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Marjana Ahačič

Ves prejšnji teden so tudi v 
občini Radovljica potekale 
številne aktivnosti ob Evrop
skem tednu mobilnosti, šte
vilne akcije okoljskega oza
veščanja pa so organizatorji 
povezali prejšnji četrtek na 
srečanju na biodinamičnem 
učnem vrtu pri osnovni šoli 
v Radovljici ob zaključku 

pete vrtnarske sezone. Z 
Ekopraznikom, tradicional
nim kolesarskim izletom 
pred dnevom brez avtomobi
la in predstavitvijo aktivnosti 
za zmanjševanje količin 
odpadkov v okviru projekta 
Očistimo Slovenijo 2018 so 
združili prizadevanja za traj
nostno mobilnost, zmanjše
vanje odpadkov, spodbujan
je telesne aktivnosti in kako

vostne prehrane, kar vse 
prispeva k ohranjanju zdrav
ja, okolja in narave.
Tudi letos je občina skupaj s 
Športno zvezo Radovljica, 
Bled, Bohinj in Gorje orga
nizirala kolesarski izlet, 
udeležencem pa se je pri
družil radovljiški policist na 
kolesu in člani skupine Pra
va smer. Trasa izleta je bila 
tokrat speljana tudi po uli

cah Radovljice in Lesc, kjer 
je občina letos v skladu s 
celostno prometno strategi
jo izvedla več ukrepov za 
umiritev motornega prome
ta in večjo varnost ter prijaz
nost prometa za kolesarje in 
pešce, kar omogočajo 
območja umirjenega pro
meta, cone 30 ter souporaba 
voznih pasov.

Peš ali s kolesom 
namesto z avtom
Evropski teden mobilnosti je bil čas intenzivnejših prizadevanj za trajnostno mobilnost, zmanjševanje 
odpadkov, spodbujanje telesne aktivnosti in kakovostne prehrane.
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Na v začetku leta objavlje
nem javnem razpisu za dozi
davo Zdravstvenega doma 
Radovljica je bilo kot najugo
dnejši ponudnik izbrano 
podjetje Kovinar – Gradnje 
ST, so sporočili iz radovljiške 
občinske uprave. Prizidek bo 
umeščen na območje, kjer je 
zdaj zelenica za zdravstve
nim domom, na zadnji stra
ni obstoječe stavbe v smeri 
proti in športnemu parku.
"Zaposleni zdravstvenega 
doma v Radovljici že nekaj 
let občutimo veliko prostor
sko stisko. Vzroki za nastalo 
situacijo so dodatno pridob
ljeni programi in spremen
jen način dela. S preureditvi
jo prostorov smo nekaj let 
skušali zagotavljati sprejem
ljive delovne pogoje za delav
ce in prijetno okolje za bol
nike. Skupaj z ustanovitelji
co Občino Radovljica smo 
spoznali, da smo dosegli 
točko, ko preureditve niso 
več sprejemljive in je treba 

poiskati drugo rešitev," je 
odločitev za gradnjo prizidka 
pojasnila direktorica Zdrav
stvenega doma Radovljica 
Maja Petrovič Šteblaj.
Kot je razložila, bodo v pri
zidku imeli prostore družin
ski zdravniki z referenčnimi 
sestrami, pediatri v sodelo
vanju z razvojno ambulanto, 
psihologi in delavci zdrav
stvenovzgojnega centra.
Skupna vrednost celotne 
investicije, ki jo bosta vsak 
polovico financirala Občina 
Radovljica in Osnovno 
zdravstvo Gorenjske, je 
nekaj manj kot 1,7 milijona 
evrov. Nakup   opreme bo v 
celoti financiralo Osnovno 
zdravstvo Gorenjske. Če bo 
šlo vse po načrtih, bo grad
nja končana poleti prihod
nje leto. "Vse uporabnike 
zdravstvenega doma in 
kopališča v Radovljici hkrati 
obveščamo, da bo v času 
gradnje moteno parkiranje, 
in prosimo za razumevan
je," še sporočajo iz zdravs
tvenega doma. 

Gradijo prizidek k 
zdravstvenemu domu

Prejšnji teden se je začela gradnja prizidka  
k zdravstvenemu domu v Radovljici. Stroške za 
več kot milijon in pol evrov vredno naložbo si 
bosta razdelila Občina Radovljica in Osnovno 
zdravstvo Gorenjske.

Gradnja prizidka k zdravstvenemu domu se je že začela, če 
bo šlo vse po načrtih, bo končana do prihodnjega poletja. 
Ker bo v času gradnje moteno parkiranje, občina na 
zemljišču nasproti zdravstvenega doma ureja začasno 
parkirišče. / Foto: Gorazd Kavčič

KRAJEVNE NOVICE

Langusovi dnevi
Zaradi slabe vremenske 
napovedi so potekali nekoli-
ko okrnjeno. Kljub temu je 
glavnina dogodkov odlično 
uspela.
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KRAJEVNE NOVICE

Mošenjski dnevi
Tokrat v znamenju podokni-
ce, pestrega programa obu-
janja starih običajev in dru-
ženja
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KULTURA

Dan zlatih knjig
Radovljiškim prvošolcem je 
na dan uradnega začetka 
bralnega leta pravljice pribli-
žal pisatelj Peter Svetina.
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ZANIMIVOSTI

Festival medu
S Festivalom medu v Lescah 
so čebelarji želeli ljudem pri-
bližati uporabo medu, zlasti 
v kulinariki.
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Zadnja 
seja
Radovljiški občinski 
svet se je preteklo 
sredo sestal na 
zadnji seji v tem 
mandatu.
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Ekopraznik na 
šolskem vrtu
Tudi letos so na radovljiškem 
šolskem učnem vrtu, edinem 
tovrstnem vrtu pri nas, ki 
deluje po najstrožjih načelih 
biodinamike, pripravili 
srečanje ob zaključku sezone.
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Pred lokalnimi volitvami 
2018 bo v času volilne kampa-
nje v torek, 6. novembra 2018, 
izšla posebna volilna številka 
Deželnih novic, ki bo priprav-
ljena v skladu z zakonom o 
volilni kampanji (ZVRK, 
ZVRK-B), z revizijskimi 
poročili Računskega sodišča o 
objavljanju in financiranju 
oglasnih vsebin v času volilne 
kampanje v občinskih časopi-
sih in s programsko zasnovo 
Deželnih novic. V volilni šte-
vilki bodo v obliki novinar-
skih prispevkov enakopravno 
predstavljeni vsi kandidati/
kandidatke za župana/župa-
njo Občine Radovljica in sez-
nami kandidatov/kandidatk 
za občinske svetnike. 
V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali brezplačnih 
propagandnih sporočil kan-
didatov/kandidatk, politič-
nih strank in drugih organi-
zatorjev volilne kampanje 
oziroma vseh drugih sporo-
čil, ki bodo po presoji ured-

ništva imeli predvsem propa-
gandni značaj v času volilne 
kampanje. Prav tako ne 
bomo objavljali nenaročenih 
prispevkov in pisem bralcev, 
za katere bomo presodili, da 
vsebujejo predvolilna sporoči-
la oziroma navijajo za tega 
ali onega kandidata/kandi-
datko oziroma kandidatno 
listo ali organizatorja volilne 
kampanje.
Organizatorjem volilne kam-
panje bodo v skladu s ceni-
kom oglasnih objav v Dežel-
nih novicah zagotovljeni 
enaki pogoji za objavljanje 
volilnih propagandnih sporo-
čil. Vsa plačana obvestila, 
propagandna sporočila ter 
predstavitveni članki bodo v 
časopisu posebej označeni in 
razpoznavni kot propagan-
dno volilno sporočilo. Pri 
zahtevah po objavljanju pro-
pagandnih sporočil na dolo-
čenih mestih časopisa bomo 
spoštovali vrstni red naročil.

Uredništvo

Volilna številka 
Deželnih novic

Marjana Ahačič

Predsedstvo občinske orga-
nizacije Socialnih demokra-
tov Radovljica je potrdilo 
predlog kandidata za župa-
na za letošnje lokalne volit-
ve, ki bodo potekale 18. 
novembra, so sporočili iz 
občinske organizacije SD 
Radovljica. Za kandidata so 
izbrali 48-letnega Daliborja 
Šolarja iz Lipnice, po pokli-
cu učitelja matematike, ki 
je deloval tudi na Osnovni 
šoli Lipnica, trenutno pa 
poučuje na Srednji šoli 
Jesenice. "Glavna tema in 
izhodišče programa radov-
ljiških Socialnih demokra-
tov za naslednja štiri leta je 
več medgeneracijskega 
sodelovanja, več vključeva-
nja organizacij, društev in 
občanov v projekte ter pove-
čevanje pristojnosti krajev-
nih skupnosti. Predsednik 
ObO SD Radovljica Nejc 

Kliček pa kot enega izmed 
projektov zagovarja enako-
vredno sanacijo in vzdrže-
vanje cestne infrastrukture, 
ki je po njegovih besedah v 
povprečju za občino, kot je 
Radovljica, v izredno sla-
bem stanju."

Dalibor Šolar 
županski kandidat SD

Dalibor Šolar, kandidat za 
župana, predstavnik 
Socialnih demokratov / Foto: SD

Občina je v Evropskem ted-
nu mobilnosti že tretje leto 
zapored organizirala brez-
plačni mestni avtobus Rado-
vljica–Lesce. Krožna linija v 
Radovljici in Lescah je bila 
na voljo od nedelje, 16. sep-
tembra, do vključno sobote, 
22. septembra. Avtobus je 
vsak dan opravil od devete 
zjutraj do sedme zvečer 
opravil deset krožnih voženj; 
vsak dan se je z njim peljalo 
povprečno 150 potnikov, kar 
je trideset več kot lani in 
predlani.
Z različnimi dejavnostmi se 
vsako leto Evropskemu ted-
nu mobilnosti pridružijo 
tudi šole. Na OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica so prejšnji 
petek organizirali pešpot v 
šolo iz smeri Krope, Srednje 
Dobrave in Brezovice. Učen-
ce so spremljali učitelji, pri-
družil se jim je tudi župan 
Ciril Globočnik. Pripravili 
so tudi tematske športne 
dneve in ekskurzije, pogovo-
re, izvedli štetje prometa in 
raziskavo, ali vozniki ustav-
ljajo pešcem na prehodu za 
pešce, ter natečaj za najbolj-
šo pesem, kratko zgodbo ali 
likovni izdelek na temo 
Združuj in učinkovito potuj, 
letošnji slogan Evropskega 
tedna mobilnosti.
Za vse učence iz Kamne 
Gorice je ves teden v šolo 
»vozil« t. i. Pešbus, ki so ga 
spremljali učitelji in starši. 
Pešbus je način spremljane 
poti v šolo, pri katerem se 
učenci v šolo odpravijo peš v 
organiziranih skupinah po 
določenih poteh in stalnem 
urniku v spremstvu odras-
lih. Pot v šolo peš ali s kole-
som otrokom zagotavlja 
minimalno mero dnevne 
telesne aktivnosti, kar pozi-
tivno vpliva na njihovo zdra-
vje. Otroci se na poti v šolo 
družijo s svojimi sošolci, 

spoznavajo prometne pred-
pise in pravila ter postajajo 
suvereni udeleženci v pro-
metu. Občina je za sodelujo-
če otroke zagotovila simbo-
lične nagrade, za spremlje-

valce pa tudi odsevne jopiče.
Pešbus so organizirali tudi v 
OŠ F. S. Finžgarja Lesce, in 
sicer za učence drugih in 
tretjih razredov na trasi Sav-
ska cesta–Finžgarjeva cesta–

Vodnikova ulica. Kot sprem-
ljevalke so sodelovale člani-
ce leške skupine Društva 
Šola zdravja. Pred dnevom 
brez avtomobila, v petek, 21. 
septembra, pa so organizira-
li jutranjo pešpot v leško 
šolo z več različnih zbirališč 
in v spremstvu učiteljev.
Tudi v OŠ A. T. Linharta 
Radovljica so se tednu pot-
rudili, da so v šolo prihajali 
aktivno in na načine, s kate-
rimi so pripomogli k zmanj-
ševanju motoriziranega pro-
meta in okoljskih obremeni-
tev, ki jih prinaša promet, 
hkrati pa izboljšali zdravje 
in dobro počutje otrok. Za to 
se bodo trudili tudi v nadal-
jevanju šolskega leta, pou-
darjajo. V okviru akcije Akti-
vno v šolo so učitelji prejšnji 
teden počakali otroke na 
določenih mestih v Radovlji-
ci in Vrbnjah ter jih pospre-
mili v šolo. Razredniki so v 
tem mesecu namenili razre-
dno uro mobilnosti in var-
nosti v prometu. Učence so 
usmerili v aktivno prihajan-
je v šolo in na dejavnosti ter 
pridobili njihova mnenja o 
izpostavljenih točkah na šol-
skih poteh.

Peš ali s kolesom 
namesto z avtom
31. stran

Tudi letos je občina skupaj s športno zvezo organizirala tradicionalni kolesarski izlet.

Sedmošolki Meta in Sara, petošolec Lovro, tretješolec 
Matej, prvošolec Lenart in drugošolec Enej so se na pot z 
Gradnikove ulice proti šoli odpravili v spremstvu učiteljice 
Anamarije Novak.

Na novo urejeni pešpoti iz Hlebc proti Lescam se je 
šolarjem pridružil tudi župan Ciril Globočnik.

Učenci so se v družbi učiteljev, staršev in župana zjutraj 
odpravili tudi peš proti lipniški šoli. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občinski svet je obravnaval 
štiri osnutke občinskih pod-
robnih prostorskih načrtov 
oz. njihovih sprememb: prve 
spremembe in dopolnitve 
občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za stano-
vanjsko gradnjo "za Merkur-
jem" v Lescah, ki so priprav-
ljene zaradi načrtovane 
rekonstrukcije Begunjske 
ceste in Letališke ulice ter 
potrebe po širšem koridorju 
za pešce in kolesarje. Prve 
spremembe in dopolnitve 
občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za Central-
no čistilno napravo (severni 
del) med drugim obsegajo 
spremembe in dopolnitve 
prostorskih izvedbenih pogo-
jev za predvideno gradnjo 
nove upravne stavbe Komu-
nale Radovljica. Javna razgr-
nitev osnutka traja še do 
vključno 8. oktobra. Obrav-
navali so tudi podrobni pros-
torski načrt za območje osre-
dnjih površin LE 06 – TNC 1 
in 2 Lesce, ki združuje dolo-
čila treh sedanjih prostorskih 
dokumentov, to je zazidalne-
ga načrta za Turistično-naku-
povalni center Lesce – 1. faza 
in občinskih podrobnih pro-
storskih načrtov za Turistič-
no-nakupovalni center Lesce 
– 2. faza in za priključek 
Turistično-nakupovalnega 
centra Lesce na regionalno 
cesto. Z novim občinskim 
podrobnim prostorskim 
načrtom se omogoča gradnja 

novega trgovsko-poslovnega 
centra ter dograditev igralne-
ga salona, pojasnjujejo na 
občinski upravi. Javna razgr-
nitev osnutka traja še do 
vključno 1. oktobra.
Občinski podrobni prostor-
ski načrt za območje osred-
njih površin za območje v 
centru Lesc, imenovanem 
za Mlinaričem, na pretežno 
nepozidanem travniku povr-
šine 2,1 hektara ureja grad-
njo dveh enostanovanjskih 
objektov ter štirih večstano-
vanjskih objektov ob Želez-
niški ulici s poslovno-jav-
nim karakterjem, na pozida-
nem delu pa omogoča dolo-
čene spremembe.
Občina Radovljica je s posto-
pkom izdelave podrobnega 
prostorskega načrta začela 
na pobudo lastnikov zem-

ljišč, ki na območju želijo 
graditi eno- in večstanovanj-
ske objekte. V idejni zasnovi 
je bilo izdelanih več variant 
pozidave, kot najbolj primer-
na, so pojasnili na občinski 
upravi, pa je bila prepoznana 
fina struktura, ki se prilagaja 
okoliški strukturi. Ob robu 
Rožne doline sta tako kot 
zaokrožitev območja predvi-
dena dva enostanovanjska 
objekta. Osrednji del sedan-
jega travnika bi bil pozidan s 
šestimi objekti v dveh linijah 
ob robu ter večjo zeleno 
površino v sredini. Dva obje-
kta ob Železniški ulici imata 
po načrtih poslovno-javni 
karakter, štirje objekti v not-
ranjosti so večstanovanjski. 
V vsakem naj bi bilo od osem 
do dvanajst stanovanj večjih 
dimenzij, bloki naj bi imeli 

dve nadstropji in terasne eta-
že s predvideno ozelenjeno 
ravno streho. Kot poudarjajo 
pripravljavci dokumenta, 
takšen višinski gabarit ne 
presega višine ježe ter ne 
presega bistveno višine oko-
liških objektov.
Vseh šest objektov naj bi 
povezovala enotna podzem-
na parkirna etaža, ki se bo 
prek dveh ramp navezovala 
na Železniško ulico. Osred-
nje območje bi bilo urejano 
kot individualni ali skupno-
stni zeleni vrt za stanovalce 
z vsem dostopnim otroškim 
igriščem. Odprta zelena 
površina naj bi ohranjala 
stik z ježo ter pogled na rob 
vaškega jedra Lesc. Doku-
ment je javno razgrnjen še 
do sredine prihodnjega 
meseca.

Zadnja seja v tem 
mandatu
Občinski svet se je preteklo sredo sestal na svoji zadnji seji v tem mandatu. Svetniki so med drugim 
s tajnim glasovanjem prižgali zeleno luč za spremembe prostorskih dokumentov, ki bodo omogočale 
gradnjo štirih blokov ob Železniški ulici.

Občinski svet se je v tej sestavi prejšnji teden sestal še zadnjič v tem mandatu.

Marjana Ahačič

Župan Ciril Globočnik je 
konec prejšnjega tedna tudi 
uradno napovedal, da se bo 
na novembrskih volitvah 
potegoval še za tretji župan-
ski mandat. Kot na prejšnjih 
lokalnih volitvah bo tudi 
tokrat kandidiral kot samos-
tojni kandidat; podpise pod-
pore zase in za svojo Listo 
Cirila Globočnika, ki ima v 
tem mandatu devet svetni-
kov, zbira še danes in jutri. 
"Z opravljenim delom v pre-
teklih dveh mandatih smo 
zadovoljni, vidimo pa še 
precej izzivov za naslednje-
ga. Še posebno me veseli, da 
so se vabilu h kandidaturi 
na letošnjih lokalnih volit-
vah odzvali vsi dosedanji 
občinski svetniki in svetni-
ce; pokazali smo, da smo 
dobra ekipa, ki želi delati 
predvsem za blaginjo ljudi," 
je poudaril Globočnik. Dejal 
je še, da si bo prizadeval za 
aktivnejšo vlogo občanov, 

načrtuje uvedbo participati-
vnega proračuna, v okviru 
katerega bodo prav občani 
odločali o delu projektov. 
Napovedal pa je tudi ustano-
vitev fundacije za šport, ki 
bo mladim iz družin, ki tega 
finančno ne zmorejo same, 
omogočala aktivno udeležbo 
v športnih aktivnostih. 
"Poudariti tudi želim, da 
bom v odnosu do države 
zelo aktiven, saj moramo 
postopoma končno priti na 
zakonsko opredeljeno 'gla-
varino'. Samo Občina Rado-
vljica je na račun zmanjša-
nih prihodkov v preteklih 
letih izgubila 15 milijonov 
evrov. Ker pri nas vsak evro 
obrnemo trikrat, si ni težko 
predstavljati, koliko več bi 
bilo mogoče postoriti ob 
samo nekoliko večjih pri-
hodkih," je poudaril Globoč-
nik, ki sta ga na predstavitvi 
spremljala dosedanji podžu-
pan Miran Rems in nova 
kandidatka na Listi Cirila 
Globočnika dr. Maja Kolar.

Župan Globočnik 
za tretji mandat
Radovljiški župan Ciril Globočnik bo znova 
kandidiral, tudi tokrat s podporo svoje Liste Cirila 
Globočnika. Potrebne podpise je zbral v začetku 
tedna.

Podžupan in nosilec liste Miran Rems, župan Ciril 
Globočnik in nova kandidatka na njegovi listi dr. Maja 
Kolar / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Programa, ki ga je pripravila 
za mandatno obdobje 2019-
2024 in okvirno določa 
smernice za delo v prihod-
njih petih letih, je zasnovan 
v smislu še večje prepozna-
vosti in ugleda muzejev, z 
namenom postati center 
zanimanja na vseh ravneh 
predstavljanja in raziskova-
nja naše kulturne dediščine, 
kot prostor srečevanja, izob-
raževanja in sodelovanja, je 
povedala.
"Vizija MRO mora slediti 
temeljnim vrednotam, kot so 
strokovnost, zavezanost dru-
žbi in javnosti, dostopnost, 
skrbnost ter odgovornost, ob 

izpolnjevanju ključnih ciljev 
kot so vrhunskost, prepoz-
navnost, združevanje, pove-
zovanje in kakovostne kul-
turne vsebine. Delovanje bo 
usmerjeno k še večjem pove-
zovanju, sodelovanju in kre-
pitvi aktivne vloge muzejev v 
radovljiški občini in promo-
cije kulturne dediščine ter 
njeni umestitvi v mednarod-
ni kontekst. Muzeji imajo še 
kar nekaj neizkoriščenih 
potencialov in vsi lahko po 
svojih močeh doprinesemo k 
večji prepoznavnosti naše 
kulturne dediščine," je prep-
ričana Petra Bole, ki petletni 
mandat direktorice Muzejev 
radovljiške občine začenja 
sredi januarja prihodnje leto.

Petra Bole bo nova direktorica
Radovljiški občinski svet je prejšnjo sredo za novo direktorico Muzejev radovljiške občine imenoval 
Petro Bole. Arhitektka, oblikovalka nakita, doktorica filozofije in teorije vizulane kulture, ki je trenutno 
zaposlena kot predavateljica na Fakulteti za dizajn, bo petletni mandat začela januarja prihodnje leto.

Dr. Petra Bole

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Manca Perdan

Na zelenici v centru Begunj 
je bilo tretjo nedeljo v mese-
cu zelo živahno. Čez celo 
igrišče je bilo slišati smeh in 
krike navdušenih otrok, ki 
so prišli na Škratov živ žav. 
"Prireditev je namenjena 
vsem otrokom, starim od 
štiri do 99 let," se je pošalil 
Franjo Pogačnik, predstav-
nik Društva Ejga, ki je orga-

niziralo prireditev. Dogaja-
nje je bilo prvič organizira-
no v takem obsegu kot letos. 
Čez dan se je zvrstilo kar 
nekaj nastopov, otroci so 
lahko sodelovali v družab-
nih igrah, skakali po napih-
ljivem gradu in se posladka-
li s čokoladnimi burgerji.
"Živ žav organiziramo zato, 
da se v Begunjah nekaj 
dogaja, hkrati pa želimo 
spodbuditi medsebojno 

sodelovanje in druženje 
med otroki," je povedal Fra-
njo. Otroci so si lahko ogle-
dali tudi prikaz borilne veš-
čine taekwondo, nogometno 
tekmo, se preizkusili v loko-
strelstvu in jahanju, predsta-
vili pa so se tudi najboljši 
domači gasilci, ki se udele-
žujejo tekmovanj Firefig-
hter Combat Challenge 
doma in v tujini. Ti so za 
najmlajše pripravili lažjo 
različico proge, ki jo morajo 

opraviti na tekmovanju. V 
sodelovanju z zavodom 
Manipura so pripravili tudi 
ustvarjalne delavnice. "Letos 
smo še malo tipali teren, za 
prihodnje leto pa se bomo 
potrudili, da bomo še izbolj-
šali zadevo in k dogajanju 
dodali še kaj novega," nam 
je še zaupal Franjo Pogač-
nik in zagotovil, da bo pri-
hodnje leto na programu 
tudi učenje kantri plesa v 
vrsti, ki je letos žal odpadlo.

Škratek razveselil otroke
Ustvarjalne delavnice, jahanje, lokostrelstvo in napihljiv grad so le del stvari, s katerimi so se lahko 
zabavali otroci na Škratovem živ žavu.

Franjo Pogačnik je bil v duhu otroške prireditve tudi 
oblečen v škrata.

Zavod Manipura je poskrbel za ustvarjalne delavnice.

Ivanka Korošec

V krajevni skupnosti Lesce 
ima registriran sedež kar 36 
društev. Med drugim deluje 
tudi Hortikulturno-turistič-
no društvo (HTD), ki skrbi 
za lepo urejen kraj. Ob čis-
tilnih akcijah se jim pridru-
žijo tudi druga krajevna 
društva, od upokojencev do 

gasilcev. Izkušnje so pozitiv-
ne, a ljudje smo različni, 
večina je še vedno premalo 
ekološko ozaveščena. Tako 
se velikokrat jezimo na 
odvržene odpadke tik ob 
smetnjakih, še zlasti ob 
ponedeljkih se kupi na eko-
loških otokih enormno 
povečajo. 
Prostovoljec Milan Vogrin, 
gasilec in član Društva upo-
kojencev in HTD, je na čis-
tilnih akcijah doživel marsi-
kaj. Zadolžen je tudi za koš-
njo trate v Golčmanovem 
parku in opisal je enega od 
pripetljajev, ki kaže na 
odnos do urejenosti okolja. 
"S kosilnico sem kosil trato 
in pride ženska, ne po potki, 
ampak kar počez, po trati. 
Opozoril sem jo, naj hodi po 
poti, pa mi je zabrusila, kaj 
me briga, saj ni moje. Potem 
je sedla na klopco in začela 
telefonirati. Jaz pa sem dalje 
kosil. In – ali si morete mis-
liti – čez čas ženska vstane, 
stopi do mene in me nahru-
li: 'Kaj še ne boš nehal kositi 
in ropotati, jaz telefoniram 
in se moram še veliko zme-
niti!' To me je res razjezilo! 
Vendar pa ni vse tako črno; 
mnogi, ki gredo mimo, se 
ustavijo in izrečejo pohvalo 
za delo in skrb za lepo ureje-
nost."
O izkušnjah hortikulturne-
ga društva je v imenu vseh 
članov in članic vtise strnila 
Marja Čampa: "Lepo je žive-

ti v tako čudoviti deželi, v 
lepem čistem in cvetočem 
okolju naše krajevne skup-
nosti. Ponosni smo, ko tudi 
tuji obiskovalci občudujejo 
cvetoče nasade, skalnjake in 
negovane trate, urejene ron-
doje in parke. Za urejeno 
okolje je potrebno skrbno 
načrtovano delo in veliko 
pridnih rok. Na srečo je v 

naši krajevni skupnosti še 
dovolj ljudi, ki jim je mar, v 
kakšnem okolju živimo, 
kako nas vidijo obiskovalci 
in turisti, kako se počutimo 
krajani in kaj zapuščamo 
svojim zanamcem. Prosto-
voljci ne pričakujemo hvale-
žnosti, ampak le spoštljiv 
odnos do ohranjanja lepot 
okolja. Prizadene nas oma-
lovažujoč odziv na naše 
delo, miselnost, da je to 
naša dolžnost. Zgodi se 
tudi, da včasih vandali 
poteptajo naš trud, izruvajo 
ali celo pokradejo rože iz 
nasadov," je povedala.
Kljub prizadevanju komu-
nalne ureditve in namešča-
njem ekoloških otokov z 
ločevalnimi kontejnerji tega 
nekateri nočejo ali pa ne 
znajo uporabljati, še naniza 
izkušnje. "Lepo se je spreha-
jati s svojimi štirinožnimi 
prijatelji po lepih stezicah in 
zelenih travnikih, a če ne 
bomo za njimi počistili 
iztrebkov, tak sprehod ne bo 
več prijeten. Vedno več je 
ozaveščenih ljudi, ki upošte-
vajo vrednote čiste narave, 
zato upamo, da bo tistih 
nekaj malomarnežev slej ko 
prej razkritih in onemogo-
čenih.«
"Ob tej priložnosti vabim k 
sodelovanju še več pridnih, 
močnih, še zlasti mlajših 
krajanov. Več ko nas bo, 
hitreje bo delo opravljeno in 
lepši bo naš kraj."

Očistimo svoj kraj

Ena od preteklih akcij hortikulturnega društva / Foto: Liza Kokalj

Leščani na eni od preteklih čistilnih akcij / Foto: Zlata Demšar

Kaja Beton

Prireditve so se tudi tokrat 
začele z ustvarjanjem vablje-
nih slikarjev ter otrok udele-
žencev Male šole slikanja, ki 
so ustvarjali v zadnjem ted-
nu avgusta. Glavnina prire-
ditev je tudi letos potekala 
prvi konec tedna v septem-
bru. Kljub dežju je bilo vese-
lo in predvsem izjemno 
ustvarjalno na tematskih 
likovnih delavnicah, ki so jih 
pripravili domačini iz Kam-
ne Gorice in sosednjih vasi. 
Na temo gusarjev so otroci 
ustvarjali na delavnici pod 
vodstvom Veselih nogic, 
pod vodstvom Mateje Legat 
pa je potekalo ustvarjanje z 
glino, zanimivi delavnici sta 
pripravili domačinki Nina 
Zupan in Neža Kavčič. Letos 
so delavnico pripravile tudi 
članice sekcije ročnih del 
društva upokojencev iz 
Kamne Gorice. Otroci in 
odrasli so tam lahko kvačka-
li in vezli. Čudovite slike so 
nastale na delavnici OŠ Sta-
neta Žagarja, žal pa je zaradi 
dežja odpadel orientacijski 
potep po Kamni Gorici. 
V sklopu Langusovih dne-
vov so potekale tudi kultur-

ne prireditve. V cerkvi sv. 
Trojice sta bila dva odlična 
koncerta, zaključek prazno-
vanj pa je bil koncert doma-
čega pevskega zbora pod 
vaško lipo, kjer so podelili 
tudi krajevna priznanja. 
Krajevna skupnost Kamna 
Gorica je podelila tri krajev-
na priznanja. Tokratni dobi-
tniki so Branko Vodopivec, 
Stanko Pretnar in Simon 
Eržen. Branko Vodopivec je 
priznanje dobil na pobudo 
društva upokojencev, saj ga 
že 13. leto uspešno vodi. V 
tem času je v društvu vpeljal 
nekaj novosti, predvsem pa 
spodbudil člane, da aktivno 

sodelujejo na športnih prire-
ditvah, ustanovil sekcijo roč-
nih del ter si vseskozi priza-
deva za sodelovanje društva 
pri prireditvah v kraju. Je 
tudi aktiven član upravnega 
odbora zveze društev upoko-
jencev Gorenjske. Stanko 
Pretnar je priznanje dobil 
na pobudo krajevne organi-
zacije Rdečega križa ter ob 
podpori krajevne skupnosti 
ter Prostovoljnega gasilske-
ga društva Kamna Gorica. 
Vse od leta 2009 je nesebič-
no sam skrbel za povsem 
nepokretno mamo, s čimer 
je lahko vzor številnim. 
Poleg tega je vesten in odgo-

voren član domačega gasil-
skega društva, v kraju pa 
zgledno skrbi za urejenost 
površin, kidanje, posipanje 
peska ter čiščenje hudourni-
kov. Na predlog kulturno-tu-
rističnega društva je prizna-
nje dobil Simon Eržen. Priz-
nanje si je zaslužil zaradi 
organizacije kulturnih prire-
ditev v kraju ter ohranjanja 
dediščine. Pred leti sta z bra-
tom pred kovačnico v vasi 
postavila leseno vodno kolo, 
v letošnjem letu pa je z zgo-
ščenko Naj se vrti poskrbel 
za zvočni zapis kamnogori-
škega pritrkovanja ter strel-
janja z možnarji.

Zaradi dežja brez 
športnih prireditev
Tokratni Langusovi dnevi so zaradi slabe vremenske napovedi potekali nekoliko okrnjeno. Kljub temu 
je glavnina dogodkov odlično uspela.

Predsednik sveta KS Dušan Beton in letošnji nagrajenci: Branko Vodopivec, Stanko 
Pretnar in Simon Eržen



Deželne novice, petek, 28. septembra 2018

Krajevne novice

5

LJ
U

D
SK

A
 U

N
IV

ER
ZA

 R
A

D
O

VL
JI

CA
, K

RA
N

JS
KA

 C
ES

TA
 4

, R
A

D
O

VL
JI

CA

Manca Perdan

Začeli so se v petek ob mra-
ku s podoknico Nedeljskega 
dnevnika, ki jo je Turistič-
no društvo (TD) Mošnje 
namenilo dolgoletni članici 
Mileni Ozebek in se ji tako 

zahvalilo za vsa leta delova-
nja v društvu. Nato je sledil 
glasbeno obarvan večer, v 
soboto pa se je dogajanje 
preselilo pred Kulturni 
dom, kjer je bilo poskrblje-
no, da so uživali vsi, stari in 
mladi.

Mošenjski dnevi
Tretji konec tedna v septembru je v Mošnjah v organizaciji Turističnega društva Mošnje potekala 
prireditev Mošenjski dnevi, ki je bila letos že enajstič po vrsti.

Ker je namen Mošenjskih dnevov obujanje starih običajev, 
so letos prikazali ribanje zelja na način, kot so to delali 
včasih. "Zelje bomo naribali v lesen čeber in ga nato 
potlačili z nogami," je razložila Damjana Prangerc (na 
sliki), predsednica TD Mošnje. / Foto: Primož Pičulin

Na prireditvi so kuhali samo vaščani, v ponudbi pa so bili 
lovski golaž, pražen krompir, bograč, ajmoht, žganci, 
obara, štruklji, palačinke, postrvi, zelje in pečenica. Poleg 
stojnic z domačo kuhinjo so bile tudi stojnice z domačimi 
izdelki. / Foto: Primož Pičulin

Postavljen je bil zabaviščni park za otroke, manjkala ni niti 
poslikava obrazov, organizirane so bile tudi družabne igre 
za majhne in velike. Ti so se med drugim lahko pomerili v 
dveh vsem dobro znanih igrah – v skakanju z vrečami in 
vlečenju vrvi. / Foto: Primož Pičulin

Poleg vsega dogajanja so v soboto čez dan potekali tudi 
vodeni ogledi po Etnografskem muzeju Mošnje, otroci iz 
Podružnične šole Mošnje so na svoj otroški način zaigrali 
podoknico, popoldan pa se je začela zabava z ansamblom 
Strmina Express. / Foto: Primož Pičulin

Ivanka Korošec

Pred kratkim je KS Lesce 
izvedla na pokopališču dva 
manjša projekta – izgrad-
njo kostnice in pripravo 
prostora za raztros pepela 
pokojnih. Več o tem je 

povedal član sveta KS Lesce 
dr. Matjaž Geršič. "Nekate-
ra pokopališča kot vrsto 
pokopa že nekaj časa izvaja-
jo tudi raztros pokojnikove-
ga pepela, pri nas pa smo 
zelo omejeni s prostorom. 
Lokacijo smo našli zraven 

poslovilnih vežic in uredili 
parcelo. Del, kjer se bo 
posipal pepel, je zasajen s 
trajnicami, na drugem delu 
je pesek z dvema ploščama. 
Na eni piše Prostor za raz-
tros, na drugi bodo imena 
tistih, ki želijo poimenski 
napis. Morda so pepel kake-
ga pokojnika raztrosili kje 
drugje, pa vendar imajo 
svojci željo, da bi bilo nje-
govo ime nekje zapisano. 
Dorekli smo tudi, da bomo 
prostor za raztros še nekoli-
ko razširili," je povedal.
Druga možnost pokopa je v 
kostnici, ki so jo uredili na 
grobu družine Lap oz. Kun-
šič. "Ker sta bili družini brez 
naslednikov, je bil grob vrn-
jen – in tako bodo tu lahko 
počivali pokojniki, ki nimajo 
svojcev, da bi skrbeli za grob, 
pa vendar bi bili radi poko-

pani v našem kraju. Ta grob 
oz. spomenik je eden lepših 
na leškem pokopališču. 
Izdelan je iz školjčnega 
apnenca, na katerem se vidi-
jo fosili, in je torej tudi s tega 
vidika nekoliko poseben. Na 
spomeniku je podpis kam-
noseka – avtor je bil Alojz 
Vodnik iz ene najstarejših še 
delujočih kamnoseških dela-
vnic iz Ljubljane. Za nov 
namen ga je obnovil kamno-
sek Oblak z Bleda. Spome-
nik so nekoliko prestavili, 
vsega so opeskali, premazali 
z zaščitnimi sredstvi, prostor 
pa obkrožili s kovanimi veri-
gami. V kostnici je pod 
pokrovom pet zabojev za 
žare. Tudi tisti, ki bi v Les-
cah grob želeli ukiniti, bodo 
lahko svojce prekopali v to 
kostnico ali naročili le napis. 
Možen bo le žarni pokop."

Kostnica in prostor za raztros
Na leškem pokopališču so uredili kostnico in prostor za raztros pepela pokojnih. Prostor za raztros je 
urejen ob poslovilnih vežicah, kostnica pa na grobu družin Lap in Kunšič.

Prostor za raztros pepela pokojnih 

Peter Kolman

"Spodobi se, da se za oprav-
ljena obnovitvena dela, ki 
so potekala v lepem vreme-
nu in brez nesreč, zahvali-
mo dobremu Bogu." S temi 
besedami je drugo nedeljo 
v septembru begunjski 
župnik dr. Matjaž Ambro-
žič povabil župljane ter pri-
jatelje cerkve sv. Petra k 
zahvalni maši in blagoslo-
vu obnovitvenih del. Slove-
snost je vodil mag. Alojz 
Kačičnik, župnik iz Slom-
škove rojstne župnije Poni-
kve, ki se je zahvalil in 
pohvalil župljane in dobro-
tnike, ki čutijo z župnijo in 
ohranjajo ne le zidov, ki so 

nam jih zapustili predniki, 
pač pa tudi njihovo duhov-
no zapuščino. 
Kot je povedal begunjski 
župnik, so obnovitvena dela 
menjave strešne kritine, 
ureditve celotnega odvod-
njavanja in drenaže ter pop-
ravila poškodovanega obzid-
ja stala 58 tisoč evrov. Pokri-
la se bodo z darovi vernikov, 
del pa tudi z darovi, ki jih 
župljani namesto cvetja in 
sveč ob pogrebih pokojnih 
namenjajo za dober namen 
župnije. Je pa še vedno dob-
rodošel vsak dar ali donacija 
posameznika ali podjetja, 
saj stroški obnove takšnega 
kulturnega spomenika za 
župnijo niso majhni.

Blagoslov 
obnovljene cerkve

Drugo nedeljo v septembru so slovesno blagoslovili 
obnovljeno cerkev sv. Petra nad Begunjami.

Muzeji radovljiške občine v okviru letošnjih Dnevov kultur-
ne dediščine v ponedeljek, 1. oktobra, vabijo na digitalno 
vodenje po starem mestnem jedru Radovljice z uporabo 
testne različice mobilne aplikacije diStory; zbor je ob 17. uri 
pred Radovljiško graščino. V četrtek, 4. oktobra, pa bo ob 
19. uri v Plesni dvorani Radovljiške graščine muzejski večer, 
kjer bodo predstavili zbornik o Boštjanu Olipu.

Dnevi evropske kulturne dediščine
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Marjana Ahačič

Krajevna organizacija bor-
cev za vrednote NOB Radov-
ljica je prvi petek v septem-
bru pripravila tradicionalno 
spominsko slovesnost ob 
obletnici smrti narodnega 
heroja Jožeta Gregorčiča in 
soborcev. Pri spomeniku v 
graščinskem parku v Radov-
ljici je zbrane letos nagovo-
ril akademik dr. Matjaž 
Kmecl, član predsedstva 
Slovenije med letoma 1990 
in 1992. "Slava in naša glo-
boka hvaležnost velikemu 
partizanskemu borcu Jožetu 
Gregorčiču - Gorenjcu. Sla-
va tudi njegovemu tovarišu 
v boju, idealih in usodi Sta-
netu Žagarju in vsem dru-
gim partizanskim domolju-
bom. Če bi ne bilo takih 
ljudi, bi nas že kdaj odnesel 
plaz zgodovine, kot je v ver-
zih zapisal Kajuh. Dolžni 
smo jim tudi svojo današnjo 
samostojnost, pa naj se hva-
li in se krasi z njo kdorkoli 
in kakorkoli že hoče," je 

dejal dr. Kmecl, ki se je v 
nagovoru dotaknil tudi naj-
bolj aktualnih tem. "Sloven-
ski narod se je ob okupaciji 
leta 1941 spontano in po 
vseh koncih in krajih uprl za 
svojo svobodo. Vodili so ga 
ljudje, kakršen je bil prav 
Jože Gregorčič. Mi zdaj s 
ponosom slavimo njihovega 
upornega duha. Toliko bolj 
nenavadno je, da nas zato 
zdaj kak spreobrnjenec raz-
glasi za zvezo norcev in kdo 
drug, da ustanavljamo in 
podpiramo nekakšen 
Kukluxklan, oborožen s 
sekirami, koli in kalašnikov-
kami, s črnimi žakeljčki čez 
glavo. Že stari Latinci so 
vedeli, da ostaneš sam uma-
zan, če se z umazancem 
pretepaš. Da so umazani, pa 
jasno priča preprosto dejs-
tvo, ki ga vsi poznamo: da 
ostaja vsa njihova črkarska 
histerija brezimna, nepodpi-
sana – bolj ko je nesramna, 
bolj je anonimna."
Krajevna organizacij Zdru-
ženj borcev za vrednote 

NOB Radovljica tradicional-
no slovesnost vsako leto pri-
pravlja v spomin na borce, 
ki so skupaj z narodnim 
herojem Jožetom Gregorči-
čem pokopani v grobnici v 
Grajskem parku. Skupina 
partizanov je namreč 9. 
septembra 1942 padla v 
zasedo. Padlo jih je 28, dva-
najst so jih ujeli, 18 se jih je 
rešilo. Po vojni so posmrtne 
ostanke borcev, ki so padli 
na Jelovici, odkopali ter tis-
te, za katere so dobili sogla-
sja svojcev, in neidentifici-
rane borce pokopali v grob-
nici ob hotelu Grajski dvor v 
Radovljici. Zaradi gradnje 
nove stavbe so ostanke leta 
1960 spet odkopali in pre-
nesli na sedanje mesto, v 
grobnico z obeliskom v 
Grajskem parku.
Na letošnji slovesnosti so 
sodelovali Moški pevski 
zbor Triglav Lesce - Bled, 
recitatorji Suzana Adžič, 
Andrej Kokot in Andraž 
Pavlič ter praporščaki bor-
čevskih organizacij.

Slovesnost v Grajskem parku 
Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Radovljica je pripravila tradicionalno spominsko slovesnost ob obletnici smrti narodnega heroja 
Jožeta Gregorčiča in soborcev. 

Slavnostni govornik na letošnji spominski slovesnosti pri grobnici in spomeniku padlim 
borcem je bil akademik dr. Matjaž Kmecl. / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

V torek, 16. oktobra, bomo 
prvič obeležili svetovni dan 
oživljanja. V Radovljici, kjer 
že tretje leto uspešno teče 
projekt Oživimo srce, bo tej 
temi posvečen kar ves teden. 
V tednu oživljanja od 15. do 
19. oktobra bo namreč obča-
nom na voljo več tečajev oživ-
ljanja tudi drugih informativ-
nih dogodkov, kjer bo imel 
vsak zainteresirani možnost, 
da se nauči prepoznati znake 
srčnega zastoja, si ogleda in 
poskusi osnove pravilnega 
oživljanja ter pridobi infor-
macije o tečajih in drugih 
aktivnostih. Prikazi oživljan-
ja bodo organizirani v trgov-

skem centru Mercator in v 
Knjižnici A. T. Linharta, teča-
ji oživljanja pa bodo v OŠ F. 
S. Finžgarja Lesce, Kultur-
nem domu Lancovo, OŠ 
Begunje in Gasilskem domu 
Ljubno. Na tečaju se vsak 
tečajnik uči reanimacije na 
lutki, število lutk pa je omeje-
no (trideset), zato je za tečaj 
potrebna predhodna prijava. 
Prijave sprejema RKS – 
Območno združenje Radov-
ljica, tel.: 04 597 16 80, e-po-
šta: radovljica.ozrk@ozrks.si.
"Zavedamo se, da je za neod-
zivnost največkrat kriv strah, 

da ne znamo, da bomo ško-
dili ... Želimo povedati vsem 
dvomljivcem na glas, da ko 
je nekdo v srčnem zastoju, 
slabše kot je, ne more biti! 
Stanja mu ne moremo še 
poslabšati, karkoli naredimo, 
je bolje kot nič. Že samo s 
tem, da pristopimo in ugoto-
vimo, da gre za zastoj srca – 

če je človek neodziven, se ne 
premika in ne diha – in to 
sporočimo na 112, smo tej 
osebi dali možnost, ki je 
sicer ne bi imela. In če smo 
še nekoliko bolj pozorni, 
nam bodo po telefonu sveto-
vali, kako naprej do prihoda 
nujne medicinske pomoči," 
poudarja zdravnica Eva 
Pogačar, ki v projektu sode-
luje že vse od začetka. "Seve-
da je enostavnejše in predv-
sem učinkovitejše to, da 
vemo, kako pomagati. Zato 
vabimo prav vse, da nam pri-
sluhnejo in se naučijo."

Svetovni dan oživljanja

Marjana Ahačič

Življenje se po možganski 
kapi popolnoma spremeni, 
pravi Bogo Košnik iz Lesc, ki 
se je z možgansko kapjo soo-
čil pred desetimi leti. »Ne le 
za bolnika, za vso njegovo 
družino. Zato je pomembno, 
da vsi najdejo oporo pri tis-
tih, ki so se znašli v enaki 
situaciji. Če si član kluba, je 
prav gotovo lažje.«
Majda Čufar je članica že 16 
let. Vključila se je, ker so ji 
klub priporočili. »Dobro se 
počutim, niti enega srečanja 
ne zamudim. Vsa družina 
ima podporo v klubu; veste, 
včasih je za sopotnike še 
težje kot za bolnika,« je 
povedala.
Klub bolnikov po možganski 
kapi Bled je junija 1998 nas-
tal na pobudo Petra Kunca, 
ki je bil takrat bolnik po mož-
ganski kapi že od leta 1984. 
Kunc je bil izvoljen za prvega 
predsednika in organizacijo 
uspešno vodil vse do leta 
2913. Naslednja štiri leta je, 
kot poudarja sedanja predse-
dnica Marija Zupančič Vičar, 
klub z veliko mero energije, 
znanja in požrtvovalnosti 

vodil Ladislav Piber, ki je leta 
1997, kmalu po upokojitvi, 
doživel možgansko kap in že 
dvajset let ga spremlja skraj-
no težavno življenje.
Zupančič Vičarjeva je bila za 
predsednico izvoljena pred 
dobrim letom in pol, sicer 
pa je že vrsto let članica klu-

ba kot spremljevalka svojega 
moža, ki je bolnik po mož-
ganski kapi. »V klubu si pri-
zadevamo za izboljšanje 
kvalitete življenja vseh čla-
nov in članic in za izmenja-
vo izkušenj. Namen kluba 
pa je tudi, da bi se srečevali 
in razvedrili ter si dajali 

medsebojno spodbudo,« 
pravi. »V okviru klubov in 
med klubi so organizirane 
raznovrstne dejavnosti, kot 
so sekcije za šport, pohodni-
ško-planinske skupine, pev-
ske, dramske in likovne sku-
pine, ohranjanje starih obi-
čajev in navad ter bogato 
medklubsko delovanje, kot 
so obiski klub-klubu, vseslo-
venski izlet in podobno. Za 
člane kluba pa je zelo 
pomembna tudi organizaci-
ja fizioterapije in vadbe. 
Prav zdaj se dogovarjamo z 
Domom dr. Janka Benedika 
v Radovljici, da bodo tam 
omogočali izvajanje fiziote-
rapije za naše člane.«
V vseh obdobjih delovanja 
kluba so bila in so tudi sedaj 
organizirana razna predava-
nja strokovnjakov, bodisi iz 
Kliničnega centra bodisi iz 
drugih zdravstvenih usta-
nov, še pojasnjuje Marija 
Zupančič Vičar in poudarja, 
da je ob druženju prav izme-
njava informacij tista, ki jo 
člani najbolj potrebujejo. 
»Marsikdo se nam še vedno 
ne upa pridružiti, morda 
celo ne ve za nas, zato bi bili 
veseli, če bi nove bolnike do 
nas morda lahko usmerjali 
tudi v zdravstvenih ustano-
vah. Sicer pa se dobivamo 
vsako tretjo sredo v mesecu 
ob 16. uri v restavraciji Cen-
ter v Lescah, kjer nam že vsa 
leta prijazno brezplačno 
dajejo na voljo prostor za 
druženje.« 
Dvajsetletnico Kluba CVB 
Bled so praznovali tako, kot 
to najraje počnejo: z druže-
njem ob kulturnem in zaba-
vnem programu, ki so ga 
pripravili na prireditvenem 
prostoru v Ribnem.

V oporo bolnikom in 
njihovim svojcem
Klub CVB, ki združuje bolnike po možganski kapi in njihove svojce, letos 
praznuje dvajsetletnico delovanja. Želijo si, da bi novi bolniki čim prej 
izvedeli za možnost, da se vključijo v klub, ki nudi podporo tako njim kot 
njihovim svojcem.

Majda Čufar, Marija Zupančič Vičar in Bogo Košnik

Eva Pogačar: »Že samo s tem, da pristopimo in 
ugotovimo, da gre za zastoj srca – če je človek 
neodziven, se ne premika in ne diha – in to 
sporočimo na 112, smo tej osebi dali možnost, ki 
je sicer ne bi imela.«

Dobivajo se vsako tretjo sredo v mesecu ob 16. 
uri v restavraciji Center v Lescah, kjer jim že vsa 
leta prijazno brezplačno dajejo na voljo prostor 
za druženje. 
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Matjaž Klemenc

Če se spomnimo preteklos-
ti, se je lahko zgodilo, da je 
tudi slabo vreme zmotilo 
prireditev v Vrbnjah, ki jo je 
letos že devetič uspešno 
organiziralo domače druš-
tvo Stonoge, klub za športne 
in zabavne aktivnosti. Letos 
se niti približno nihče ni 
mogel hudovati nad vreme-
nom. Lepo sončno vreme s 
primerno temperaturo, v 
kateri so lahko uživali in 
pokazali vse svoje sposobno-
sti tekači, nogometaši, 
odbojkarji na mivki in prsto-
metaši. Iz preteklosti pozna-
mo prireditev pod imenom 
Kostanjev tek. Letos se je 
preimenovala Tek 100nog 
Vrbnje. "V času, ko izvaja-
mo prireditev, kostanja še 
ni, zato smo dali drugačno 
ime. Ko smo ustanovili Klub 
Stonoge, je bila naša vizija, 
da imamo vsaj petdeset pro-
stovoljcev (sto nog, op. a.) in 
v svoji nameri smo uspeli," 
je povedal eden glavnih pri-
rediteljev Tadej Gomboc. 
Rdeča nit je bilo tekmovanje 
v teku, ki je bilo prisotno na 
vseh dosedanjih prireditvah. 
Odprli so ga najmlajši, ki so 
bili razdeljeni v različne 
kategorije. Rojeni 2012 in 
mlajši (300 m): deklice: 1. 
Laura Trstenjak, 2. Maša 
Kovačič, 3. Lara Štefančič; 
dečki: 1. Januš Ulčar, 2. Ser-

gej Pavlovič, 3. Nace Aleš. 
Rojeni od 2010 do 2011 (300 
m): deklice: 1. Nuša Avse-
nek, 2. Zala Arnol, 3. Naja 
Mušič; dečki: 1. Bine Šmi-
tek, 2. Tit Langus, 3. Mark 
Gramc. Rojeni 2008 do 
2009 (600 m): deklice: 1. 
Katja Zajc, 2. Medeja Ulčar; 
dečki: 1. Mark Bizjak, 2. 
Nino Rozman, 3. Rene Aleš. 
Rojeni 2006 do 2007 (600 
m): deklice: 1. Nadja Štefan-
čič, 2. Alja Hirci; dečki: 1. 
Anže Košelnik. Rojeni 2004 
do 2005 (1200 m): dečki: 1. 
Jure Volmajer. Članice A do 
40 let: 1. Maša Gomboc, 2. 
Vita Gomboc, 3. Darja Šte-
fančič. Članice nad 40 let: 1. 
Nataša Albreht, 2. Renata 
Jutriša Lukezič. Člani do 35 
let: 1. Anže Štular, 2. Janez 
Luzar. Člani od 35 do 50 let: 
1. Jure Vajs, 2. Gregor Vajs. 
Člani nad 50 let: 1. Andrej 
Hrovat. Absolutna zmago-
valca: Maša Gomboc 17:38 
(3600 m), Jure Vajs 17:43 
(4800 m). "Na eni strani gre 
malenkost navzgor, na dru-
gi strani malenkost navzdol, 
tako da moraš paziti na 
ritem. Večinoma sem tekel 
sam, kar me ne moti. Vedno 
se prilagodim razmeram, 
kakršne pač so. Škoda, zani-
miva tekma, zanimiva pro-
ga, lahko bi bil še kakšen 
tekač več. Proga se mi zdi 
zato zanimiva, ker smo bili 
praktično vseskozi vidni," je 

povedal najhitrejši Jure Vajs 
iz Vrbe. Skupno je teklo 64 
tekačev. Na nogometnem 
turnirju so nastopile štiri eki-
pe. Najprepričljivejšo igro je 
pokazal "A"-ligaška Smola, 
ki je s tremi zmagami (Vrb-
nje 8 : 1, Hraše 5 : 0, Šmeks 
Vrbnje 3 : 0) zasluženo osvo-
jila prvo mesto. S štirimi toč-
kami so drugo mesto zasedle 
Vrbnje, s tremi točkami tret-
je Hraše in z eno točko četrto 
mesto Šmeks Vrbnje. Zelo 
veliko sodelujočih je bilo pri 
odbojki na mivki in prstome-
tu. V odbojki na mivki je 
sodelovalo osem mešanih 
ekip, ki so bile razvrščene v 
dve skupini. V polfinale so se 
uvrstili Gorje 1, Gorje 2, Gor-
je 2 in Ekipa Manca. Prvo 

mesto je na koncu pripadlo 
ekipi Gorje 1, ki je bila v fina-
lu od ekipe Gorje 2 boljša z 
21 : 14. Prstometašev je bilo 
36. Najnatančnejšo roko je 
imel Jakob Resman, ki je bil 
v finalu boljši od Mateja Fer-
miška. Tretji je bil Franci 
Šmit. "Če potegnem črto 
pod našo deveto prireditev, 
smo v celoti zelo zadovoljni. 
Glede turnirja v nogometu, 
prstometu in odbojki na 
mivki sem zadovoljen. Dob-
ra je bila tudi udeležba mla-
dih tekačev. Roko na srce, 
več sem pričakovalec teka-
čev in tekačic v članski kon-
kurenci. Verjamem, da bo 
drugo leto ta število večje," 
je za konec povedal Tadej 
Gomboc.

Športni dan v Vrbnjah
V organizaciji društva Stonoge iz Vrbenj, kluba za športne in zabavne aktivnosti, je pod streho že 
deveta jesenska športna prireditev.

Jure Vajs (1811), absolutni zmagovalec v moški konkurenci

Radovljiški atleti in atletinje so sezono 2018/2019 odprli na 
Ravnah na Koroškem in v Brnu. Na Ravnah se je na prven-
stvu Slovenije merila selekcija U16. Radovljičani so osvojili 
štiri zlate, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Miha Klofu-
tar je v troskoku s skokom 13,77 metra postavil državni 
rekord. Ob tem je bil še drugi v skoku v daljino in skoku v 
višino. Rok Makuc je zmagal v skoku v daljino, v troskoku je 
bil drugi, v teku na sto metrov pa tretji. Zmage sta se vese-
lila še Karin Avsenek v hitri hoji na tri tisoč metrov in Ažbe 
Horvatinovič v metu diska. V Brnu so se mladi merili na 
evropskih atletskih igrah (kategorije od U12 do U16). Nasto-
pilo je več kot 1600 atletov in atletinj iz 15 držav.

Atletika

Za uvod na Ravnah in v Brnu

Malonogometaši v Medobčinski ligi Radovljica so doslej 
odigrali že pet tekem v jesenskem krogu. TVD Partizan Žiro-
vnica je v tem krogu edina ekipa z maksimalnim izkupič-
kom. Pobližje si poglejmo lestvice po posameznih skupi-
nah. Skupina A: na vrhu je ekipa Begne 12, drugi so TVD 
Partizan Begunje 10, tretji Biser - Fasaderstvo Kumalič 9; 
sledijo Podnart 8, ekipa Smola 8, Hrušica – Fitnes O2 Jese-
nice 7, sedmi so Ribno 7, osmi Brezje 6, deveti Šmeks 2, in 
deseti Utrip 1. V skupini B je na prvem mestu Kamna Gorica 
12, na drugem Gorje 10 in na tretjem Elmont Bled 9. Sledijo 
Hom 9 na četrtem mestu, Cifra 9 na petem, A. Gašperin 
Stara Fužina 7 na šestem,Calimero boys  na sedmem, Dovje 
6 na osmem, Lipce 3 na devetem mestu in Lancovo 1 na 
desetem. Skupina C: prvi so TVD Partizan Žirovnica 15, dru-
gi Lisjaki Naklo 13, tretji Podbrezje 13, četrti Čpinarji Ljubno 
7, peti Team Hraše 6, šesti Posavec 6, sedmi Brezje – Moby 
Dick 6, osmi Sokol bar 5, deveti Venezia 4, deseti Mošnje 
CoMetal 4, enajsti Zvezde Gorje 3, dvanajsti Dvorska vas 3 
in trinajsti Team Orange 3.

Mali nogomet

TVD Partizan Žirovnica uspešno

Po uvodni zmagi proti Britofu s 4 : 1 so Leščani nanizali še 
dve zmagi. Najprej so v gosteh s 3 : 1 premagali Preddvor 
(Bohinec 2, Mlakar), doma pa s 3 : 0 Železnike (Ambrožič, 
Bohinec, Dermastja). Niz treh zmag so prekinili v gosteh 
proti Škofji Loki. Gostitelji so tekmo dobili z 2 : 0. Poraz jih 
je pahnil na četrto mesto. Leščani so bili uspešni v prvem 
krogu gorenjskega pokala. V gosteh so s 3 : 2 premagali 
Preddvor (Bohinec, Dermastja, Černivec). V drugem krogu 
se bodo v sredo doma pomerili z Zarico.

Nogomet

Zmagovalni niz prekinila Škofja Loka
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Matjaž Klemenc

Pretekla sezona je bila za 
vas več kot odlična. Kako ste 
jo vi videli na domačih tek-
mah in na tekmah v tujini?
"Potihoma sem upal, da bi 
mi lahko uspela odlična 
sezona. Smučanje je zelo 
nepredvidljiv šport, saj se 
lahko marsikaj zalomi, tu so 
še nepredvidene poškodbe. 
V Sloveniji sem postal držav-
ni prvak v kategoriji mladinci 
v slalomu, veleslalomu, smu-
ku, superveleslalomu in 
kombinaciji. Konkurenca ni 
bila najtežja, a vseeno se je 
bilo treba za vsak naslov 
maksimalno potruditi. Najte-
že sem prišel do naslova v 
slalomu, kjer so bili zelo tež-
ki pogoji. V tujini sem najra-
je tekmoval na avstrijskem 
smučišču Hochrindl, kjer 
smo imeli tekme v superve-
leslalomu in veleslalomu. 
Uspešen sem bil na mladin-
skem svetovnem prvenstvu, 
kamor sem šel nabirat izkuš-
nje, saj bom v tej kategoriji 
še tri leta. Tekmoval sem v 
vseh disciplinah in bil na 

koncu drugi v smuku kate-
goriji U18. Veseli me, da mi 
je uspelo ostati zbrani skozi 
celotno sezono."

V reprezentanci ste nastopi-
li večinoma na tekmah FIS. 
Nastopili ste tudi na tekmi 
za svetovni pokal v Kranjski 
Gori in na tekmi za evropski 
pokal v St. Moritzu. Kakšna 
je razlika med temi tekmo-
vanji?
"Največja razlika je v pripra-
vi proge, v organizaciji. Z 

visoko štartno številko na 
FIS-u bi bil brez minimal-
nih možnosti za visoko uvr-
stitev."

Letos boste nastopili v slo-
venski B-reprezentanci. Je v 
ekipi dobra konkurenca in s 
tem možnost za napredek?
"V reprezentanci je konku-
renca vsako leto hujša. 
Kombinacija dobrih sotek-
movalcev in trenerjev zago-
tovo pripomore k večjemu 
napredku." 

Kdo je vaš trener v reprezen-
tanci?
"Treniram pod vodstvom 
nekdanjega odličnega tek-
movalca Mitje Valenčiča."

Kakšne so bile letošnje pri-
prave na sezono, ki se bliža 
z bliskovitimi koraki?
"Nekje do konca aprila smo 
bili na smučeh. Od maja do 
konca junija smo smuči pos-
tavili v kot in delali individual-
no po programu kondicijske-
ga trenerja. Sledile so skupne 
kondicijske priprave v Postoj-
ni. Za mano je tudi dobrih 
dvajset dni treninga na sne-
gu. Razen nekaj dni, ko sem 
imel težave z zdravjem, sem 
priprave opravil, kot je bilo 
zamišljeno. Vmes sem kar 
nekaj časa sem posvetil tudi 
končanju tretjega letnika 
Gimnazije Jesenice."

Verjetno je težko usklajevati 
šolo in vrhunski šport?
"Na Gimnaziji Jesenice, obi-
skujem športni oddelek, mi 
res veliko pomagajo. Profe-
sorji so neverjetni, saj jih je 
kar nekaj, ki dajo svoj prosti 

čas, da mi pomagajo. Brez te 
pomoči bi bilo delati šolo 
neizvedljivo. Podatek, da 
sem bil v tem letu le približ-
no desetkrat v šoli, pove vse."

Boste katero disciplino bolj 
postavljali v ospredje?
"Treniral bom vse discipli-
ne. Malo večji poudarek bo 
na tehničnih disciplinah. 
Dobro se zavedam, da je 
veleslalom izhodišče za vse 
druge discipline."

Kje imate največ rezerv?
"Težko se je opredeliti samo 
na eno stvar. Veseli me, da 
je vsako leto manj napak, ki 
bi se ponavljale. Vseskozi se 
je treba posvečati usklajeno-
sti telesa in uma, ki te pripe-
lje v neko celoto."

Po mladinski kategoriji pri-
de članska kategorija. Se 
bojite tega preskoka?
"Niti ne, saj že zdaj veliko 
tekmujem med člani. Slabše 
uvrstitve me ne ustavijo, saj 
je z visoko štartno številko, 
če se spomnim tekme za 
svetovni pokal v Kranjski 

Gori, težko pričakovati 
dober rezultat. Ob tem je 
prisotnega tudi nekaj pritis-
ka. So pa na takih tekmah 
zelo pomembne izkušnje, ki 
jih pridobiš."

Kako občutite pritisk?
"V svoji konkurenci je tega 
pritiska bistveno manj. Mis-
lim, da se znam za svoja leta 
dobro kontrolirati. To je tudi 
ena od stvari, ki sem jih iz 
leta v leto izboljševal."

Bo glede na lansko sezono 
kaj spremembe v opremi?
"Letos ne. Pred lansko sezo-
no sem zamenjal smuči. Z 
Elanovih smuči sem šel na 
Nordico. Z njimi imam sedaj 
pogodbo in za zdaj poteka 
vse, kot sem si zaželel."

Kakšne cilje ste si postavili 
za prihajajočo sezono?
"Spet si želim nastopiti na 
tekmi za svetovni pokal v 
Kranjski Gori, udeležiti se 
čim več tekem za evropski 
pokal, pridobiti čim več točk 
FIS za čim boljšo številko in 
pridobiti nove izkušnje."

Zbranost skozi celotno sezono
Sedemnajstletnemu Borutu Božiču z Bleda, članu Smučarskega kluba Radovljica in slovenske B-reprezentance, je v prejšnji sezoni uspel veliki met. V 
vseh petih disciplinah je v starostni kategoriji mladinci postal državni prvak.

Borut Božič

Matjaž Klemenc

V Dublinu se je na evrop-
skem plavalnem prvenstvu 
za invalide odlično odrezal 
Darko Đurič. Nastopil je v 
štirih disciplinah in kar dva-
krat posegel po medalji. Na 
petdeset metrov prosto je 
osvojil zlato medaljo, na 
dvesto metrov prosto brona-
sto, na sto metrov prosto je 
bil peti in na petdeset met-
rov delfin deveti. "Letos sem 
treniral na Nizozemskem in 
se mi je obrestovalo, saj sem 
se spet vrnil v evropski pla-
valni vrh in spet postal kon-
kurenčen. Obet pred evrop-

skim prvenstvom je bil 
dober, saj sem imel v vseh 
treh disciplinah prostega 
sloga najboljši letošnji rezul-
tat. Najbolj me je preseneti-
la zlata medalja na petdeset 
metrov prosto. Malo tudi 
bron na dvesto metrov pro-
sto, kjer nisem odplaval 
dobrega rezultata, a je bila 
tekma zelo težka. Razočara-
la me je disciplina sto met-
rov prosto, od katere sem 
največ pričakoval. Lovil sem 
Francoza, a sem v zadnjih 
tridesetih metrih povsem 
'zablokiral'. Osvojeni meda-
lji sta vsekakor dober obet 
za naprej," je bil po vrnitvi 

iz Irske zadovoljen Darko 
Đurič. 
Kot je že v tradiciji po velikih 
uspehih, so tudi tokrat v Pla-
valnem klubu Gorenjska 
banka Radovljica pripravili 
sprejem s tradicionalno torto. 
"Imamo lepo priložnost, da 
klubski piknik združimo z 
uradno čestitko Darku 
Đuriču za dve medalji na 
evropskem prvenstvu. Želim 
si, da bi Darko še naprej imel 
voljo in energijo za dobre tre-
ninge. Upam, da se v podob-
ni situaciji najdemo tudi čez 
dve leti po olimpijskih igrah v 
Tokiu. Obljubljam, da bomo 
v klubu maksimalno poskr-
beli za dobre pogoje trenin-
ga, da se bo dalo dosegati 
podobne rezultate," je na 
sprejemu povedal predsed-
nik kluba Aleš Klement. 
"Hvala lepa Plavalnemu klu-
bu Gorenjska banka Radov-
ljica za sprejem, hvala lepa za 
podporo. Radovljiški plavalni 
klub je prvi klub v Sloveniji, 
ki je športniku invalidu omo-
gočil enakovredne pogoje za 
dober trening. Upam, da so 
moje medalje, uspehi dovolj 
velika zahvala za to," je na 
sprejemu povedal zadovoljni 
Darko Đurič.

Iz Dublina z dvema 
medaljama
Na klubskem pikniku Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica so z 
veseljem pozdravili dobitnika dveh medalj z evropskega prvenstva invalidov 
Darka Đuriča.

Darko Đurič na sprejemu / Foto: Primož Pičulin
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Ivanka Korošec

V Čebelarskem centru Lesce 
so odprli razstavo slikarja 
Branka Čušina starejšega. 
Pripravili so jo v sodelovan-
ju s Farnim društvom Koro-
ška Bela in družino Čušin.
Branko Čušin st. (1935–
2009) se uvršča med naše 
najbolj vsestranske slikarje. 
V svojem ateljeju na rojstni 
Koroški Beli je ustvarjal več 
kot štirideset let. Imel je šte-
vilne razstave in bil je dobit-
nik mnogih priznanj. Čep-
rav mu je bil najbolj pri srcu 
akvarel, je pri svojem delu 
uporabljal najrazličnejše 
tehnike in materiale, od ris-
be, akrila, pastela in olja do 
še nikoli uporabljenih nači-
nov slikanja. Na festivalu 
slovenskih vin je npr. leta 
2000 razstavil ciklus slik, 
narejenih s teranom. Ime-
noval jih je vinoreli. V letu 
2003 se je svetovni javnosti 

spet predstavil s povsem 
novo slikarsko tehniko slika-
nja s propolisom na leseno 
podlago. S tem se je na 
poseben način poklonil 
čebelam, ki poskrbijo za vsa-
ko tretjo žlico hrane, ki jo 
nesemo usta.
Na razstavi so predstavljeni 
številni motivi pretežno s 
čebelarsko tematiko, portreti 
znanih čebelarjev in zasluž-
nih oseb za čebelarstvo in por-
treti umetnikov, ki so v pes-
mih, povestih in zgodovin-
skih spisih omenjali čebele.
Prisotne je pozdravil in raz-
stavo tudi odprl Janko S. 
Stušek, predsednik Čebelar-
skega društva Radovljica. Na 
odprtju sta bila prisotna oba 
slikarjeva sinova – Branko 
mlajši in Gregor. Za kultur-
ni program sta poskrbela 
harmonikar Franc Podjed in 
violinist Urban Rozman. 
Razstavo si lahko ogledate 
do 22. oktobra.

Art propolis

Sinova slikarja Čušina Gregor in Branko ter Janko S. Stušek

Maja Šmitek

"Branje je čisto nekaj druge-
ga kot gledanje televizije ali 
računalnika. Sam moraš o 
tem premišljevati, si ustvari-
ti svoj svet. Včasih je to sicer 
težko, ampak je pa vedno 
zelo lepo," je prepričan Pet-
er Svetina, ki je radovedne 
prvošolčke navdušil s svoji-
mi raznolikimi zgodbami. 
Kar 116 otrok OŠ Antona 
Tomaža Linharta Radovljica 
skupaj z otroki iz prve triade 
OŠ Antona Janše je med 
drugim s klobukom uglaje-
nega gospoda Konstantina 
prepotovalo celo mesto in se 
ob zabavnih pripetljajih od 
srca nasmejalo.
Z iskrivim nastopom ustvar-
jalca jih je poleg še petih raz-
ličnih slovenskih osnovnih 
šol nagradilo Društvo Bralna 
značka Slovenije – ZPMS, ki 
ob začetku bralnega leta, na 
dan zlatih knjig (17. septem-
bra), prvošolce že vrsto let 
razveseljuje s knjižnim dari-
lom. "Zelo pomembno je, da 
imajo otroci doma tudi svoje 
knjige, in prav zato jim ob 
vstopu v šolo eno pokloni-
mo," je ob obisku Radovljice 
dejal Slavko Pregl, podpred-
sednik Društva Bralna znač-

ka Slovenije. S pomočjo 
sponzorjev so tokrat med 
prvošolce razdelili več kot 
25.500 slikanic Anje Štefan 
Kotiček na koncu sveta. 
Pri bralni znački, ki spodbu-
ja k branju v prostem času, 
vsako leto sodeluje več kot 
140 tisoč otrok. V prvi vrsti 
pa za bralno kulturo otrok 

največ lahko naredimo 
doma. "Starši so prvi zgled 
otroku in domače okolje je 
ključnega pomena. Vse naj-
bolj razvite države na svetu 
so tiste, kjer je poraba knjig 
največja. Branje najprej 
bogati besedni zaklad, daje 
smisel za lepoto in širi 
obzorja znanja, tega pa ni 

nikoli dovolj," še zaključi 
plodovit pisatelj Pregl. 
Poleg dveh vrhunskih 
ustvarjalcev za vse generaci-
je sta v dvorani nove radov-
ljiške knjižnice otroke poz-
dravila tudi Ciril Globočnik, 
župan Radovljice, in Božena 
Kolman Finžgar, direktorica 
knjižnice. 

Dan zlatih knjig v 
radovljiški knjižnici 
Radovljiški prvošolčki so v svet branja vstopili z zabavno popotnico – na dan uradnega začetka 
bralnega leta jim je pravljice približal Peter Svetina, vrhunski pisatelj, pesnik in prevajalec. K branju 
pa jih je povabil tudi Slavko Pregl, podpredsednik Društva Bralna značka Slovenije.

Radovljiški prvošolčki so v svet branja vstopili z zabavno popotnico – na dan uradnega 
začetka bralnega leta jim je pravljice približal Peter Svetina, vrhunski pisatelj, pesnik in 
prevajalec.

Marjana Ahačič

Predstavo so pripravili v 
dvorani nove radovljiške 
knjižnice kot prvi gostje 
knjižničnih tradicionalnih 
torkovih večerov v novih 
prostorih. "Preživeli smo 
štirideset let brez dvorane in 
brez lastnih prostorov, izko-
riščali smo vse lepe ambien-
te v mestu očeta slovenske 
dramatike in zdržali z Lin-
hartovim rekom: Eden drug-
mu ogenj dajmo! Vedrili 
smo v amfiteaterčku in pra-
vljični sobi v stari stavbi 
Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta, ki sta bila naš edi-
ni 'rodni krov'. Malo prosto-
ra – veliko poezije je bilo 
geslo številnih pesniških 
večerov vseh dosedanjih 
generacij in zato tudi jubi-

lejno leto začenjamo z 
novim slovenskim klasikom 
Andrejem Rozmanom - 
Rozo," je zbrane na priredi-
tvi nagovorila Alenka Bole 
Vrabec, režiserka večera in 
duša Linhartovega odra.
"Pravijo, da so štirideseta leta 
najlepša leta v človekovem 
življenju. Toliko je letos star 
Linhartov oder, ki začenja 
svoje gledališko rojstnodnev-
no potovanje skozi pesniško 
prizmo Andreja Rozmana - 
Roze, pesnika, gledališčnika, 
prevajalca, igralca, dramati-
ka, humorista in satirika. 
Linhartov oder se je vpregel v 
Talijin voz s predstavo Lin-
hartovega Matička, ki je nav-
dušil oktobra 1978 vojake, še 
posebej slovenske, v dvorani 
Kulturnega doma v Prizre-
nu. Sklep, da pojde radovlji-

ški Matiček na Večere brats-
tva, kjer je bilo jugoslovan-
sko srečanje ljubiteljskih 
gledališč, je sprejela žirija 
srečanja ljubiteljskih gledali-
ških skupin Slovenije v poz-
ni pomladi leta 1978 v Krš-
kem," je še pojasnila.
Glasbene Rozinice so hvale-
žnemu občinstvu, ki je 
interprete nagradilo z dol-

gim aplavzom, predstavili: 
Januša Avguštin, Klavdija 
Bizjak, France Černe, Goga 
Granatir, Rija Jamnik, Petra 
Kržan, Urša Langus, Andraž 
Pavčič, Lojze Ropret, Olja 
Šest in Borut Verovšek. 
Režijsko metlico je odločno 
upravljala Alenka Bole Vra-
bec, v tehnično pomoč je 
bila Jasna Černe. 

Jubilejno leto začeli s poezijo 
Rozine Rozinice je bil naslov pesniškega večera, s katerim je ekipa Linhartovega odra, ki deluje v 
okviru Kulturno-umetniškega društva Radovljica, stopila na pot praznovanja štiridesetletnice. 

V radovljiški knjižnici so se ta teden začeli tradicionalni 
torkovi večeri. Prvi je v dvorani nove knjižnične stavbe 
gostoval Linhartov oder KUD Radovljica z Rozinimi 
Rozinicami. / Foto: Gorazd Kavčič

"Vedrili smo v amfiteaterčku in pravljični sobi v 
stari stavbi Knjižnice Antona Tomaža Linharta, 
ki sta bila naš edini 'rodni krov'."

Z jesenjo so v novi radovljiški knjižnici začeli tudi z rednim 
programom prireditev. V torek je v knjižnični dvorani v vrh-
njem nadstropju kot prvi v sklopu tradicionalnih torkovih 
večerov gostoval Linhartov oder, naslednji pa se bo v torek, 
2. oktobra, na predavanju predstavil Tomaž Rotar s potopi-
snim predavanjem o svojem zadnjem vzponu na drugo naj-
višjo goro na svetu – pakistanski K2. Teden dni za tem bo 
knjižnica gostila domačina iz Predtrga v Radovljici Francija 
Valanta, ki bo predstavil svojo knjigo z naslovom Pogorje 
Jelovica in gozdarjenje v preteklosti ter druga opravila. Avtor 
se je pri 86. letih lotil zbiranja zgodovinskih podatkov o goz-
dovih Jelovice in dejavnosti vaščanov iz naselij okoli Jelovi-
ce. Zbrane podatke in posebnosti je zapisal v knjigi, ki jo je 
letos izdal v samozaložbi. Srčnost in moč – vira poguma – 
pa je naslov predavanja, ki ga v sodelovanju s knjižnico v 
torek, 16. oktobra, organizira društvo Hospic. Na pogovor-
nem večeru bosta gosta zakonca Eva in Miro Pogačar, gor-
ska reševalca, človeka, ki ljudem v stiski podarjata svoj čas, 
ljubezen, pogum in nesebičnost. V pogovoru s prostovoljko 
Vesno Podlogar bosta odkrito spregovorila o strahovih, ki 
jih živimo, zlasti o strahovih pred boleznijo in umiranjem, 
hkrati pa tudi o radostih, pogumu in srčnosti ter ljubezni do 
sočloveka. Vsi dogodki, ki jih organizira Knjižnica A. T. Lin-
harta, so za obiskovalce brezplačni.

V torek predavanje Tomaža Rotarja
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Noč čarovnic za odrasle 
v rovih pod starim Kranjem

Rovi pod starim Kranjem
za otroke

ob 16., 17. in 18. uri
26. - 30. 10.

31. 10. 
od 18. do 24. ure

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši, 
ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

www.visitkranj.si

Manca Perdan

V Čebelarskem centru v Les-
cah se je tudi letos odvila 
prireditev Festival medu in 
Dan medu v kulinariki. Na 
stojnicah so bili predstavlje-
ni večinoma lokalni čebelar-
ji in ponudniki izdelkov, 
povezanih s čebelarstvom, 
lectova srca, umetniški 
izdelki na temo medu in 
podobno. Poleg medu in 
medenih izdelkov so prika-
zali tudi predelavo medu, 
zunaj so bile postavljene 
predstavitve starejših čebel-
jih panjev. "Namen tega je, 
da se pokaže slovenska raz-
nolikost medu, saj imamo 
različne vrste in s tem tudi 
različne lastnosti in različen 
okus samega medu," je 
povedal Simon Golob iz 
Čebelarske zveze Slovenije. 
Prireditev je namenjena 
širokemu krogu obiskoval-
cev, od starejših do družin 
in otrok, saj je vsak lahko 
našel kaj zase. Imeli so 

namreč delavnice za otroke 
in različne degustacije, sta-
rejši so lahko poslušali pre-
davanja na temo medu. Pro-
gram predavanj je bil kar 
pester. Zjutraj je Janez 
Bogataj predstavil tradicijo 
uporabe medu v slovenski 
kulinariki in predelal celot-
no časovno obdobje od prvih 
zapisov in slikovnih gradiv 
na temo medu vse do danes. 
Poučno predavanje na 
medeno temo je pripravila 
tudi Marija Merljak, sveto-
valka za zdravo prehrano, 
Srednja gostinska šola 
Radovljica je predstavila 
medeni meni in pripravila 
degustacijo za obiskovalce, 
Čebelarska zveza Gorenjske 
pa je izvedla ocenjevanja 
medu in podelitev priznanj 
za najboljši med. "Organizi-
rali so pokušino medu. Oce-
nili so med in podelili priz-
nanja za prvake. Ni pa ocena 
vezana na sam okus medu, 
ampak bolj na njegove kara-
kteristike v smislu, kateri 

čebelar se je s svojim 
medom najbolj približal 
karakteristikam, ki so zna-
čilne za določeno vrsto 
medu," je način ocenjevanja 
pojasnil Golob. 
"S prireditvijo smo želeli 
predstaviti med v kulinariki, 
njegov pomen in funkcije. 
Med ima za razliko od slad-
korja več okusa, poleg tega 
vsebuje tudi določene vita-
mine, minerale in druge 
sestavine. Problem pri 
medu je le, da ga ne smemo 
preveč segrevati, hrani ga 
moramo dodajati pri nižjih 
temperaturah, da ne izgubi 
svojega okusa in učinkovin," 
je še povedal Golob in dodal, 
da s predstavitvijo spodbuja-
jo uporabo medu, saj ima ta 
pozitivne učinke tako za 
čebelarje kot tudi za drugo 
prebivalstvo, saj je veliko 
bolj zdrav kot druga sladila. 
"Čebelarska zveza Slovenije 
je izjemno ponosna na take 
dogodke, saj je njen namen 
ravno spodbuditi različne 

dogodke na temo čebelars-
tva. Moram reči, da sem 
ponosen na Slovence, da so 
sprejeli čebelarstvo kot del 
kulturne dediščine, ki so jo 
naši predniki gradili, in prav 
je, da mi to nadaljujemo," 
pa je povedal podpredsednik 
Čebelarske zveze Slovenije 
Marko Alauf in hkrati tudi 
opozoril na to, da morajo 
čebelarji skrbeti ne le za 
čebele in njihovo zdravje, 
pač pa tudi za med kot živi-
lo. "Letošnja sezona je pov-
prečno boljša kot lanska, a 
še vedno daleč od povprečja 
in po krajih različna. Gorenj-
ska je letos slabša glede 
bere. Res pa je, da se spre-
minjajo tako narava kot tudi 
klimatski pogoji in se bomo 
morali tudi čebelarji prilago-
diti. Vendar nismo razočara-
ni, če je bera slabša, nam je 
pomembno, da so naše 
čebele zdrave in opravljajo 
svojo osnovno nalogo, to je 
opraševanje," je še povedal 
Alauf.

Na Festivalu medu 
S Festivalom medu v Lescah so čebelarji želeli ljudem približati uporabo medu, zlasti v kulinariki. 
Organizirali so tudi pester spremljevalni program, od predavanj in degustacij do delavnic za otroke.

S prireditvijo so želeli spodbuditi uporabo medu in 
izdelkov, ki vsebujejo med. / Foto: Gorazd Kavčič

Za otroke so pripravili delavnice, odrasli so lahko poslušali 
predavanja na temo medu. / Foto: Gorazd Kavčič

Ivanka Korošec

Ob 65-letnici glasbe bratov 
Avsenik so se v Begunjah 
vrstile različne glasbene 
prireditve. Med drugim so 
se od 25. februarja dalje 
vsak mesec pod Avsenikovo 
marelo predstavljali različ-
ni pihalni orkestri. Pro-
gram, ki so ga izvajali, je bil 
pester – od filmske do zaba-
vne glasbe slovenskih avtor-
jev. Večji del svojih koncer-
tov so posvetili skladbam 
Slavka in Vilka Avsenika. 
Nastopili so: Godba Bohinj, 
Godba Gorje, Veterani 
Mengeške godbe, Godba 

Domžale, Pihalni orkester 
Jesenice - Kranjska Gora, 
Pihalni orkester Tržič in v 
soboto, 8. septembra, leški 
pihalni orkester. Vsi orkes-
tri so v svoj program pova-
bili tudi različne glasbene 
goste, ki so navduševali 
občinstvo. Leški orkester je 
posvetil eno od skladb tudi 
spominu na pokojno Brigi-
to Avsenik, ki je veliko pri-
pomogla k delovanju orkes-
tra. Skladbo je ob izvajanju 
orkestra zapela vokalna 
skupina Breznikar, ki je 
zapela še nekaj drugih pes-
mi. Na koncertu sta bila 
prisotna tudi Gregor in Sla-

vko Avsenik ter skladatelj, 
vodja ansambla Štirje kova-
či Franc Šegovc.
Vsi orkestri, ki so nastopili 
pod Avsenikovo marelo, so 
prejeli posebno zahvalo, 
prejeli sta jo tudi direktorica 
Avsenikovega muzeja in pri-
reditev Nataša Farkaš ter 
direktorica javnega zavoda 
Turizem Radovljica Nataša 
Mikelj. Godbeniki vseh 
orkestrov se zahvaljujejo 
družini Avsenik, Tradicija, 
d. o. o., ki je omogočila, da 
so lahko v rojstni hiši glas-
benih velikanov bratov 
Avsenik z glasbo počastili 
njun spomin.

Nastopili so pod 
Avsenikovo marelo
Septembra je pod Avsenikovo marelo v Begunjah v sklopu praznovanj 
petinšestdesetletnice Avsenikove glasbe nastopil leški pihalni orkester.

Pod Avsenikovo marelo je nastopil tudi leški pihalni orkester. / Foto: Ferdo Kikelj
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Na letališču v Lescah se je 
tretji konec tedna v septem-
bru zbralo več kot 120 tovor-
njakov iz Slovenije, Avstrije, 
Nemčije in Hrvaške, poseb-
nost letošnjega Truck Showa 
pa so bili tudi gosti iz Grčije. 
"Namen prireditve je, da 
vozniki in lastniki kamionov 
predstavijo svoj poklic in se 
predstavijo fantje, ki so veli-
ko časa na cesti in vozijo po 
vsej Evropi, hkrati pa poka-
žejo tudi svojo ljubezen do 
tovornjakov," je povedal 
Florjan Koselj, eden od orga-
nizatorjev. Nekateri kamioni 
so namreč zelo lepo urejeni, 
ročno poslikani in predelani. 
Kot je povedal Koselj, ima 

vsak kamion svojo dušo, ki v 
sebi nosi tudi del voznika.
Na danes že tradicionalnem 
– lahko rečemo tudi medna-
rodnem – Truck Showu so 
svoje mesto na prizorišču 
dobili tudi gasilski tovornja-
ki iz okoliških društev. 
Poleg špedicijskih kamio-
nov, torej tistih, ki vozijo 
zelo dolge relacije, pa smo 
lahko videli tudi avtodvigala 
in kakšen manjši tovornjak. 
Tisti, ki so letošnjo razstavo 
tovornjakov zamudili, bodo 
imeli novo priložnost sep-
tembra prihodnje leto. Flor-
jan Koselj nam je zaupal, da 
se bo dogajanje najbrž pre-
selilo na samo stezo letališ-
ča, saj jim bo večji prostor 
omogočil tudi več dogajanja.

Letališče je bilo tokrat 
polno tovornjakov
Peti Truck Show Radovljica je tudi letos postregel z zanimivimi poslikavami in predelavami kamionov, 
ki jih sicer lahko srečamo na cestah po vsej Evropi.

Poslikani in predelani kamioni so privabili številne ljubitelje 
velikih transportnih vozil.

Prireditev vsako leto privabi veliko voznikov in drugih 
obiskovalcev.

Letošnjega Truck Showa so se udeležili tudi Grki.

Ivanka Korošec

Društvo Šola zdravja – pod-
ružnica Obala je 1. septem-
bra organiziralo že deseto 
vseslovensko srečanje. 
Okrog 160 skupin iz 68 slo-
venskih občin se je zbralo 
na Tartinijevem trgu in ga 
obarvalo oranžno. Jutranjo 
telovadbo 1000 gibov je 
vodil utemeljitelj šole dr. 
Nikolaj Grišin.
Za vse je bilo dobro poskrb-
ljeno, udeleženci so lahko 
šli na voden ogled mesta, 
vsako uro so si sledile krož-
ne plovbe z ladjama Mila 
Zarja in Subaquatik, možni 
so bili ogledi piranskega 
svetilnika na koncu Punte, 
obisk cerkve sv. Jurija, krajši 
pohod po tematski poti 
Piranski vodnjaki in pitniki, 
ogled 3D-filma v multime-
dijskem muzeju, lepote 
morskih globin je približal 
akvarij, v muzejih so se lah-
ko srečali s preteklostjo 
Pirana. Organizirano je bilo 
tudi ribiško kosilo na veli-
kem pomolu pri ladji Podla-
nica. Olimpijski komite Slo-
venije – Združenje športnih 

zvez je izvajal brezplačno 
testiranje telesne zmogljivo-
sti starejših, omogočeno je 
bilo posvetovanje z zdravni-
kom oziroma kineziologom. 

Dogajanje so popestrili god-
ci in plesalci Folklornega 
društva Val Piran. 
Srečanja sta se udeležili tudi 
telovadni skupini iz Lesc in 

Radovljice. Preostali prostor 
v dveh avtobusih so zapolni-
li člani skupin z Bleda, iz 
Bohinja, Tržiča, Mojstrane 
in Žirovnice.

Slovenija je telovadila v Piranu

Srečanja sta se udeležili tudi telovadni skupini iz Lesc in Radovljice. / Foto: Katarina Maurer

Matjaž Klemenc

S tekmami v Radovljici se je 
končala deveta sezona v prs-
tometni ligi. V moški kon-
kurenci so lanski uspeh 
ponovili prstometaši Jese-
nic, ki so več kot zasluženo 
na vrhu. Letošnje prvenstvo 
v prvi moški ligi si bomo 
zapomnili po tem, da sta bili 
zaradi neudeležbe na tekmi 
izključeni dve ekipi, in sicer 
Stari lisjaki in Duplica. Tako 
na koncu iz lige ni izpadla 
nobena ekipa. V naslednji, 
jubilejni sezoni se bosta pri-
ključila povratnika Stružev-
ske korenine in Restavracija 
Center Lesce. Iz naše občine 
je v prvi moški prstometni 
ligi najbolje uvrščena ekipa 
ŠDP Lesce na sedmem mes-
tu, Podnart je deseti. TVD 
Partizan Begunje-Cifra pa je 
enajsti. Končni vrstni red: 1. 
Jesenice (19 točk), 2. Senica 
(16), 3. Mišo tim (16), 4. 
Ribiči 1 (15), 5. Rokce (12), 6. 
Pajek (10), 7. ŠDP Lesce 
(10), 8. Veseli Gorjanci (9), 
9. Dvojčki (9), 10. Podnart 
(8), 11. TVD Partizan Begu-
nje-Cifra (5), 12. Flinger (3). 
Med posamezniki je na vrhu 
Desimir Vukič iz ekipe Mišo 
tim. Na drugem in tretjem 
mestu najdemo Marka 
Hočevarja in Bogdana Fin-
žgarja, oba iz ekipe Jesenic. 
Prva gorenjska liga se je 

končala pred poletjem in 
smo jo podrobno obdelali v 
eni od prejšnjih številk. Prvo 
mesto je osvojila kranjska 
ekipa Struževske korenine, 
drugo Senica in tretje Skle-
darji Ljubno. Ljubničani so 
se odpovedali kvalifikaci-
jam, ki jih na koncu sploh ni 
bilo. Med posamezniki je 
prvo mesto dosegel Zlatko 
Groznik (Skledarji Ljubno), 
drugo mesto Mersad Bega-
novič (Senica 1) in tretje 
mesto Igor Šiler (Struževske 
korenine). V ženski ligi sta 
na vrhu dve škofjeloški eki-
pi. Od tretjega do šestega 
mesta so štiri ekipe z deveti-
mi točkami. Na koncu je 
bila tretja ekipa Pajek z naj-
več osvojenimi ploščki. Na 
šestem mestu najdemo naj-
bolje uvrščeno ekipo iz naše 
občine, ekipo Ejga-Nike-Cif-
ra. Kamna Gorica je bila 
sedma, Podnart pa deveti. 
Vrstni red treh najboljših 
žensk posamezno je nasled-
nji: 1. Brigita Kern (Pajek), 
druga Anita Šmajd (Rokce) 
in tretja Angelca Kranjc 
(Kamna Gorica). Končni 
vrstni red v prvi ženski prs-
tometni ligi: 1. DU Škofja 
Loka (10 točk), 2. Ločanke 
(10), 3. Pajek (9), 4. Rokce 
(9), 5. DU Šenčur (9), 6. 
Ejga-Nike-Cifra (9), 7. Kam-
na Gorica (6), 8. DU Kranj 
(6), 9. Podnart (4).

Leščani na koncu sedmi

V Celju je potekalo balkansko atletsko prvenstvo za vetera-
ne. Slovenske barve so zastopali tudi trije radovljiški atleti. 
Prvo ime je bila Lidija Pajk (Ž40), ki je štirikrat stala na zma-
govalnih stopničkah. Posamezno je bila najhitrejša na 
osemsto in štiristo metrov. Na dvesto metrov je bila druga. 
Četrto medaljo, tretjo zlato, si je pritekla v štafeti, kjer so 
tekle štiri tekmovalke štiri različne razdalje (osemsto, štiri-
sto, dvesto in sto metrov). Lidija je svoj delež k zmagi prite-
kla na osemsto metrov. Na najvišjo stopničko je stopila še 
Mojca Breganski (Ž45), ki je bila najboljša v skoku v daljino. 
Prvenstva se je udeležil še Sadik Mujkič (M50), ki je tekel na 
1500 metrov in zasedel sedmo mesto. Mojca Breganski je 
pred Celjem nastopila še na Svetovnem veteranskem prven-
stvu v Malagi v Španiji. Nastopila je v treh disciplinah, za cilj 
pa si je postavila nastope v vseh treh. V svoji želji je bila 
uspešna. V troskoku je bila četrta, v skoku v višino peta, v 
skoku v daljino pa sedma.

atletika

Lidija Pajk in Mojca Breganski uspešni v Celju

Mojca Breganski in Lidija Pajk z medaljami iz Celja
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Marjana Ahačič

Center za socialno delo 
Radovljica je tudi letos zad-
nji teden v avgustu organi-
ziral poletni tabor za otroke 
na morju. "Tudi v letoš-
njem letu smo si za morske 
dogodivščine izbrali Vzgoj-
no-izobraževalni in rekrea-
cijski center VIRC, ki leži v 
turističnem naselju Matera-
da pri Poreču. Tabor je bil 
namenjen otrokom, ki biva-
jo v rejniških družinah, 
izhajajo iz družin z neugo-
dnimi socialnimi razmera-
mi ter otrokom, ki so nasta-
njeni v Kriznem centru za 
mlade Kresnička. Letos se 
ga je udeležilo 21 otrok in 
za marsikaterega vključene-
ga otroka je to tudi edina 
možnost preživljanja počit-
nic na morju," je sporočila 
Kaja Marolt.

Poleg počitnic na morju so 
bili osnovni cilji poletnega 
tabora razvijanje lastnih 
potencialov otrok v okviru 
aktivnosti, navajanje na 
samostojnost pri skrbi zase, 
učenje povezovanja, sodelo-
vanja in medsebojnega 
dogovarjanja ter prevzema-
nje odgovornosti za svoje 
ravnanje in vedenje. "Na 
podlagi tega je bil oblikovan 
program raznovrstnih aktiv-
nosti, ki je otrokom nudil 
možnost ustvarjanja, udejs-
tvovanja in sodelovanja na 
različnih področjih. Dan 
smo začeli z jutranjo telova-
dbo in pospravljanjem ter 
ocenjevanjem sob. Dopol-
dnevi so bili namenjeni risa-
nju, ustvarjanju ter prepeva-
nju pesmi ob spremljavi 
kitar. Veliko časa je bilo 
seveda namenjenega tudi 
dejavnostim na plaži, kjer so 

otroci raziskovali morski 
svet s pomočjo mask, uživali 
v skokih s pomola in drugih 
vragolijah ter se zabavali z 
izdelovanjem zapestnic in 
igranjem družabnih iger. 
Znotraj gledaliških delavnic 
so se učili igre in improviza-
cije ter pripravili predstavo, 
sceno ter pogostitev za zak-
ljučno predstavo. Tudi veče-
ri so bili pestri: iskali smo 
skriti zaklad, prek kviza bol-
je spoznali eden drugega ter 
se odpravili na sladoled v 
Poreč," je pojasnila. 
"Posebna zahvala gre vsem 
donatorjem, ki so s finanč-
nimi nakazili ali materialni-
mi sredstvi omogočili tabor. 
Niso podarili le finančnih 
sredstev, temveč so pričarali 
nasmehe na otroške obraze 
in jim podarili nove pozitiv-
ne izkušnje, ki bodo ostale z 
njimi še naprej."

Bili so na taboru

Marjana Ahačič

Prebivalci Langusove ulice v 
Radovljici so tudi letos prip-
ravili tradicionalno družab-

no srečanje, ki so ga že prvo 
leto poimenovali Langusova 
gibanica. Tokrat, na jubilej-
ni deseti gibanici, jim je bilo 
vreme naklonjeno, zato so 

pohod in tek od Radovljice, 
kjer je Langusova ulica v 
Predtrgu, od Langusove rod-
ne Kamne Gorice opravili s 
posebnim veseljem.

Tudi letos so šli  
v Kamno Gorico

Tekači in pohodniki z Langusove ulice v Radovljici na cilju v Kamni Gorici

Ivanka Korošec

Jeseni v šolske klopi ne sede 
le mladina, ampak se začne-
jo tudi tečaji in študijski 
krožki, namenjeni starej-
šim. Motivi, da se starejši 
odločijo za učenje in usvaja-
nje novih znanj in spretno-
sti, so različni. Nekateri se 
po upokojitvi začnejo ukvar-
jati s konjički, ki so jih vse-
skozi mikali, a jim je zanje 
ob službi in družini zmanj-
kalo časa. Spet drugi tudi v 
starejših letih čutijo potrebo 
po umski aktivnosti, stal-
nem učenju in pridobivanju 
novega znanja, tretji hodijo 

na tečaje zaradi druženja, 
navezovanja novih socialnih 
vezi. Nekateri si s tem izpol-
nijo in osmislijo dan, preže-
nejo osamljenost  ... Eni 
hodijo na tečaje sezono ali 
dve, drugi obiskujejo tečaje 
in delavnice dolga leta – iz 
leta v leto. Za vse, ki so želj-
ni novega znanja, pripravlja 
Ljudska univerza Radovljica 
različne programe: brezpla-
čne v Medgeneracijskem 
centru Radol'ca - Bled in 
plačljive v sklopu Univerze 
za tretje življenjsko obdobje. 
Ponudba je res pestra, tako 
da lahko vsakdo najde kaj 
primernega zase.

Po novo znanje

V Innsbrucku v Avstriji se je končalo svetovno prvenstvo v 
športnem plezanju. Prvenstva so se udeležili trije predstavni-
ki Športnoplezalnega odseka Radovljica Domen Škofic, Vita 
Lukan in Luka Potočar. Najbližje medalji je bil Domen Škofic 
v težavnosti. V finalu je storil napako in bil na koncu peti. 
Potočar je uspel preboj v polfinale in na koncu je pristal na 
odličnem 24. mestu. Lukanova je ostala v kvalifikacijah in 
bila na koncu 27. Bila je glavni up na balvanih, a bila podo-
bno neuspešna kot v težavnosti in bila na koncu 51. Domen 
je bil 39., Luka pa 81. Najmanj so vsi trije pričakovali v hitro-
sti. Vita Lukan je bila 74., Potočar 93., Škofic pa 102. Na zak-
ljučno tekmovanje v kombinaciji se niso uvrstili. Mladi so 
tekmovali v Vipavi na prvi tekmi Zahodne regije v sezoni 
2018/2019. Merili so se na balvanih. Starejše cicibanke: 7. 
Maksa Tišler Močnik; mlajše deklice: 5. Lina Laharnar, mlajši 
dečki: 1. Gorazd Jurekovič, 8. Matjaž Grilc, starejše deklice: 1. 
Eva Puhar, 3. Maja Arnež, 4. Hana Humerca, 9. Živa Jovano-
vič; starejši dečki: 3. Nejc Skumavec, 5. Tadej Cerar Božič, 
kadetinje: 4. Lara Nikolič, 5. Nina Železnik, 8. Nina Grošelj.

Športno plezanje

Domen Škofic peti na svetovnem prvenstvu

Domen Škofic /Foto: Gorazd Kavčič



14 Deželne novice, petek, 28. septembra 2018

Zanimivosti

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje 
v Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti 
kraški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glav-
nega mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski 
rivieri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju nere-
tvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. 
Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi spe-
cialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se 
bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno najlepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki 
Krki, kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali 
proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosilo 
z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pijačo 
Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rdeče-
ga jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

Manca Perdan

Parkirišče pred hotelom 
Grajski dvor v Radovljici je 
bil drugi konec tedna v sep-
tembru spet poln tujih in 
domačih gasilcev, ki so se 
zbrali, da se pomerijo v naj-
težjem gasilskem tekmova-
nju Firefighter Combat 
Challenge (FCC). V dveh 
tekmovalnih dneh so se pre-
izkusili posamezniki, dvoji-
ce in ekipe, poleg tega pa so 
se preizkusili tudi organiza-
torji, Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Radovljica, ki 
je tekmovanje FCC organi-
ziralo že deveto leto zapo-
red. Prav slovenski tekmo-
valci pa so bili tisti, ki so 
posegali po najvišjih mestih 
in dokazali, kako dobro so 
pripravljeni.
"To tekmovanje je eno naj-
težjih v gasilstvu oziroma 
najtežje gasilsko tekmovan-
je. Pripravljenost fantov in 
deklet, ki tekmujejo tukaj, je 
res vrhunska, kar pa sovpa-
da s trendom, da morajo biti 
gasilci v poklicni ali prosto-
voljni organizaciji vedno 
bolj fit. Pripravljenost tek-
movalcev je primerljiva s 
tem, kako naj bi bil gasilec 
dejansko pripravljen," je 
povedal projektni vodja tek-
movanja in član PGD Rado-
vljica Igor Marijan in dodal, 
da želijo s tem tekmovan-
jem poudariti predvsem 
skrb za zdravje, počutje in 
psihofizično pripravljenost. 
Naloga tekmovalcev je, da 
čim hitreje premagajo pro-
go, ki jo sestavljajo osnovni 
deli gasilstva. "Vzpenjanje 
na stolp, dvigovanje breme-
na, klada predstavlja vstop v 
prostor, nato sledi vlečenje 

cevi in na koncu reševanje 
ponesrečenca," je progo na 
kratko opisal Igor Marijan.

Vtisi tekmovalcev
"Tekmovati na domačih tleh 
je super, sploh zato, ker je 
tako pravo vzdušje in veš, da 
vsi navijajo zate. Po tekmi se 
mi je odvalil kamen od srca, 
prej pa je bilo malo treme. Z 
rezultatom sem zadovoljen, 
to je bil do sedaj moj najbo-
ljši čas. To tekmovanje mi 
pomeni dokaz pripravljeno-
sti, da sem fizično zmožen 
premagati neki večji napor," 
je po tekmovanju posamez-
nikov povedal Igor Pašič, 
član PGD Radovljica, ki je v 
kategoriji moških posamez-
nikov nad štirideset let osvo-
jil drugo mesto in z doseže-
nim časom postavil svoj ose-
bni rekord. Igor je tekmoval 
tudi v kategoriji mešanih in 
moških dvojic ter v skupin-
skem delu tekmovanja.
Anže Habjan iz Radovljice, 
poklicni gasilec v Gasil-

sko-reševalni službi Fraport 
Slovenija, pa s svojim 
časom v kategoriji moških 
posameznikov nad trideset 
let ni bil zadovoljen. "Orga-
nizator ni poskrbel, da bi 
boljši tekmovali skupaj. Če 
dobiš nekoga, ki je počas-
nejši, nimaš pravega občut-
ka. Je razlika, če je nasprot-
ni tekmovalec čisto ob tebi. 

Z rezultatom iskreno nisem 
zadovoljen, sem bolje prip-
ravljen, a nisem imel prave-
ga občutka. V primerjavi z 
lanskim letom pa sem nare-
dil precej boljši čas," je po 
končanem tekmovanju 
posameznikov povedal 
Anže, ki se udeležuje tudi 
tekmovanj FCC v tujini. 
Dosežen čas mu je na kon-
cu prinesel tretje mesto, 
tekmoval pa je tudi v kate-
goriji moških dvojic in v 
skupinskem delu tekmova-
nja.

Drugo leto evropsko 
prvenstvo
"Prihodnje leto bo tekmova-
nje FCC v organizaciji Pros-
tovoljnega gasilskega druš-
tva Radovljica potekalo tudi 
na Hrvaškem, pri nas v Slo-
veniji pa bomo organizirali 
evropsko prvenstvo, ki bo 
najbrž potekalo na bolj 
udarni lokaciji, mogoče v 
glavnem mestu Ljubljana ali 
na Bledu," je še povedal pro-
jektni vodja tekmovanja 
Igor Marijan, ki pričakuje, 
da bo prihodnje leto tekmo-
valo okoli tristo do štiristo 
gasilcev. V Sloveniji pa velja, 
da se na tekmovanje lahko 
prijavi gasilec, ki je član ali 
poklicne ali prostovoljne 
gasilske organizacije in ima 
opravljen tečaj za operativ-
nega gasilca. Izjemoma se 
za test lahko prijavijo člani, 
ki imajo opravljen tečaj za 
gasilca pripravnika, vendar 
tekmujejo izven kategorije. 
Zadnji konec tedna v oktob-
ru pa naše najboljše tekmo-
valce čaka svetovno prvens-
tvo, ki bo potekalo v Sacra-
mentu v Kaliforniji.

Najtežja preizkušnja 
Gasilsko tekmovanje Firefighter Combat Challenge je tudi letos pritegnilo lepo število tekmovalcev iz 
Slovenije in tujine, slovenski tekmovalci pa so bili tisti, ki so postregli z najhitrejšimi nastopi.

Igor Pašič je z doseženim 
časom postavil svoj osebni 
rekord. / Foto: Gorazd Kavčič

Anže Habjan, ki je s progo opravil bolje kot lani, z 
nastopom ni bil zadovoljen. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Na Podružnični šoli Ovsiše 
so letošnje šolsko leto začeli 
v mavričnih barvah. "Šolsko 
leto smo začeli z lutkovno 
predstavo Vilinka v izvedbi 
Mavričnega gledališča. Avto-
rica in izvajalka pravljice 
gospa Jana Stržinar se je za 
naše učence zelo potrudila. 
Oder v Kulturnem domu 
Podnart je spremenila v 
čudežno deželo cvetja in 
skalnih vrhov, z doživeto 
pripovedjo, svojim žarom je 
pritegnila tako prvošolce kot 
malo starejše učence. Preko 
izvirno izdelanih lutk smo 
se prepričali, da še živi svet 
divjih mož, brezsrčnosti, 
hudobije, še močnejši pa je 
svet dobrih vil in dobrosrč-
nih škratov. Tako kot v vsaki 
pravljici se vse konča sreč-
no," je povedala Vilma Kra-
vanja-Gosnik. "Po predstavi 
je gospa Stržinar s svojimi 
bogatimi izkušnjami poma-
gala učencem z nasveti, 

kako se iz različne embalaže 
izdela pravljični junak. Nas-
tale so čudovite lutke, ki jih 
bomo med šolskim letom 
oživili v različnih, svojih 
zgodbah." Na Podružnični 
šoli Ovsiše imajo letos po 
dvajsetih letih ponovno več 
kot petdeset učencev, natan-
čno 53. Število oddelkov 
ostaja enako kot prejšnja 
leta, le da letos prvič nimajo 
kombiniranega prvega in 
drugega razreda, ampak del-
no kombinirana oddelka 
drugega in tretjega ter četr-
tega in petega razreda. Na 
šoli stalno poučuje sedem 
učiteljic, nekaj ur pa pouču-
jejo tudi učiteljice iz matič-
ne šole v Lipnici. "Vsako 
leto imamo več učencev tudi 
na kosilu in v oddelkih 
podaljšanega bivanja. Tu se 
srečujemo s kar premajhno 
jedilnico kot tudi z zelo maj-
hnim prostorom za izvajan-
je športnih aktivnosti," je še 
povedala vodja šole Vilma 
Kravanja-Gosnik.

Mavrični začetek 
šolskega leta

Na podružnični šoli Ovsiše so šolsko leto začeli s 
preddstavo Mavričnega gledališča Jane Stržinar.

Letošnje šolsko leto so na Podružnični šoli Ovsiše začeli z 
lutkovno predstavo Mavričnega gledališča Jane Stržinar.
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

Knjigo lahko kupite 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.

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

PRODAJA  
OKUSNIH  
DOMAČIH JABOLK 
041 873 986
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PETEK, 28. september
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice 
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravjična jogica za otroke, ob 16.30, delavnico za otroke vodi 
Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Gajin svet, ob 19.00, mladinska romantična komedija,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 29. september
Hotel Transilvanija 3: Vsi na morje, ob 16.00, animirana  
družinska pustolovščina, sinhronizirano,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

Gajin svet, ob 18.00, mladinska romantična komedija,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

Pepermint: Angel maščevanja, ob 20.00, triler,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 30. september
14. Dan odprtih vrat na Ekološki kmetiji Porta, od 11.00 do 
18.00, Ovsiše

Hotel Transilvanija 3: Vsi na morje, ob 16.00,  
animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, 3D,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

Na obali Chesil, ob 18.00, romantična drama,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

Pepermint: Angel maščevanja, ob 20.00, triler,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

PONEDELJEK, 1. oktober
Odprtje slikarske razstave društev upokojencev občine Rado-
vljica, ob 16.30, Galerija Avla, Občina Radovljica

Digitalno vodenje po stari Radovljici, ob 17.00, digitalno 
vodenje po starem mestnem jedru z uporabo testne različice 
mobilne aplikacije diStory, zbor pred Radovljiško graščino

TOREK, 2. oktober
Beremo s tačkami, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

K2, ob 19.30, potopisno predavanje Tomaža Rotarja o  
njegovem zadnjem vzponu na drugo najvišjo goro na svetu,  
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 3. oktober
Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, 
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Črni KKKlanovec, ob 20.00, biografska komična kriminalka, 
Linhartova dvorana, Radovljica*

ČETRTEK, 4. oktober
Prijatelja za vedno, ob 17.00, lutkovna predstava,  
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Skozi čuječnost do ustvarjalnosti, od 17.00 do 20.00,  
delavnica, Galerija Titanija, Lesce

Muzejski večer: Boštjan Olip, Dnevnik 1914–1918, ob 19.00, 
večer Mestnega muzeja Radovljica, kjer bodo predstavili zbornik 
o Boštjanu Olipu, Plesna dvorana Radovljiške graščine

Hladna vojna, ob 20.00, romantična drama,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

PETEK, 5. oktober
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice 
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, delavnico za otroke vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Hiša čarobne ure, ob 18.00, domišljijska pustolovščina,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

Venom, ob 20.00, akcijska domišljijska pustolovščina,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 6. oktober
Kranjska sivka, delavnica za otroke, ob 10.00, predhodna 
najava, Čebelarski muzej, Radovljica

Neverjetni 2, ob 16.00, animirana družinska domišljijska  
pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*

Zvezda je rojena, ob 18.15, glasbena romantična drama,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

Koncert MePZ Ljubno z gosti, ob 19.00, Dvorana ŠD Ljubno

Hladna vojna, ob 20.45, romantična drama, Linhartova  
dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 7. oktober
Hiša čarobne ure, ob 16.00, domišljijska pustolovščina,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

28. september–12. oktober 2018
Venom, ob 18.00, akcijska domišljijska pustolovščina,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

Zvezda je rojena, ob 20.00, glasbena romantična drama,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

TOREK, 9. oktober
Pogorje Jelovica in gozdarjenje v preteklosti ter druga  
opravila, ob 19.30, predstavitev knjige, Knjižnica A. T.  
Linharta, Radovljica

SREDA, 10. oktober
Dojenčkov jok je njegova komunikacija, ob 10.00, predavanje 
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, 
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Vsi vejo, ob 20.00, psihološki triler, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

ČETRTEK, 11. oktober
Oče in sin na neslužbeni poti, ob 11.00, komedija,  
Linhartova dvorana, Radovljica*

Čebelica Cvetka, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Žaba, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana,  
Radovljica*

PETEK, 12. oktober
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice 
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, delavnico za otroke vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Enci benci na kamenci, ob 17.00, koncert za otroke vseh sta-
rosti, Linhartova dvorana, Radovljica*

S pomočjo sporočil iz sanj do boljših odnosov, ob 17.30, pre-
davanje bo vodila mag. Urška Ajdišek, Knjižnica A. T. Linhar-
ta, Radovljica 

Prvi človek, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

Razstave

Stare analogne fotografske kamere, ves september,  
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice, ves september,  
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Vurnikov trg s knjižnico A. T. Linharta, ves september,  
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Fotografska razstava Drevo, drevesi, drevesa, ves oktober, 
razstava Vide Markovc, galerija Pasaža, Radovljiška graščina

Slikarska razstava društev upokojencev občine Radovljica, od 
1. oktobra do 12. novembra, Galerija Avla, Občina Radovljica

Razstava Anton Janša v luči svetovnega dneva čebel,  
do konca februarja 2019, Čebelarski muzej, Radovljica

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani 
www.radolca.si/kaj-poceti/. Dogodke za objavo v napovedniku pošlji-
te po elektronski pošti na turizem@radolca.si. Za tedensko obvešča-
nje o dogodkih se prijavite na naš elektronski naslov. Organizatorji 
prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled, ki deluje pod umetni-
škim vodstvom Mateje Praprotnik, jutri, v soboto, 29. sep-
tembra, vabi na letni koncert. Prireditev se bo v Domu kra-
janov na Bohinjski Beli začela ob 19.30.

Jutri letni koncert zbora Triglav

Ob mednarodnem dnevu odprtih vrat na ekoloških kmetijah 
bodo vrata tradicionalno, že štirinajstič zapored, odprli tudi 
na Ekološki kmetiji Porta na Ovsišah pri Podnartu. Program 
se bo začel ob 11. uri s peko kruha v krušni peči, ob 12. uri 
bo sledil ogled kmetije, ob 12.30 pa bodo postregli z enolon-
čnico. Od 13. ure naprej bodo delavnice za otroke, ob 14.30 
pa prešanje jabolčnega soka. Vodeni ogled kmetije bodo 
ponovili še ob 15.30.

Dan odprtih vrat ekološke kmetije

Tudi letos bodo v sedmih občinah na Zgornjem Gorenj-
skem v sodelovanju s Slovenskim združenjem za boj proti 
raku dojk Europa Donna obeležili rožnati oktober, mesec 
ozaveščanja o raku dojk. Letos bodo pri izvedbi aktivnosti 
sodelovali zdravstveni domovi na Zgornjem Gorenjskem, 
ljudski univerzi iz Radovljice in z Jesenic, občinski knjižnici 
iz Radovljice in z Jesenic, domovi za starejše in drugi, je v 
imenu organizatorjev sporočila Rina Klinar. Tako bo v četr-
tek, 4. oktobra, ob 16. uri v Golčmanovem drevoredu v Les-
cah slovesnost ob rožnatem oktobru v občini Radovljica, 11. 
oktobra pa ob 18. uri v Čebelarskem muzeju v Lescah preda-
vanje o preventivnih programih pri odkrivanju bolezni. Pro-
gram sicer še dopolnjujejo. V Sloveniji sicer za rakom dojk, 
ki je najpogostejši rak pri ženskah, vsako leto zboli 1300 
žensk in okoli deset moških, letno pa za rakom dojk umre 
skoraj štiristo žensk in pet moških. V združenju Europa 
Donna želijo s številnimi aktivnostmi opozoriti na pomen 
preventive, zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja 
in učinkovitega zdravljenja bolezni.

Rožnati oktober
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Tudi letos so na radovljiš
kem šolskem učnem vrtu, 
edinem tovrstnem vrtu pri 
nas, ki deluje po najstrožjih 
načelih biodinamike, pri
pravili srečanje ob zaključku 
sezone. Prejšnji četrtek so 
tako tradicionalno pripravili 
pester sklop dogodkov in 
aktivnosti; tako so med dru
gim predstavili novi čebel
njak, ki ga je na vrtu že pole
ti postavilo Čebelarsko druš
tvo Radovljica. Občina je 
zagotovila sredstva za mate
rial, čebelarji pa so čebel
njak postavili s prostovolj
nim delom. Panjske končni
ce so prispevali učenci čebe
larskih krožkov osnovnih 
šol Lesce in Bled. Bližnji 
osnovni šoli bosta zato 
učencem poleg vrtnarskega 
lahko ponudili tudi čebelar
ski krožek. Redni obiskoval
ci vrta, predvsem otroci, 
bodo na ta način pridobili še 
jasnejši vpogled v naravo in 
pomembnost čebel pri pri
delavi hrane in ohranjanju 
biotske pestrosti. Na vrtu pa 
se bodo še posebno trudili, 
da bodo novim stanovalkam 
namenjali raznoliko pašo s 
sejanjem medovitih rastlin, 
je povedala dr. Maja Kolar, 
pobudnica projekta ureditve 
biodinamičnega vrta. 
Na Ekoprazniku so v sodelo
vanju z Združenjem ekološ
kih kmetov Gorenjske svoje 
pridelke in izdelke na stojni
cah ponudili ekološki in bio
dinamični kmetje. Namen 
je, da se lokalni ekološki 
kmetje s svojo ponudbo 
predstavijo prebivalcem ter 
vzpostavijo trajnostno sode
lovanje, kot je na primer 
tedenska dobava zabojčkov 
ekološke hrane.
V okviru projekta Očistimo 
Slovenijo 2018 so sodelovali 
tudi Komunala Radovljica, 
ki je predstavila svoje aktiv
nosti na področju zmanjše
vanja količine odpadkov in 
ustreznega ravnanja z 

odpadki v gospodinjstvih, 
zbiranja odpadnega olja in 
kompostiranja, ter prodajal
na Ekovital in kmetija Mati
ček, kjer je možno kupovati 
s ponovno uporabljeno 
embalažo. Seznam takšnih 
ponudnikov je zbrala pros
tovoljka Tereza Kouřilova. V 
Radovljici s ponovno upora
bljeno embalažo lahko kupi
te čistila v trgovinah Suzana 
in Ekovital, med, medeni 
liker, žganje, olje, suho sad
je in oreške ter fižol v zrnju 
v Trgovini 1873 in vino v 
Vinoteki Sodček. V Lescah 
na tržnici pred kmetijsko 
zadrugo v vrnjeno embalažo 
jogurt polni kmetija Pr' 
Beravs, kmetija Matiček pa 
olje, kis, semena in piškote.
Na srečanju so obiskovalci 
lahko poskusili jedi, ki so jih 
iz zelenjave, pridelane na 
biodinamičnem vrtu po 
smernicah Demeter, pripra
vili dijaki Srednje gostinske 
in turistične šole Radovljica. 
Z njimi so se okrepčali tudi 
kolesarji kolesarji, ki so na 
šolskem dvorišču ob učnem 
vrtu začeli in zaključili letoš
nji izlet pred dnevom brez 
avtomobila.

Ekopraznik na vrtu
Tudi letos so na radovljiškem šolskem učnem vrtu, edinem tovrstnem vrtu pri nas, ki deluje po 
najstrožjih načelih biodinamike, pripravili srečanje ob zaključku sezone. Predstavili so novi čebelnjak, 
ki ga je postavilo Čebelarsko društvo Radovljica. Na prireditvi so svoje pridelke ponudili ekološki 
kmetje, predstavile so se trgovine, kjer je mogoče kupovati s ponovno uporabljeno embalažo.

Na letošnjem srečanju ob zaključku sezone na šolskem biodinamičnem učnem vrtu so 
predstavili novi čebelnjak, ki so ga že poleti postavili radovljiški čebelarji.

Najbolj vneti obiskovalci biodinamičnega vrta z mentorjem 
in sončnico, maskoto Komunale Radovljica pri akciji 
zbiranja odpadnih olj.

Jan, Nino in Matej s šolskim zajcem Čarlijem

Tereza Kouřilova (na levi) je organizirala predstavitev 
ponudnikov, pri katerih je izdelke mogoče kupovati z 
lastno embalažo.

Na stojnicah so svoje pridelke in izdelke ponujali ekološki 
in biodinamični kmetje.

Na vabilo domače krajevne skupnosti, Rdečega križa, društva 
upokojencev in programa Starejši za starejše se je pretekli 
četrtek odzvalo 33 krajank in krajanov, starih osemdeset ali 
več let. Pripravili so jim prijetno popoldne ob druženju in 
pogostitvi, dan sta jim s pesmijo popestrili Marija Finžgar in 
Milka Močnik ter s plesom domače country plesalke. Starejši 
so bili najbolj veseli skupnega snidenja in obujanja spominov 
na pretekle čase z željo, da se prihodnje leto spet srečajo. 

V Begunjah so se srečali starejši

Organizatorji so starejšim pripravili prijetno popoldne ob 
druženju in pogostitvi.

Marjana Ahačič

Radovljiški upokojenci in 
drugi balinarji so se razvese
lili nove pridobitve – mon
tažne strehe nad baliniščem 
pri domu upokojencev v 
Radovljici, ki so jo v začetku 
meseca obeležili s slovesno
stjo in turnirjem gorenjskih 
balinarskih ekip. Pokrito 
balinišče bo omogočilo vad
bo in druženje tudi v slab
šem vremenu.
Sredstva za nakup konstruk
cije in platnene strehe ter za 
ostalo potrebno opremo in 

dela je v višini 25 tisoč evrov 
prispevala Občina Radovlji
ca, Društvo upokojencev 
Radovljica je s prispevki svo
jih članov in donacijami 
zagotovilo sredstva za pre
voz in montažo strehe, svoj 
del k uresničitvi projekta pa 
je prispevala tudi radovljiška 
župnija s soglasjem, da del 
strehe lahko stoji na zemlji
šču, ki je v njeni lasti. Slav
nostni trak sta prerezala 
radovljiški župan Ciril Glo
bočnik in predsednik Druš
tva upokojencev Radovljica 
Peter Ravnihar.

Streha na balinišču
Radovljiški upokojenci in njihovi balinarski kolegi 
bodo zdaj lahko trenirali in se družili tudi v 
slabšem vremenu. Večino sredstev je prispevala 
občina, del so zbrali upokojenci.

Montažna streha nad baliniščem pri domu upokojencev v 
Radovljici omogoča vadbo in druženje tudi v slabem 
vremenu. / Foto: Gorazd Kavčič

Zdravstveni dom Radovljica jutri, v soboto, z namenom pro-
mocije zdravega načina življenja ter širjenja znanja o posa-
meznih boleznih ter postopkih oživljanja organizira Družin-
ski dan zdravja. Aktivnosti bodo potekale v prostorih OŠ A. 
Janše, pred zdravstvenim domom in v njegovi okolici ter v 
Čebelarskem centru v Lescah. Prireditev je namenjena dru-
žinam z otroki do 15. leta in odraslim posameznikom od 20. 
do 65. leta starosti. Izvajali bodo meritve telesne zmogljivo-
sti, postavili bodo t. i. zdrave stojnice, na tečaju temeljnih 
postopkov oživljanja bodo udeleženci usvojili ali obnovili 
znanje, ki lahko reši življenje. Vse aktivnosti bodo vodene v 
okviru Zdravstvenega doma Radovljica in jih bodo vodili 
zdravniki, medicinske sestre, patronažni delavci ter kinezio-
logi in fizioterapevti. Prireditev se bo začela že ob 7.30, test 
hoje pa ob 9.00.

Jutri družinski dan zdravja


