izvedbo projekta 
vzpostavitve lesnopredelo-
valnega centra. Zasebni par-
tner, ki bo center gradil, naj 
bi bil izbran na razpisu pri-
hodnje leto. Vložek občine 
predstavljajo zemljišča, vlo-
žek zasebnega partnerja pa 
sredstva za izgradnjo lesno-
predelovalnega centra.
Na pobudo župana Cirila 
Globočnika so predstavniki 
občine, župan, direktorica 
občinske uprave s sodelavci, 
direktor radovljiške Komu-
nale in štirje občinski svet-
niki, obiskali podjetje ESOL 
v Črnomlju, katerega osnov-
na dejavnost je predelava 
lesa, glavni proizvod pa so 
pohištvene masivne plošče 
iz trdih lesov. Podjetje ima 
160 zaposlenih, pred petimi 
leti pa so s 5,5-milijonsko 
investicijo zgradili še elek-
trarno na lesno biomaso, ki 

proizvede en megavat elek-
trike in štiri megavate toplo-
te. Električno energijo odda-
jajo v omrežje, toploto pa 
uporabijo za sušenje lesa. 
Gre za sistem, ki je tehnolo-
ško in dimenzijsko skoraj 
identičen kogeneraciji, ki je 
predvidena v sklopu načrto-
vane izvedbe sistema daljin-
skega ogrevanja na lesno 
biomaso v Radovljici.
Ogleda projekta v Črnomlju 
so se sicer udeležili le štirje 
člani 26-članskega občin-
skega sveta Radovljice: Jer-
nej Kolman, Mark Toplak, 
Simon Resman in Tomi 
Kržišnik, ki so bili z vide-
nim zadovoljni. »Ogleda 
sem se udeležil, da bi dobil 
potrditev, da gre za dober 
projekt. Nikakor namreč ne 
bi želel, da se bi nam zgodi-

lo kaj takšnega, kot se je 
Preddvoru, kjer so obstali na 
pol poti. Zanima me le še, 
kdo bo investitor, sicer pa 
sem prepričan, da gre za 
eno pravih idej in pravo reši-
tev,« je povedal Jernej Kol-
man.
Z njim se je strinjal tudi 
svetnik Simon Resman: 
»Tako kot pri vseh projektih 
je pomembno, da vemo, 
kakšne so reference, na ta 
način zmanjšamo riziko 
problematičnih naložb. 
Zadovoljen sem s tem, kar 
smo videli.«
Projekt je posredno povezan 
tudi z načrtovanim Siste-
mom daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso Radovlji-
ca, za katerega je predvidena 
ustanovitev zadruge. Ta bo 
za kotlovnico, ki bo prav 

tako v gramoznici Graben, 
odkupovala lesni odpad pre-
delovalnega centra. Kot je 
povedal župan Ciril Globoč-
nik, želijo v Radovljici s pro-
jektom vzpostavitve lesnop-
redelovalnega obrata s siste-
mom daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso začeti že v 
prihodnjem letu. Če bo šlo 
po načrtih, bi lahko leta 
2018 na sistem že priključili 
prve odjemalce toplote, med 
katerimi bodo najprej najve-
čje porabnike, kot so dom za 
starejše občane. Za lesnop-
redelovalni center je predvi-
dena sklenitev javno-zaseb-
nega partnerstva. Občinski 
svet bo osnutek odloka o 
ugotovitvi javnega interesa 
in izvedbi projekta ter inve-
sticijski elaborat obravnaval 
še letos.

Lesnopredelovalni 
center že v dveh letih
Občinski svet je potrdil investicijski elaborat vzpostavitve lesnopredelovalnega centra in sprejel osnutek 
odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri izvedbi projekta.

Župan Ciril Globočnik, predstavniki radovljiške občinske uprave, štirje člani občinskega 
sveta in direktor Komunale Radovljica so si v petek ogledali sistem kombinirane proizvodnje 
električne in toplotne energije (kogeneracijo), kakršnega želijo vzpostaviti tudi v Radovljici.

Marjana Ahačič

Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo Zgor-
nja Gorenjska je 15. oktobra 
odkrilo dve spominski ploš-
či na stavbah na Zgornji 
Lipnici in Brdih, kjer so 
med osamosvajanjem Slove-

nije hranili orožje takratne 
Teritorialne obrambe in 
milice. 
Prvo ploščo so odkrili na 
Zgornji Lipnici na hiši Fran-
ceta Janše, pri katerem je 
bilo od oktobra 1990 do sep-
tembra 1991 skrito orožje, 
ki je zadoščalo za oborožitev 

okoli sto ljudi. Pri Janševih 
so, ko so praznili karavle 
JLA, shranili tudi min-
sko-eksplozivna sredstva; na 
Zg. Lipnici je bilo tako naj-
večje skladišče tovrstnega 
orožja na Zgornjem Gorenj-
skem, je povedal predsednik 
združenja Janez Koselj.

Drugo spominsko ploščo so 
veterani vojne za Slovenijo 
odkrili pri Vinku Fistru z 
Brd, kjer je bilo v času osa-

mosvajanja skrita oborožitev 
za en vod. Kot je povedal 
predsednik Janez Koselj, sta 
bili obe skrivališči pomem-

bni, ker sta bili na območju 
KS Lancovo, na desnem bre-
gu Save, in zato hitro dosto-
pni za potrebe tega območja.

Spominske plošče za 
hranitelje orožja
Med pomembnimi členi v procesu osamosvajanja so bili posamezniki, ki so 
na tajnih lokacijah v svojih domovih in gospodarskih poslopjih hranili 
orožje takratne Teritorialne obrambe in milice. V spomin na dogodke izpred 
četrt stoletja so sredi oktobra v radovljiški občini pripravili slovesnosti ob 
odkrivanju spominskih plošč hraniteljem orožja.

Občinski svet je potrdil odlok o ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo kot orga-
na skupne občinske uprave, ki bo začel delovati s prvim janu-
arjem prihodnje leto, če ga bo, predvidoma na novembrski 
seji, potrdil tudi nakelski občinski svet. Sedežna občina nove-
ga organa bo Radovljica, občini pa bosta sredstva za oprav-
ljanje nalog in druge materialne pogoje zagotavljali v predvi-
denem razmerju devet proti ena, pri čemer večji del pade na 
Občino Radovljica, izhodišče za izračun razmerja je predla-
gani obseg ur dela na terenu na območju Občine Naklo. Kot 
so še pojasnili na radovljiški občinski upravi, bodo naloge 
skupne uprave, inšpekcijski in redarski nadzori izvajani ob 
upoštevanju potreb in posebnosti posamezne občine usta-
noviteljice. Poudarjajo, da je prednost organiziranja služb v 
skupnih upravah tudi ta, da so upravičene do 50-odstotnega 
financiranja svojih odhodkov iz državnega proračuna.

Potrdili skupni inšpektorat z Naklim

Območno združenje Rdečega križa Radovljica konec novem-
bra organizira krvodajalsko akcijo. Kri lahko darujete v pone-
deljek, 21. novembra, od 8. do 13. ure v Kulturnem domu 
Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici ter v torek, 22. novembra, 
od 7. do 14. ure in sredo, 23. novembra, od 7. do 13. ure v 
Festivalni dvorani na Bledu. Organizatorji udeležence akcije 
prosijo, da s seboj prinesejo veljaven osebni dokument ter 
da pred odvzemom zaužijejo lahek obrok. Na Centru za 
transfuzijsko dejavnost Jesenice sicer lahko darujete kri vsak 
torek od 7.30 do 11. ure.

Krvodajalska akcija v novembru

Na predlog svetnika Blaža Trčka je radovljiški občinski svet 
sprejel sklep s stališčem občine o vpisu pravice do pitne 
vode v Ustavo RS, ki ga bodo poslali predsedniku državnega 
zbora. V sklepu je poudarjeno, naj se javnim podjetjem še 
naprej dopusti izvajanje gospodarske javne službe oskrbe 
prebivalstva s pitno vodo. »Čas je, da tudi na občinah, ki so 
zadolžene, da izvajajo gospodarsko javno službo oskrbe 
prebivalstva z vodo, sprejmemo dejstva, da voda ni samo 
vitalna dobrina, do katere imajo pravico vsi in se obravnava 
kot javno dobro, temveč postaja voda vse bolj redka dobri-
na, zanimiva za trg,« opozarja Trček. »Zato je še kako 
pomembno, da ljudje zaščitimo svoje življenje, vodo, ker 
bodo sicer velike korporacije v navezi z mednarodnimi 
finančnimi institucijami in vladami ukrepale na način, da je 
treba pitno vodo zaščititi pred ljudmi.«

Za vpis pravice do vode v ustavo

Spominska plošča na hiši Janševih na 
Lipnici / Foto: Samo Finžgar, arhiv OZ VVS

Spominska plošča na hiši Fistrovih na 
Brdih / Foto: Samo Finžgar, arhiv OZ VVS

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo 
občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsedni-
ka Republike Slovenije Boruta Pahorja že peto leto zapored 
podeljuje certifikat Mladim prijazna občina. Komisija za cer-
tificiranje mladim prijaznih občin je odločila, da si letos cer-
tifikat zaslužijo štiri občine, med njimi tudi Radovljica. Na 
razpis se je letos prijavilo osem občin. Od leta 2012, ko je bil 
certifikat prvič podeljen, ga je doslej prejelo 28 občin. Naziv 
Mladim prijazna občina prejmejo lokalne skupnosti v Slove-
niji, ki z izvajanjem ukrepov za reševanje problematike mla-
dih na lokalni ravni na področjih izobraževanja, zaposlova-
nja, stanovanjske politike, informiranja, participacije, mla-
dinskega organiziranja in mobilnosti ustvarjajo prijaznejše 
okolje za življenje in razvoj mladih. 

Mladim prijazna občina Radovljica



Deželne novice, petek, 4. novembra 2016

Občinske novice

3

Marjana Ahačič

V proračunu za prihodnje 
leto je tako načrtovanih 
nekaj manj kot dvajset mili-
jonov evrov prihodkov in 
nekaj več kot dvajset milijo-
nov odhodkov, za leto 2018 
pa 17,7 milijona evrov pri-
hodkov in odhodkov. »V 
letu 2017 predvideni investi-
cijski odhodki predstavljajo 
približno 46 odstotkov vseh, 
v letu 2018 pa 38 odstotkov. 
Delež nepovratnih sredstev 
za sofinanciranje investicij 
je nizek, ker za novo finan-
čno perspektivo 2014–2020 
javni razpisi še niso objav-
ljeni. Tudi zato je v prihod-
njem letu predlagana 
namenska zadolžitev v viši-
ni 2,5 milijona evrov, predv-
sem za dokončanje stavbe 
nove knjižnice, v letu 2018 
pa v višini 1,6 milijona 
evrov, prav tako za načrtova-
ne investicije,« je svetnikom 
pojasnila direktorica občin-
ske uprave Alenka Langus.
Med večjimi investicijami, 
ki so vključene v proračuna 
za leti 2017 in 2018, so tako 

dokončanje nove zgradbe 
knjižnice, sanacija cest po 
izgradnji komunalne infras-
trukture, program sanacije 
lokalnih cest v obdobju 
2017–2021, rekonstrukcija 
Savske ceste do območja 
zbirnega centra in gramoz-
nice, dokončanje ureditev v 
Kropi, pločnik v Podnartu in 
ob Cesti na Jezerca v Radov-
ljici, primarna in sekundar-
na kanalizacija Kamna Gori-
ca ter več drugih odsekov 
komunalne infrastrukture 
in izgradnja komunalne 
opreme v območju občin-
skega lokacijskega načrta 
Brezje.
Pri pripravi proračunov je 
občinska uprava sledila 
predvsem tem izhodiščem: 
zagotavljanje sredstev za 
zakonske obveznosti, nadal-
jevanje oz. dokončanje zače-
tih investicij, investicije, 
sofinancirane z nepovratni-
mi sredstvi, in vzdrževanje 
občinskega premoženja, je 
še pojasnila Langusova. 
Svetnik Mark Toplak, pred-
stavnik stranke SDS, je pri 
tem opozoril, da se po eni 

strani povečujejo sredstva za 
tekočo porabo, zmanjšujejo 
pa v krajevnih skupnostih, 
kjer se, kot pravi, dela pros-
tovoljno. Prav tako je opozo-
ril na krčenje že tako mini-
malnih sredstev za delovan-
je političnih strank. Tako 
njemu kot svetnici Aniti 
Vidic (Lista krajevnih skup-
nosti) se zdi problematično 
zadolževanje: "V štirih letih 
smo zadolženi za skupaj 
7500 evrov, kar se mi zdi 
pretirano, glede na dejstvo, 
da je proračun vreden 16 
milijonov. Zadolževanje sta-
ne, plačujemo obresti!"
Svetnik Branko Fajfar (Lista 
krajevnih skupnosti) pa je 
opozoril na problematiko 
realizacije proračuna na 
področju dela krajevnih sku-
pnosti. Problem je povezan 
s spremembo zakona o jav-
nih naročilih, po katerem 
mora javno naročilo za kra-
jevne skupnosti po novem 
izvesti občina. "Ta je do 
sedaj nekaj javnih naročil 
izvedla, nekaj pa še ne. 
Bojim se, da do konca leta 
realizacija ne bo bistveno 

večja kot je zdaj in bodo 
sredstva neporabljena oziro-
ma prenesena v naslednje 
leto", je že na septembrski 
seji opozoril Fajfar in dejal, 
da se nadeja, da bo občinska 
uprava z novo direktorico na 
tem področju odslej učinko-
vitejša.
Na oktobrski seji je predse-
dnik nadzornega odbora 
občine Drago Finžgar občin-
ski svet seznanil s poročilo-
ma o opravljenem nadzoru 
poslovanja Krajevne skup-
nosti Lesce in OŠ Antona 
Janše Radovljica za leto 
2015, svetniki pa so imeno-
vali nove predstavnike obči-
ne v svetu Osnovne šole Sta-
neta Žagarja Lipnica, kjer 
bodo Vesna Koselj, Bine 
Perič in Tea Beton, ter člane 
občinske volilne komisije. V 
novem štiriletnem mandatu 
so to Karmen Vnučec, pred-
sednica, Jakob Demšar, 
namestnik predsednice, čla-
nice Matilda Reš, Nina Zad-
ravec in Zvonka Fajfar ter 
namestniki članic Vesna 
Fister, Franci Kacin in Tina 
Primc.

Proračun za naslednji 
dve leti v javni obravnavi
Občinski svet je na oktobrski seji potrdil osnutka proračunov za leti 2017 in 2018 in ju posredoval v 
javno obravnavo. Največja investicija je dokončanje nove knjižnice, za kar se bo občina zadolžila za 
2,5 milijona evrov v prihodnjem letu in 1,6 milijona v letu 2018.

Marjana Ahačič

Sistem zazna približevanje 
udeležencev iz več smeri ter 
jih s pomočjo rumenih utri-
palcev na kontrastni tabli 
opozarja na nevarnost trka v 
realnem času. Na križišču 
so tako postavljene štiri eno-
te sistema s senzorji in sve-
tlobnimi prikazovalniki. 
"Kadar se po stranski cesti 
križišču približuje prometni 
udeleženec, ga rumeni utri-
palci začnejo opozarjati na 
približevanje križišču. Če se 
na prednostni cesti proti kri-
žišču sočasno prav tako gib-
lje vozilo, začnejo utripalci 
enote na prednostni cesti 
opozarjati voznika na poten-
cialno nevarnost trka. Enoti 
na prednostni cesti prav 
tako opozarjata voznike v 
primeru prekoračitve hitro-
sti. Enote sistema COPS@
road medsebojno brezžično 
komunicirajo, sistem pa je 
povezan z nadzornim strež-

nikom, ki mu posreduje sta-
tistične podatke o prometu, 
kot so gostota prometa, hit-
rost vozil itd. Poudariti je 
treba, da sistem ni nadome-

stilo za semafor in v nobe-
nem primeru udeležencem 
ne določa prednosti. Gre 
izključno za opozorilni sis-
tem, ki voznike v realnem 

času opozarja na nevarnost 
trka na nevarnih prometnih 
točkah," je pojasnil Peter 
Korun iz podjetja A.s.K, kjer 
so sistem razvili.
Po podatkih radovljiških 
policistov so na križišču Lju-
bljanske in Kranjske ceste v 
zadnjih petih letih zabeležili 
12 prometnih nesreč, med 
njimi tudi eno tudi s smrt-
nim izidom. Primarna raz-
loga za prometne nesreče 
sta bili predvsem slabša pre-
glednost križišča ter poveča-
na hitrost vozil po prednost-
ni cesti. Radovljiški župan 
Ciril Globočnik je otvoritvi 
zato poudaril, da postavitev 
sistema v omenjeno križišče 
predstavlja pozitiven prispe-
vek k izboljšanju varnosti 
prometnih udeležencev na 
tem obremenjenem križiš-
ču. Sredstva zanj sta prispe-
vali občina in Zavarovalnica 
Triglav, ki bo v letošnjem 
letu podprla postavitve tovr-
stnih sistemov na nevarnih 
prometnih točkah v 12 obči-
nah po Sloveniji, kjer obsta-
ja povečana nevarnost trkov, 
je povedala direktorica 
območne enote Kranj Zava-
rovalnice Triglav Janka Pla-
ninc.
Dve enoti sistema na križiš-
ču Ljubljanske in Kranjske 
ceste se napajata na sončno 
energijo, dve pa sta priklju-
čeni na javno omrežje. Obči-
na Radovljica je za vzposta-
vitev sistema namenila 
6600 evrov.

Opozorilni sistem za 
nevarno križišče
Na križišče Ljubljanske in Kranjske ceste v Radov ljici so konec oktobra 
postavili nov opozorilni sistem, ki s svetlobnimi signali voznike opozarja na 
približevanje križišču in na prisotnost drugih udeležencev.

"Verjamemo, da bo odslej to križišče varnejše za vse 
prometne udeležence," pravi župan Ciril Globočnik, na 
fotografiji skupaj s komandirjem Policijske postaje 
Radovljica Janezom Šuštarjem, Petrom Korunom iz 
podjetja A.s.K. in Janko Planinc, direktorico kranjske 
območne enote Zavarovalnice Triglav. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Državni zbor je prejšnji 
mesec z enoletnim zami-
kom vendarle potrdil nov 
zakon o dimnikarskih stori-
tvah, ki s prihodnjim letom 
za dimnikarska podjetja 
namesto koncesij uvaja 
licence, uporabnikom pa bo 
omogočil prosto izbiro dim-
nikarske družbe. Izbrati jo 
mora do 30. junija 2017, 
sicer se šteje, da je izbral 
izvajalca, ki je na njegovem 
območju že do zdaj opravljal 
obvezno državno gospodar-
sko javno službo na področ-
ju dimnikarstva, seveda če 
je pridobil dovoljenje za 
opravljanje dimnikarskih 
storitev. Dimnikarsko pod-
jetje, ki bo izvajalo dimni-
karske storitve na njegovi 

mali kurilni napravi, upora-
bnik izbere za najmanj 12 
mesecev, če se ga kasneje 
odloči zamenjati, lahko to 
stori vsako leto do 30. junija 
za naslednje najmanj enole-
tno obdobje. 
Na ministrstvu za okolje in 
prostor poudarjajo, da licen-
čni sistem prinaša prednosti 
tudi za dimnikarske družbe, 
saj ne bodo več omejene na 
območja, niti časovno, hkra-
ti pa bodo dejavnost lahko 
opravljali tudi tisti, ki je do 
zdaj niso mogli izvajati, 
bodo pa morali izpolniti vse 
zahtevane pogoje za prido-
bitev licence. Te bodo izda-
jale in odvzemale upravne 
enote. Država bo določila 
tudi najvišje cene dimnikar-
skih storitev.
Opravljanje dimnikarskih 
storitev bo zaradi zagotavlja-
nja ciljev, kot so varstvo oko-
lja, varstvo zdravja in pre-
moženja ljudi, požarna var-

nost in energetska učinkovi-
tost malih kurilnih naprav, 
regulirano tudi v prihodnje. 
V novem zakonu so tako 
navedene tudi obveznosti 
uporabnika, da omogoči 
prvi pregled za novo vgraje-
no malo kurilno napravo, 
omogoči vpis male kurilne 
naprave v evidenco ob prvi 
izvedbi dimnikarskih stori-
tev, dovoli izvajanje dimni-
karskih storitev, omogoči 
pregled pred uporabo malih 
kurilnih naprav ob spre-
membah pri malih kurilnih 
napravah, vgradnji novih 
naprav in začetku obratova-
nja neaktivnih naprav, eno 
leto hrani zapisnik o izvede-
nem pregledu ter na podlagi 
odločbe pristojne inšpekcije 
odpravi ugotovljene pomanj-
kljivosti. 

Uporabnik dimnikarskih 
storitev lahko v primeru, da 
se njegova mala kurilna 
naprava dejansko ne upora-
blja, s tem pisno seznani 
dimnikarsko družbo, ki vne-
se ta podatek v evidenco. V 
takih primerih bo pred zače-
tkom uporabe treba opraviti 
ponovni pregled, podoben 
prvemu pregledu.
Na MOP so prepričani, da 
se bo nov sistem izkazal za 
učinkovitega in da bodo z 
njim zadovoljni tako upora-
bniki kot izvajalci. A dimni-
karji na drugi strani opozar-
jajo, da obstaja še veliko 
odprtih vprašanj, ki jih bo 
treba rešiti v podzakonskih 
aktih. Glavna pomanjklji-
vost novega zakona je po nji-
hovem mnenju možnost 
konflikta interesov oziroma 
sočasnega upravljanja stavb, 
izvajanja servisov in vgrad-
nje kurilnih naprav ter dim-
nikarskih storitev. 

Namesto koncesijskega 
uvedli licenčni sistem

Uporabniki malih kurilnih naprav bodo morali 
izvajalca dimnikarskih storitev izbrati do 30. 
junija prihodnje leto.
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Med prednostmi novega zakona ministrstvo za 
okolje in prostor navaja možnost izbire 
dimnikarske službe, določene bodo tudi najvišje 
cene storitev. Dimnikarske licence ne bodo ne 
časovno ne krajevno omejene.
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Občinske novice

Marjana Ahačič

Prejšnji torek so na stavbo 
gasilskega doma v Ljubnem 
namestili avtomatski defib-
rilator. Gre za še enega od 
defibrilatorjev v okviru pro-
jekta Oživimo srce, prek 
katerega želi Občina Radov-
ljica povečati možnost preži-
vetja v primeru srčnega zas-
toja tudi v od centra oddalje-
nih krajih. Sredstva zanj je 
prispevala trgovska družba 
Hofer. "Država nam je nalo-
žila odgovorno delo prvih 
posredovalcev. Gasilci se te 
odgovornosti zavedamo in 
vemo, da nam bo uspelo 
izpolniti pričakovanja. Upa-
mo, da bomo defibrilator 
potrebovali čim manjkrat, 
če pa ga bomo že morali 
uporabiti, naj bo to hitro in 
strokovno, tako kot znamo," 
je na priložnostni slovesno-
sti dejal predsednik PGD 
Ljubno Mitja Mladenovič.
Župan Ciril Globočnik je ob 
tem poudaril, da si Občina 
Radovljica v okviru projekta 
trudi vzpostaviti mrežo 
prvih posredovalcev po 
vaseh, kakršno je Ljubno. 
"Prepričan sem, da je defib-
rilator na pravem mestu in 
da ga boste znali in zmogli 
pravilno uporabiti," je še 
dejal Globočnik. 
Tudi Prostovoljno gasilsko 
društvo Radovljica je skupaj 
s partnerji in donatorji sledi-
lo občinskemu projektu 
zagotavljanja prosto dostop-
nih avtomatskih eksternih 
defibrilatorjev na svojem 
požarnem okolišu. Tako so 
v petek, 21. oktobra, skupaj s 
podjetjem Perina, d. o. o., in 
picerijo Matiček namestili 
defibrilator na Vurnikovem 
trgu. "Gre za točko, ki bo v 
prihodnosti ena bolj frek-
ventnih in obiskanih, že 
sedaj pa je obdana s Srednjo 
gostinsko in turistično šolo, 
avtobusno postajo in vrt-
cem," je odločitev, da defib-
rilator postavijo v neposred-
no bližino vhoda v picerijo 
Matiček, pojasnil predsed-

nik PGD Radovljica Igor 
Marijan. 
V okviru projekta se vzposta-
vlja tudi mreža prvih posre-
dovalcev, to je tistih ljudi, po 
navadi gasilcev, ki pridejo do 
bolnika prvi, še pred priho-
dom ekipe nujne medicin-
ske pomoči (NMP). "Prvi 
posredovalci prvi nudijo 
pomoč osebam v nenadnem 
srčnem zastoju ali ob neka-
terih življenjsko ogrožajočih 
stanjih, za katera so usposo-
bljeni (hude krvavitve, nena-
dna huda bolečina v prsih, 
sveža možganska kap, tujki 
v dihalih, nezavest). Njihova 
prednost je, da so bolnikom 
bliže kot ekipa NMP, kajti 

vsaka minuta je pomembna 
za preživetje bolnika, katere-
ga življenje je ogroženo. 
Zato je izobraziti prve posre-
dovalce tudi eden od 
pomembnih ciljev projekta 
Oživimo srce," poudarja 
zdravnica Tanja Leskovar, 
vodja NMP v radovljiškem 
zdravstvenem domu. 
Do začetka oktobra so tako v 
Zdravstvenem domu Radov-
ljica izobrazili 41 prvih posre-
dovalcev, dva tečaja sta pred-
videna tudi za november. 
"Trenutno so že lahko aktivi-
rani prvi posredovalci iz 
območja PGD Kropa, Pod-
nart, Srednja Dobrava, Brez-
je in Podgora. V bližnji priho-

dnosti želimo s potrebno 
opremo in lokalnim javno 
dostopnim AED opremiti že 
izobražene prve posredovalce 
s področja PGD Kamna Gori-
ca in Begunje, kjer je obča-
nom uspelo izvesti nakup 
javno dostopnega AED."
A ker tudi prvi posredovalci 
niso vedno takoj ob bolniku 
v srčnem zastoju, je zelo 
pomembno, da ima čim več 
laikov, očividcev znanje iz 
temeljnih postopkov oživlja-
nja in uporabe AED, ki si ga 
upajo uporabiti, še poudarja 
Leskovarjeva. Brezplačni 
tečaji za laike se bodo pona-
vljali vse leto po različnih 
lokacijah v občini. Informa-
cije o datumih in prijavah 
na tečaje so dostopne na 
območnem združenju RK 
(kjer sprejemajo tudi prija-
ve), na občinski spletni stra-
ni, v Deželnih novicah ter 
tudi na strani Oživimo srce 
na omrežju Facebook.

Dva nova defibrilatorja
Tik pred prazniki sta bila na območju občine Radovljica, na stavbi picerije Matiček na Vurnikovem 
trgu in na gasilskem domu v Ljubnem, nameščena nova avtomatska defibrilatorja. 

V Ljubnem je defibrilator nameščen na gasilskem domu,

... na Vurnikovem trgu v Radovljici pa tik ob vhodu v 
picerijo Matiček.

Letos je izšla knjiga avtorja 
Igorja Omerze z naslovom 
1984 – Orwellovo leto Agopa 
Stepanjana, ki nam razkriva 
srhljivo zgodbo o tajnem, 
montiranem, udbovsko-vojaš-
kem sodnem procesu, ki je 
potekal sploh ne tako davnega 
leta 1984 v Ljubljani. Na njem 
sta SDV in KOS obravnavala 
deveterico ljudi, večinoma 
glasbenike, ki so se z glasbo 
ukvarjali poklicno ali ljubitelj-
sko. Med njimi sta bila tudi 
Agop (Jakob) Stepanjan, Bol-
gar armenskega rodu, poročen 
s Slovenko, in Milan Pfajfar 
iz Radovljice. Oba sta bila v 
tistem času zaposlena kot var-
nostnika, prvi v Tržiču v 
Metalki, drugi v Naklem v 
Živilih. Obtoženi so bili 
vohunstva, širjenja sovražne 
propagande in terorističnega 
delovanja proti Jugoslaviji.
A vse našteto se nikdar ni pri-
pravljalo, niti se ni nikoli zgo-
dilo! To je bila glavna težava 
preiskovalcev in vojaškega 
tožilca, ki so na silo poskušali 
sestaviti lažne obtožnice. Ob 
tem se lahko spomnimo zasli-
šanj v Orwellovi knjigi 1984, 
kjer ni bilo dovolj, da je preis-
kovanec oziroma žrtev priz-
nal očitano mu dejanje, ki ga 
v resnici sploh ni bilo, ampak 
ga je bilo treba mučiti toliko 
časa, da je verjel, da je dejanje 
resnično storil! Obtoženci na 
procesu v Ljubljani so bili v 
času pripora nečloveško – ali 
pa bi lahko rekli tudi prav po 
človeško – mučeni. In dosojene 
so jim bile večletne zaporne 
kazni, npr.: Agopu Stepanja-
nu 9 let, Milanu Pfajfarju 8 
let. Menda jih še po sodbi niso 
pustili pri miru.
Gospa Cveta Stepanjan, 
sedaj že vdova, je po številnih 
bitkah za resnico in pravico 
zaslužna, da so njen mož in 
drugi obsojenci prišli na pro-
stost predčasno in da je s 
pomočjo te knjige in njenih 
javnih predstavitev ob izidu 
za ta proces izvedela tudi šir-
ša javnost. Zelo vztrajno pa si 
je morala prizadevati, kot 
pove oz. priznava avtor knji-
ge, tudi za to, da je njega 

V spomin in 
opomin
Milan Pfajfar
(1948–1993) 

Prejeli smo
samega pripeljala do odločit-
ve, da se spopade s to težko 
zgodbo in jo dokumentirano 
predstavi v knjigi. Tudi gospa 
Cveta je doživljala hude priti-
ske, ki so v njej za večno odti-
snjeni, težje posledice pa je 
prav tako utrpel njihov starej-
ši sin. Brez trdne podpore svo-
jih sorodnikov, posebno že 
tudi pokojne sestre Marije, jih 
ne bi zdržala. 
Zaradi dogodkov v Sloveniji 
in Jugoslaviji v letih 1988 in 
1989 (npr. proces JBTZ) in 
obračanja gospe Cvete na naše 
vse mogoče najvidnejše pred-
stavnike in druge družbeno 
angažirane posameznike, ki 
so ji prisluhnili, ji verjeli in po 
svojih močeh ukrepali, so bili 
obtoženi predčasno pogojno 
spuščeni na prostost.
Agop Stepanjan je na svobodo 
prišel kot fizični in psihični 
invalid. Umrl je na začetku 
leta 2003, star 59 let. Pokopan 
je v Zgornjih Gorjah, doma-
čem kraju svoje žene.
Milan Pfajfar je po pripovedi 
njegove sedaj že pokojne 
mame iz zapora prišel kot psi-
hična razvalina. Skrival se je 
pred ljudmi in se ni hotel z 
nikomer pogovarjati. Zaradi 
poškodb, ki so jih utrpeli nje-
govi notranji organi na zasli-
šanjih, je umrl že leta 1993, 
star 45 let.
V letu 1991 so začeli obsojenci 
procesa pravno bitko za razve-
ljavitev tega montiranega 
vojaškega sojenja. Z obnovit-
venim procesom se je zavlače-
valo. Trajalo je sedem let, da je 
Okrožno sodišče v Ljubljani 
septembra 1998 sklenilo obno-
viti proces.
Leta 2002 je Vrhovno sodišče 
obsojence delno oprostilo, del-
no pa je odredilo novo sojenje. 
Po zaslišanjih in glavni obrav-
navi je konec decembra leta 
2002 postopek ustavilo, ker je 
tožilstvo pred tem v celoti 
umaknilo obtožbo. Gospa 
Cveta pove, da je bilo najhujše 
prav spoznanje, ko so ji konč-
no dovolili vpogled v doku-
mentacijo v Arhivu Republike 
Slovenije, da so v tedaj že lepi, 
samostojni Sloveniji lažno 
razveljavili proces. 
 
Milan Pfajfar počiva v dru-
žinskem grobu na starem 
radovljiškem pokopališču, ob 
zidu, desno od kapele. Lahko 
mu prižgete svečko, posebno še 
v tem času, ko se spominjamo 
mrtvih.
 

Neva Ažman, Radolčanka, 
za tiste, ki jim ni vseeno

Marjana Ahačič

Cilj akcije je bilo tako pešce 
kot voznike opozoriti na 
nevarne odseke. Prve na to, 
da morajo biti pazljivejši, 
druge pa na to, da morajo 
biti pozornejši, sploh v teh 
jesenskih dneh, ko so dnevi 
kratki in vidljivost pogosto 
zelo slaba, opozarja Gregor 

Solce, predsednik občinske-
ga sveta za preventivo in var-
nost v cestnem prometu.
Med najnevarnejše odseke za 
pešce v občini so tako v SPV 
Radovljica uvrstili cesto za 
Verigo in Alpsko cesto v Les-
cah, Cesto na Jezerca, ki vodi 
do CUDV Matevža Langusa, 
cesti skozi Hlebce in Begun-
je, kjer ni pločnika, naselje 

Podnart, kjer dodatno nevar-
nost predstavljajo številni 
tovornjaki, odsek ceste v Lip-
nici mimo Iskre mehanizmi, 
kjer prav tako ni pločnika, 
naselje Posavec, kjer ni ozna-
čenega prehoda za pešce, 
celotno območje Dobrega 
Polja ob državni cesti ter 
odsek ceste na Lancovem 
med avtobusnima postajama. 

"Hvaležni smo gasilcem in 
policistom, ki so se odzvali 
naši prošnji za sodelovanje 
v akciji. Načrtujemo, da nas 
bo v prihodnjem letu še 
več, da bomo bolj opazni s 
svojimi pozivi k varnosti in 
strpnosti v prometu," je še 
dejal Solce, ki v tem času 
pešce še posebej opozarja, 
naj bodo na cesti kar se le 
da pazljivi. "Uporabljajte 
svetlobna odsevna telesa, 
oblačite se v svetla oblačila, 
da vas bodo vozniki lažje 
opazili. Vozniki pa se zave-
dajte, da vedno obstaja 
možnost, da iz teme nena-
doma stopi pešec, ki ga 
niste pričakovali, zato vozi-
te previdno."

Za večjo varnost pešcev
Svet za preventivo in varnost v prometu je 3. oktobra izvedel preventivno 
akcijo, s katero so želeli opozoriti na pešce kot najranljivejše udeležence v 
prometu. 
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Ivanka Korošec

Popolnoma so prenovili res-
tavracijo Center. Zamenjali 
so mize in stole, jo prebelili, 
namestili nove žaluzije ter 
zamenjali vsa svetila in dot-
rajane rešetke nad kletjo. V 
dvorani in sejni sobi Druž-
benega centra so prelakirali 
parket in namestili žaluzije, 
še letos bodo namestili novo 
LED-razsvetljavo. V kurilni-
ci so zamenjali plinsko peč; 
nova, kondenzacijska plin-
sko peč je prva tovrstna v 
Sloveniji, omogočala bo kar 
tridesetodstotni prihranek 
energenta na leto.
Ker sta bila na leškem 
pokopališču na voljo samo 
še dva prostora za žarni 
grob, je letošnja investicija 
obsegala ureditev štirideset 
novih zemeljskih žarnih 
grobov. Odstranili so trav-
no rušo, namestili filc proti 
plevelu in nasuli bel pesek. 
Odstranili so tudi grmovni-
ce, ki so jih ljudje sami 
zasajali, tako da je videz 
žarnega pokopališča zdaj 

enoten. Na delu pokopališ-
kega obzidja so zamenjali 
dotrajane skodle. Ta dela je 
opravilo skodlarstvo iz 
Kamnika, ki ohranja alpsko 
skodlarsko in krovsko dedi-
ščino. Kakovosten les in 
strmejši naklon zagotavlja-
ta daljšo življenjsko dobo 
strehe.
Krajevna skupnost je kupila 
dva prikazovalnika hitrosti; 
enega so namestili v Hlebce 
iz begunjske smeri, drugega 
so postavili nazaj na Želez-
niško ulico. Naredili so 77 
metrov nove makadamske 
ceste; gre za servisno pot v 
Hrašah, ki je bila ob izgrad-
nji avtoceste prekinjena, 
zaradi česar so morali kme-
tje zadnja leta voziti skozi 
vas, zdaj pa bo vsa težka 
mehanizacija lahko uporab-
ljala pot ob avtocesti. 
Vse letošnje investicije sku-
paj okvirno znašajo dobrih 
osemdeset tisoč evrov. Kra-
jevna skupnost je zanje od 
občine dobila 25 tisoč evrov, 
razliko pa pokrila iz privar-
čevanih sredstev.

Novosti v Krajevni 
skupnosti Lesce
Krajevna skupnost Lesce, ki ji predseduje Jože 
Mlinarič, je bila letos zelo uspešna. Opravili so 
večino načrtovanih del, vrednost letošnjih 
investicij je okoli osemdeset tisoč evrov. Uredili 
štirideset novih žarnih grobov.

Marjana Ahačič

Na Lancovem se je 14. oktob-
ra s spominsko slovesnostjo 
pri spomeniku talcem na 
Spodnjem Lancovem začel 
sklop prireditev ob krajev-
nem prazniku. Osrednji 
govornik na prireditvi je bil 
letos poslanec državnega zbo-
ra Marjan Dolinšek, ki se je v 
svojem nagovoru zbranim na 
prireditvi spomnil borcev za 
Slovenijo iz časa od prve sve-
tovne vojne do osamosvojit-
vene vojne za Slovenijo. V 
kulturnem programu sta 
nastopila Veteranski pevski 
zbor in člani domačega kul-
turno-prosvetnega društva.
Zaradi slabega vremena je 
bil turnir v malem nogometu 
prestavljen s petka na nedel-
jo. Na asfaltnem igrišču na 
Zgornjem Lancovem so se 
pomerile ekipe ŠD Lancovo 
(U-14), ŠD Zasip, Lancovo 
mladi in ŠD Lancovo vetera-
ni; zmagali so domačini, eki-
pa Lancovo mladi, pod vods-
tvom Eneja Intiharja.
V soboto, 15. oktobra, so na 
balinišču Pr' Cajhn in na 
balinišču Kokelj na Spod-
njem Lancovem pripravili 

tradicionalni turnir v balina-
nju, ki se ga je letos udeleži-
lo kar deset ekip, največ 
doslej. Slavila je ekipa Grabn 
v sestavi Gregor Remec, 
Cene Pintar, Vinko Brce in 
Vili Podlogar. Prav tako v 
soboto je bil dan odprtih 
vrat PGD Lancovo in pre-
gled gasilnih aparatov v 
gasilskem domu na Lanco-

vem, popoldan pa še prikaz-
na vaja PGD Lancovo, kjer 
so si krajani lahko ogledali 
prikaz gašenja kuhinjskega 
požara in gašenja z ročnimi 
gasilnimi aparati, ter po njej 
druženje z gasilci.
Kot je povedal predsednik 
sveta KS Gregor Remec, je 
bilo v preteklem letu na pod-
ročju Krajevne skupnosti 

Lancovo opravljenega veliko 
dela. "Zaključili smo tretjo 
fazo obnove kulturnega 
doma, pri kateri nam je 
sredstva v večji meri zagoto-
vila občina: obnovili smo 
kurjavo in del inventarja, 
čakajo nas še sanitarije in 
odrska osvetlitev, za kar smo 
zaprosili za uvrstitev v 
občinski proračun. Še letos 
bomo uredili odvodnjavanje 
na Sp. Lancovem in Sp. Lip-
nici in bankine na cesti v 
Vošče–Brda. Posebno pono-
sni smo, da je krajevna sku-
pnost začela z urejanjem 
okolice sotočja Save Bohinj-
ke in Save Dolinke, kjer že 
stojijo informacijske in 
usmerjevalne table.
Kot je še dejal Remec, je 
delo v skladu z novim zako-
nom o javnem naročanju 
tudi za Krajevno skupnost 
Lancovo novost. "Sem opti-
mističen, saj smo videli dob-
ro prakso v KS Radovljica 
Lesce in Begunje, kjer že 
vrsto let za letno-zimsko slu-
žbo skrbi javno podjetje 
Komunala Radovljica. Prep-
ričan sem, da bodo ta stan-
dard obdržali oziroma še 
povišali tudi v prihodnje."

Praznik na Lancovem
Na Lancovem se je 14. oktobra s spominsko slovesnostjo pri spomeniku talcem na Spodnjem 
Lancovem začel sklop prireditev ob krajevnem prazniku. Osrednji govornik na prireditvi je bil letos 
poslanec državnega zbora Marjan Dolinšek.

Zmagovalna ekipa letošnjega balinarskega turnirja: ekipa 
Grabn v sestavi Gregor Remec, Cene Pintar, Vinko Brce in 
Vili Podlogar

V soboto, 5. novembra, v 
Podvinu pripravljajo tradici-
onalno Podvinsko tržnico, v 
petek, 11. novembra, pa v 
Gostišču Draga druženje z 
Veselimi Begunjčani. V Vili 
Podvin pripravljajo še 
kuharsko delavnico za otro-
ke in odrasle ter martinovo 
kosilo z vipavskimi vini, v 
soboto, 26. novembra, pa bo 
v dvorani pod Avsenikovo 

marelo v Begunjah koncert 
v poklon Slavku Avseniku.
Kot pravi Nataša Mikelj, 
direktorica Turizma Radov-
ljica, je prireditev v osnovi 
namenjena domačinom, 
vendar iz leta v leto beležijo 
več obiskovalcev iz sosed-
njih občin in širše. "Projekt 
je dobro prepoznaven tudi 
na nacionalnem nivoju, saj 

smo bili prvi, ki som se 
uspeli povezati na ta način." 
Lani so v Okusih Radol'ce v 
vseh vključenih restavraci-
jah prodali 3929 lokalnih 
menijev. "Upamo, da jih bo 
letos še več, ni pa pomem-
ben samo kvantitativni 
vidik, zavedamo se, da bomo 
dolgoročno uspešnost pro-
jekta lahko gradili samo na 
kvaliteti, zato v prihodnje 
načrtujemo delavnice na 
temo kakovosti v sloven-
skem gostinstvu."

Kot še pravi Mikljeva, so 
Okusi Radol'ce terminsko 
ravno za slovenskim Ted-
nom restavracij, kar še 
dodatno prispeva k promo-
ciji dogodka, saj nekateri 
gostinci zaradi velikega šte-
vila rezervacij, goste vabijo k 
obisku še ves mesec novem-
ber. "Projekt je zanimiv tudi 
zaradi tega, ker se dogaja v 

času mrtve sezone. Turisti 
so navdušeni, novembrske 
Okuse promoviramo tudi v 
tujini, zanimanje zanje je 
precejšnje, nas pa na podro-
čju trženja tega produkta v 
tujini še čaka veliko dela."

Podaljšanje sezone
 "Namen projekta Okusi 
Radol'ce je, da obogatimo 
gostinsko ponudbo z lokal-
nimi jedmi, povečamo 
dodano vrednost in izbor 
jedi ter s tem promoviramo 
lokalno kulinariko in doma-
če dobavitelje. Poleg tega 
želimo s projektom poveča-
ti sledljivost živil, spodbu-
diti gostince k povezovanju 
in sodelovanju med seboj 
ter z domačimi dobavitelji 
ter utrditi mesto, ki ga 
Radol'ca zaseda na kulina-
ričnem zemljevidu Sloveni-
je, na dolgi rok pa seveda s 
projektom tudi podaljšamo 
sezono. Ko bomo vzpostavi-
li standarde kvalitete, se 
bomo povezali tudi širše, 
izven meja občine. Tako 
smo tudi zapisali v razvoj-
nem načrtu UNECSO MAB 
območja Julijske Alpe, kjer 
smo identificirali šest pro-
duktnih področij in kulina-

rika je eno od teh," je še 
povedala Mikljeva. 

Rekordna turistična 
sezona
Letošnja poletna turistična 
sezona je bila za občino 
Radovljica spet rekordna. 
"Spodbudnim turističnim 
trendom na državni ravni v 
letu 2016 sledi tudi destina-
cija Radol'ca, pristno sladka, 
ki že do konca septembra 
beleži več prihodov gostov 
in večje število nočitev kot v 
celotnem lanskem letu. V 
prvih devetih mesecih letoš-
njega leta so turistični ponu-
dniki v občini zabeležili 
62.125 prihodov gostov (lani 
v celem letu 62.125) in ti 
gostje so v letošnjem letu že 
ustvarili novo rekordno šte-
vilo nočitev (trenutno že 
152.204 nočitev, lani pa v 
celem letu 151.779). Več kot 
spodbudna turistična sezo-
na in načrti za prihodnje 
leto bodo tudi tema tradicio-
nalnega letnega srečanja 
Turizem 2016, ki bo letos 
potekalo v četrtek, 10. 
novembra, ob 17. uri v Gos-
tišču Draga v Begunjah," je 
povedala Romana Šlibar 
Pačnik iz radovljiške občin-

ske uprave. Kot dodaja Mik-
ljeva, so se dobro odrezali ne 
le kampi, ampak tudi hoteli. 
"Kapacitete v hotelih Lam-
bergh, Grajski dvor in Krek 
so bile po naših podatkih 
odlično zasedene. Letos smo 
tudi opazili, da se sezona 
podaljšuje in je bilo celo sre-
di septembra skoraj nemo-
goče dobiti prosto sobo v 
naši občini. 

Več digitalnega 
marketinga
Mikljeva ob tem priznava, 
da se je zavod v letošnjem 
poletju več kot s turizmom 
ukvarjal s kulturo, predvsem 
pa s samo organizacijo dela 
v novonastalem zavodu, ki 
se mu je spomladi priključi-
la Linhartova dvorana. "To 

nam je vzelo precej časa, 
sem pa prepričana, da lahko 
v prihodnosti pričakujemo 
več povezovanja in sodelova-
nja tudi na tem področju. 
Predvsem pa bi radi, da se 
kultura obravnava širše; 
Avsenik in narodno-zabavna 
glasba na primer ostajata 
premalo poudarjena značil-
nost Radol'ce in na tem bi 
tudi radi gradili. Sicer pa za 
prihodnje leto načrtujemo 
prenovo spletne strani. 
Izboljšati želimo dostop do 
rezervacije in nakupa naših 
storitev, izvedli bomo več 
aktivnosti na področju digi-
talnega marketinga, načrtu-
jemo še več povezanih aktiv-
nosti v okviru Julijskih Alp 
in nadgradnjo vseh obstoje-
čih prireditev."

November v znamenju 
Okusov Radol'ce
31. stran

Grega Rozman, sicer znan obraz s televizijskih zaslonov, 
na otvoritveni prireditvi v Podvinu; novembrske okuse 
Radol'ce pripravlja v Hotelu Lambergh.

Več kot spodbudna turistična sezona in načrti za 
prihodnje leto bodo tudi tema tradicionalnega 
letnega srečanja Turizem 2016, ki bo letos 
potekalo v četrtek, 10. novembra, ob 17. uri v 
Gostišču Draga v Begunjah.



6 Deželne novice, petek, 4. novembra 2016

Izobraževanje

Mateja Rant

"Zavod za šolstvo s svojimi 
svetovalci predstavlja srce 
razvoja šolstva na Gorenj-
skem, ki ga je in ga lahko 
izvaja le ob popolni vpetosti 
v vzgojno-izobraževalni 
prostor," je na slovesnosti 
ob šestdesetletnici zavoda 
poudarila predstojnica 
kranjske območne enote 
zavoda za šolstvo Lucija 
Rakovec. Pri njihovi obmo-
čni enoti, je pojasnila, žal 
ne premorejo svetovalcev 
za vsa predmetna področja, 
zato pri svetovalnem delu 
sodelujejo tudi s svetovalci 
ostalih osmih območnih 
enot po Sloveniji.
Korenine zavoda na Gorenj-
skem po besedah Lucije 
Rakovec pravzaprav segajo 
že v leto 1954, ko je Svet za 
prosveto in kulturo ustano-
vil Inštitut za proučevanje 
šolstva, ki je bil leto zatem 
že ustanovljen kot Zavod za 
proučevanje šolstva. "Pravo 
rojstvo pa predstavlja davna 
letnica 1956, ko je bil usta-
novljen Oddelek za šolstvo 
in inšpekcijsko službo; leta 
1959 se je preimenoval v 
Zavod za prosvetno-peda-
goško službo." Leta 1966 
so ga znova preimenovali, 
tokrat v v Zavod za šolstvo 
Socialistične republike Slo-
venije – območna enota 
Kranj. "Naloge in pristojno-
sti organizacijske enote 
Zavoda za šolstvo Kranj je 
od leta 1969 določal zakon 
o pedagoški službi, ki je 
veljal vse do leta 1991," je 
razložila Lucija Rakovec in 
dodala, da je delo obsegalo 

svetovalne, nadzorne in 
razvojno-proučevalne nalo-
ge. Leta 1995 je območna 
enota postala del javnega 
Zavoda RS za šolstvo – in to 
ime so ohranili vse do 
danes.
Na območni enoti v Kranju 
je ta čas deset zaposlenih. 
Vpeti so v več mednarodnih 
projektov, pri katerih sode-
lujejo tudi nekateri gorenj-
ski vzgojno-izobraževalni 
zavodi, intenzivno se ukvar-
jajo z vpeljevanjem koncep-
tov formativnega spremlja-
nja, v nadaljevanju tudi 
inkluzije, je pojasnila Lucija 
Rakovec. "Vpeti smo v štu-
dijska srečanja in različne 
strokovne posvete, uvajanje 
in spremljanje tujega jezika 
v prvem vzgojno-izobraže-
valnem obdobju, podporo 
pri vpeljavi neobveznih 

izbirnih vsebin in še bi lah-
ko naštevali." Ob tem je 
poudarila, da je celotna zgo-
dba vzgoje in šolanja novih 
generacij, okrog katerih se 
vrti bistvo njihovega poslan-
stva, veliko bolj komplek-
sna. Na Gorenjskem je ta 
čas osem samostojnih vrt-
cev, 18 vrtcev ob šolah, 34 
osnovnih šol, štiri osnovne 
šole s prilagojenim progra-
mom, deset srednjih šol, 
dva dijaška domova, pet 
ljudskih univerz in pet glas-
benih šol. "V ta prostor 
poleg politike, stroke, učite-
ljev in ravnateljev vstopajo 
še družbeni oziroma social-
ni vplivi, vplivi tako imeno-
vane generacije, vsaka s svo-
jimi posebnostmi." Dejav-
nik generacije po njenih 
besedah predstavlja kar od 
15- do 20-odstotni delež, ki 

prispeva k razvoju osebnos-
ti. Vse te spremembe iz 
generacije v generacijo zato 
po njenem pomenijo tudi 
imperativ za neprestano 
spremembo vzorcev delova-
nja v šolskem prostoru in 
nenehno iskanje novih nači-
nov, ki ne bodo v šolski pro-
stor vnašali samo novih 
informacij, temveč predv-
sem povezovalne veščine ali 
tudi veščine 21. stoletja, to 
so sodelovanje, komunicira-
nje, ustvarjalnost, kritično 
mišljenje, samorefleksija, 
učenje učenja, sposobnost 
reševanja problemov in dru-
go. Zato morajo po njenih 
besedah jasno postaviti raz-
vojno vizijo šole ali vrtca, ki 
bo poleg izobraževalnega 
temeljila predvsem na trd-
nem in poštenem vzgojnem 
temelju.

Skrb za razvoj vzgoje  
in izobraževanja
V Radovljiški graščini so konec septembra zaznamovali šest desetletij delovanja Zavoda za šolstvo. 
Leta 1956 so namreč ustanovili Oddelek za šolstvo in inšpekcijsko službo, ki so ga tri leta kasneje 
preimenovali v Zavod za prosvetno-pedagoško službo.

V Radovljiški graščini so pripravili slovesnost ob šestdesetletnici delovanja Zavoda za 
šolstvo. / Foto: Tina Dokl
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Zadnje delo Romana 
Leljaka natančno, od 
kraja do kraja popisuje 
identiteto ˝špicljev˝ 
in njihovo število. Je 
nadaljevanje knjige Speča 
Udba, v kateri je avtor 
objavil imena aktivnih in 
rezervnih pripadnikov 
Udbe. V tokratni knjigi pa 
objavlja osebe, ki so bile 
dejansko registrirane 
kot sodelavci Udbe. 
˝Špiclji Udbe˝ pomenijo 
razkrivanje globokih 
anomalij v slovenskem 
značaju in utegnjeno 
biti celostno povabilo 
k očiščenju slovenske 
družbe, če le zanjo ni 
prepozno.

24  90
EUR
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Cena knjige je  24,90 EUR. Če jo naročite  
po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku 
Pošte Slovenije. 19  90

EUR

AKCIJA

Marjana Ahačič

Tekmovanja v pripravi jedi na 
žaru v čeških Ivančicah se je 
tudi letos udeležila ekipa Sre-
dnje gostinske in turistične 
šole Radovljica. Med sedmi-
mi ekipami je prejšnjo soboto 
na Grilfestu zasedla drugo 
mesto, za srednjo šolo iz 
Moravskega Krumlova in 
pred ekipo iz slovaškega mes-
ta Sládkovičovo. Radovljičani 
so na Grilfestu sodelovali že 
četrtič. Letos so šolo zastopali 
dijaki Žan Cuznar, Matej 
Jamšek, Karmen Lončar in 
Lenart Martinčič ter mentorji 

Andreja Lavrič, Anton Tušek 
in Jože Sovič. Pripravili so 
mavžlje v sirovi košarici na 
ajdovi kaši z jurčki, rostbifove 
rezance s pekočo omako iz 
rumene paprike in popečeno 
papriko. Z izvrstnimi jedmi 
so navdušili tako žirijo kot 
številne obiskovalce priredit-
ve in na svoji stojnici uspešno 
predstavili Slovenijo ter rado-
vljiško občino. Na povabilo 
Občine Ivančice je Grilfest 
obiskal tudi župan Ciril Glo-
bočnik, saj so Ivančice, roj-
stno mesto očeta Antona 
Tomaža Linharta, že dolgo 
pobratene z Radovljico.

Radovljiški dijaki spet 
odlični na Češkem

Ekipa Srednje gostinske in turistične šole Radovljica se je 
že četrto leto zapored udeležila tekmovanja v pripravi jedi 
na žaru v z Radovljico pobratenih Ivančicah na Češkem.

Alenka Bole Vrabec

V polni avli EGSŠ so dijaki 
pripravili posrečen in dina-
mičen program za sprejem 
svojih vrstnikov z mednarod-
ne jezikovne in športne gim-
nazije Hib Liebenau iz Grad-
ca. Začelo se je nagovorom 
ravnateljice Ksenije Lipov-
šček, se nadaljevalo z Golico, 
ki sta jo temperamentno in 
izvrstno izvedla nekdanji in 
sedanji dijak šole. Humorno 

obarvanim skečem iz šolske-
ga življenja s ščepcem ljubez-
ni in o dobrih medsebojnih 
odnosih se je pridružil tudi 
nastop Linhartovih čukov z 
OŠ A. T. Linharta. Prireditev 
je v slovenskem in angleš-
kem jeziku povezovala Nika 
Krištof. Gostje so bili zelo 
zadovoljni, direktor graške 
gimnazije, mag. Josef Mül-
ler, se je za vso požrtvoval-
nost in vzorno sodelovanje 
zahvalil koordinatorki dolgo-

letne izmenjave, profesorici 
Alenki Rozman.
Gimnazija Hib Liebenau je 
mednarodno priznana 
internatska gimnazija za 
jezike in šport. Zanimanje 
za vpis je veliko, od vseh 
prosilcev jih vpišejo približ-
no tretjino, dijaki pa so 
sprejeti na podlagi spričeval 
in osebnega razgovora. Tre-
nutno je vseh učencev 985, 
250 na športnem oddelku. 
Večina dijakov, ki prihajajo 

z vsega sveta, biva v interna-
tu, njihovi profesorji pa so 
obenem tudi prefekti. Pou-
čujejo osem jezikov, nem-
ščino, angleščino, francošči-
no, italijanščino, ruščino, 
kitajščino, latinščino in sta-
ro grščino. Pogoj za spre-
jem je učenje štirih tujih 
jezikov, med dijaki pa so 
vsako leto tudi trije do štirje 
Slovenci. Imajo gledališko 
skupino, dva velika pevska 
zbora, ki v svoji kategoriji 
prinašata prva mesta iz tuji-
ne … Na teden se zvrstita 
najmanj dve prireditvi. 
Cilj mednarodnega progra-
ma ERASMUS je dodatno 
izobraževanje, tudi pridobi-
vanje praktičnega znanja, 
ki so ga bili avstrijski dijaki 
deležni v Lectarskem 
muzeju, Gorenjki, Čebelar-
skem centru in Garden Vil-
lageu. Z radovljiškimi vrst-
niki pa so obiskali tudi 
Škocjanske jame. 

Vrtiljak jezikov  
in vrtiljak poklicev
V oktobru pestro dogajanje na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli 
Radovljica. Dolgoletno sodelovanje in izmenjava dijakov gimnazije Hib 
Liebenau iz Gradca. 

Pripravili so mavžlje v sirovi košarici na ajdovi kaši z jurčki, 
rostbifove rezance s pekočo omako iz rumene paprike in 
popečeno papriko.
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Vsak dan je SENIOR dan

NOKIA 
108

NA PAKETU ZAČETNI M

1€
X 24 MESECEV

Obiščite najbližje prodajno mesto Si.mobil 
ali pokličite 040 40 40 45 in naši prijazni 
svetovalci vam bodo pomagali pri izboru 
najprimernejšega paketa in telefona za vas.

HTC
DESIRE 530

NA PAKETU SVOBODNI S

1€
X 24 MESECEV

ZA VEDNO!

SENIOR ponudbo za 20% popust na mesečno naročnino na paketih ZAČETNI in SVOBODNI za vedno lahko izkoristijo upokojenci s predložitvijo upokojenske kartice, kjer je zapisana pokojninska številka. Navedeno ponudbo lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega 
nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila. Navedene cene telefonov veljajo do 30. 11. 2016 oz. do razprodaje zalog, ob vezavi za 24 mesecev na navedenem paketu. Cena telefona je razdeljena na enake zaporedne mesečne obroke, ki se mesečno prištevajo računu za 
opravljene elektronske komunikacijske storitve družbe Si.mobil, d. d.. V primeru nakupa naprave na obroke se naročniku na prvem računu zaračuna Strošek odobritve obročnega nakupa naprave v višini 1,99 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Za pakete ZAČETNI in SVOBODNI 
veljajo splošna pravila, ki so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin, pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike ter pogoji ponudbe ob 12-mesečni vezavi na voljo na 040404040, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih. 
Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000. simobil.si
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Urša Peternel

Plamen Kropa je šel v stečaj 
leta 1997, radovljiška Almi-
ra je svoja vrata zaprla leta 
2002. A obe tovarni živita v 
spominih številnih nekdan-
jih zaposlenih, ki sta jim 
leta in desetletja rezali kruh. 
Da spomini ne bi zbledeli, 
so v skupnem projektu pos-
krbeli gorenjski muzeji z 
razstavo z naslovom Naše 
tovarne, naš ponos – indus-
trijska dediščina Gorenjske. 
V projektu sodelujejo tudi 
Muzeji radovljiške občine, 
kjer so podrobneje predsta-
vili zgodovino podjetij Pla-
men in Almira, Tita Porenta 
in Saša Florjančič pa sta za 
katalog, ki je izšel ob razsta-
vi, orisali tudi razvoj preos-
tale industrije v radovljiški 
občini. Razstava je bila v 
septembru na ogled v Koso-
vi graščini na Jesenicah, kjer 
so pripravili tudi več muzej-
skih večerov o nekdanjih 
tovarnah. In kakšne spomi-
ne na Almiro in Plamen so 
ubesedili v muzeju? 

Tovarna pletenin v Radov-
ljici je nastala leta 1948, 
ime Almira – alpska modna 
industrija pa je dobila leta 
1958 oziroma 1960. Svoje 
prostore je sprva imela na 
različnih lokacijah nekdan-
jih pletilnic, leta 1971 pa so 
zgradili proizvodni kom-
pleks na Žalah v Radovljici. 

Obrata so imeli tudi v Novi 
Gorici in Bohinju. Leta 
1982 so v Grimščah pri Ble-
du uredili center ročnih 
pletenin, prodajalno in raz-
stavišče, nato pa še nov 
trgovski center za sloven-
sko tekstilno industrijo na 
Pristavi. V Almiri so sprva 
pletli bombažne in sintetič-
ne (perlon) nogavice, po 
letu 1963 pa predvsem vrh-
nje pletenine. Almirini 

izdelki so v Jugoslaviji dobi-
vali najvišja odlikovanja za 
oblikovanje, predstavljali so 
jih na sejmih in modnih 
revijah, prodajali pa v last-
nih trgovinah v Radovljici, 
Bohinjski Bistrici, na Bledu 
in Jesenicah. V najboljših 
časih je tovarna zaposlovala 
815 ljudi.
Tovarno vijakov Plamen v 
Kropi pa so kot industrijsko 
zadrugo ustanovili že leta 

1894. V desetletju pred dru-
go svetovno vojno se je zad-
ružna tovarna razvila v 
moderno podjetje, ustanov-
ljena je bila umetnokovaška 
delavnica, razvijala se je 
izdelava smučarskega oko-
vja, zadruga je ustanovila 
lastno strokovno šolo. Leta 
1939 se je preimenovala v 
Kovinarsko zadrugo Pla-
men, leta 1947 pa v Tovar-
no vijakov in žebljev Pla-

men Kropa. Takrat je bila 
tovarna podržavljena. V 
sedemdesetih letih se je 
specializirala za izdelavo 
vijakov srednjih dimenzij 
po hladnem postopku za 
potrebe lesne, elektro in 
motorne industrije. Proiz-
vodnja je obsegala do devet 
tisoč ton izdelkov letno, 
večji del je bil namenjen 
izvozu. Zaradi tesne pove-
zanosti s krajem je tovarna 

postala sinonim za Kropo, v 
njej pa je bilo leta 1983 kar 
539 zaposlenih.
Z osamosvojitvijo Slovenije 
in izgubo jugoslovanskega 
trga je marsikatero gorenj-
sko podjetje zašlo v težave. 
Plamen je šel v stečaj leta 
1997, na njegovem pogoriš-
ču pa je zraslo danes uspeš-
no podjetje Novi Plamen. 
Almira pa je svoja vrata za 
vedno zaprla leta 2002.

Spomin na tovarni Almira in Plamen
V sklopu skupne gorenjske razstave Naše tovarne, naš ponos je predstavljena tudi zgodovina dveh tovarn iz radovljiške občine, Almire in Plamena.

Na razstavi so na ogled tudi nekateri Almirini izdelki, 
denimo pleten kostim. / Foto: Gornjesavski muzej Jesenice

Nekdanji Plamen se predstavlja z vijaki, ki so jih izdelali 
tudi po devet tisoč ton letno.

Razstava bo 
predvidoma februarja 
2017 na ogled tudi v 
Radovljici.



8 Deželne novice, petek, 4. novembra 2016

Krajevne novice

Peter Kolman

V zadnjih Deželnih novicah 
smo pisali o morebitnem 
popolnem zaprtju gradu 
Kamen zaradi slabega stan-
ja ruševin, ki so potencialna 
nevarnost za obiskovalce. V 
začetku oktobra si je grad 
ogledal strokovnjak Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne Miran Ježovnik, ki ugo-
tavlja, da je splošno gradbe-
no stanje rekonstruiranega 
objekta na zahodni strani 
ter ostankov objekta na 
vzhodni strani ter zidov 
obzidja stabilno, da pa zara-
di razpadanja veziva v vezni 
malti prihaja do lokalnega 
odpadanja kamnov, kar 
predstavlja neposredno 
nevarnost za obiskovalce 
gradu, ki hodijo po sedan-
jih oglednih poteh. Do 
takrat, ko bodo utrdili raz-
rahljana mesta, bo treba del 
poti zapreti in urediti nov 
dostop v notranjost obzidja. 
Strokovnjak ZVKD je last-
nika objekta napotil na čim-
prejšnjo sanacijo poškodo-
vanih mest zidov objektov 
in obzidja, da ne bo prišlo 
do še večje škode in poš-
kodb ter predlagal način 
sanacije.
Občina je že pridobila sogla-
sje ZVKD za začasno posta-
vitev panelnih ograj ter 
namestitev opozorilnih 
tabel v notranjosti zaprtih 
delov gradu ter ureditev 
novega dostopa na sredini 
južnega obzidja z namestit-
vijo montažnih stopnic na 
zunanji strani novega vhoda 
gradu. Tako bo zaprt sedanji 

dostop in območje pod ohra-
njeno vzhodno steno, v 
zgornjem delu gradu pa ne 
bo mogoče prek lesenega 
mostu v vzhodni del gradu. 
Kot pravijo na občini, bodo 
dela v skladu s pridobljenim 
soglasjem poskusili izvesti 
še v letošnjem letu, v nasled-
njem letu pa bodo nadalje-
vali s sanacijo gradu v skla-
du s poročilom. V ta namen 
je v osnutku proračuna za 
leto 2017 predlaganih 40 
tisoč evrov, nato pa v obdob-
ju 2018–2021 vsako leto po 
35 tisoč evrov.
Pomena zgodovinskega 
objekta se še posebej zave-
dajo v Begunjah. »Da bi se 
grad Kamen vsaj delno 
ohranil, so bila leta 1960 
izvedena obsežna konserva-
torska dela, izdelane so bile 
lesene zaščitne ograje, sto-
pnišča in mostovi. Po graj-
skem prostoru je bila ureje-
na sprehajalna pot, grad 
Kamen pa upravičeno vklju-
čen v evropsko mrežo gra-
dov Venerine poti«, je pove-
dala Marija Kavčič Zupan, 
predsednica KS Begunje. 
»V letu 2000 je Občina 
Radovljica od skupnosti 
solastnikov gozdov Planin-
ca tudi odkupila 3.543 kvad-
ratnih metrov zemljišča, na 
katerem so ruševine gradu. 
Po 55 letih sanacije pa grad 
Kamen ponovno kliče na 
nujno reševanje pred propa-
dom ali pa celotnim zaprt-
jem za obiskovalce.«
Marija Kavčič Zupan še 
poudari, da Krajevna skup-
nost Begunje apelira na 
Občino Radovljica, da pre-

dlagano sanacijo uvrsti v 
načrtih proračuna za leti 
2017 in 2018. »Ne sme se 
zgoditi, da bi spregledali 
tako pomemben zgodovin-
ski del Begunj, ki je ople-
meniten v Avsenikovih 
pesmih in ponešen po sve-
tu, da bi dokončno propa-
del, in ne sme se zgoditi, 
da bi zaprli dostop za ogled 

gradu. Krajani Begunj želi-
mo biti sooblikovalec sana-
cije gradu, zato predlaga-
mo odbor za sanacijo, v 
katerega bodo vključeni 
tudi domačini.« Po bese-
dah Kavčič Zupanove bo 
naloga odbora prav pripra-
va strateškega načrta, kako 
in kaj z gradom Kamen v 
prihodnje.

Boljši časi za grad Kamen?
Občina bo še v letošnjem letu pristopila k najnujnejši sanaciji ruševin gradu Kamen, obnovo pa 
nadaljevala v naslednjih letih.

Do takrat, ko bodo utrdili razrahljana mesta zidov, bo treba 
del poti zapreti in urediti nov dostop v notranjost obzidja. 

Ivanka Korošec

Številni obiskovalci so pris-
luhnili zanimivemu preda-
vanju Tatjane Zupan, vodje 
sadovnjaka. Seznanila jih je 
z zgodovino, načinom pride-
lave, zaščitnimi sredstvi, 
vrstami jabolk, zatiranjem 
škodljivcev, vplivom vreme-
na na letino, kako obrane 
sadeže pravilno skladiščimo, 
katere so slovenske avtohto-
ne sorte in katere so najbolj 
odporne proti različnim 
boleznim in škodljivcem.
Zupanova je povedala: "Trž-
ne razmere so tudi za pride-
lovalce jabolk težke, a jih z 
združevanjem in skupnim 
nastopom na trgu lahko lažje 
presežemo. Velik del jabolk, 
pridelanih v sadovnjaku Res-
je, prodamo v domačem 
sadovnjaku in v zadružni 
prodajalni v Lescah, sodelu-
jemo pa tudi z drugimi zad-
rugami na območju Gorenj-
ske. Prav sodelovanje med 
zadrugami je zelo pomem-

bno pri prodaji vseh kmetij-
skih pridelkov in pri osvešča-
nju slovenskega potrošnika o 
svežini, kakovosti doma pri-
delanega sadja in zelenjave.« 
Udeleženci so si ogledali raz-
stavo jabolk in z veseljem 
poskusili tudi različne jabol-
čne sladice – od zavitkov do 
pit, ki so jih napekle članice 
Društva žensk z dežele. Sle-
dil je voden ogled  sadovnja-
ka, kjer je Zupanova razloži-
la podrobnosti in tudi odgo-
varjala na številna vprašanja. 
Udeleženci so uživali v 
pogledih na še neobrane jab-
lane, ki jim je jesensko sonce 
dajalo še zadnjo moč. 
Sadovnjak meri trideset hek-
tarov. Jablane gojijo na 23 
hektarih in pridelajo povpre-
čno osemsto ton odličnih 
gorenjskih jabolk. Imajo 
dvajset sort jabolk pa tudi 
nekaj sliv, hrušk in orehov. V 
sadovnjaku je možno kupiti 
jabolka, sok, kis, jabolčne 
krhlje in ajdovo moko, vse iz 
njihovih lastnih proizvodov.

Dan odprtih vrat
Sadovnjak Resje pri Podvinu, ki spada pod okrilje 
Kmetijske zadruge Sava Lesce, je v četrtek, 13. 
oktobra, organiziral dan odprtih vrat.

Vodja sadovnjaka Tatjana Zupan

Ivanka Korošec

 "Žal je že 16 naših sošolk in 
sošolcev pokojnih, nekaj je 
bilo bolnih, tako da niso pri-
šli. Prav tako sta živi samo 
še dve profesorici. Dobiva-
mo se vsakih deset let, zad-
nje obdobje pa tudi na pet 
let, saj smo vedno starejši in 
željni obujanja spominov na 
lepe mlade dni," je srečanje 
opisala Majda Jamšek, ena 
od udeleženk.
Skupinica dvanajstih se red-
no dobiva v Kavarni Ambi-
ent, nekdaj Pr' Perc, vsak 
prvi torek v mesecu, kamor 
vabijo tudi druge nekdanje 
sošolce. "Zakaj v tej slašči-
čarni? Ker smo kot šolarji 
hodili mimo in v izložbi 
poželjivo gledali indijančke, 
za katere je pa le redkokdaj 

imel kdo denar, da bi ga 
kupil. Težko je bilo še za 
žemljo. Ko smo zapustili 
nižjo gimnazijo, smo se raz-
kropili po različnih srednjih 
šolah in naprej, le redki so se 

čisto odselili iz radovljiškega 
okolja, in tako so večinoma 
srečanja v Radovljici. Po pet-
urnem ugotavljanju, kako 
kdo preživlja te lepe jesenske 
dni in kako je bilo, smo skle-

nili, da se dobimo zopet čez 
pet let, to je leta 2021.
Odredbo, da se v Radovljici 
ustanovi nižja gimnazija, je 
3. septembra 1945 podpisal 
tedanji minister za prosveto, 

dr. Ferdo Kozak. V poslopju, 
ki ji je bilo namenjeno, so 
jim vztrajno zapirali vrata in 
minevalo je nekaj hudih let. 
Ob kočljivem začetku jim je 
osnovna šola gostoljubno 
odprla vrata pisarne, kabine-
ta in razredov, kjer se je začel 
konec oktobra 1945 pouk v 
popoldanskih urah v vseh šti-
rih razredih nove nižje gim-
nazije. V šolskem letu 
1948/49 so se vremena zja-
snila. V stavbi sodišča so 
dobili štiri začasne razrede. 
Vrnitev okraja z Jesenic v 
Radovljico, zahtevek sodišča, 
da gimnazija izprazni stavbo 
in jo preda prvotnemu name-
nu in vsakoletni naraščajoči 
vpis v prve razrede so bili 
razlogi, da so zagotovili 
finančna sredstva, s katerimi 
so leta 1950 adaptirali stavbo 
nekdanje posojilnice in v njej 
istega leta začeli s poukom. 
Člani profesorskega zbora so 
od vsega začetka izven svoje 
redne šolske obveznosti pou-
čevali še na oficirskih gimna-
zijskih tečajih, na delavski 
gimnaziji, na šoli za učence v 
gospodarstvu, na počitniš-
kem tečaju v Kropi in na 
tečajih za kvalifikacijo okraj-

nih nameščencev v Radovlji-
ci. Prvi ravnatelj nižje gim-
nazije je bil Anton Gaspari. 
Ko se je jeseni 1950 preselila 
gimnazija v Čebelico (danes 
upravna enota Občine Rado-
vljica), se je preselil z njo 
vred tudi dijaški internat, ki 
je dobil svoje prostore v dru-
gem nadstropju. Obstajal pa 
je samo prvo šolsko leto, saj 
je bil zaradi pomanjkljivih 
higienskih razmer ukinjen. 
Za učence, ki so bili večino-
ma iz Krope in so si poiskali 
zasilna stanovanja ali bolje 
prenočišča pri različnih dru-
žinah v Radovljici, je bila v 
gimnaziji ustanovljena dija-
ška kuhinja.
Ob desetletnici Nižje gimna-
zije Radovljica, na koncu šol-
skega leta 1954/55, je bilo 
poleg ravnatelja (tedaj je bil 
to Stane Mulej) še 23 učitel-
jev. Že bežen pogled na pre-
gled ocenjevanj pove, da so 
bili ocenjevalni kriteriji ostri 
– v razredih je bilo povpreč-
no od 30 do 35 učencev, od 
tega jih je razred izdelalo pri-
bližno 70 odstotkov, poprav-
ne izpite je imelo po najmanj 
15 odstotkov učencev, preos-
tali pa niso izdelali razreda. 

Radovljiška nižja gimnazija
V soboto, 22. oktobra, je šestnajst nekdanjih učenk in učencev 4. a in 4. b razreda skupaj s 
profesorico Pavlo Mulej v gostilni Kunstelj praznovalo šestdeseto obletnico zaključka Nižje gimnazije 
Radovljica leta 1956.

Nekdanji sošolci iz radovljiške nižje gimnazije se redno srečujejo.
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Marjana Ahačič

Predstavniki šestih zgor-
njegorenjskih občin so 
konec oktobra na slovesno-
sti v Radovljici simbolično 
prevzeli 25 uličnih zbiralni-
kov za odslužene manjše 
električne aparate in elek-
tronsko opremo, kot so 
likalniki, mešalniki, brivni-
ki, pa tudi za baterije. Dru-
žba ZEOS namreč v okviru 
projekta LIFE Gospodarje-
nje z e-odpadki v Sloveniji 
pod sloganom E-cikliraj po 
vsej Sloveniji namešča ulič-
ne zbiralnike za manjše 
elektronske odpadke in 
odpadne baterije. V zbir-
nem centru v Radovljici so 
nove ulične zbiralnike pre-
dali občinam Radovljica, 
Bled, Gorje, Škofja Loka, 
Železniki in Gorenja vas - 
Poljane. Predstavniki občin 
in njihovih komunalnih 
podjetij so jih prejeli s pod-
pisom listin o pristopu k 
projektu Gospodarjenje z 
e-odpadki.
»S postavitvijo uličnih zbi-
ralnikov na ekološke otoke 
gospodinjstvom približamo 
infrastrukturo zbiranja ter 
spremenimo njihove nava-
de. V svojih analizah nam-
reč ugotavljamo, da se pre-
cejšen del manjše električ-
ne in elektronske opreme, 
kot so na primer likalniki, 
mešalniki, brivniki, tudi 
baterije ... znajde med 
mešanimi komunalnimi 
odpadki. Vsebujejo težke 
kovine, ki so za okolje zelo 
nevarne, po drugi strani pa 
gre za surovine, iz katerih 
dobimo nazaj reciklate, iz 

njih pa lahko proizvajamo 
nove proizvode in tako 
ohranjamo naravne vire,« 
je poudaril Emil Šehić, 
direktor podjetja ZEOS.

Zdaj smo tako zbiralnike, v 
katere bodo občani lahko 
odlagali predmete, ki so jih 
doslej, če so jih želeli ločeva-
ti, morali nositi v zbirne 

centre, dobili tudi na Zgor-
njem Gorenjskem. »Zaboj-
niki bodo občanom olajšali 
oddajo manjših elektron-
skih odpadkov sproti in na 
pravo mesto. Zagotovo bodo 
prispevali, da jih bo še manj 
končalo med mešanimi 
odpadki. S tem pa prepreču-
jemo onesnaževanje okolja 
z nevarnimi snovmi in obe-
nem omogočamo, da s pre-
delavo posamezne kompo-
nente e-odpadkov lahko 
ponovno uporabimo,« je bil 
ob prevzemu zabojnikov 
zadovoljen župan Ciril Glo-
bočnik.
Direktor Komunale Radov-
ljica Matija Žiberna pravi, 
da projekt podpirajo, ker 
želijo občanom približati 
ločevanje odpadne električ-
ne in elektronske opreme. 
"Da smo na pravi poti, potr-
juje tudi priznanje družbe 
ZEOS, da smo v preteklih 
desetih letih zbrali največ 
kilogramov odpadne elektri-
čne in elektronske opreme 
na prebivalca v Sloveniji,« 
poudarja Žiberna
Petletni projekt Gospodarje-
nje z e-odpadki je namenjen 
ozaveščanju in nagovarja 
potrošnike, naj skrbno rav-
najo z e-odpadki in odpadni-
mi baterijami prek občanom 
dostopne mreže zbiranja 
tovrstnih odpadkov. Doslej 
so postavili že dvesto zbiral-
nikov, do konca prihodnjega 
leta jih bodo skupaj štiristo 
po vsej Sloveniji. Projekt, ki 
ga je družba ZEOS začela 
izvajati v začetku letošnjega 
leta, sofinancirata evropska 
komisija ter ministrstvo za 
okolje in prostor.

Namestili zbiralnike 
za e-odpadke
Občina Radovljica je v okviru projekta Gospodarjenje z e-odpadki prejela pet uličnih zbiralnikov za 
odslužene električne aparate. Zabojniki so že nameščeni v Lescah (TC Mercator), Begunjah (za 
gasilskim domom), Podnartu (pri kulturnem domu) in Kamni Gorici (ob glavni cesti), kmalu bodo 
tudi v Radovljici.

Župan Ciril Globočnik je konec oktobra odpisal listino o 
pristopu k projektu in tako simbolično prevzel pet uličnih 
zbiralnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

V zabojnike lahko odlagamo manjše električne aparate in 
elektronsko opremo, kot so odsluženi likalniki, mešalniki, 
brivniki, pa tudi baterije. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

S pristopom k mednarodni 
mreži Zero Waste (brez 
odpadkov) skupnosti na 
prvo mesto ne postavljajo 
več vprašanja, kako se bomo 
odpadkov znebili, temveč 
kako preprečiti njihovo nas-
tajanje oziroma kako proiz-
vajali take odpadke, ki jih bo 
mogoče brez izjeme prede-
lati, reciklirati in ponovno 
uporabiti. 

"Strategija Zero Waste zah-
teva, da ljudje spremenimo 
način razmišljanja. Zero 
Waste je etičen, ekonomski, 
učinkovit in vizionarski cilj, 
ki vodi družbo v spremem-
bo življenjskega stila in 
navad ter k posnemanju 
trajnostnih naravnih ciklov, 
kjer so vsi odpadni materiali 
surovina za nekaj drugega. 
Pomeni oblikovanje in upra-
vljanje izdelkov in procesov 
tako, da se zmanjša volu-
men in toksičnost odpad-
kov, ohranja ter predela vse 
materiale in se jih ne sežiga 
ali odlaga. Implementacija 
Zero Waste bo preprečila 
vsakršne izpuste v zemljo, 
vodo ali zrak, ki bi lahko 
ogrozili zdravje ekosiste-

mov, ljudi, živali ali planeta.
"Komunala Radovljica je 
izdelala posnetek stanja rav-
nanja z odpadki v občini s 
predlogom ukrepov za 
obdobje do leta 2026 za 
zmanjševanje oziroma 
nenastajanje odpadkov. 
Med cilji je v desetih letih 
zmanjšati skupaj zbrane 
komunalne odpadke s seda-
njih 332 na 300 kilogramov 
na prebivalca na leto in 
delež ločeno zbranih odpad-

kov zvišati na 70 odstotkov. 
Uresničevanje ukrepov in 
izvajanje zaveze bo sprem-
ljal odbor, sestavljen iz pred-
stavnikov občine, komunal-
nega podjetja, Ekologov 
brez meja in nevladne okolj-
ske organizacije," pojasnju-
jejo na radovljiški Komuna-
li. 
Zgodovina Zero Waste sicer 
sega že v leto 2001, ko se je 
na Novi Zelandiji več kot 
polovica lokalnih skupnosti 
odločila za ta način ravnanja 
z odpadki. Sledile so jim 
skupnosti v ZDA, Avstraliji 
in Kanadi. V Sloveniji so v 
projekt vključene občine 
Vrhnika, Log - Dragomer, 
Borovnica, Ljubljana, Bled 
in Gorje.

Okoljski projekt  
za manj odpadkov
Občina Radovljica v sodelovanju s Komunalo 
Radovljica in Ekologi brez meja začenja s 
pristopom k mednarodni mreži Zero Waste. 
Občinski svet je na oktobrski seji pristop potrdil 
in pooblastil župana za ustanovitev odbora, ki bo 
spremljal uresničevanje ciljev te mednarodne 
strategije.

Ivanka Korošec

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske je sredi oktobra v 
sklopu projekta Uporabna 
zelišča v Čebelarskem cen-
tru v Lescah pripravila novo 
predavanje. Tokrat je pred 

polno dvorano o tem, kako 
od zelišč in začimb dobiti 
tisočkrat več moči, predava-
la znana zeliščarica Sanja 
Lončar. 
Govorila je o tem, da nam 
zdravilne rastline in začim-
be lahko dajo veliko več, kot 

si mislimo. Če seveda zna-
mo z njimi delati. Predava-
nje je bilo zelo  zanimivo, 
dinamično in prepleteno s 
konkretnimi primeri, kako 
lahko pomnožimo moč 
zelišč in začimbnic, kako to 
delajo v različnih zeliščnih 
tradicijah in kako to počnejo 
biodinamiki. Ljudje so o 
tem nekoč že veliko vedeli 
in prišlo bi nam prav, če bi 
ta znanja ponovno obudili. 
Za naše prednike je bilo to 
nekaj samoumevnega, za 
sodobnega človeka, ki prebi-
va v ječi leve možganske 
poloble, pa je to nerazložljiv 
čudež.
Ko se je Lončarjeva pred 15 
leti preselila iz Vojvodine v 
Slovenijo,  ni slutila, da bo 
kmalu zamenjala dobro slu-

žbo za negotovo prihodnost 
nekonvencionalne, svobod-
ne raziskovalke in novinar-
ke. Vendar je izbrala pravo 
pot, saj je zdaj uspešna vodi-
teljica projekta Skupaj za 
zdravje človeka in narave. 
Piše priročnike in dobro 
brane knjige, predava ter 
prireja tudi seminarje o 
zdravem načinu življenja in 
prehranjevanja. Tudi njeno 
predavanje v Lescah je prav 
gotovo pripomoglo, da se bo 
veliko pasivnih poslušalcev 
ali le občasnih občudovalcev 
narave odločilo za vlogo 
dejavnih ustvarjalcev na svo-
jih vrtovih in vrtičkih. Pro-
jekt Uporabna zelišča finan-
cira Občina Radovljica in je 
brezplačno namenjen nje-
nim občanom.

O zeliščih in začimbah

Sanja Lončar predava v Čebelarskem centru v Lescah.

Med cilji je v desetih letih zmanjšati skupaj 
zbrane komunalne odpadke s sedanjih 332 na 
300 kilogramov na prebivalca na leto in delež 
ločeno zbranih odpadkov zvišati na 70 odstotkov. 
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V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v 
prostoru, je potrebno senzorje za odkrivanje ogljikovega 

monoksida (CO) v skladu s pravilnikom namestiti  
najpozneje do 1. januarja 2017!  

 

 

PROSAFE International d.o.o. 
Prešernova cesta 13, 4260 Bled,  

T: 04 620 97 10, F: 04 620 97 11, Servis: 040 52 52 52 
E: info@prosafe.si, servis@prosafe.si  

I: www.prosafe.si, e-trgovina: www.FireRescue.eu 

 
NUDIMO TUDI: 
 Detektorje za zaznavanje dima 
 Detektorje za zaznavanje toplote 
 Detektorje za zaznavanje plina (zem. plin, butan in propan) 
 Detektorje za zaznavanje izliva vode (poplave) 
 Gasilne aparate 
 Gasilne spreje 
 Požarne odeje 
 Ostalo protipožarno opremo 
 Preglede gasilnih aparatov, hidratnega omrežja 
 ..... 

 

Matjaž Klemenc

Preizkušnja Dolomiten-
mann je za večino neznan-
ka, čeprav ima za seboj že 
dolgo zgodovino. Prireditev 
povezuje štiri športne pano-
ge, gorski tek, jadralno 
padalstvo, gorsko kolesars-
tvo in kajak. Letos je bila pri-
reditev na vrsti že devetin-
dvajsetič, vseskozi pa je kraj 
dogodka Lienz, kjer sta tudi 
start in cilj. 
Zanimanje tekmovalcev je 
veliko. Sto deset prijavljenih 
četvork, osem jih ni prišlo 
do cilja, je dovolj zgovoren 
podatek. Četvorke so priha-
jale iz Avstrije, Italije, Švice, 

Portugalske, Češke, Slovaš-
ke, Amerike, Nemčije in tri 
iz Slovenije. Eno od treh slo-
venskih ekip, z imenom Be 
Xtreme Squad, so sestavljali 
člani iz radovljiške občine: 
Danilo Šimnic s Srednje 
Dobrave, Anže Pristov iz 
Begunj, Rok Grilc iz Stu-
denčic in Rok Bombač iz 
Radovljice. 
Zanimiv je podatek, kako 
tekma sploh poteka. Začne-
jo tekači, in sicer s trikilo-
metrsko ravnino, sledi pa je 
tek v hrib. Skupna dolžina 
proge je 11,5 kilometra, z 
okoli dva tisoč metri višin-
ske razlike. Za tekačem se je 
v boj poda jadralni padalec. 

Najprej ima nekaj teka z vso 
opremo do vzletišča, letenje 
do prve točke, spet nekaj 
teka do naslednjega vzletiš-
ča, ponoven vzlet in prista-
nek na cilju, kjer štafetno 
palico preda kolesarju. Tega 
čaka 34 kilometrov dolga 
ekstremna proga z vzponi in 
spusti. Zadnji se na progo 
poda kajakaš, ko se z rampe, 
z višine 7 metrov, spusti v 
Dravo. Najprej ga čaka pro-
sto veslanje, na koncu pa 
mora pokazati nekaj tehnič-
nega znanja, saj se mora 
spopasti še s točnimi in pro-
titočnimi vrati. Skupna dol-
žina proge je šest kilomet-
rov. Radovljiška četverica je 

za progo porabila 5 ur, 37 
minut in 36 sekund (Šimnic 
1;46:31, Pristov 45:19, Grilc 
2;16:04, Bombač 50:01). To 
jih je na koncu pripeljalo na 
67. mesto. Dobri dve minuti 
za njimi je v cilj prišla ekipa 
Wings for life. Podatek je 
zanimiv, če vemo, da so v 
ekipi imeli dva zvezdnika. 
Tekel je nekdanji avstrijski 
skakalni šampion Andreas 
Goldberger (1;51:10), kajak 

pa je vozil slalomski in vele-
slalomski mojster Marcel 
Hirscher (57:06). Zmago-
valna ekipa Red Bull, ki so 
ena od profesionalnih ekip, 
je za celotno progo potrebo-
vala 4 ure, 7 minut in 25 
sekund. »Najtežje podobno 
tekmovanje, kjer ekipo ses-
tavljajo štirje člani, je v Fran-
ciji. Dolomitemann je po 
težavnosti na drugem mes-
tu. V Franciji je namesto 

kanuista četrti član veslač. 
Organizacija je res na zelo 
visokem nivoju. Prireditelj 
si želi, da bi bilo čim več 
ekip iz različnih držav. Naša 
želja je bila doseči čim boljši 
rezultat. Za razliko od dru-
gih treh sem bil jaz novinec 
na tej tekmi. Drugo leto, ko 
je jubilejna, nameravamo 
biti spet zraven,« je vtise o 
prireditvi podal Danilo Šim-
nic.

Hitrejši od 
zvezdniške ekipe
Preizkušnja Dolomitenmann ima že lepo tradicijo, saj bo naslednje leto 
praznovala že trideseto izvedbo. Eno od treh slovenskih ekip, ki so se 
udeležile letošnje preizkušnje, so sestavljali člani iz radovljiške občine: 
Danilo Šimnic s Srednje Dobrave (tek), Anže Pristov iz Begunj (jadralno 
padalstvo), Rok Grilc iz Studenčic (gorsko kolesarstvo) in Rok Bombač iz 
Radovljice (kajak).

Ekipa Be Xtreme Squad – Danilo Šimnic, Rok Grilc, Anže Pristov in Rok Bombač – je na 
cilj prišla kot 67. Dve minuti za njimi je bila ekipa Wings for life, v kateri sta bila tudi 
avstrijski skakalni šampion Andreas Goldberger v vlogi tekača in smučarski zvezdnik 
Marcel Hirscher v kajaku.

V Ljubljani je potekal prvi krog državne lige v streljanju z 
zračno puško. Radovljičani so nastopili v kadetski konkuren-
ci, kjer so ekipno dosegli 11. mesto. Posamezno je bil Patrick 
Fister 22., Žan Bohinc 28., Aljaž Jalen pa 54.

Za uvod v Ljubljani

Matjaž Klemenc

Končal se je Svetovni pokal 
padalcev v disciplini skokov 
na cilj. Leški padalci so bili 
kot že celotno sezono odlič-
ni. Po svetovnem prvenstvu 
v Chicagu (zlata medalja 
Uroša Bana posamično in 
ekipe, op. a.), je bila v Peitin-
gu v Nemčiji na sporedu 
peta tekma za svetovni 
pokal. Uroš Ban je stopil na 
najvišjo stopničko in potrdil 
naslov svetovnega prvaka iz 

Amerike. Tretji med posa-
mezniki je bil Senad Salkič. 
Leščani so zmago odnesli 
tudi v ženski konkurenci. 
Najbolj natančno je na cilj 
skakala Maja Sajovic. Odlič-
na druga je bila ekipa Elana 
v postavi Roman Karun, Pet-
er Balta, Uroš Ban, Senad 
Salkič in Matej Bečan. Ekipa 
je bila druga tudi na zadnji 
tekmi v Locarnu v Švici. 
Uvedli so tudi spremembo: 
namesto Romana Karuna je 
bil v ekipi Borut Erjavec. 

Slednji je bil med posamez-
niki tik pod stopničkami, na 
četrtem mestu. V seštevku 
šestih tekem se je ekipne 
zmage veselila češka Dukla. 
Elan je bil drugi. Med moš-
kimi posamezno se je zma-
ge veselil Nemec Wiesner. 
Uroš Ban je bil četrti. V Švi-
ci pa ni nastopila Maja Sajo-
vic (zmaga na treh tekmah, 
op. a.), ki si je že pred zad-
njo tekmo zagotovila skup-
no zmago med posamezni-
cami.

Zaključek v rangu 
celotne sezone – odličen

Matjaž Klemenc

V novembru bo v Šenčurju 
prvi del slovenskega pokala v 
prstometu. Po končani ligi je 
bilo kar nekaj turnirjev, ki že 
služijo za del priprav za Šen-
čur. Na tem mestu bomo 
predstavili turnirje v Begun-
jah, Šobcu in Sankaški koči. V 
Begunjah je sodelovalo 23 
dvojic. Zmage se je veselila 
dvojica Darko Šolar-Ljubo 
Ignjatovič, ki je bila v finalu 
boljša od dvojice Brane 
Hace-Zvone Kuželj. V tekmi 

za tretje mesto sta bila Desi-
mir Vukič in Nurija Pašič 
boljša od Janija Rozmaniča in 
Mihe Gogala. Na Šobcu se je 
od sredine maja do konca 
septembra med seboj merilo 
19 igralcev. Na zaključni pri-
reditvi jih je nastopilo 17. 
Zmage se je veselil Milan 
Koprivec, ki je bil v finalu 
boljši od Jožeta Klobučarja. 
Tretji je bil Aleksander Jam-
nik, četrti pa Stane Repovž. 
Tradicionalno je bilo tudi 
letos na sporedu prstomet od 
cerkve svetega Petra do San-

kaške koče. V zanimivem tek-
movanju, kjer so vsi metali 
naenkrat, je bil s šestimi zma-
gami in tremi drugimi mesti 
najuspešnejši Darko Šolar, 
drugi je bil Milan Kramar (pet 
zmag, šest drugih mest), tret-
je mesto sta si s petimi prvimi 
in štirimi drugimi mesti raz-
delila Brane Novak in Alek-
sander Jamnik. Na vseh treh 
prireditvah se je metalo tudi v 
»ajmar«. V Begunjah je zma-
gal Andrej Šolar, na Šobcu 
Uroš Jensterle in na Sankaški 
koči Stane Repovž.

Priprava za Šenčur



Deželne novice, petek, 4. novembra 2016

Šport

11

Nives Orešnik večina Slo-
vencev pozna kot miss Slo-
venije 2012, v zadnjih letih 
pa se predvsem na Gorenj-
skem vse bolj uveljavlja kot 
vaditeljica in osebna trener-
ka. Že od malega se ukvarja 
s športom, trenirala je gim-
nastiko, atletiko in ples ter 
kasneje sodelovala v več 
projektih, povezanih z 
zdrav jem, lepoto in špor-
tom. Ni naključje, da želi 

svoje bogate izkušnje na 
tem področju deliti z drugi-
mi, zato je pripravila pro-
gram Fit spirit, v katerem 
kot vaditeljica skupinske 
vadbe in fitnesa FZS pove-
zuje pristop osebnega tre-
nerstva in motivacijo sku-
pinske vadbe. "Že pred 
časom sem ugotovila, da na 
Gorenjskem primanjkuje 
ponudbe aktualnih in kvali-
tetnih vadbenih progra-
mov, zato sem združila 
dekleta pod okrilje enega 
športnega društva, ki se 
ukvarja z izvajanjem sku-
pinskih in individualnih tre-
ningov ter širi idejo o urav-
noteženem in zdravem 
načinu življenja na zabaven 
način. Naš sedež je v 
Naklem, kjer že eno leto 
deluje naš studio za vadbo 

in osebno trenerstvo, vadbe 
pa izvajamo tudi v Žabnici, 
Cerkljah in Radovljici. Verja-
memo, da sta zdrav način 
življenja in redno gibanje 
mogoča kljub hitremu tem-
pu življenja, in si ju želimo 
približati ženskam, ki v 
današnjem času to poleg 
stresnega življenja še kako 
potrebujejo."

V skupini gre lažje
Nives Orešnik s svojim programom Fit spirit tudi v Radovljici z 
inovativnim pristopom osebnega trenerstva in motivacijske skupinske 
vadbe v manjših skupinah navdušuje za gibanje.

info.fitspirit@gmail.com 
040 431 028

VADBENI TERMINI: 
PONEDELJEK  

19:00 PILATES,  
20:00 BOOTCAMP, 

SREDA  
19:00 PILATES  

20:00 BOOTCAMP

Matjaž Klemenc

V radovljiški občini so v 
ospredju trije športni kolekti-
vi, kjer je v igri žoga: Nogo-
metni klub Šobec Lesce, 
Košarkarski klub Radovljica 
in Rokometni klub Radovlji-
ca. Nogometaši in košarkarji 
so se letos že predstavili na 
svojem dnevu. Rokometaši 
so to storili predzadnjo nede-
ljo v oktobru. Prireditev, ki je 
trajala od jutra do večera, so 
poimenovali Srečanje vseh 
generacij. Termin za tradicio-
nalno druženje so izbrali 
smiselno. Odločili so se za 
konec tedna, ko so imele vse 
selekcije prvenstveno tekmo 

v domači dvorani. »Dan roko-
meta imamo vsako leto in je 
osrednja prireditev na začet-
ku sezone. To ni edini dogo-
dek. Okoli novega leta je sre-
čanje s starši, spomladi ima-
mo tradicionalni klubski pik-
nik. Vmes se udeležimo še 
kakega turnirja in si ogleda-
mo kakšno tekmo lige prva-
kov ali reprezentance,« so 
bile uvodne besede predsed-
nika kluba Fedje Pobegajla. 
V jutranjih urah je rokomet-
ni dan odprla Rokometna 
šola Radovljica. V klubu veli-
ko pozornosti posvečajo 
mini rokometu, se pravi 
delu na bližnjih osnovnih 
šolah z najmlajšimi rokome-

taši. Sledile so tri prvenstve-
ne tekme. V prvi so se pome-
rili mlajši dečki B. Radovlji-
čanom je nasproti stala eki-
pa Loka iz Škofje Loke. Gos-
tje so tekmo dobili z 20 : 28. 
Sledila je selekcija starejši 
dečki B. Radovljičani so se 
merili z ekipo Kronos Loga-
tec in zmagali z rezultatom 
27 : 23. Logatčani so se še 
enkrat predstavili, tokrat 
selekcija starejši dečki A. 
Gostje so »maščevali« poraz 
mlajših kolegov in tekmo 
dobili z rezultatom 26 : 28. 
Najbolj številno, kar vseka-
kor veseli, je bilo srečanje 
veteranov in nekdanjih igral-
cev. Odziv je bil res lep, saj 

so uspeli sestaviti štiri ekipe. 
Do konca dneva sta bili še 
dve ligaški tekmi. Kadeti so s 
33 : 22 premagali Alples, za 
piko na i pa so bili mladinci 
boljši od Nove Gorice. Konč-
ni rezultat je bil 37:25. Za 
razliko od lanskega leta smo 
letos pogrešali predstavitev 
članov. »Letos nimamo več 
članske ekipe. Odločili smo 
se za mladinsko ekipo. Raz-
log je, da je bila naša članska 
ekipa veliko mlajša od nas-
protnikov in posledično je 
bila velika razlika. Za moti-
vacijo je zanesljivo bolje, da 
se merijo s svojimi vrstniki. 
Zdaj vidimo, da smo se pra-
vilno odločili. Kdaj bomo 
spet imeli člansko ekipo, tre-
nutno ne morem reči,« je 
povedal predsednik Pobegaj-
lo in dodal še nekaj besed o 
sezonskih ciljih. »Cilji pri 
mlajših selekcijah so podob-
ni. Uvrstitev v drugi del, v 
polfinale in naprej. Za starej-
še selekcije si želimo čim 
večji napredek v igri ter dose-
ganje vedno boljših rezulta-
tov«.
Če potegnemo črto, je roko-
metni dan dosegel svoj 
namen. Rokomet je bil to 
nedeljo najpomembnejši 
šport v Radovljici, poleg tega 
so se srečale vse generacije 
radovljiškega rokometa.

Od jutra do večera  
so igrali rokomet
Podobno kot vsako leto so tudi letos rokometaši imeli svoj dan, imenovan Srečanje vseh generacij.

Lepo število veteranov

Na radovljiškem bazenu so v ponedeljek štirinajstletni Man
ci Marčun iz Dupelj podelili štipendijo Sare Isaković in Pla
valnega kluba Gorenjska banka Radovljica za leto 2017. 
Manca Marčun, najuspešnejša plavalka PK Gorenjska Ban
ka Radovljica v letu 2016 v kadetski kategoriji, je svoj najbolj
ši rezultat odplavala v disciplini 400 m mešano na Odprtem 
državnem prvenstvu v Kranju in se je uvrstila na Comen cup 
na Malti in na Mladinsko evropsko prvenstvo.

Štipendija za mlado plavalko

Manca Marčun skupaj s svojo vzornico Saro Isaković, ki se 
je v ponedeljek tudi osebno udeležila slovesnosti ob 
podelitvi štipendije, in trenerko Urško Potočnik. 
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Občina Radovljica obvešča obiskovalce Športnega parka 
Radovljica, da od 1. novembra dalje ne sprejema več rezerva
cij za igrišče za inline hokej. Objekt bo za mesec dni zaprl 
vrata obiskovalcem, saj ga je treba pripraviti na novo drsalno 
sezono, ki se bo začela v petek, 2. decembra, ob 15. uri.

Igrišče za in-line hokej zapira vrata

Končal se je jesenski del medobčinske malonogometne lige. 
V skupini A si je lepo prednost 6 točk nabrala ekipa Fasader
stvo Kumalič Biser. Najbolj tesno je v skupini B. Lestvice v 
vseh treh skupinah: skupina A: 1. Fasaderstvo Kumalič Biser 
(25 točk), 2. Ribno (19), 3. Smola (18), 4. Hrušica (18), 5. Beg
ne (12), 6. Utrip (10), 7. Lipce (9), 8. Podnart (8), 9. Brezje A 
(5) 10. Calimero boys (3); skupina B: 1. A. Gašperin (20), 2. 
Dovje Mojstrana (18), 3. Elmont Bled (17), 4. Cifra (17), 5. 
Lancovo (14), 6. TVD Partizan Begunje (13), 7. Cometal Moš
nje (13), 8. Mega bar (10), 9. Čpinarji Ljubno (6) 10. KOV (1); 
skupina C: 1. Hom (25), 2. Dvorska vas (23), 3. Kamna Gorica 
(20), 4. Old school Vrbnje (199, 5. Gorje (17), 6. Posavec (16), 
7. Zvezde Gorje (10), 8. Podbrezje (7), 9. Hraše team (6), 10. 
Team orange (6) 11. Brezje Mobydick (5), 12. Sokol bar (4).

Mali nogomet

Jesenski del pod streho

V zaostali tekmi v Novem mestu je sekcija U15 s Krko igrala 
3 : 3. Sledila sta poraz in zmaga. Doma so z 0 : 4 izgubili z 
Interblockom, v gosteh pa so z 1:0 slavili izredno pomem
bno zmago proti ekipi Jadran Dekani. Z Gorico so se doma 
razšli brez zadetkov, z Olimpijo pa so v gosteh izgubili s 4 : 
1. Prejšnjo soboto še en visok poraz. Doma so z 0 : 4 izgu
bili s Triglavom. Na vrhu so Domžale z 31 točkami, Leščani 
so 13. z 8 točkami. Članska ekipa je v zadnjem obdobju štiri
krat izgubila in dvakrat remizirala. V 5. in 6. krogu so izgubi
li v gosteh s Kolpo s 5 : 2 in doma z ekipo Brinje Grosuplje z 
1 : 2. Sledila sta dva neodločena rezultata 1 : 1, v gosteh z 
Jevnico in doma s Komendo. Predzadnji dve tekmi so izgu
bili z minimalnim rezultatom 0 : 1, in sicer v gosteh s Savo 
Kranj in doma z Zagorjem. Še slabše so jo odnesli prejšnjo 
soboto, saj so v gosteh z Ivančno Gorico izgubili s 5 : 0. Vodi 
Ilirija s 24 27 točkami. Leščani so trinajsti s 6 točkami.

Nogomet

Oboji predzadnji

V letošnji malonogometni ligi Slovenije so se prijavile tudi 
tri ekipe, ki igrajo v Medobčinski malonogometni ligi Radov
ljica in sicer Ribno, Begne in Smola. Ekipi Begne in Smola 
sta bili dodeljeni v skupino C. Prvi turnir je bil v Begunjah, 
kjer je v uvodni tekmi Loški potok s 3:1 premagal Smola, 
Begne s 5:2 Loški potok, Smola pa s 4:3 Begne. Vse tri ekipe 
so imele možnost, da se prebijejo med osmerico. Na drugi
em  turnirju v Loškem potoku je bila Smola z zmago 3:2 
proti gostiteljem pol koraka do osmerice. Cel korak so nare
dili z neodločenim rezultatom 1:1 proti Begnam. Zadnja tek
ma je tako odločala, kdo se bo priključil Smoli. Begnam je 
bil že dovolj remi, a  so gostitelje povsem nadigrali in jih na 
koncu premagali s 6:0. Skupina C je edina zaključila skupin
ski del, lestvica pa je sledeča: 1 Begne 7 (gol razlika 15:7), 2. 
Smola 7 (9:9), 3. Loški potok 3 (7:15). 

Mali nogomet

Smola in Begne med osem
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Šport

Urša Gluščič

Zavest o tem, da je gibanje 
ključnega pomena za nor-
malno delovanje človeškega 
telesa, iz leta v leto dobiva 
večjo veljavo. Davorin Zalo-
kar, ki poučuje borilne in 
terapevtske veščine, poudar-
ja pomen športne vadbe, ki 
temelji na zavestnem in 
pozornem premikanju v 
prostoru in času. 
Letos mineva petnajst let, 
odkar je Davorin Zalokar 
začel poučevati veščine 
tudi v telovadnici leške 
osnovne šole. "Če primer-
jam naše vadbe z drugimi 
športi, kot sta tek ali aerobi-
ka, lahko rečem, da je 
temeljna razlika v tem, da 
mi delujemo od znotraj 
navzven, drugi športi pa na 
telo delujejo od zunaj," pri-
poveduje Zalokar, ki se je 
šolal v tujini pri mojstru 
Paolu Bolaffiu. Poudarja, 
da pri vadbah, ki jih vodi, 
ni starostne omejitve, 

pomembna pa je izbira pra-
ve vadbe. 
»Karate Do – pot prazne 
roke je vadba  za odrasle in 
otroke, ki želijo okrepiti 
odločnost in prodornost v 
življenju.  Temelji na pove-
zovanju telesa, uma in 
duha. Okrepi in poudari 
moč središča, stabilnost in 
usmerjanja sile. Vodi nas 
do prepoznavanja omejitev 
in nas uči njihove osvobodi-
tve. Pa Kwa Chang – dlan 
osmih trigramov temelji na 
stari vedi knjige sprememb 
Yi Jing. Osem smeri centri-
ra v središče kroga dveh 
nasprotujočih polov. V 
izmenjavanju krožnih, spi-
ralnih in direktnih sil se 
odpirajo mnogotera vrata v 
svet spreminjanja in rafine-
racije energije.  Je vadba za 
odrasle, ki želijo prek giba-
nja bolje razumeti spiralni 
cikel obstoja. Tai Chi Chu-
an – umetnost najvišje 
polarnosti temelji na princi-
pih dveh polov jina in jan-

ga. Vsa nasprotja združuje 
v ples harmonij in medse-
bojnega prehranjevanja. 
Povezuje nam telesne dele 
v energetske verige in pop-
ravlja telesno formo. Je vad-

ba za odrasle, da se izurijo v 
mehkobi in harmoniji. 
Body equilibrium – telo rav-
notežja  je zasnovan iz raz-
ličnih veščin gibanja. Je 
vadba za odrasle, ki želijo 

okrepiti telo. Zajema zuna-
nje in notranje vaje, ki izbo-
ljšujejo ravnotežje telesa, 
uma in duha. Izboljšuje 
povezanost in sproščenost 
diha, mišičevja, fascij, kit, 

sklepov, kosti, živčevja in 
telesnih tekočin," veščine, 
ki jih poučuje, predstavi 
Zalokar, doda pa, da niso 
pozabili tudi na najmlajše, 
za katere so pripravili vadbo 
Kung Fu Dong Wu, ki je 
namenjena otrokom od pet-
ega do dvanajstega leta. 
Vadba za najmlajše temelji 
na osnovnih prvinah šport-
ne vzgoje ter likih iz filma 
Kung Fu Panda. S posne-
manja njihovega gibanja v 
določenih zaporedjih oz. 
formah se otrokom okrepijo 
zbranost, gibljivost, spret-
nost, vztrajnost, moč, meh-
koba in sproščenost.
Zalokarjeva Harmonija 
gibanja torej zajema različ-
ne vadbe, v okviru katerih se 
skupaj z udeleženci posve-
čajo sebi v celoti. Jesenske 
vadbe v telovadnici leške 
osnovne šole so se že začele, 
Davorin Zalokar pa za konec 
dodaja, da so vedno veseli 
novih članov, ki se jim lahko 
pridružijo kadarkoli.

Zdrav duh v zdravem telesu
Davorin Zalokar v telovadnici leške osnovne šole že petnajst let vodi vadbe različnih borilnih in terapevtskih veščin, ki jih povezuje z imenom Harmonija 
gibanja. Kot pravi, se v okviru vadb posvečajo človeku v celoti, namenjene pa so vsem, ki bi radi okrepili zdravje svojega duha, duše in telesa.

Davorin Zalokar v pozi tai-chija / Foto: Simon Kržič

Tjaša Kržišnik

Med mlajšimi tekmovalci so 
v klubu nanizali že kar 
nekaj uspehov. Po besedah 
predsednika ŠD Ljubno 
Vilija Praprotnika je bila še 
posebno uspešna zadnja 
generacija, saj so imeli dve 
leti v svojih vrstah državne-
ga prvaka med kadeti in 
državnega šolskega prvaka 
Aljaža Freliha, ki je bil varo-
vanec trenerja Francija Pol-
janca. Njegovo delo je pred 
dvema letoma prevzel Miha 
Hajdarovič, ki tudi sam izvi-

ra iz ljubenskega kluba. 
Igralci so pod okriljem 
novega trenerja, ki mu ob 
strani stoji vodja namizno-
teniške sekcije v ŠD Ljubno 
Primož Janc, že dosegli vid-
ne rezultate na gorenjskem 
področju. "Zgodovina kluba 
ima veliko odličnih uspehov 
– tako na državnih tekmova-
njih kot tudi na mednarod-
nih. V vsaki generaciji so 
bili vsaj trije med prvimi 
šestnajstimi na državnem 
tekmovanju. Pred tremi leti 
sta bila to Aljaž Frelih in 
Nina Štular še člana našega 

kluba. Oba sta že osvojila 
naslov državnega prvaka. 
Sedaj igrata za drug klub," 
je povedal Hajdarovič, ki 
pravi, da ga v tem trenutku 
najbolj motivirajo trenutni 
uspehi njegovih igralcev. 
"Omenil bi najmlajšega 
med nami. To je Urban 
Janc, ki je absolutno prvi v 
svoji kategoriji prvih razre-
dov; Urša Rozman je druga 
v kategoriji od četrtega do 
petega razreda, Erazem Janc 
tretji v kategoriji od četrtega 
do petega razreda. Uspešni 
so tudi vsi drugi, ki se z vsa-
kim treningom izboljšujejo 
in za katere verjamem, da 
jim bo s trdo voljo, ljubezni-
jo do tega športa in vztraj-
nostjo kmalu uspelo doseči 
viden rezultat." Kako pa 
uspehe doživljajo mladi 
športniki? "Medalja mi 
pomeni zelo veliko, ker se je 
za medaljo treba zelo truditi 
in cenim svoj trud. Če se 
trudim, sem zelo ponosen, 
in verjamem, da so tudi dru-
gi. Če pa ne igram dobro, 
sem malo žalosten. Zelo 
močno si želim doseči nas-
lov državnega prvaka, ker 
vem, da bi bili klub in starši 
ponosni name in tudi seve-
da sam,« je povedal enajst-
letni Erazem Janc. 
"Sicer pa je namizni tenis 
šport, ki zahteva veliko 
vztrajnosti, dobro telesno in 

še boljšo psihično priprav-
ljenostjo, za tem pridejo 
tudi vrhunski uspehi. To je 
eden izmed najhitrejših 
športov z žogo, zato je pot-
rebna velika zbranost. Med 
vso to eksplozivnostjo pa je 
treba zraven opazovati giba-
nje nasprotnika in žogice 
ter predvidevati najboljše 
udarce in smeri žogice," 

pravi Hajdarovič, ki je pred 
poškodbo kolena tudi sam 
treniral namizni tenis in 
leta 2002 dosegel enajsto 
mesto na mednarodnem 
tekmovanju v Zagrebu. In 
kaj si kot trener želi za pri-
hodnost tega športa? "Načr-
ti so razširiti oz. narediti 
večjo bazo otrok, ki bi se 
ukvarjali s tem športom. Na 

Gorenjskem je na žalost 
veliko manj klubov, kot jih 
je bilo pred nekaj leti. Cilj je 
popeljati igralce najprej na 
najvišjo raven medregijskih 
tekmovanj, nato državnih, 
dolgoročno pa si seveda vsi 
želimo razviti reprezentan-
te, ki bi zastopali našo drža-
vo tudi na olimpijskih 
igrah.

Za 'pinkponk' moraš biti zbran 
V Ljubnem namizni tenis gojijo že trideset let. Pohvalijo se lahko s kar nekaj odmevnimi uspehi, pred tremi leti so v svojih vrstah imeli tudi  
državnega in šolskega prvaka.

Peter in Urša Rozman, mlada upa ljubenskega namiznega 
tenisa

Trener Miha Hajdarovič s svojimi varovanci
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V blagovni hiši Mencinger v Lescah so sredo oktobra odprli 
razstavo likovnih del Miroslava Pengala z naslovom Enig-
ma. Razstavljene slike so likovno bogate, polne različnih 
likovnih elementov, z njimi je domiselno prikazan eksperi-
mentalen pristop k slikanju. Avtorja in njegova dela je pred-
stavila slikarka Andreja Srna. Prisotni so se lahko prepustili 
valovom transcendentalnega zvoka, ki ga je iz vibracijskih 
gongov izvabljala glasbenica Valerija Tadić in tako popestri-
la kulturni dogodek. Andrej Čuden je s kratkim pozdravnim 
nagovorom razstavo odprl in poudaril, da njihova blagovna 
hiša nudi možnost, da imajo tudi ljudje, ki ne hodijo po 
umetnostnih galerijah, ob obisku trgovine priliko videti 
nekaj takega, kar se ne vidi vsak dan. Miroslav Pengal je 
med drugim predsednik likovnega društva Linhart iz Radov-
ljice in imetnik Linhartove plakete na področju kulture v naši 
občini.

Enigma na ogled v Lescah

Andrej Čuden iz BH Mencinger, Valerija Tadić, Andreja 
Srna in Miroslav Pengal na odprtju razstave

Ivanka Korošec

Cvetka Jug s Cankarjeve uli-
ce v Radovljici je pred krat-
kim v samozaložbi izdala 
svojo drugo knjigo z naslo-
vom Planike cvet. Oktobra 
jo je predstavila v blejski 
knjižnici.
Scenarij tega kulturnega 
dogodka je pripravila sama. 
Suvereno ga je vodila, reciti-
rala pesmi, prebirala odlom-
ke črtic, ki so prav tako del 
knjige, skladno pa so se 
vpletali glasovi ženskega 
pevskega zbora DU Bled, ki 
ga vodi Metka Rutar Piber. 
Pri zadnji pesmi – napitnici 
pa se je vokalistkam pridru-
žil pevec Anton Čeferin in 
zapel z njimi. Sledila je 
pogostitev in prijeten klepet 
z avtorico knjige. 
 Cvetka Jug se je rodila leta 
1934 v Ljubljani, vendar je 
otroštvo in mladost prežive-
la na Poljšici pri Zgornjih 
Gorjah pri stricu, ki jo je 
kasneje tudi uradno posvo-
jil. Dve leti je obiskovala uči-
teljišče v Ljubljani, nato je 
prestopila v administrativno 
šolo in jo končala leta 1954. 
Zaposlila se je na Okrajnem 
sodišču v Radovljici, upoko-
jitev pa je dočakala pri Goz-
dnem gospodarstvu na Ble-
du, kjer je živela dvajset let. 
Ima dve hčerki, tri vnuke in 
štiri pravnuke.

 Nagnjenje do lepe besede jo 
je spremljalo že iz osnovno-
šolskih let, v srednji šoli pa 
je že začela pisati prve pes-
mi. Služba in skrb za druži-
no sta pisanje ustavila, ker 
preprosto ni bilo časa. Po 
upokojitvi pa se je lahko 
posvetila temu, kar jo je 
veselilo že v mladosti. Je 
velika ljubiteljica glasbe in 
petja. Pela je v kar nekaj 
zborih, pohvali se lahko z 
dvema Gallusovima prizna-
njema. "Glasba me potolaži, 
razveseli in spravi v dobro 
razpoloženje," pravi. 
Pesmi je začela objavljati v 
Zbornikih Kluba upokoje-
nih literatov Likus. Z leti se 
jih je nabralo toliko, da se 
je leta 2009 odločila, da v 
samozaložbi izda svojo pes-
niško zbirko. Njene pesmi 
so napisane na preprost, 
razumljiv način. "Ostajam 
mali človek, za katerega 
tudi pišem," dodaja skrom-
no. 
 Cvetka pa ni vešča samo v 
pisanju, ampak je prava ume-
tnica s pletilkami. "Pletem 
vse od drugega razreda osno-
vne šole, čeprav se je takrat 
težko dobila volna. Mama je 
dala spresti vato in iz tega 
sem spletla gamaše. Sestrič-
na me je naučila plesti roka-
vice z norveškim vzorcem. 
Zdaj pa večinoma pletem 
rokavice in nogavice za vnu-

ke in pravnuke. Hodim tudi 
na krožek vezenja." Zna pa 
plesti tudi nogavice za naro-
dne noše in dogovarja se z 
Ljudsko univerzo Radovljica, 
da bi na delavnici naučila te 
umetnosti še koga, saj bi bilo 
škoda, da ne bi svojega zna-
nja prenesla naprej. 
 "Rada govorim in rada 
imam stik s poslušalci pred 
sabo. Že v šoli sem noro 
rada nastopala, igrala sem 
tudi v gledališču v Gorjah. 
Ko začutim, da se tisto, kar 
povem, nekoga dotakne, je 
to zame posebno zadovolj-
stvo in zadoščenje." Nima 

treme in težav pred poslu-
šalci recitirati ali celo zapeti. 
Zelo rada ima samospeve, v 
spominu ji je ostalo, kako je 
v službi na sodišču na veliko 
veselje in občudovanje sode-
lavcev in nadrejenih zapela 
Bosa pojdiva, dekle, obsorej. 
"Življenje me je dostikrat 
pritiskalo k tlom, ampak 
preden sem prišla do dna, se 
je v meni pojavil upor in 
zbrala sem pogum in moč, 
da sem se vedno znova dvig-
nila," je zaključila pogovor 
Cvetka, polna optimizma in 
novih idej za snovanje nas-
lednje knjige.

Planike cvet

Cvetka Jug pri podpisovanju svoje knjige v Knjižnici Blaža 
Kumerdeja na Bledu

Ivanka Korošec

Doživela je slabo izkušnjo z 
ginekologi v Španiji. »Imela 
sem občutek, da me niso 
spoštovali, z mano so ravna-
li, kot da nisem lastnik last-
nega telesa in so se odločali 
namesto mene. Potem sem 
prišla v Slovenijo, nisem 
znala jezika in nikogar 
nisem poznala. Zaradi sla-
bih izkušenj in nepoznava-
nja sistema sem se bala iti v 
porodnišnico. Tako sem 
otroka rodila doma. Bila je 
lepa izkušnja, polna miru, 
udobja in ljubezni. Po poro-

du pa sem imela težave z 
vpisom v register rojstev, saj 
je trajalo kar dober mesec, 
da sem to uredila. Ženska, 
ki je ravnokar rodila, se ne 
bi smela ukvarjati s takimi 
problemi. Pri drugem otro-
ku, ki je bil prav tako rojen 
doma, je šlo vse bolj glad-
ko.«
Ideja o ustanovitvi društva 
se ji je porodila kmalu za 
tem. Ugotovila je, da v Slove-
niji tovrstnih združenj ni, v 
njeni državi pa so zelo uspe-
šna. Spoznala je Nino Grašič 
s podobnimi izkušnjami in 
idejami in tako sta idejo ude-

janjili. Združenje je uradno 
nastalo leta 2014. »Trenutno 
v Sloveniji porod doma ni 
sistemsko urejen, ni niti 
prepovedan niti zaščiten, 
vendar bi morale ženske 
imeti zakonsko pravico do 
izbire. Smo odrasle in spo-
sobne izbrati, kaj je najbolj-
še za nas in za naše otroke.«
Srečanja se bodo začela od 
oktobra dalje, in sicer v Kra-
nju – v knjižnici vsako prvo 
soboto od 10 do 12. ure (pod-
pora in informacije žen-
skam in družinam) ter v 
Layerjevi hiši vsako tretje 
sobotno jutro (delavnice za 
matere) in v Radovljici – 
Ljudska univerza Radovljica 
prvi in tretji petek v mesecu 
od 17. do 19. ure (delavnice 
za otroke), v dvorani v špor-
tnem parku pa prvi in tretji 
četrtek v mesecu od 19.30 
do 21. ure (meditacija in 
relaksacija za mamice in 
nosečnice). 
Zainteresiranim nudijo raz-
lične informacije glede pos-
topkov in pregledov med 
nosečnostjo, porodnih spre-
mljevalcev, položajih med 
porodom, nasploh o pripra-
vi na porod, o različnih 
zdravilih, njihovem delova-

nju in učinkih na mater in 
otroka, glede navezanosti, 
dojenja, različnih metodah 
spanja, o spolnosti in delo-
vanju hormonov med in po 
nosečnosti ter o vseh drugih 
temah, ki spadajo k mate-
rinstvu.
Sodelujejo tudi na različnih 
prireditvah, kot so srečanja 
nevladnih organizacij ipd., 
kjer se predstavljajo obisko-
valcem, jih povabijo v svoje 
vrste in tudi prosijo za 
pomoč, saj so neprofitna 
organizacija, ki se financira 
z donacijami, prostovoljni-
mi prispevki in članarinami.
Predsednica meni, da se 
ozaveščenost žensk izbolj-
šuje, vendar se glas o druš-
tvu širi prepočasi, gre nam-
reč za nov koncept, ki potre-
buje čas, da ga okolica spoz-
na. »Društvo želi s svojim 
delovanjem pridobiti zaupa-
nje in spoštovanje lokalne 
skupnosti in širše. Za enkrat 
glas širimo prek spletne 
strani, Facebooka in pred-
stavitve medijem, seveda pa 
si želimo, da bi dosegel kar 
največ žensk, še posebej tis-
tih, ki potrebujejo našo 
pomoč oziroma želijo deliti 
svoje izkušnje.

Mamice za mamice
Združenje mam Mamice za mamice je društvo, ki nudi informacije in podporo glede nosečnosti, 
poroda, poporodnega obdobja, dojenja, izgube otroka v nosečnosti in po rojstvu. Predsednica društva 
je Loreto Fernandez Rodriguez, Španka, ki že nekaj let živi z družino v Hrašah.

Z ene od otroških delavnic

Ivanka Korošec

V restavraciji Center Lesce 
so se v soboto, 17. septem-
bra, zbrali nekdanji fantje – 
vojaki, ki so danes že očetje 
in dedki, saj je minilo 50 let, 
odkar so odslužili vojaški 
rok v JLA. Organizator sre-
čanja Janez Erman je pove-
dal: »Leta 1965 smo bili vpo-
klicani v jugoslovansko voj-
sko, naš letnik je bil večino-
ma razporejen v Varaždin, 
nekaj pa v Banjaluko, kjer so 
bili šoferji in tankisti. Ti so 
prišli kasneje v Varaždin in 
tako nas je bilo v dveh četah 
v isti vojašnici veliko Sloven-
cev, iz naše občine kar šest. 
Bili smo zelo dobri prijatelji. 
Franc Podjed je bil tudi naš 
sotovariš; že tam je igral na 
harmoniko in vsi smo peli v 
njegovem zboru. Nekoč sem 
se srečal s prijateljem – voja-

kom in domenila sva se, da 
organiziram srečanje. To je 
bilo že pred 33 leti v Podnar-
tu. Od tedaj dalje organizira 
vsako leto srečanje kdo 
drug. Bili smo po različnih 
krajih, vsako leto povabimo 
zraven svoje žene, partner-
ke, prijateljice. Med sabo so 
se že spoznale in v naših 
srečanjih uživajo prav tako 
kot mi." Skupina se je tokrat 
odpravila na izlet v Planico 
in v Vrata. »Zelo nam je 
lepo,« pravi Erman, »pridejo 
iz Kočevja, Ilirske Bistrice, 
Kopra, Novega mesta, Siska 
in Reke. Stroške enostavno 
seštejemo in si jih razdeli-
mo. Veselo druženje se zav-
leče čez cel dan.« Prav goto-
vo da. Ni jih oviralo niti sla-
bo vreme. Iskreno so bili 
veseli drug drugega in spo-
mini na vojaščino in njene 
prigode so spet oživeli.

Spomini na vojaščino

Generacija nekdanjih vojakov se skupaj s soprogami druži 
že več kot trideset let.
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Zanimivosti

Ivanka Korošec

Marjanca Bešter iz Lesc je 
17. julija praznovala svoj 80. 
rojstni dan. Nič posebnega 
za današnje čase, bi rekli, 
saj imamo v naši občini veli-
ko devetdeset- in več letni-
kov, ki se celo približujejo 
stotici. Vendar je bil Marjan-
čin jubilej čisto nekaj pose-
bnega. Poleg tega, da je pro-
stovoljka Rdečega križa v 
Lescah, prepeva v veteran-
skem pevskem zboru, hodi 
na jutranjo telovadbo in ima 
še tisoč drugih vsakdanjih 
obveznosti in opravkov, si je 
za okrogli jubilej izpolnila 
tri želje, uresničila tri never-
jetne podvige.

Severna triglavska stena 
za rojstni dan
Prav na svoj osemdeseti roj-
stni dan se je znova povzpe-
la do Valvazorjevega doma, 
v tem letu ravno osemdeset-
ič. Nekaj dni kasneje je bila 
v Bovcu deležna ekstremne 
izkušnje skoka s padalom v 
tandemu z višine 4000 met-
rov. In tretji, njej najdražji 
dosežek: na letošnji veliki 
šmaren je preplezala sever-
no triglavsko steno!

Stokrat do Valvasorjevega 
doma
»Na Valvasorja grem vsako 
leto vsaj stokrat,« pripove-
duje. »Skok s padalom je 
bil enkratno adrenalinsko 
doživetje. To je bilo hčerki-
no darilo za rojstni dan. 
Prav nič me ni bilo strah. 
Prijateljice so šle zraven in 
so navijale zame. Triglav-
ska severna stena, o, to pa 
je bilo nekaj!« se ji zasveti-
jo oči.
Severna stena Triglava je 
najmogočnejša stena v 
naših gorah. Zaradi velikosti 
in zgodovinske pomembno-
sti je magnet za vsakega 
alpinista in marsikaterega 
gornika. Kdor jo vidi od bli-
zu, ostrmi nad njeno veliča-
stno podobo. Tisti, ki se 
potrudi priti čisto do nje, 
ima občutek, da se mu bo 
poveznila na glavo. Tisoč-
metrska navpičnica in več 

kot trikilometrska širina sta 
dimenziji, ki jo naredita gro-
mozansko. In pod njo se 
človek počuti povsem maj-
cenega. Gorski vodnik, ki je 
Marjanco zanesljivo vodil 
čez steno, je že ob vznožju 
opazil, da je prava plezalka, 
ki se zna pravilno oprijemati 
in da ji gre plezanje zelo 
dobro. 
»Na nekaterih mestih je res 
nevarno, stena je gladka in 
ne veš, kje bi se prijel. Ven-
dar ni bilo nobenega proble-
ma! Hčerka in vnukinja, ki 
sta obe alpinistki, sta tudi 
plezali, vendar po drugi 
smeri. Srce mi je pelo in 
duša mi je vriskala, ko sem 
po štirih urah plezanja dose-
gla vrh. Na Kredarici smo 
počivale, naslednji dan zjut-
raj pa smo osvojile še vrh 
Triglava. Zelo sem bila sreč-
na!«

Mladostna energija  
pri osemdesetih
Ko spoznate Marjanco, bos-
te gotovo prav tako kot jaz 
očarani nad njeno iskrivos-
tjo, iskrenostjo in iskro v 
očeh, ko pripoveduje o teh 
svojih dosežkih. Osemde-
set let šteje, a v srcu nosi 

mladostno energijo, kot je 
zlepa ne najdeš pri veliko 
mlajših. Do življenja, čep-
rav ji je včasih pokazalo 
kruto lice, ima pozitiven 
odnos – in prav zato jo ima-
jo vsi radi. 

Neverjetna 
osemdesetletnica
Marjanca Bešter šteje osemdeset let, a v srcu nosi mladostno energijo, kot je zlepa ne najdeš pri 
veliko mlajših. Za rojstni dan se je osemdesetič letos povzpela do Valvasorjevega doma, nekaj dni 
kasneje s padalom v tandemu skočila z višine štirih kilometrov in na veliki šmaren preplezala severno 
triglavsko steno.

Srečen doskok; skok v tandemu je bil darilo za 80. rojstni dan.

Urša Gluščič

"Dan odprtih vrat pripravlja-
mo z namenom, da ljudem 
omogočimo vpogled v delo 
na svoji kmetiji, jih seznani-
mo s kmetijami, s katerimi 
sodelujemo, seveda pa je 
poudarek tudi na družen-
ju,"je povedal Aleš Fister z 
Ekološke kmetije Porta.
Ves dan sta potekali degus-
tacija domačih jedi in tržni-
ca, na kateri so se s svojimi 
pridelki in izdelki predstav-
ljale Ekološka kmetija Porta, 
Eko kmetija Silve Potočnik, 
Kmetija Rozman Habinc, 
Kmetija Darja, Ekološka 
kmetija Šilar, Kmetija Pr' 
Prapotn'k in čebelar Miha 
Rozman. 
V dopoldanskih urah so si 
obiskovalci lahko ogledali 
prikaz peke kruha v krušni 

peči, popoldan pa prešanje 
jabolčnega soka. V okviru 
vodenega ogleda po Kmetiji 
Porta so si lahko pobližje 
ogledali prostore, delo in 
živali na kmetiji, poskrblje-
no pa je bilo tudi za najmlaj-
še, za katere so pripravili 
delavnice. Posebno noto sta 
pestremu programu dodala 
tudi predavanje in pogovor s 
Silvo Požlep, ki je predavala 
o zdravju in ročni pridelavi 
zdrave hrane. 
»Lahko rečem, da je dan 
odprtih vrat na naši kmetiji 
postal že tradicionalen, saj je 
letos potekal že dvanajstič. 
Včasih smo ga pripravljali v 
okviru mednarodnega dneva 
odprtih vrat na ekoloških 
kmetijah, zdaj pa ga organi-
ziramo sami in k sodelovan-
ju povabimo okoliške kmeti-
je,« je še dodal Aleš Fister.

Ekološka kmetija 
Porta odprla vrata
Zadnjo nedeljo v mesecu septembru je na ovsiški 
Ekološki kmetiji Porta potekal že tradicionalen, 
tokrat dvanajsti dan odprtih vrat. Obiskovalci so 
si lahko ogledali prostore in delo na kmetiji, z 
domačimi pridelki in izdelki pa so se na stojnicah 
predstavljali tudi predstavniki okoliških kmetij.

Dan odprtih vrat je na Ekološki kmetiji Porta letos potekal 
že dvanajstič.

Po preplezani severni steni je Marjanca Bešter osvojila še 
Triglav.Prav na svoj osemdeseti rojstni dan se je znova 

povzpela do Valvazorjevega doma, v tem letu 
ravno osemdesetič. Nekaj dni kasneje je bila v 
Bovcu deležna ekstremne izkušnje skoka s 
padalom v tandemu z višine 4000 metrov. In 
tretji, njej najdražji dosežek: na letošnji veliki 
šmaren je preplezala severno triglavsko steno!

"Srce mi je pelo in 
duša mi je vriskala, ko 
sem po štirih urah 
plezanja dosegla vrh."

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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5. novembra
PODVINSKA TRŽNICA od 10.00, vrt Vile Podvin

6. novembra
BOLŠJAK od 10.00, Linhartov trg, Radovljica

OKUSI RADOL'CE ob 13.00: PREDSTAVITEV IN DEGUSTACIJA 
GORENJSKIH SIRARN, Vila Podvin

7. novembra
ZA DOJENČKE ob 10.00: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

8. novembra
OKUSI RADOL'CE od 11.00 do 17.00: VODEN OGLED MUZEJA 
'LECTARSKA DELAVNICA V ŽIVO' IN NAJSTAREJŠIH LECTOV TER 
DEGUSTACIJA MEDENJAKOV IN MEDICE, Gostilna Lectar

PREDAVANJE ob 19.30: MANDALE, TAJNI VRTOVI ŽIVLJENJA (dr. 
Zmago Šmitek), Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

9. novembra
ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica 

PREDAVANJE ob 17.00: ALZHEIMER CAFE – PREPOZNAVANJE 
DEMENCE IN PREVENTIVA, Čebelarski razvojni center Gorenjske

10. novembra
DELAVNICA ZA OTROKE ob 17.00: NAGAJIVI ŠKRAT, Knjižnica A. 
T. Linharta, Radovljica

11. novembra
GLEDALIŠČE ZA OTROKE ob 17.00: MOTOVILČICA, Linhartova 
dvorana Radovljica*

PREDAVANJE ob 18.00: DAO: ŽIVLJENJE KOT REKA (Simon Hab-
jan), Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

OKUSI RADOL'CE ob 19.00: DRUŽENJE Z VESELIMI BEGUNJČANI, 
Gostišče Draga

GLASBENI VEČER ob 19.00: MARTINOVANJE Z ANSAMBLOM 
ZUPAN, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

12. novembra
KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA ob 10.00: KUHARSKA DELA-
VNICA ZA OTROKE, Vila Podvin*

GLASBENO POPOLDNE od 13.00 do 16.00: VESELI BEGUNJČANI, 
Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

13. novembra
OKUSI RADOL'CE ob 13.00: PREDSTAVITEV IN DEGUSTACIJA 
GORENJSKIH SIRARN, Vila Podvin

Od 12.00 do 17.00: MARTONOVO KOSILO Z VINARJEM FORNA-
ZARIČEM IZ VIPAVSKE DOLINE, Vila Podvin*

GLASBENO POPOLDNE od 12.00 do 16.00: GORENJSKI KVINTET, 
Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

14. novembra
ZA DOJENČKE ob 10.00: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

GLEDALIŠČE ob 19.00: POGOVOR Z IGRALKO METKO PAVŠIČ

Ob 19.30: predstava NIČESAR NE OBŽALUJEM, Linhartova dvorana 
Radovljica*

15. novembra
ZA OTROKE ob 17.00: BEREMO S TAČKAMI, Knjižnica A. T. Linhar-
ta, Radovljica

PREDSTAVITEV KNJIGE ob 19.30: STARODAVNA UMETNOST 
ZDRAVLJENJA – TRADICIONALNA EVROPSKA MEDICINA, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

16. novembra
BRALNI KLUB ob 9.00: POGOVOR OB KAVI IN ČAJU O KNJIGI – 
INDIJA, TAM, KJER JE SVOBODA DOMA, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

17. novembra
PRAVLJIČNA URA IN DELAVNICA ob 17.00: POZDRAVLJEN, MOJ 
ŠKRATEK, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

18. novembra
ODPRTJE GOSTUJOČE RAZSTAVE ob 18.00: GOZDOVI KRANJSKE 
INDUSTRIJSKE DRUŽBE, Kovaški muzej, Kropa

19. novembra
PUSTOGRAJSKE DOGODIVŠČINE ob 10.00: DELAVNICA ZA 
OTROKE: DIŠAVNA BLAZINA, Kulturni dom Lancovo*

 4. novembra–2. decembra
20. novembra

OKUSI RADOL'CE ob 13.00: PREDSTAVITEV IN DEGUSTACIJA 
GORENJSKIH SIRARN, Vila Podvin

JAVNO VODENJE ob 12.00: PREDSTAVITEV ZBIRKE ORIGINALNIH 
ILUSTRACIJ OB 40. OBLETNICI GALERIJE ŠIVČEVA HIŠA, Galerija 
Šivčeva hiša

KONCERT I IN KONCERT II ob 16.00 in ob 18.30: SOZVOČENJA 
GORENJSKE, Baročna dvorana Radovljiške graščine 

21. novembra
ZA DOJENČKE ob 10.00: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

22. novembra
POTOPISNO PREDAVANJE ob 19.30: DEŽELA NESKONČNEGA 
MODREGA NEBA – MONGOLIJA, Knjižnica A. T. Linharta, Radovlji-
ca

23. novembra
ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica 

24. novembra
PRAVLJIČNA URA ob 17.00: KDO BO POTRESEL HRUŠKO?, Knjiž-
nica A. T. Linharta, Radovljica

POGOVORNO OMIZJE ob 19.30: EVROPA NA PREHODU IZ SRED-
NJEGA V NOVI VEK, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

25. novembra
ODPRTJE RAZSTAVE ob 18:00: RAZSTAVA SLIK IN OBJEKTOV 
TADEJE PETERNEL 'IZ TAKE SMO SNOVI KOT SANJE', Galerija 
Avla Občina Radovljica

PREDAVANJE ob 18.00: PROBLEMI SMISLA ŽIVLJENJA V FILOZO-
FIJI, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

26. novembra
KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA ob 9.00: KUHARSKA DELAV-
NICA ZA LJUBITELJE KUHANJA, Vila Podvin*

KONCERT ob 19.00: POKLON SLAVKU AVSENIKU, Dvorana »Pod 
Avsenikovo marelo«, Begunje na Gorenjskem*

27. novembra
OKUSI RADOL'CE ob 13.00: PREDSTAVITEV IN DEGUSTACIJA 
GORENJSKIH SIRARN, Vila Podvin

28. novembra
ZA DOJENČKE ob 10.00: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

29. novembra
POGOVORNI VEČER ob 19.30: MARK KOROŠEC: LOVEC NA TOR-
NADE, Knjižnica A T. Linharta, Radovljica

30. novembra
ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica 

2. decembra
PRAZNIČNI SEJEM NA TRGU ob 15.00, Linhartov trg, Radovljica

PRIŽGI LUČ! ob 16.46: PRIŽIG LUČK IN GLASBENA ZABAVA, Lin-
hartov trg, Radovljica

OKUSI RADOL'CE ob 19.00, Gostišče Draga*

GLASBENI VEČER ob 19.00: ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA, Gostilna 
in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

Razstave

Utrinki iz narave, samostojna fotografska razstava Marjana Resmana, 
Dom starostnikov dr. Janka Benedika Radovljica (do 30. novembra)

Društvena pregledna razstava fotografij 2016, Fotografska galerija 
Pasaža, Radovljiška graščina

Slikarska razstava društev upokojencev občine Radovljica, galerija 
Avla, Občina Radovljica (do 7. novembra)

Radovljica, naše mesto, fotografska razstava aktualnih fotografij 
zunanjščin in notranjščin objektov 

Iz take smo snovi kot sanje (razstava slik in objektov Tadeje Peter-
nel), galerija Avla Občina Radovljica (od 25. novembra do 23. januar-
ja 2017)

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Več informacij o posameznih prireditvah 
je na voljo na spletni strani www.radolca.
si/kaj-poceti/ ali na spletnem portalu 
http://www.mojaobcina.si/radovljica/. 
Dogodke za objavo v napovedniku objavi-
te na portalu www.mojaobcina.si/radovlji-
ca/. Za tedensko obveščanje o dogodkih 
se prijavite na naš elektronski naslov. 
Organizatorji prireditev si pridržujejo pra-
vico do spremembe programa.

Turistično društvo Begunje vabi otroke, starše in vse druge 
krajane na tradicionalni sprevod novembrskih kresničk. 
Sprevod se bo začel v četrtek, 10. novembra, ob 18. uri pred 
osnovno šolo v Begunjah. Pot bo vodila po vaški cesti do 
cerkve, navzdol po pločniku ob glavni cesti, zaključek s slad-
ko pogostitvijo pa bo pri turistično-informacijski točki poleg 
avtobusne postaje. Temo bodo preganjali z izrezanimi lam-
pijončki iz buč, repe ali poslikanimi steklenimi kozarčki. 
Bodite ustvarjalni in se nam s svojimi lučkami pridružite, 
vas vabijo iz turističnega društva na prav poseben pohod.

V četrtek sprevod kresničk

Fotonatečaj: Dogodki v 
občini Radovljica 2015

Vleka cevi, avtor Branko Habjan, diploma

Fotografsko društvo Radovljica je pripravilo društveno raz-
stavo. Člani društva so lahko sodelovali z desetimi fotogra-
fijami in desetimi digitalnimi fotografijami. Žiriranje je opra-
vila Andreja Peklaj. Štirinajst avtorjev je prispevalo 132 foto-
grafij. Nagrade so prejeli: 1. Vida Markovc (Megleno jutro), 
Nejc Draganjec (No events on Christmas), 3. Justin Zorko 
(Ivje na golfu 1). Diplome: Anica Šolar (Cerkniško jezero feb. 
2016), Štefan Žemva (Spak), Žarko Petrovič (Poškodovani), 
Janez Resman (Sneg v aprilu), Dušan Barič (Srečna mati z 
otrokom). Z digitalnimi fotografijami je sodelovalo 19 avtor-
jev s 187 deli. Nagrade so prejeli: 1. Dušan Barič (Otroška 
radost), 2. Petra Petan (Tukaj), 3. Janez Resman (Tihožitje). 
Diplome: Anica Šolar (Breze jeseni), Drago Vogrinec (V goz-
du), Klementina Žemva (Sivka), Žarko Petrovič (Maska), 
Nejc Draganjec (Wire to an endless sky). Kot po tradiciji bo 
dela moč videti na dveh razstavah v radovljiški pasaži Gra-
ščine v novembru in decembru.

Prvi nagradi za Vido Markovc in Dušana Bariča

Območna izpostava Javnega sklad RS za kulturne dejavno-
sti Radovljica v sodelovanju z Območno izpostavo Škofja 
Loka, v nedeljo, 20. novembra, v Baročni dvorani Radovlji-
ške graščine organizira srečanje odraslih pevskih zborov 
Gorenjske. V novembru bodo tovrstna srečanja potekala po 
vsej Sloveniji pod skupnim imenom Sozvočenja 2016. Kot je 
povedala Tatjana Kržišnik iz radovljiške območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, bodo sporedi pev-
skih skupin tematsko obarvani. V Radovljici bo srečanje 
potekalo v dveh delih. Prvi koncert se bo začel ob 16. uri, ko 
se bo moški pevski zbor Alpina Žiri predstavil s skladbami 
na temo Ko se ptički ženijo, mešani pevski zbor Gimnazije 
Kranj s skladbami na temo Gaudeamus igitur, moški pevski 
zbor Triglav Lesce s priredbami romantičnih samospevov v 
barvah Egija Gašperšiča, Gorenjski oktet na temo Zvonkost 
in sonornost, APZ Franceta Prešerna iz Kranja pa si je izbral 
skladbe na temo Noč in dan – zvočni utrinki življenja. Drugi 
del prireditve se bo začel ob 18.30. Od ljudi za ljudi bo tema 
skladb KPZ Drouz iz Domžal, KMPZ Davorina Jenka iz Cer-
kelj se bo poklonil skladatelju Janezu Močniku ob 80. oblet-
nici rojstva, ženski pevski zbor Moj spev iz Grobelj je temo 
poimenoval Zaveza, Neukrotljiva romanca bodo skladbe 
ženskega pevskega zbora Slamnik Ihan, skladbe Zvok je 
beseda, beseda je zvok pa bodo tema zadnjega, ženskega 
pevskega zbora Carmen manet iz Kranja. Po zadnjem kon-
certu in kratki pavzi bo v zgornji avli Radovljiške graščine 
slovesna razglasitev rezultatov in podelitev priznanj najbolj-
šim po oceni letošnjega žiranta, Marka Vatovca, je še spo-
ročila Kržišnikova.

Gorenjsko srečanje odraslih pevskih zborov
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SEJEM AMBIENT
9. - 13.11.2016

Obiščite nas na sejmu
Ambient in izkoristite
  

15% sejemski popust 
na vse sedežne ŽAKELJ.

Popust velja v vseh
salonih ŽAKELJ.

KUHINJSKE KLOPIZ RELAX FUNKCIJOSEDEŽNE Z LEŽIŠČEM

SEJEMSKI

POPUST

-15%
9.-19.11.

15% popust velja od 9-19.11. za gotovinsko ali TRR plačilo.
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Simon Šubic

Štab Civilne zaščite Občine 
Radovljica je s silami zaščite 
in reševanja svoj del 24-urne 
regijske vaje organiziral na 
območju celotne občine ob 
predpostavki, da je potres 
poškodoval več objektov, v 
katerih so ostale ujete osebe, 
pretila pa je tudi nevarnost 
verižnih nesreč, kot so poža-
ri in podobno. Organizacija 
in izvedba vaje sta bili na 
zelo visokem nivoju, saj se je 
Štab Civilne zaščite Občine 

Radovljica potrudil čim vero-
dostojneje preigrati vse situ-
acije in naloge, s katerimi bi 
se soočil v primeru pravega 
potresa, vključno z rednim 
obveščanjem javnosti o pos-
ledicah potresa in poteku 
reševanja. 
Poveljnik Civilne zaščite 
Radovljica in občinskega šta-
ba Janez Koselj je pojasnil, 
da je območje občine Radov-
ljica v petek ob 16.31 stresel 
potres osme stopnje po 
evropski lestvici. "Takoj smo 
aktivirali vse gasilske enote, 

ki so pregledale teren. Sledi-
lo je reševanje prioritetnih 
nalog, čim hitreje smo sku-
šali vzpostaviti tudi pregled 
stanja na terenu, s čimer 
smo imeli kar precej težav, 
saj smo morali obdelati ogro-
mno vhodnih podatkov. Nas-
tanitveni center smo vzpos-
tavili v Osnovni šoli Antona 
Tomaža Linharta Radovljica, 
kjer smo zagotovili tudi hra-
no za reševalne enote in 
občane, ki jim je bilo treba 
zagotoviti začasno nastani-
tev. Danes (v soboto, op. a.) z 

delom nadaljujemo, zaradi 
lažjega obvladovanja situaci-
je smo občino razdelili na 
dva sektorja, eden je v Kamni 
Gorici, drugi v Mošnjah. 
Danes je v reševalnih nalo-
gah aktivnih 147 pripadnikov 
različnih enot – od gasilcev, 
gorske reševalne službe do 
radioamaterjev, Rdečega kri-
ža, Komunale Radovljica. 
Aktivne so torej vse službe, 
ki jih imamo v občini na raz-
polago. Na vaji sodeluje še 
veliko markirantov, saj je 
Rdeči križ organiziral tudi 
poizvedovalno službo, ki se 
ob takih nesrečah aktivira za 
iskanje pogrešanih in za psi-
hološko pomoč žrtvam in 
svojcem. Skupaj torej na vaji 
sodeluje okoli dvesto ljudi," 
je razložil 18 ur po namišlje-
nem potresnem sunku. 
Snovalci vaje so si zamislili, 
da so morali iz 195 (več)sta-
novanjskih stavb v Radovljici, 
Lescah, Begunjah, Mošnjah, 
Kamni Gorici in Kropi, ki jih 
je močno poškodoval potres, 
evakuirati skupno 834 prebi-
valcev. Večina je zatočišče 
dobila pri sorodnikih in sose-
dih, v nastanitvenem centru 
v OŠ A. T. Linharta v Radov-
ljici pa so prvo noč sprejeli 

150 občanov, katerih objekti 
niso bili varni za bivanje. Pot-
res, ki je terjal tudi štiri smrt-
ne žrtve, 14 oseb pa je bilo 
poškodovanih, je poškodoval 
tudi vodovodno omrežje, 
zato so v Kamni Gorici ostali 
brez pitne vode, po občini je 
bilo moteno delovanje elek-
tričnega in telekomunikacij-
skega omrežja, več cest je 
postalo neprevoznih.
Občina Radovljica je sicer 
na meji potresne ogroženo-

sti do osme stopnje po 
evropski lestvici, je poudaril 
Koselj. "Po zgodovinskih 
podatkih rušilnega potresa 
tu še ni bilo, so pa daleč 
nazaj že čutili posledice več-
jih potresov v oddaljeni oko-
lici. Predvidevamo, da bi bili 
ob močnem potresu na 
našem območju novejši 
objekti v veliki meri manj 
poškodovani, skrbijo pa nas 
starejši objekti v vaških in 
mestnih jedrih," je dodal. 

Potres stresel  
tudi Radovljico
Na štiriindvajseturni regijski vaji Ruševina Gorenjska 2016, na kateri so 28. in 29. oktobra enote 
zaščite, reševanja in pomoči v enajstih gorenjskih občinah preverjale svojo pripravljenost za 
ukrepanje v primeru močnega potresa, je kot soorganizator sodelovala tudi Občina Radovljica.

Do ponesrečencev v poškodovanih stavbah so se reševalci 
prebijali tudi z napornim kopanjem odprtin v stenah. 

Po scenariju so v močnem potresu umrli vsaj štirje občani, 
štirinajst pa jih je bilo ranjenih. / Foto: Tina Dokl

Še zadnji posvet pred odhodom na ruševine / Foto: Tina Dokl
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Marjana Ahačič

Nogometno igrišče v šport-
nem parku v Radovljici bodo 
posodobili. Župan Ciril Glo-
bočnik in direktor podjetja 
Kovinar – gradnje ST, Mirko 
Krašovec, sta namreč že 
podpisala pogodbo za izved-
bo investicijskih del, s kate-
rimi bodo obstoječe veliko 
nogometno igrišče z narav-
no travo do spomladi priho-
dnje leto preuredili v sodob-
no igrišče z umetno travo. 
Obstoječe igrišče z naravno 
travo kljub trudu in visokim 
stroškom vzdrževanja zara-

di stalnega obiska in izpos-
tavljenosti vremenskim vpli-
vom ni zagotavljalo pogojev, 
kot bi si jih želeli, zato se je 
občina odločila, da ga poso-
dobi in na ta način na tej 
športni površini omogoči 
vadbo vse leto. Vrednost 
projekta znaša dobrih 66 
tisoč evrov, pri čemer je 
občina za sofinanciranje 
uspešno kandidirala tudi na 
javnem razpisu Fundacije 
za šport za sofinanciranje 
gradnje športnih objektov, 
ki bo sofinancirala do tride-
set odstotkov upravičenih 
stroškov.

Umetna trava na 
nogometnem igrišču


