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"Z vašim delovanjem, 
usmerjenim v javno dobro, 
je življenje v naši občini pol
no, lepše in bogatejše. Javne 
institucije to delovanje lah
ko podpirajo, nikoli pa ga ne 
morejo v celoti nadomesti
ti," je letošnje občinske 
nagrajence na praznični 
dan, 5. avgusta, na slovesno
sti, ki je bila sicer zaradi tre
nutnih razmer zaprta za jav

nost, nagovoril župan Ciril 
Globočnik. 
Veliko plaketo Občine Radov
ljica je prejel Tonček Smolej 
za dolgoletno aktivno udejs
tvovanje na področju gorske
ga reševanja in vodenje Druš
tva Gorske reševalne službe 
Radovljica. Plakete Občine 
Radovljica so prejeli Kultur
no društvo Bid Bang ob dvaj
setletnici delovanja, Igor 
Marijan za dolgoletno člans
tvo in vodenje PGD Radovlji

ca ter humanitarne akcije in 
podjetje Mioba za prispevek 
k razvoju kulturnega turizma 
z odprtjem Lekarniškega in 
alkimističnega muzeja 
Radov ljica. Medaljo Občine 
Radovljica je župan izročil 
Francu Hrovatu za aktivno 
delovanje v društvih in sode
lovanje v organizacijah odboj
karskih sodnikov.
Posebno priznanje in denar
no nagrado za nadaljnje izo
braževanje so na slovesnosti 

prejeli letošnji zlati matu
ranti in dijaki, ki so bili odli
čni v vseh letnikih srednje 
šole. To so: Ema Babić, Zala 
Blaznik, Žan Bohinc, Lea 
Holc, Neja Jeraj Sedej, Pia 
Kavčič, Peter Franc Letonja, 
Eva Maier, Aljaž Medič, 
Nina Pfajfar, Eva Rekar, 
Lara Ropič Bizjak, Kaja 
Rupar, Brina Skaza, Maja 
Šlibar, Ema Šumi, Inja 
Valant in Nina Zrimšek.

Priznanja ob 
občinskem prazniku
Tudi letos je ob občinskem prazniku župan Ciril Globočnik izročil priznanja občinskim nagrajencem. 
Veliko plaketo Občine Radovljica je prejel Tonček Smolej za dolgoletno aktivno udejstvovanje na 
področju gorskega reševanja in vodenje Društva Gorske reševalne službe Radovljica.

Letošnji nagrajenci z županom Cirilom Globočnikom na slovesnosti ob podelitvi priznanj / Foto: Gorazd Kavčič
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Miran Hladnik, ki z 
družino živi na Srednji Do
bravi, je mednarodno Pret
narjevo nagrado prejel za, 
kot so zapisali, »življenjsko 
delo, izkazano z osnovan
jem in že dobri dve desetle
tji neutrudnim moderiran
jem diskusijskega foruma 
Slovlit – pomembnega, plu
ralnega, tako rekoč osred
njega slovenskega in v nara
vi svetovnega spleta medna
rodnega informativnega 
medija za literarnovedni in 
slovenistični svet.« Nagrado 
podeljujejo na pobudo pes
nika Iva Stropnika v organi
zaciji Velenjske knjižne fun
dacije zaslužnim posamez
nikom, ki si doma in po 
svetu v duhu dr. Toneta 
Pretnarja prizadevajo za 
seznanjanje s slovensko lite
raturo, jezikom in književ
niki. Nedavni sprejem letoš
njega nagrajenca so pripra
vili tudi v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja v Tržiču. 
Literarni zgodovinar Miran 
Hladnik je bil dijak Gimna
zije Kranj, študiral je sloven
ščino in primerjalno knjiže
vnost z literarno teorijo na 
Filozofski fakulteti v Ljublja

ni. S Pretnarjem sta bila štu
dentska prijatelja. Za diplo
mo se je Hladnik lotil v slo
venski literarni zgodovini 
neznanega, vendar plodne
ga pisca viteških romanov 
Miroslava Malovrha, za 
magisterij slovenske trivial
ne pripovedne proze 19. sto
letja, za doktorat pa žanra 
slovenske kmečke povesti. 
Hladnik je avtor več knjig o 
slovenski književnosti in 
profesor slovenske književ
nosti na Filozofski fakulteti. 
Ukvarja se s kvantitativnimi 
raziskavami slovenske pri
povedne proze, od leta 1995 
zlasti s slovenskim zgodo
vinskim romanom. Leta 
1995 je v računalniški obliki 
začel objavljati tedenske 
Novice Oddelka za slovan
ske jezike in književnosti, ki 
jih je leta 1999 nadomestil 
Slovlit, ki ga moderira že 21 
let. Kot je dejal, ga vse v 
povezavi s Slovlitom veseli 
in krepi. Slovlit je novičarski 
in diskusijski forum, ki 
združuje zainteresirane lite
rarne zgodovinarje in jezi
koslovce. Omogoča izmen
javo mnenj o aktualnih stro
kovnih vprašanjih literarne 
vede, jezikoslovja, slovenis
tike, humanistike.

Miran Hladnik, 
Pretnarjev nagrajenec
Literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik je 
prejemnik 17. mednarodne Pretnarjeve nagrade 
in s tem častnega naslova ambasador slovenske 
književnosti in jezika.

Dr. Miran Hladnik v pogovoru z Marinko Kenk Tomazin, 
direktorico Knjižnice dr. Toneta Pretnarja / Foto: Tina Dokl 

Občinski 
nagrajenci
Veliko nagrado Občine 
Radovljica je letos 
prejel Tonček Smolej.
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Izposoja 
koles
Začel je delovati 
enoten sistem izposoje 
koles v petih 
gorenjskih občinah, 
tudi v radovljiški.
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Veliki šmaren
Na Brezjah je maševal nek-
danji ljubljanski nadškof kar-
dinal dr. Franc Rode, bisero-
mašnik.

stran 5

KULTURA

Koncerti lepo obiskani
Za Festival Radovljica kljub 
težkim razmeram za kulturo 
zelo veliko zanimanja
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TURIZEM

Odvisni od virusa in 
epidemije
Turistični delavci skušajo iz 
danih razmer iztisniti naj-
več.
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OBLETNICA

Po duši ostaja športnik
Boris Čebulj, hokejska legen-
da, je v začetku poletja 
dopolnil devetdeset let.
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Marjana Ahačič

Župan je na slovesnosti v 
svojem nagovoru nagrajen-
cem in občanom – priredi-
tev letos ni bila odprta za 
javnost, je pa posnetek obja-
vljen na občinski spletni 
strani – na kratko opisal 
glavne aktivnosti in dosežke 
občine in pri tem poudaril, 
da je kljub izrednim razme-
ram večina glavnih investi-
cij vendarle tekla po načrtih. 
"Na občini smo investicije 
lahko nadaljevali skorajda 
nemoteno. Osnovna šola 
Staneta Žagarja v Lipnici bo 
vključno s telovadnico celo-
vito energetsko prenovljena 
pravočasno – do začetka 
novega šolskega leta. Brez 
ustavitve so se nadaljevala 
tudi dela pri obnovi odsekov 
vodovoda v naseljih Ovsiše, 
Dobravica in Poljšica pri 
Podnartu.  Začenjamo 
rekonstrukcijo ceste in 
vodovoda na odseku od Spo-
dnje Dobrave do Prezrenj. V 
času epidemije smo v okviru 
projekta rekonstrukcije 
Kopališča Radovljica zaklju-
čili gradnjo nove strojnice 
za elektroenergetske napra-
ve. Končana so tudi obnovi-
tvena dela v Gubčevi ulici in 
Ulici Staneta Žagarja v 
Radovljici. Uredili smo več 
kritičnih odsekov lokalnih 
cest, med njimi je cesta od 
Brezij do Peračice. V pol-
nem zamahu je obnova rak 
v Kropi. Jeseni načrtujemo 
začetek gradnje kanalizacije 
in vodovoda na Spodnjem 
Lancovem, gradnjo manjka-
joče kolesarske povezave 
med Radovljico in Lescami 
ter projekte, vezane na 
obnovo železniške proge," 
je pojasnil župan. Povedal 
je tudi, da v okviru gorenj-
ske mreže za izposojo koles 
od konca julija v Radovljici, 
Lescah in Begunjah deluje 
pet postaj s skupaj 32 kole-
si. Večino naložb pa so ob 
občinskem vložku omogo-
čila uspešno pridobljena 
nepovratna sredstva. "Pred 
poletjem smo pognali tudi 
vse postopke za participati-
vni proračun, občani so svo-
je predloge projektov občini 
lahko oddajali do konca 
julija." 
Poudaril je še, da se organi-
zatorji prireditev kljub tre-
nutni situaciji zaradi covi-
da-19 vendarle trudijo obo-
gatiti poletne večere s kako-
vostnimi glasbenimi izved-
bami, za kar jim je izrekel 
priznanje in zahvalo. Opo-
zoril je na operni večer, ki je 
bil na sporedu dan po praz-
niku, ter Festival Radovljica, 
letošnji je že 38. 
"V naši občini smo sicer v 
prvem polletju zabeležili 
dobro tretjino lanskih noči-
tev, konec julija pa smo se 
približali petdeset odstot-

kom nočitev tem času lani. 
S temi rezultati smo v seda-
njih razmerah zadovoljni, če 
upoštevamo, da smo v prej-
šnjih letih resnično presega-
li vse dosedanje rekorde. 
Upam, da bosta odgovorno 
ravnanje vseh nas in upošte-
vanje previdnostnih ukre-
pov omogočila, da bodo tudi 
lokalni podjetniki lahko 
uspešno poslovali," je še 
opozoril župan.
Nagrajencem je čestital in 
se jim zahvalil za njihove 
prispevke skupnosti, bodisi 
na področjih zaščite in reše-
vanja, humanitarnosti bodi-
si na področjih zdravega 
življenja, športa in kulture, 
ter jim podelil občinska pri-
znanja.

Velika plaketa Tončku 
Smoleju
Prejemnik Velike plakete 
Občine Radovljica je letos 
Tonček Smolej, župan Ciril 
Globočnik pa mu jo je po 
sklepu občinskega sveta 
podelil za dolgoletno aktiv-
no udejstvovanje na področ-
ju gorskega reševanja in 
vodenja Društva Gorske 
reševalne službe Radovljica.
Tonček Smolej je dolgoletni 
gorski reševalec, član in 
predsednik Društva Gorske 
reševalne službe Radovljica, 
član upravnega odbora Gor-
ske reševalne zveze Sloveni-
je, predsednik komisije za 
letalsko reševanje pri Gorski 
reševalni zvezi Slovenije ter 
namestnik poveljnika Štaba 
Civilne zaščite Občine 
Radovljica. Je tudi prvi pos-
redovalec v okviru projekta 
Oživimo srce. 
V Planinsko društvo Radov-
ljica se je včlanil v letu 
1968, alpinističnemu odse-
ku in gorskim reševalcem 
se je pridružil leta 1971, 
izpit za gorskega reševalca 
pa je opravil leta 1975. Z 

zagnanostjo in izobraževa-
njem je ves čas izpopolnje-
val in nadgrajeval svoje zna-
nje ter delo na planinskem 
in reševalnem področju. 
Med drugim je opravil izpi-
te za planinskega vodnika, 
minerja snežnih plazov, 
inštruktorja gorskega reše-
vanja, letalca reševalca in 
inštruktorja letalskega reše-
vanja. 
Društvo GRS Radovljica 
vodi že polnih 38 let in je še 
vedno njegova gonilna sila. 
Bistveno je pripomogel tudi 
k ustanovitvi samostojne 
Gorske reševalne zveze Slo-
venije leta 2006. Doslej je 
sodeloval v več kot petsto 
intervencijah gorske reše-
valne službe. Vodi različna 
izobraževanja s področja 
gorskega reševanja. 
Tonček Smolej je kot pros-
tovoljec pokazal vztrajnost, 
skromnost, humanitarnost 
in pripravljenost pomagati 
kadarkoli, je poudarjeno v 
obrazložitvi priznanja. Nje-
govo 45-letno udejstvovanje 
je pustilo vidne sledove na 
reševalnem, preventivnem 
in organizacijskem področ-
ju tako na lokalnem kot 
tudi državnem nivoju. Za 

svoje delo je prejel že več 
priznanj.

Plakete Občine Radovljica
Prav tako po sklepu občin-
skega sveta so plakete Obči-
ne Radovljica prejeli: Kul-
turno društvo Bid Bang ob 
20-letnici delovanja, Igor 
Marijan za dolgoletno vode-
nje Prostovoljnega gasilske-
ga društva Radovljica ter 
humanitarne akcije in pod-
jetje Mioba, d. o. o., za pris-
pevek k razvoju kulturnega 
turizma z odprtjem Lekarni-
škega in alkimističnega 
muzeja Radovljica.
Radovljiški orkester Bid 
Bang je bil ustanovljen v 
avgustu 1999. Pobudnik 
ustanovitve je bil vodja orke-
stra in predsednik Kulturne-
ga društva Bid Bang sakso-
fonisti Blaž Trček. Svoj prvi 
nastop so imeli na Bledu, 
redno pa nastopajo in se sre-
čujejo na vajah v Radovljici, 
je zapisano v obrazložitvi.
Orkester džezovske zased-
be sestavljajo glasbeni nav-
dušenci in somišljeniki, ki 
želijo tovrstno glasbo prib-
ližati širši publiki tudi s 
c i l jem izobraževanja . 
Orkester izvaja skladbe s 

Priznanja ob 
občinskem prazniku

Tonček Smolej je prejel veliko plaketo Občine Radovljica. 

V sporedu slovesnosti, ki ga je oblikoval scenarist in režiser Rok Andres, so sodelovali 
baritonist, solist v SNG Opera in balet Ljubljana Ivan Andres Arnšek ob spremljavi 
harmonikarja Nika Kraigherja ter Ana Pirih, Ema Palovšnik in Domen Vurnik. 
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO 
ZEMLJIŠČ  NA LANCOVEM

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na spletni 
strani Občine Radovljica, v rubriki Razpisi in objave, objavlje-
na javna dražba za prodajo zemljišč na Lancovem, in sicer:

 –  zemljišča  s parc. št. 246/500 v izmeri 688 m2,  
 –  zemljišča  s parc. št. 246/501 v izmeri 679 m2, 
 –  zemljišča  s parc. št. 246/502 v izmeri 568 m2, 
 –  zemljišča  s parc. št. 246/503 v izmeri 580 m2, 
 –  zemljišča  s parc. št. 246/504 v izmeri 574 m2, 
 –   zemljišča  s parc. št. 246/505 v izmeri 626 m2 in  

zemljišča  s parc. št. 246/510 v izmeri 17 m2, ki se  
prodajata skupaj v paketu. 

Vsa zemljišča se nahajajo v prostorski enoti LA 08, podrobna 
namenska raba zemljišč je SC – čiste stanovanjske površine. 
Zemljišča niso komunalno opremljena.

Javna dražba bo potekala dne 10. 9. 2020 med 9.00 in 12.00  
na Občini Radovljica. Rok za plačilo varščine je 7. 9. 2020. Vsi 
ostali pogoji sodelovanja so navedeni v objavi javne dražbe.

Dodatne informacije: tel. št.: (04) 537 23 19 (Tanja Geltar), 
e-naslov: tanja.geltar@radovljica.si, vsak delovni dan med 
9.00 in 11.00.

Občinska uprava Občine Radovljica
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNEGA POZIVA ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV 

ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si  
je bil dne 21. 8. 2020 objavljen javni poziv za

za imenovanje osemčlanske Občinske volilne komisije.

Rok za oddajo predlogov je do četrtka, 10. 9. 2020, do 14. ure.

Dodatne informacije: 
Monika Sluga, tel. št. 04 537 23 38, e-naslov:  

monika.sluga@radovljica.si
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Občina je na svoji spletni strani objavila javno dražbo za 
prodajo šestih zemljišč v katastrski občini Lancovo. Podro-
bna namenska raba zemljišča opredeljuje kot čiste stano-
vanjske površine. Zemljišča so velika okoli šeststo kvadrat-
nih metrov in se prodajajo ločeno, in sicer po izklicnih 
cenah od 37 do 45 tisoč evrov. Javna dražba bo potekala v 
četrtek, 10. septembra, od 9. do 12. ure na Občini Radovlji-
ca. Rok za plačilo varščine je 7. september. Podrobnejše 
informacije o zemljiščih, ki gredo v prodajo, in postopku 
javne dražbe so za vse zainteresirane objavljene na spletni 
strani Občine Radovljica.

Javna dražba za prodajo zemljišč
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širokega repertoarja, ki 
vsebuje džezovske standar-
de, rokovske uspešnice, 
funk hite, soul skladbe in 
slovenske popevke. 
Bid Bang navdušuje občin-
stvo in polni dvorane. Orke-
ster svoje nastope pod zna-
čilno in prepoznavno diri-
gentsko taktirko Blaža Trč-
ka iz leta v leto tematsko 
nadgrajuje, program pa 
načrtuje tako, da je kakovo-
sten in hkrati všečen. Na 
račun odličnih izvedb jim 
uspe k sodelovanju priteg-
niti tudi vrhunske vokalne 
goste, je še poudarjeno v 
obrazložitvi priznanja. 
Kulturno društvo Bid Bang 
je z uveljavitvijo orkestra 
pomembno prispevalo k 
obogatitvi glasbenih priredi-
tev v radovljiški občini in 
širše, h kulturni promociji 
in ugledu mesta Radovljica. 
Igor Marijan je član Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Radovljica od leta 2000, 
kmalu zatem je postal tudi 
predsednik društva in ga 
vodil 15 let, sedaj pa je name-
stnik predsednika in tajnik. 
Že v letu 2005 je za gasilsko 
društvo Radovljica z donaci-
jo uspel pridobiti prvi avto-

matski elektronski defibrila-
tor, v letu 2016 pa je sodelo-
val pri zbiranju sredstev za 
defibrilator na Linhartovem 
trgu.
V lokalni skupnosti in tudi 
zunaj slovenskih meja je 
organiziral več humanitar-
nih akcij. V zadnjih letih so 
med njimi zbiranje pomoči 
za gasilsko družino, ki se je 
soočala s težko boleznijo 
svojega malčka, pomoči po 
poplavah v Srbiji ter Bosni 
in Hercegovini ter požarih v 
srednji Dalmaciji v letu 
2017. 
Kot je poudarjeno v obrazlo-
žitvi, s sodelovanjem pri 
organizaciji različnih prire-
ditev, kot so Festival čokola-
de, Radolška 10ka in Dan 
varnosti, bogati tudi družbe-
no dogajanje v občini Rado-
vljica. Igor Marijan sicer že 
več kot dvajset let opravlja 
delo policista na lokalni rav-
ni. Sodeloval je v različnih 
reševalnih akcijah in prejel 
je več medalj za požrtvoval-
nost, ki jih podeljuje gene-
ralni direktor policije.
Podjetje Mioba se že več kot 
trideset let ukvarja z izdela-
vo naravne zeliščne kozme-
tike. Ustanovitelj podjetja 

Miran Plešec in njegova 
hčerka Ana Plešec sta tudi 
zbiratelja lekarniških starin 
oziroma starin s področja 
farmacije in medicine. 
Odločila sta se, da jih razsta-
vita v muzeju, ki ga je podje-
tje Mioba v letu 2019 odprlo 
v stari meščanski stavbi na 
Linhartovem trgu v Radov-
ljici. V muzeju je tudi trgovi-
na, ki je opremljena kot sta-
ra lekarna.
Lekarniški in alkimistični 
muzej Radovljica omogoča 
vpogled v minuli dve tisočle-
tji svetovne farmacije, pose-
bej pa se osredotoča na njen 
razvoj na slovenskem ozem-
lju, je med drugim zapisano 
v obrazložitvi. V njem je 
zbranih več kot dva tisoč 
predmetov. Posebno bogata 
je zbirka italijanskih in špan-
skih alborelov, med možnar-
ji najstarejši izvira iz 12. sto-
letja, med tridesetimi farma-
cevtskimi knjigami je tudi 
knjiga iz 15. stoletja, na ogled 
pa je tudi etnološka zbirka s 
področja ljudskega zdravils-
tva na našem ozemlju. 
Lekarniški in alkimistični 
muzej Radovljica je oboga-
til turistično in kulturno 
ponudbo Radovljice, obe-

nem pa izobražuje o širo-
kem področju zgodovine 
zdravilstva, je še poudarje-
no v obrazložitvi.

Medalja Občine 
Radovljica
Franc Hrovat jo je iz rok 
župana prejel za aktivno 
delovanje v društvih in sode-
lovanje v organizacijah 
odbojkarskih sodnikov. 
Že vse življenje je dejaven 
na društvenem in športnem 
področju v Begunjah. Je dol-
goletni član Prostovoljnega 
gasilskega društva Begunje, 
praporščak Zveze združenja 
borcev za vrednote NOB 
Begunje, predsednik TVD 
Partizan Begunje, v Elanu je 
v sedemdesetih letih vodil 
planinsko sekcijo, vodil je 
tudi žičnico v Krpinu. Za 
delo v športu je prejel Blo-
udkovo značko. 
V odbojki se je od leta 1978 
športno udejstvoval kot igra-
lec, kasneje tudi kot inštruk-
tor odbojke v Begunjah. 
Odbojkarski sodnik je od 
leta 1982, začel je v občin-
skem ter preko republiškega 
in državnega nadaljeval do 
mednarodnega ranga. Sode-
loval je pri vzgoji mnogih 

mladih sodnikov. Šest man-
datov je bil dejaven v orga-
nih Zveze odbojkarskih 
sodnikov Slovenije. Leta 
2002 je prevzel funkcijo 
predsednika Društva odboj-
karskih sodnikov Gorenjske 
in jo opravljal vse do lanske-
ga leta. 

Priznanje kot čast in 
obveza
V imenu vseh nagrajencev 
se je občini in županu za 
izkazano priznanje in zau-
panje zahvalil prejemnik 

velike plakete za življenjsko 
delo Tonček Smolej. Pouda-
ril je, da je občinski praznik 
s podelitvijo priznanj tudi 
potrditev, da ima Občina 
Radovljica posluh tako za 
kulturo kot gospodarstvo in 
tudi za tiste, ki delujejo v 
silah zaščite in reševanja.
"Planinarjenje in alpinizem 
sta v zadnjih desetletjih 
doživela pravi razcvet. Žal 
pa je vedno več ljudi, ki nep-
ripravljeni rinejo navzgor 
preko svojih zmožnosti, so 
neopremljeni in neodgovor-
ni, se ne zavedajo ali pa ne 
poznajo nevarnosti, ki nanje 
pretijo v gorskem svetu. In 
le malo je prostovoljnih 
dejavnosti, kjer bi posamez-
nik, tudi za ceno svoje ogro-
ženosti, reševal drugega (ki 
ga skoraj zagotovo do takrat 
še ni srečal), reševal prosto-
voljno, ne glede na čas in 
razmere, reševal tudi v pri-
meru, ko razum šepeta o 
tem, da je ponesrečenec že 
mrtev. Organizacija, ki to 
zmore in redno opravlja svo-
je naloge na tak način, je 
prav gorska reševalna služ-
ba, ki v Radovljici deluje že 
56 let," je poudaril.
Priložnost je izkoristil tudi 
za zahvalo vsem sedanjim 
in nekdanjim sodelavcem 
Gorske reševalne službe 
Radovljica. "V čast mi je, da 
sem jih spoznal in delal ozi-
roma še delam z njimi. Zato 
tudi sprejemam najvišje 
priznanje občine kot prizna-
nje vsem članom Gorske 
reševalne službe Radovljica, 
saj je uspešno delo možno 
le z dobro opremljeno in 
usposobljeno ekipo sodelav-
cev," je povedal. 
"Prejeti veliko plaketo Obči-
ne je ne samo čast, ampak 
tudi obveza, da bomo še 
naprej pomagali s pravim 
namenom vsem tistim, ki so 
pomoči potrebni."

KD Bid Bang, Gašper Okršlar / Foto: Gorazd Kavčič Mioba, Miran in Ana Plešec / Foto: Gorazd KavčičIgor Marijan / Foto: Gorazd Kavčič

Zlati maturanti in dijaki, ki so bili odlični v vseh letnikih srednje šole, so prejeli priznanja in denarne nagrade za nadaljnje izobraževanje. To so: Žan 
Bohinc, Nina Zrimšek, Lea Holc, Eva Maier, Brina Skaza, Peter Franc Letonja, Zala Blaznik, Neja Jeraj Sedej, Inja Valant, Kaja Rupar Aljaž Medič, Maja 
Šlibar ter Lara Ropič Bizjak in Pia Kavčič. Priznanja jim je podelil župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Franc Hrovat / Foto: Gorazd Kavčič
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Krajevne novice, mnenja

Marjana Ahačič

Boštjan Soklič, ki je v tem 
mandatu prevzel vodenje 
Krajevne skupnosti Ljubno, 
v svojem domačem kraju 
živi vse od rojstva, z izjemo 
štirih let, ko je bil v interna-
tu v Postojni, in leta, ko je 
služil v JLA. Ima dva odra-
sla otroka, ki sta preskrblje-
na in imata službe. Po 
poklicu je gozdar in oprav-
lja službo revirnega gozdar-
ja na Jelovici. "Sem ljubitelj 
narave in vsega, kar se v 
njej dogaja," pove o sebi. 

"Iz naravnih procesov se 
učim že celo življenje in 
sem vedno znova presene-
čen, kako v naravi vse pote-
ka brez slabih lastnosti, ki 
jih pozna le človeštvo."

Kakšne so vaše izkušnje z 
delom v lokalni skupnosti in 
zakaj ste se odločili, da boste 
sodelovali v svetu krajevne 
skupnosti?
Pred leti sem že sodeloval 
kot svetnik v krajevni skup-
nosti, tako da mi je bilo 
delovanje znano. Za ponov-
no kandidaturo sem se odlo-
čil zaradi izboljšanja odno-
sov med vsemi kraji, ki so 
na območju naše krajevne 
skupnosti, zaradi večje pove-

zave med društvi in ljudmi, 
ki tu živijo. Menim, da se po 
določenem času svet krajev-
ne skupnosti mora zamen-
jati, saj več ljudi več ve in 
vsak lahko prispeva h kvali-
teti kraja po svojih močeh.

Katere cilje skušate uresni-
čiti kot predsednik sveta KS? 
Vedno poskušamo prisluh-
niti pobudam prebivalcem 
in se trudimo zadostiti pot-
rebam vseh štirih krajev, ki 
sestavljajo našo krajevno 
skupnost. Skušali bomo 
urediti vse, kar smo voliv-

cem v svojem programu 
obljubili. Denarja vedno pri-
manjkuje, zato poskušamo 
največ narediti z delovno 
silo iz lokalne skupnosti. 
Tako opravimo vse potrebno 
na pokopališčih, otroških 
igriščih in lažja gradbena 
dela. 

Kateri so aktualni projekti, s 
katerim se ukvarjate?
Trenutno se ukvarjamo s 
postavitvijo avtobusne pos-
taje za šolski avtobus v Oto-
čah. Po vsej krajevni skup-
nosti obnavljamo dotrajane 
oglasne deske oziroma 
nadomeščamo manjkajoče. 
Začeli smo projekt gradnje 
športnega igrišča na Posav-

cu, v Ljubnem pa bomo pos-
kušali rešiti problem z 
meteorno vodo.

Na kaj ste v svoji krajevni 
skupnosti najbolj ponosni?
Najbolj sem ponosen na vse 
prostovoljce, ki so vedno pri-
pravljeni priskočiti na 
pomoč. Letos so se izkazali v 
času epidemije in v dveh 
dneh izdelali in dostavili na 
domove dva tisoč zaščitnih 
mask. Ponosen sem na špor-
tnike, trenerje in vsa druš-
tva, ki zgledno delujejo in so 
med sabo tudi povezana. Ne 
maram pa ljudi, ki vedno 
nekaj hočejo, stalno negodu-
jejo, za skupnost pa niso pri-
pravljeni storiti ničesar.

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
KS?
Večjih problemov v naši 
krajevni skupnosti nima-
mo, za kar gre zasluga čla-
nom sveta v prejšnjih man-
datih. Treba pa se bo prip-
raviti na priklop kanalizaci-
je na čistilno napravo in na 
vzdrževanje obstoječe infra-
strukture.

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
Nekaj časa mi vzame vrt, z 
veseljem kuham, nekaj 
prostega časa pa preživim 
na streliščih, kjer se ukvar-
jam z lovskim športnim 
streljanjem.

Čim bolj povezati 
društva in ljudi
Boštjan Soklič, gozdar po poklicu, je v tem mandatu prvič v vlogi predsednika Sveta Krajevne 
skupnosti Ljubno. Želi prisluhniti pobudam prebivalcev in zadostiti potrebam vseh štirih krajev 
v krajevni skupnosti.

Boštjan Soklič / Foto: Gorazd Kavčič

Zaradi prepovedi zbiranja večjih skupin ljudi 
letos v naši krajevni skupnosti ne bo prireditev v 
čast krajevnega praznika. Zato vsem krajankam 
in krajanom čestitam za krajevni praznik in 
obžalujem, ker ga ne moremo praznovati tako, 
kot smo načrtovali.

Ali bodo pozivi, pritožbe in 
argumenti Civilne iniciative 
Gradnikova, rekreacijski tek 
Janeza Jovana in zahteve pri-
zadetih z zaporo Gradnikove 
ulice uslišani? Ob doživljanju 
koronakrize je prebiranje 
romana Kuga Alberta Camu-
sa še kako aktualno. In ravno 
tam sem našel pasus, ki govori 
o tem, da "… so se meščani 
mesta, ki se je znašlo v karan-
teni zaradi kuge, navadili na 
nov red, so se mu, kot pravi-
mo, prilagodili. Ker sploh ni 
bilo mogoče, da bi ravnali dru-
gače. Držali so se še vedno 
nesrečno in trpeče, vendar so 
za nesrečo in trpljenje že oto-
peli. Nesreča je prav v tem, da 
je privajenost na obup hujša 
kot obup sam".
In ravno na to, sodeč po izja-
vah v Deželnih novicah, raču-
najo odgovorni za to nesmisel-
no zaporo, ko pravijo, da se bo 
velika večina čez čas strinjala, 
da je šlo za pravilen ukrep.
Računajo s tem, da se bomo 
na novo ureditev počasi priva-
dili. Pa čeprav se bomo držali 
nesrečno in trpeče, ko bomo 
vozili pred vhodi blokov, med 
parkiranimi vozili in se bali, 
da nam kaki otrok skoči pred 
avto izza parkiranega vozila.
Le da so meščani mesta Oran 
trpeli zaradi Kuge, mi pa 
zaradi nesmiselne prometne 
ureditve, izvedene v škodo 
večine stanovalcev Gradniko-
ve in okolja.
Ali bodo pozivi Civilne inicia-
tive uspeli ali pa se bomo pri-
vadili na obup in posledice 
neke odločitve tako kot nemoč-
ni prebivalci Orana? Zmago 
nad kugo so prebivalci Orana 
proslavili z vzkliki in spušča-
njem raket. Upam, da se dobi-
mo na Volčjem hribu …

Davor Noč

Zapora 
Gradnikove 
ceste

Kamnogoriški župnik gospod 
Martin Kočevar je meseca juli-
ja praznoval skupaj s številni-
mi farani, prijatelji in znanci 
petdeset let duhovniškega 
poklica, zlato mašo. Mlados-

Zlatomašnik 
Martin Kočevar

Zlatomašnik Martin Kočevar

ten in pronicljivih misli daje 
pečat kraju in celotni Lipniški 
dolini že več kot trideset let. 
Belokranjca iz Suhorja je 
duhovniška pot pripeljala na 
Gorenjsko, v Preddvor, kjer je 
služboval deset let, in kasneje v 
Kamno Gorico, v farno cerkev 
Sv. trojice. Elektrificiral je zvo-
njenje v domači in v mnogih 
cerkvah širom domovine, s 
pomočjo faranov obnovil cer-
kev, pozlatil notranjost, uredil 
okolico župnišča in skednja ob 
njem. Rodni vinograd je 
zamenjal za nageljne, ki jih je 
posadil na 'ganku' skednja, 
postali so znamenitost kraja 
in vsako poletje nas razveselijo 
z božanskimi cvetovi in pri-
vabljajo ljudi od vsepovsod. 
Vas je po njegovi zaslugi dobi-
la praznik cvetočih nageljnov. 
Občina Radovljica ga je tudi 
za to nagradila s priznanjem. 
Gospod Martin ni samo duš-
ni pastir kraja in dveh podru-
žničnih cerkva, je človek s 
številnimi darovi in znanji, 
ki jih z veseljem deli vsem, ki 
ga poslušajo. Mnoge je naučil 
kuharskih veščin – speči odli-
čen kruh na posebno enosta-
ven način, pravilno sušiti 
meso in pripravljati okusne 
budžole, kovaška delavnica v 
skednju je njegova igralnica 
in ustvarjalnica.  
Vseh nas se je močno dotaknila 
njegova odkritosrčnost, posebne 
vrste humor in odkritost v igri-
vosti besed in misli. Ne dela 
razlik med ljudmi, razume 
dojemanje vidnega in nevidne-
ga sveta slehernika, vernega ali 
nevernega. Nikogar ne izklju-
čuje, to je dandanes vse bolj 
redka vrlina posameznikov. Ni 
mu všeč licemerstvo, nepotreb-
no besedičenje, ki mu rečemo 
tudi opravljanje, in ni mu všeč 
politiziranje. Verjamem, da ga 
takega ne prepoznava le pisec 
tega zapisa, ampak še mnogi 
drugi. 
Petdeset let romarske poti 
našega gospoda Martina je 
poslanstvo in ni le eden od 
poklicev. Je delo, ki v prvi vrsti 
daje, in ne pričakovanje, kaj 
mu bo dano. Tudi nagrado 
občine je sprejel, ne da bi veči-
na za to sploh vedela. Tak je 
naš Martin, ki nas dušno in 
posvetno bogati. V imenu vseh 
dobrih ljudi mu želim zdrav-
ja, vitalnosti in humornosti, ki 
marsikomu polepša dan. 

Mihael J. Toman

Moja prijatelja Janez in Nata-
ša sta v prejšnjih Deželnih 
novicah opisala spremembe, ki 
so nastale z zaporo Gradniko-
ve ceste, in izzive, s katerimi 
se srečujeta zaradi tega.
Zdi se mi pravično, da se opi-
šejo tudi razlogi za postavitev 
fizične zapore. Njen namen 
namreč ni deliti prebivalcev 
Gradnikove na "nove" in "sta-
re", temveč prekiniti tranzitni 
promet, ki je potekal po njej.
Z izboljševanjem prometne 
infrastrukture v centru Radov-
ljice in posledičnim umirjan-
jem prometa je pot skozi nase-
lje Isospan nehote postala naj-
hitrejša pot skozi Radovljico. 

Zapora 
Gradnikove 
ceste

Ne le za prebivalce Gradniko-
ve ceste, temveč tudi za vozni-
ke iz Triglavske ulice in Lesc 
za vožnjo proti trgovinam ter 
službam v Kranju in Ljublja-
ni. Še bolj moteče so to bližnji-
co uporabljali dostavljavci 
paketov in hrane, pogosto brez 
postanka na Gradnikovi. Naj-
bolj iznajdljivi med vsemi so v 
nočnih urah okajeni brzeli po 
njej zato, da so se izogibali 
policijski kontroli na avtobus-
ni postaji Isospan.
Obenem pa prav ta cesta, kljub 
neštetim prošnjam, nikoli ni 
dobila niti pločnika niti na tla 
narisane kolesarske steze. 
Otroci, starejši občani, mamice 
z vozički, kolesarji in gibalno 
ovirani sokrajani to cesto upo-
rabljajo vsak dan za pot v šolo, 
do trgovin in do zdravstvenega 
doma. Do sedaj so bili prepuš-
čeni lastni iznajdljivosti in 
strahu pred objestnimi vozniki. 

Zapora je tranzitni promet 
prekinila. Promet se je zaradi 
nje umiril ne samo na Grad-
nikovi cesti, temveč tudi na 
prenovljeni ulici Staneta 
Žagarja. Vse več prebivalcev se 
odpravi v trgovino peš in s 
kolesom. Večina prometa z 
avtomobili sedaj poteka po 
obvoznici čez Donat, ki je bila 
že pred zaporo najhitrejša pot 
z Gradnikove ceste do avtoce-
stnega priključka. Vse to 
pomeni, da je zapora dosegla 
svoj namen.
Žal to pomeni, da morajo svo-
je navade spremeniti tudi tisti 
prebivalci Gradnikove, ki niso 
bili vzrok zgoraj naštetih 
težav. Zato je njihovo nestrin-
janje razumljivo. Vse življenje 
že prebivam na Gradnikovi. 
Štirideset let v bloku, zadnja 
štiri leta v hiši, zato razumem 
izzive in potrebe prebivalcev 
na obeh straneh zapore. 

Upam in pričakujem, da bo 
sodelovanje med Občino 
Radovljica in vsemi prebivalci 
Gradnikove ceste prineslo tako 
rešitev, da bo tranzitni promet 
potekal po obvoznicah, ki so 
bile v ta namen zgrajene. Da 
bodo otroci, invalidi in starejši 
občani lahko brezskrbno peša-
čili in kolesarili po naših uli-
cah in da se bo samo prebival-
cem Gradnikove omogočila 
počasna vožnja skozi naše 
naselje. Če bo zato treba z 
avtomobilom opraviti daljšo 
pot, je tako tudi prav. Avtomo-
bili naj se prilagajajo pešcem, 
in ne obratno. 
Osebno si želim, da bi tudi 
mi, prebivalci Gradnikove, 
spremenili kakšno navado in 
se bolje spoznali med prijet-
nim sprehodom ali tekom po 
Gradnikovi.

Andrej Kolar
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Na pokopališču v Ljubnem so se 29. julija poslovili od Jel-
ke Šmid. Letos je praznovala osemdeset let. Bila je iz 
delavske družine. Končala je srednjo tekstilno šolo in je vso 
svojo delovno dobo "odslužila" v kadrovski službi kranj-
skega Tekstilindusa. 
Jelka je bila dejavna na številnih področjih v krajevni sku-
pnosti in občini. Bila je sodelavka Rdečega križa. Vrsto let 
je bila predsednica volilnega odbora za volišče Posavec. 
Dolgo je pela v Mešanem pevskem zboru Društva upoko-
jencev Brezje - Mošnje - Ljubno. V dveh mandatih je bila 
izvoljena v upravni odbor domačega društva upokojencev. 
Deset let je dvakrat tedensko vodila telovadbo za skupino 
žena, ki so se zbirale v zasebni hiši. 
Vsi, ki živimo v krajevni skupnosti Ljubno, pa se Jelke 
spominjamo predvsem kot tajnice krajevne skupnosti. To 
delo je opravljala polnih 33 let in je verjetno tajnica z naj-
daljšim stažem. Nekoč je rekla: "Prosili so me za nadome-
ščanje za tri mesece, potem pa je iz tega nastalo 33 let." 
Bila je delavna, vestna, natančna, ena tistih, ki so bili 
pripravljeni delati za skupnost, brez plačila za večino tako 
opravljenega dela. Odkar so bile zgrajene poslovilne vežice 
ob pokopališču v Ljubnem, jih je ob pogrebih vedno odpi-
rala in zapirala ter poskrbela, da je vse teklo, kot je treba. 
Poznala je vse hiše, vse ljudi v krajevni skupnosti, vendar 
nikoli ni bila vir govoric. Opravljanja ni poznala. V zače-
tku leta 2019 je delo tajnice KS korektno predala nasledni-
ci. Če je bilo treba, je tudi kasneje pomagala z nasveti. 
Vedno je delovala v pozitivnem duhu. Prepoznala je stiske 
ljudi in jim poskušala pomagati. Morda je tak odnos do 
ljudi izviral tudi iz njenega dolgoletnega dela v kadrovski 
službi, zagotovo pa sta bili iskrenost in dobrota v njenem 
značaju. Taka nam bo ostala v spominu.

Pavla Bassanese v imenu KS Ljubno

V spomin

Jelka Šmid
(1940–2020)

Jože Košnjek

V petek zvečer, na predvečer 
praznika Marijinega vnebo-
vzetja, in še posebno v sobo-
to je bilo v cerkvah, posveče-
nih Marijinemu vnebovzet-
ju, še zlasti slovesno. V Les-
cah so imeli tudi letos tradi-
cionalno popoldansko slove-
snost, vendar brez običajne-
ga druženja na cerkvenem 
dvorišču. Tudi na Bledu ni 
bilo tradicionalne slovesno-
sti na otoku. Najbolj množi-
čno so bile tudi letos obiska-
ne Brezje. Romarjev je bilo 
okrog tri tisoč, kar je manj 
kot pretekla leta, kljub temu 
pa je bil dan za frančiškane, 
njihove sodelavce in Romar-
ski urad zahteven, saj so 
morali poskrbeti za varnost 
romarjev. 
Praznična maša na Brezjah 
je bila v znamenju prazno-
vanja biserne maše nekdan-
jega ljubljanskega nadškofa 
njegove eminence kardinala 
dr. Franca Rodeta, ki je bil 
pred šestdesetimi leti v Pari-
zu posvečen v duhovnika. O 
njem in njegovem duhovni-
škem delu v Sloveniji in na 
odgovornih dolžnostih v 
Vatikanu, kjer je bil tudi 
prefekt Kongregacije za 
ustanove posvečenega živ-

ljenja in družbe apostolske-
ga življenja, je govoril seda-
nji ljubljanski nadškof met-
ropolit Stanislav Zore. Pove-
dal je, da je bilo njegovo 
življenje, še preden je bil 
rojen, pa vse do danes pove-
zano z Brezjami, kamor je 
vselej zahajal, ko se je vrnil 
iz tujine, še posebej pa v 
letih, ko je bil ljubljanski 
nadškof. Pomembno vlogo 
je imel leta 1996 pri obisku 
svetega papeža Janeza Pavla 

II. na Brezjah. Na Brezjah je 
tedanji nadškof Rode v svo-
jih velikošmarenskih pridi-
gah slovenskim vernikom 
govoril besede resnice, ki 
niso bile vselej dobro spreje-
te. Veselilo ga je dejstvo, da 
je Slovenec, in to veselje je 
želel prebuditi tudi pri slo-
venskih kristjanih, je pove-
dal nadškof Zore. Dr. Rode 
se je kot duhovnik in kot 
nadškof čutil odgovornega 
za svoj narod, zato je opo-

zarjal na nevarnosti, ki so ga 
ogrožale, od nizke rodnosti 
do ateistične šole, ki ni vzga-
jala za vrednote. 
Kardinal dr. Rode se je 
zahvalil sedanjemu ljubljan-
skemu nadškofu, da se je 
lahko kot biseromašnik 
vrnil na »kraj mojega ljub-
ljanskega škofovanja, na 
kraj mojih najbolj odmev-
nih pastirskih nastopov«, na 
katere so bile reakcije medi-
jev silovite. Po prvem pre-
plahu sem se vzravnal. Niso 
me zlomili, je povedal. 
Veseli ga, da se je država 
vključila v procesa sprave in 
da sta predsednik republike 
in vlade skupaj poklonila 
ubitim domobrancem in od 
domobrancev pobitim parti-
zanom. To odpira novo vizi-
jo prihodnosti. Prepad med 
obema taboroma ni nepre-
mostljiv. Zbliževanje lahko 
steče, sprava je mogoča, je 
sklenil svoj govor kardinal 
dr. Franc Rode. 
Tako kot na drugih šmaren-
skih srečanjih so tudi na 
Brezjah obnovili posvetitev 
slovenskega naroda Mariji.

Veliki šmaren letos s 
kardinalom Rodetom
Na Brezjah je na veliki šmaren maševal nekdanji ljubljanski nadškof kardinal dr. Franc Rode, 
biseromašnik, ki letos praznuje šestdeset let duhovniškega poklica.

Njegova eminenca kardinal dr. Franc Rode pred podobo Marije Pomagaj z Brezij 

Na Brezje je na praznično soboto priromalo več kot tri tisoč ljudi. / Foto: Tina Dokl

V Lescah jeseni začenjajo 
redna srečanja s predavanji, 
ki bodo vsak drugi torek v 
mesecu. Prvo predavanje bo 
že v torek, 8. septembra, ob 
17. uri v dvorani Krajevne 
skupnosti Lesce (Alpska 
cesta 58). Tokrat bo medi-
cinska sestra Irena Boljtar 
predstavila Zdravstvenovz-
gojni center, ki deluje v okvi-
ru radovljiškega zdravstve-
nega doma, povedala pa bo 
tudi nekaj več o zdravem 
življenjskem slogu, zdravi 
prehrani, pomenu telesne 
aktivnosti in obvladovanju 
stresa.

Prvo predavanje

 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 
ZA PRODAJO DVEH TRAKTORJEV

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na spletni 
strani Občine Radovljica, v rubriki Razpisi in objave, objavlje-
no javno zbiranje ponudb za prodajo dveh traktorjev, in sicer:

 –  Traktor ZETOR, neregistriran, letnik 1972,
 –  Traktor parkovni MTECH M175/107T.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 15. 9. 2020 ob 
10.00 na Občini Radovljica. Rok za plačilo varščine je 11. 9. 
2020. 

Vsi ostali pogoji sodelovanja so navedeni v objavi javnega 
zbiranja ponudb.

Informacije in dodatna pojasnila: tel. št.: (04) 537 23 19 (Tanja 
Geltar), e-naslov: tanja.geltar@radovljica.si, vsak delovni dan 
med 9.00 in 11.00.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Marjana Ahačič

Letos mineva 110 let od roj-
stva Antona Dermote, slovi-
tega tenorista Dunajske 
državne opere. Obletnico v 
pevčevi rodni Kropi zazna-
mujejo z različnimi priredi-
tvami, v ponedeljek, 3. avgu-
sta, pa so se v okviru Der-
motovega leta spomnili tudi 
obletnice smrti tenoristove-
ga brata Gašperja Dermote 
(1917–1969), solista ljub-
ljanske opere ter ustanovne-

ga in dolgoletnega člana Slo-
venskega okteta. 
Kot je povedal Slavko 
Mežek, predsednik društva 
Kultura-Natura Slovenije, 
so v tem letu začeli tudi 
postopno obnovo Mežnari-
je ob cerkvi kroparske 
Matere božje, kjer je nekoč 
živela družina Dermota. 
Želijo si, da bi prerasla v 
glasbeni, kulturni in izob-
raževalni center, namenje-
na pa bo tudi predstavitvi 
življenja treh pevcev iz dru-

žine Dermota, Antonu, 
Gašperju in Leopoldu, ter 
fenomenu kroparske glas-
bene, še zlasti pevske tradi-
cije nasploh. V društvu so 
se z domačo župnijo tako 
dogovorili za 25-letno skrb-
ništvo v zadnjem obdobju 
zapuščene stavbe iz 18. sto-
letja, katere pritličje so že 
očistili in delno uredili. Na 
pročelju Mežnarije je od 
ponedeljka na ogled foto-
grafska razstava o Gašperju 
Dermoti; prejšnjo o Anto-

nu Dermoti so preselili v 
notranjost stavbe. V prvi 
polovici septembra bodo v 
nekdanji hiši pevske druži-
ne pripravili prvi pevski 
konec tedna za mlade pev-
ce, oktobra pa še dogodek s 
spominom na Leopolda 
Dermoto.
Do konca leta nameravajo v 
sklopu Dermotovega leta 
izvesti še odprtje Dermotove 
spominske sobe v Sloven-
skem kulturnem centru in 
hotelu Korotan na Dunaju.

Dermotovo leto
V začetku avgusta so se v Kropi spomnili obletnice smrti enega od treh bratov pevcev iz družine 
Dermota – Gašperja Dermote, ustanovnega člana legendarnega Slovenskega okteta.

Matjaž Klemenc

Tudi v Fotografskem druš-
tvu Radovljica so zaradi epi-
demije letošnji občni zbor 
izpeljali kasneje kot sicer. 
Ob številnih točkah dnevne-
ga reda sta za širšo javnost 
najpomembnejši dve: kaj je 
društvo postorilo v letu 2019 
in kakšne načrte si je zadalo 
za letošnje leto. Obe točki je 
podala predsednica društva 
Vida Markovc. 

Društvo je imelo v prete-
klem letu deset izvršnih sej 
in dva občna zbora. Bilo je 
devet debatnih večerov z 
različnimi temami. Skupaj z 
Občino Radovljica je bil 
izveden jubilejni, deseti 
natečaj Dogodki v občini 
Radovljica v letu 2018. Seve-
da ni manjkala društvena 
pregledna razstava. Za razli-
ko od leta 2018 je društvo 
spet dobilo občinsko denar-
no donacijo za kulturno 
delovanje. Mestni muzej 
Radovljica je v svojih prosto-
rih pripravil razstavo 50-let 
Obrtne zbornice Radovljica. 
Prikazani so bili posnetki 
obrtnikov, ki so jih posneli 
člani Fotografskega društva 
Radovljica. Društvo je sode-
lovalo tudi s Centrom arhi-
tekture Slovenija iz Ljublja-
ne pri organizaciji Vurniko-
vih dnevov. Pridružili so se 
srečanju gorenjskih fotogra-
fov. Tema razstave je bil 
portret. Razstava je krožila 
po vseh občinah, iz katerih 
so bili prisotni fotografski 
klubi oz. fotografska druš-
tva. Društvo se je tradicio-

nalno udeležilo razstave šti-
rih čezmejnih dežel, ki je 
bila v Feldkirchnu v Avstriji. 
Letos je prvič sodeloval še 
hrvaški fotografski klub s 
Krka. Z Mestnim muzejem 
Radovljica je bila pripravlje-
na razstava ob Dnevih 
evropske kulturne dedišči-
ne. 
Ob koncu leta je bilo v druš-
tvu 31 članov. Veseli poda-
tek, da jih vedno več sodelu-
je na natečajih tako doma 
kot v tujini. Glede osvojenih 
nagrad in priznanj je prvo 
ime zagotovo Jasim Suljano-
vić. Velja še omeniti, da se je 
društvo preselilo s Kopališ-
ke ceste 10 na Gorenjsko 
cesto 25.
V društvu so odločno vstopi-
li tudi v leto 2020. Nekaj 
stvari je bilo že postorjenih, 
nekaj pa jih do konca leta še 
čaka. Skupaj za letos načrtu-
jejo 21 razstav: samostojne v 
galeriji Pasaža, v avli Doma 
dr. Janka Benedika, v Knjiž-
nici A. T. Linharta, v galeriji 
Avla Občine Radovljica, 
sodelovali pa bodo tudi na 
skupinskih razstavah doma 
in v tujini. 
Izvedli bodo štiri razpise: 
Dogodki v občini Radovljica 
2019, Društvena pregledna 
razstava 2020, Društvena 
razstava fotografskega izleta 
2020 (izlet na hrvaški otok 
Krk), Vurnikov fotografski 
natečaj 2020. Sodelovali 
bodo z 38. Festivalom Rado-
vljica, Društvom ljubiteljev 
stare glasbe, Kulturno-ume-
tniškim društvom La Casa 
di Kamna, Kamna Gorica, 
Krajevno skupnostjo Kropa 
in Muzeji radovljiške obči-
ne. V društvu si bodo priza-
devali za povečanje članstva 
in za čim več sodelovanja na 
regijskih, republiških in 
mednarodnih razpisih FIAP 
in PSA. Mesečno bodo orga-
nizirali debatne večere s 
predavanji, ki bodo namen-
jeni predvsem strokovnemu 
izpopolnjevanju.

Tudi letos dejavno
Na prestavljenem občnem zboru Fotografskega 
društva Radovljica smo lahko izvedeli, kaj so 
postorili lani in kakšne načrte imajo za letos.

Marjana Ahačič

Pred nami je še zadnji kon-
cert 38. Festivala Radovljica. 
V nedeljo bo na slikovitem 
prizorišču Radovljiške graš-
čine nastopila skupina Cho-
rea Basileae, v kateri kot vio-
lončelist nastopa tudi 
Domen Marinčič, dolgoletni 
umetniški vodja Festivala 
Radovljica. Plesalca Mojca 
Gal in Antonin Pinget ter ob 
Marinčiču še flavtistka Anne 
Freitag in pianist Edoardo 
Torbianelli se bodo predsta-
vili s Plesno čajanko v deželi 
Kranjski. Plesno kompanijo, 
kot jo poimenuje Marinčič, 
sestavljajo poklicni plesalci, 
specializirani za zgodovin-
ski in predromantični balet. 
V Radovljici bodo predstavili 
plese, ki so jih po srednji 
Evropi in tudi tudi na Kranj-
skem plesali v 18. in 19. sto-
letju.
Tako se bo zaokrožil letošnji 
sklop festivalskih koncertov, 
ki se je začel nastopom slo-
vaške skupine Musica Glo-
bus v cerkvi sv. Petra v 
Radovljici prvi petek v avgu-
stu, nadaljeval s tradicional-
nim gostovanjem v cerkvi v 
Velesovem in nato še šesti-
mi koncerti v Radovljici. 
Prav vsi, je zadovoljna Mari-
ja Kolar, predsednica Druš-
tva ljubiteljev stare glasbe, 
ki festival organizira že sko-
raj štirideset let, so bili 
nenaklonjenim okoliščinam 
navkljub odlično obiskani. 
"V teh okoliščinah smo še 
posebej veseli naše zveste 
publike, ki lepo obiskuje 
prav vse koncerte. Izjemno 
srečni, da v teh okoliščinah 
vendarle lahko nastopajo, pa 
so tudi vsi sodelujoči glasbe-
niki," je povedala Kolarjeva.
Da je letošnji spored kljub 
negotovosti zadnjih mese-
cev ostal natanko takšen, 
kakršen je bil dogovorjen že 

v začetku leta, veseli tudi 
umetniškega vodjo festivala 
Domna Marinčiča. "Nespre-
menjeni so sporedi, zasedbe 
in izvajalci, le koncertov je 
letos osem namesto običaj-
nih deset," je pojasnil. "Ne 
morem opisati, kako je letos 
sprejeti glasbenike, saj sem 
še pred nekaj tedni dvomil, 
ali bomo lahko izpeljali fes-
tival, ali bo avgusta sploh 
kakšen koncert ... Vsi glas-
beniki, ki so pripotovali v 
Radovljico, so veseli, da so 
tu. Občutek je zelo ganljiv."
Marinčič je sodelujoče glas-
benike povabil, da tokrat v 
programsko knjižico zapiše-
jo nekaj svojih refleksij o 
času, v katerem živimo in ki 
je tako globoko zarezal v 

vsakdanjo realnost vsega 
sveta. 
Jan Rokyita, član zasedbe 
Solamente Naturali, je tako-
le strnil svoje misli: "Global-
na situacija zadnjih štirih 
mesecev je zgodovinski 
izziv za človeštvo. To je pre-
izkušnja, ali znamo dejan-
sko spoštovati naravo in 
utripati v skladu z njenimi 
starodavnimi zakoni, pre-
verjenimi skozi tisočletja. 
Hkrati je to apel svetovni 
skupnosti, naj spoštuje kul-
turo kot nepogrešljivi del 
človeške biti. Kultura defini-
ra kakovost socialnega živ-
ljenja in je zrcalo naše člo-
večnosti."
Ian Harrison, glasbeni vodja 
ansambla Les haulz et les 

bas, pa med drugim pravi: 
"Rad bi se zahvalil Domnu 
Marinčiču in financerjem 
podpornikom in organiza-
torjem Festivala Radovljica, 
da vztrajajo pri načrtovanem 
programu tudi v najtežjih 
časih in da so omogočili 
nocojšnji koncert. Hvaležni 
smo tudi vam, poslušalcem, 
za pogum, da ste prišli izku-
šat živo glasbo. V srednjem 
veku, renesansi in baroku so 
bile epidemije pogoste in 
zaradi bolezni so umrli 
mnogi veliki glasbeniki in 
skladatelji. A glasba je preži-
vela takrat in bo tudi sedaj."
Za podporo skupnosti so 
hvaležni tudi organizatorji, 
poudarja Marija Kolar, pred-
vsem Občini Radovljica, ki 
jim zaupa ter zagotavlja neo-
krnjeno finančno in organi-
zacijsko podporo, pa tudi 
glasbeni šoli, ki v času kon-
certov omogoča uporabo pro-
storov in opreme, ter radov-
ljiškemu župniku Andreju 
Županu, ki ima, kot pravi 
Kolarjeva, izjemen posluh za 
festival, ter župniku v Vele-
sovem Slavku Kalanu.

Koncerti lepo obiskani
Pred nami je še zadnji koncert 38. Festivala Radovljica. V nedeljo bo na slikovitem prizorišču 
Radovljiške graščine nastopila skupina Chorea Basileae. Kljub težkim razmeram so organizatorji 
zadovoljni z obiskom festivala.

Prvi koncert letošnjega Festivala Radovljica je bil v cerkvi sv. Petra. Nastopili so slovaški 
glasbeniki, skupina Musica Globus. / Foto: Gorazd Kavčič

»Hvaležni smo tudi vam, poslušalcem, za 
pogum, da ste prišli izkušat živo glasbo. V 
srednjem veku, renesansi in baroku so bile 
epidemije pogoste in zaradi bolezni so umrli 
mnogi veliki glasbeniki in skladatelji. A glasba 
je preživela takrat in bo tudi sedaj.«

Mežnarija, stavba ob cerkvi kroparske Matere božje, kjer je 
nekoč živela družina Dermota

Skupaj za letos 
načrtujejo 21 razstav: 
samostojne v galeriji 
Pasaža, v avli Doma 
dr. Janka Benedika, v 
knjižnici in v občinski 
galeriji Avla. 
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Marjana Ahačič,  
Urša Peternel

Na vrhuncu sezone so 
predvsem ob koncih tedna 
kampi – v Radovljici ustva-
rijo polovico vseh nočitev v 
destinaciji – po večini pre-
cej manj zasedeni kot v 
preteklih, v zadnjih letih po 
pravilu rekordnih sezonah. 
Kot je povedal direktor 
Kampa Šobec Uroš Ambro-
žič, so v tem predvsem med 
tujimi turisti zelo priljub-
ljenem kampu trenutno 
približno polovično zasede-
ni. "V juliju je bilo nočitev 
približno petdeset odstot-
kov manj kot lani, v avgus-
tu bo verjetno zelo podob-
no. Računamo, da bomo ob 
koncu sezone beležili okoli 
štirideset odstotkov lanske 
realizacije." 
Obisk seveda najbolj krojijo 
trenutne razmere, povezane 
z epidemijo covida-19, pa 
tudi nestabilno vreme. 
"Kljub temu je v običajnih 
letih slabo vreme pomenilo 
zgolj okoli desetodstotni 
izpad, ne tako velikega, kot 
ga beležimo letos, kar pome-
ni, da so številke zagotovo 
najbolj povezane z epidemi-
jo," ugotavlja Ambrožič. 
Ena največjih razlik s prete-
klimi sezonami je letos 
zagotovo struktura gostov; 
če je bila v preteklih letih na 
Šobcu zgolj peščica, manj 
kot pet odstotkov, Sloven-
cev, jih je letos polovica. 
Predvsem Štajerci in Pri-
morci prihajajo, trenutna 
povprečna doba bivanja pa 
je tri dni. Od tujcev je večina 
Nemcev, preostalih je bolj 
za vzorec, opažajo na Šobcu. 
Zelo se pozna tudi to, da se 
letos pri njih ne ustavljajo 
zahodnoevropski turisti na 

poti na Hrvaško. "Zdravs-
tveni ukrepi so praktično 
onemogočili obiske po števi-
lu najpomembnejših gostov 
iz Nizozemske, Belgije, 
Nemčije ... Pri zapuščanju 
Hrvaške se čez Slovenijo 
lahko peljejo, ne morejo pa 
tu prenočiti. Takšnih je bilo 
v preteklih letih kar tretjina, 
na vrhuncu lanske sezone 
do tisoč na dan. Manj opa-
zen je upad števila tistih 
gostov, ki sicer pridejo na 
Šobec kot končno destinaci-
jo. Povprečna doba bivanja 
se je skoraj podvojila," pravi 
Ambrožič.
Poudarja še, da program za 
goste v kampu ostaja nes-
premenjen. "Kar je zanje 
drugače kot prej, je zgolj 
dejstvo, da je manj gneče 
kot v preteklih letih. "Zanje 
je to dobro, mi pa pač skuša-
mo nekako preživeti – s čim 
manjšimi stroški in z misli-

mi, usmerjenimi v prihod-
nje sezone," je še povedal 
Ambrožič.

Zadovoljni z obiskom
V novem River Campingu 
Bled pod Lescami so po dru-
gi strani z zasedenostjo zelo 
zadovoljni. Kot je povedal 
eden od lastnikov Jan Žida-
nik, je kamp ob vikendih 
zaseden tudi od devetdeset- 
do stoodstotno, tretjina gos-
tov je domačih, dve tretjini 
pa tujih. Med tujci prevladu-
jejo Nemci, Nizozemci, Avs-
trijci, Belgijci, Italijani, 
nekaj je tudi Francozov, 
Čehov, Slovakov ... V pov-
prečju gostje ostanejo tri do 
štiri dni, pri tem pa je zani-
mivo, je povedal Židanik, da 
mnogi pridejo le za eno noč, 
a nato bivanje podaljšajo, saj 
jim je v kampu tako všeč. 
"Veliko nam pomeni, da so 
gostje zadovoljni in da jih 

ponudba prepriča, da osta-
nejo dlje, kot so prvotno 
nameravali. Zelo privlačen 
je seveda zunanji bazen, 
otroci pa so navdušeni tudi 
nad kolesarskim poligonom 
in igrali, ki so nekaj poseb-
nega. Mnogi kamp opišejo 
kot 'pravi raj'," je dejal Žida-
nik. V kampu je zdaj mogo-
če uporabiti tudi turistične 
bone, približno polovica 
domačih gostov namestitev 
plača na ta način. Tudi obeti 
za september so dobri, ima-
jo že veliko rezervacij za 
najem alpskih hišk, ki so 
julija in avgusta razprodane. 
Kamp bo predvidoma odprt 
do konca oktobra. In če 
nekateri domačini, ki z zani-

manjem opazujejo dogajan-
je v novem kampu, menijo, 
da je pomanjkljivost poma-
njkanje sence, saj je bilo 
drevje komaj zasajeno, pa 
Židanik odgovarja, da za 
goste to ni težava. V delu 
kampa je namreč na voljo 
tudi veliko sence, a številni 
gosti iz severnejših držav 
želijo prav parcelo na soncu, 
za nameček pa letošnje 
poletje ni skoparilo z 
dežjem, tako da so sončne 
parcele med kampisti celo 
zelo priljubljene.

Sezona odvisna od 
epidemije in vremena
Ne le epidemija, ki je letos na glavo postavila počitniške navade večine sveta, v kampih sezono letos 
kroji tudi zelo muhasto poletno vreme. Turistični delavci iz danih razmer skušajo iztisniti kar največ, 
sicer pa so z mislimi že pri načrtovanju prihodnjega poletja.

V Kampu Šobec je tujih gostov letos bistveno manj, se je pa precej podaljšala povprečna 
doba bivanja tistih, ki se vendarle odločijo za prihod. / Foto: Gorazd Kavčič

V novem River Campingu Bled so z zasedenostjo zelo zadovoljni. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Leto 2020 ne bo rekordno, 
kar ni nujno slabo, pa ocen-
juje Nataša Mikelj, direkto-
rica zavoda Turizem in kul-
turna Radovljica. "Trenutni 
podatki kažejo, da smo na 
približno 50 odstotkih lan-
ske sezone. Sliši se malo, a 
če podatke primerjamo s 
podatki izpred nekaj let, 
smo lahko zadovoljni. Mor-
da bomo dosegli rezultate iz 
sezone 2016, ki ni tako 
daleč v preteklosti. To so bili 
časi, ko je turizem rasel v 
nekih normalnih okvirih. 
Kar se je zgodilo kasneje, 
nas je že nekontrolirano 
vodilo v masovni turizem, ki 
dolgoročno ni vzdržen in 
lokalnemu okolju ne prina-
ša nobene dodane vrednosti. 
Če smo se kot destinacija 
zavezali k butičnemu, zele-

nemu turizmu in pristnim 
doživetjem, potem ne more-
mo v nedogled preštevati 
števila ustvarjenih nočitev, 
temveč moramo pogledati 
širšo sliko," izpostavlja Mik-
ljeva. "Predvsem pa se 
moramo končno posvetiti 
kakovosti in dodatni vredno-
sti, butičnim doživetjem, ne 
le posteljam."
Če vprašate ponudnike 
namestitvenih kapacitet, 
vam bo večina povedala, da 
z obiskom niso preveč zado-
voljni, kar povsem drži, še 
dodaja. "Rast števila ponud-
nikov namestitvenih kapaci-
tet je bila v zadnjih letih sko-
kovita, imamo jih kar pet-
krat več kot leta 2010, in 
sicer v 25 krajih po občini. 
Po drugi strani struktura te 
ponudbe ni taka, da bi spod-
bujala razvoj turizma preko 
celega leta. Prevladujejo 
namestitve, ki spodbujajo že 
tako hitro rast v poletnih 
mesecih, ko od junija do 
avgusta ustvarimo 73 odstot-
kov vseh nočitev."
A Mikljeva ob tem poudar-
ja, da si na zavodu kot desti-
nacijska organizacija z 
namenom razbremenitve 
poletnih mesecev prizade-
vajo za porast števila gostov 
in nočitev predvsem v 

mesecih po in pred glavno 
turistično sezono. "To dvo-
je ne gre skupaj. Dejstvo je, 
da se več kot polovico vseh 
nočitev ustvari v kampih, 
zato je tudi razpršenost 
turistov preko celega leta 
težje izvedljiva, saj praktič-

no vrsta nastanitvenih 
kapacitet narekuje tempo 
destinacije. Izziv za priho-
dnost torej bo: Kakšne so 
namestitve, po katerih želi-
mo, da je Radol'ca znana? 
Ali sto to turistični centri, 
apartmajska naselja, glam-
pingi na kmetijskih zemlji-
ščih ali pa so to butični maj-
hni družinski hoteli, turisti-
čne kmetije, sobe … "
Trenutni trendi v turizmu 
kažejo novo realnost, turi-
zem potrebuje tako imeno-
vani reset, zavarovanje 
naravnega okolja, spodbu-
janje kmetijstva in samoos-
krbe, večanje kvalitete stori-
tev in dodane vrednosti na 
gosta, le tako bodo v desti-
nacijo prihajali gostje, kate-
rih potrošnja bo večja in bo 
krepila lokalno ekonomijo, 
turizem pa se bo lahko raz-
vijal bolj trajnostno in manj 
masovno, je prepričana.
"Mislim, da je to zelo 
pomembno vprašanje tudi 
za naslednjo turistično stra-
tegijo in prostorski razvojni 
načrt občine, ki ga moramo 
oblikovati skupaj – vsi prebi-
valci občine, z vprašanjem: v 
kakšnem okolju želimo 
živeti in kakšnih obiskoval-
cev si želimo ter bomo do 
njih gostoljubni?"

Priložnost za 
razmislek
Vsako leto pričakovati rekordno rast je nerealno 
in tudi nevzdržno za destinacijo. Zato imamo vsi 
deležniki v turizmu pomemben izziv, kako 
postaviti kakovost pred količino. To bo ključna 
naloga destinacije v prihodnosti, je prepričana 
direktorica Zavoda za turizem in kulturo 
Radovljica Nataša Mikelj.

Nataša Mikelj / Foto: Tina Dokl

»Trenutni trendi kažejo novo realnost, turizem 
potrebuje tako imenovani reset, zavarovanje 
naravnega okolja, spodbujanje kmetijstva in 
samooskrbe, večanje kvalitete storitev in dodane 
vrednosti na gosta, le tako bodo v destinacijo 
prihajali gostje, katerih potrošnja bo večja in bo 
krepila lokalno ekonomijo, turizem pa se bo 
lahko razvijal bolj trajnostno in manj masovno.«

»Kljub temu je v 
običajnih letih slabo 
vreme pomenilo zgolj 
okoli desetodstotni 
izpad, ne tako velikega, 
kot ga beležimo letos, 
kar pomeni, da so 
številke zagotovo 
najbolj povezane z 
epidemijo.«
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Gasilci

Marjana Ahačič

Če so v preteklosti predvsem 
po manjših krajih prostovo-
ljna gasilska društva lahko 
nekaj sredstev zbrala z orga-
nizacijo dogodkov, kot so 
veselice in koncerti, je koro-
navirus ustavil tudi to dejav-
nost in s tem gasilcem one-
mogočil priložnost, da tudi 
sami zberejo nekaj denarja 
za svoje delovanje.

Radovljiški prostovoljni 
gasilci so na primer običaj-
no pripravili kar štiri večje 
dogodke na leto: začeli so s 
pomladnim kresovanjem, 
nadaljevali z veliko poletno 
prireditvijo s koncertom, 
organizirali so gasilska tek-
movanja Firefight Combat 
Challange in jeseni še dan 
varnosti, intenzivno pa so 
sodelovali tudi pri organiza-
ciji vsakoletnega Festivala 
čokolade v Radovljici. Na ta 
način, pravi dolgoletni pred-
sednik, zdaj pa namestnik 
predsednika in tajnik PGD 
Radovljica Igor Marijan, so 
na leto skupaj s prodajo 
koledarjev zbrali kar okoli 

deset tisoč evrov, zbrana 
sredstva pa namenili predv-
sem nakupu opreme in 
dodatnemu izobraževanju.
Tovrstnih množičnih prire-
ditev v času epidemije koro-
navirusa ni mogoče organi-
zirati, zaradi česar so se šte-
vilna društva, tudi radovljiš-
ko, znašla v stiski. »Letos bi 
še posebej potrebovali doda-
ten denar, saj intenzivno 
zbiramo sredstva za novo 
gasilsko vozilo, ki bo nado-
mestilo petnajst let staro 
dotrajano cisterno. Denar 
zanj bo sicer v 75 odstotkih 
zagotovila Občina Radovlji-
ca, preostali del za 320 tisoč 
evrov vredno investicijo pa 

moramo gasilci zbrati 
sami,« je pojasnil.
K sreči imajo radovljiški 
gasilci z zbiranjem donator-
skih sredstev že dolgoletne 
izkušnje. Tako so se lotili 
zbiranja denarja na inovati-
ven način: s pomočjo SMS 
na 1919 in (GASRAD5) in s 
postavljanjem skorajda že 
pozabljenih hranilnikov. 
»Naša pobuda je bila lepo 
sprejeta, namestili smo jih 
po vseh gostinskih lokalih 
našega požarnega okoliša pa 
tudi Sparovih in Tuševih 
trgovinah ter frizerskem 
salonu Nada. Denar bomo 
zbirali do konca oktobra, ko 
bomo novo vozilo lahko že 

prevzeli,« je optimističen 
Marijan, ki dodaja, da seve-
da računajo še na pomoč 
okoliških podjetij, veseli pa 
so tudi podpore domačih 
vrhunskih športnikov, kot je 
na primer Sara Isaković, ki 
prek družbenih omrežij 
Radovljičane spodbujajo k 
donacijam za gasilce.
»V teh časih je treba poiska-
ti nove pristope k zbiranju 
denarja. In tu smo tisti, ki 
imamo mlajše članstvo, v 
prednosti. Težko je za tista 
društva, v katerih so predv-
sem starejši člani. Če tem 
vzameš gasilsko veselico, 
jim vzameš tudi vse možno-
sti, da bi kaj zaslužili.«

Zbirajo za novo vozilo
Radovljiški gasilci letos niso mogli organizirati nobenega od tradicionalnih dogodkov, ki so jim 
omogočili tudi zbiranje sredstev, potrebnih za dobro delovanje gasilskega društva. Ker prav letos 
kupujejo in opremljajo novo gasilsko vozilo, so se domislili izvirnega načina zbiranja sredstev: v 
gostinske lokale, trgovine in v frizerski salon so postavili hranilnike, kamor gostje lahko prispevajo 
svoje donacije.

Radovljiški gasilci zbirajo donacije za pomoč pri nakupu gasilskega vozila v hranilnikih, ki 
so jih postavili po lokalih gasilskega okoliša. Eden stoji tudi v baru Šmeks. Najbližji 
sosedje radovljiških gasilcev so zadovoljni, da njihovi gostje pridno prispevajo donacije. 

»Absolutno je v teh 
časih treba poiskati 
nove, sveže pristope k 
zbiranju denarja. In tu 
smo tisti, ki imamo 
tudi mlajše članstvo, v 
veliki prednosti.«

NOVA ŠKODA 
OCTAVIA

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9 – 3,9 l/100 km in 113 – 91 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 

0,00038 – 0,00012  g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 

iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice, C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99
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Marjana Ahačič

V zgodnjem ponedeljko-
vem popoldnevu je zagorelo 
v skladiščnih prostorih pod-
jetja Sportina, nekdanje 
Almire, v Radovljici. S 
požarom so se spopadli 
gasilci Gasilske zveze Rado-
vljica ob pomoči kolegov z 
Bleda in Jesenic. Gasilci so 
požar kmalu pogasili, na 
pogorišču so nato še ostali 
gasilci, da so pregledovali 
posamezna žarišča in 
območje nadzorovali. V 
nesreči ni bil nihče poško-
dovan, prav tako po prihodu 
gasilcev ni bilo več nevarno-
sti za okolico. »Poziv na 
intervencijo smo dobili 
nekaj po 14. uri,« je povedal 
poveljnik Gasilske zveze 
Radovljica Janez Koselj. 
»Ob našem prihodu je na 
območju že močno gorelo; 
potrebovali smo približno 

eno uro, da smo ogenj spra-
vili pod nadzor in se lotili 
gašenja. Skrbelo nas je, da 
bi se požar razširil na stre-
ho največje hale v komplek-
su, a nam je to uspelo pre-
prečiti. Dva skladiščna obje-
kta sta pogorela do tal, ob 
našem prihodu se je ogenj 
začel širiti še na tretji in 
četrti objekt, ki pa nam ju je 
uspelo zaščititi,« je povedal 
Koselj.

Intervencijo, v kateri je 
sodelovalo okoli sto gasilcev 
z dvajsetimi vozili iz enajst-
ih enot radovljiške gasilske 
zveze, na pomoč so jim pri-
skočili še gasilci z Bleda, ki 
imajo večjo cisterno, in 
gasilci z Jesenic z avtolestvi-
jo, Koselj ocenjuje kot uspe-
šno.
Kot ugotavljajo v Sportini, 
sta bili v požaru popolnoma 
uničeni dve pomožni stavbi 
v njihovem poslovnem kom-
pleksu v Radovljici. Materi-
alna škoda je ogromna, saj 
sta obe stavbi kot tudi njiho-
va vsebina popolnoma pogo-
reli, so še pojasnili.
"Za prizadevno delo bi se 
radi zahvalili gasilcem PGD 
Begunje, Bled, Brezje na 
Gorenjskem, Hlebce, Kro-
pa, Lesce, Ljubno, Mošnje, 
Radovljica, ter GARS Jeseni-
ce, ki so na dan, ko jim vre-
menske razmere z močnim 

vetrom niso bile v prid, 
naredili prav vse, da požar 
čim prej pogasijo. Zahvalju-
joč njihovi hitri pomoči, 
odlični organiziranosti in 
požrtvovalnosti pri večur-
nem gašenju je bila poleg 
tega, da nihče ni bil poško-
dovan, preprečena še večja 
gmotna škoda, ki bi nastala, 
če bi se požar razširil na 
glavno skladišče," so pouda-
rili v Sportini.

Sto gasilcev nad 
močan požar
Sredi julija je v skladiščnih objektih Sportine v 
središču Radovljice izbruhnil močan požar. Na 
intervenciji, s katero so ogenj najprej omejili in 
nato tudi pogasili, je sodelovalo sto gasilcev iz 
radovljiške gasilske zveze in okolice.

Materialna škoda je velika, saj sta do tal pogoreli dve 
skladiščni stavbi z vsem, kar je bilo v njiju. / Foto: Gorazd Kavčič

Požar je bil tako silovit, da ga je bilo mogoče videti tudi iz 
okoliških krajev. / Foto: Blaž Keršič, PGD Radovljica
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Matjaž Klemenc

Kako se spominjaš najtežjih 
časov koronavirusa, ko ni 
bilo pouka in skupnih tre-
ningov?
Na začetku ukrepov je bilo 
glede šole manj dela. Po 
nekem času sem začela 
pogrešati razlago in prijatel-
je. Ko so se prenehali skup-
ni treningi, sem si vzela 
malo odmora. Ko sem zače-
la individualno trenirati, ni 
bilo težav. V veliko pomoč 
pri samostojnem treningu 
mi je bila mami, ki je sama 
atletska trenerka. 

Poleg šole si uspešna tudi v 
športu, točneje v smučar-
skem teku in atletiki. Kdaj si 
začela resno trenirati?
Ne spomnim se, s katerim 
športom se je začelo. Lahko 
pa rečem, da mi je bil šport 
že položen v zibko, saj izha-
jam iz športne družine. 
Starša sta bila tista, ki sta 
me vključila v čim več različ-
nih športov, kar mi je omo-
gočalo razvijanje na vseh 
področjih. Resno ukvarjanje 
s športom se je začelo v dru-
gi polovici osnovne šole. 
Športa, ki sta bila na začetku 
enakovredna pri treniranju, 
sta bila tek na smučeh in 
atletika.
 
Kateri šport ti je sedaj na 
prvem mestu?
Zagotovo tek na smučeh, 
kjer dosegam najboljše 
rezultate. Za razliko od atleti-
ke imam v teku na smučeh 
na mednarodnem nivoju več 
možnosti za dober rezultat. 

Trening atletike je zelo dob-
rodošel pri smučarskem 
teku.
Se popolnoma strinjam. 
Poizkušam čim bolje uskla-
jevati treninge smučarskega 
teka in atletike. 

Katere razdalje ti najbolj 
odgovarjajo?
Najbolje se znajdem na dol-
gih tekih, tistimi nad tisoč 
metrov. Na stadionu mi naj-
bolj odgovarja tek na tri 
tisoč metrov. Uživam tudi 
na krosih in gorskih tekih.

Kaj imaš raje pri teku na 
smučeh, prosto ali klasično 
tehniko?
Malo boljša sem v prosti 
tehniki. Klasična tehnika se 
v smučarskem teku ohran-

ja, zato je treba obe tehniki 
trenirati enakovredno. Tudi 
pri teku na smučeh sem 
trenutno boljša na daljših 
razdaljah, a se dobro znaj-
dem tudi v sprintih.

Kako ti ležijo »suhi trenin-
gi« smučarskega teka?
Treningi na rolkah so dru-
gačni, a še najbolj podobni 
smučarskemu teku. Trener-
ji so zadolženi, da teh tre-
ningov na rolkah ni preveč. 
Na rolkah smo poleti dva-
krat do trikrat na teden. Tre-
niramo pa tudi na kolesu, 
tečemo, delamo vaje za moč 
in hodimo v hribe. Sama to 
dopolnjujem z atletskimi 
treningi in drugimi aktivno-
stmi. Treningi so zelo raz-
noliki, kar mi ustreza.

Prej si omenila gorski tek, 
kjer prav tako dosegaš odlič-
ne rezultate.
Moja mami je bila odlična 
gorska tekačica. Predstavila 
mi je disciplino, ki mi je bila 
zanimiv izziv. Kljub temu 
da se za gorske teke posebej 
ne pripravljam, dosegam 
dobre rezultate. Za to disci-
plino je treba imeti veliko 
kondicije in trme.

Pred leti smo te našli tudi 
med rezultati pri športnih 
plezalcih.
Že kot otrok sem zelo rada 
plezala po drevesih in moja 
želja je bila, da se preizku-
sim tudi v tej športni pano-
gi. To je bilo že v prvem raz-
redu. Udeleževala sem se 
tekem Zahodne lige in 

iRCC. Na tekmah državnega 
nivoja nisem nastopala. 
Doma imam eno mini ste-
no, tako da se je večkrat z 
veseljem lotim. 
  
Kje vidiš svoje rezerve?
Zagotovo v količini trenin-
ga. Skupno na teden opra-
vim pet treningov. Eden do 
dva treninga sta atletska, 
ostalo so treningi za tek na 
smučeh. Če gledam svojo 

prvo disciplino, smučarski 
tek, so rezerve praktično 
povsod, tako v tehniki, 
moči, hitrosti kot vzdržlji-
vosti.

Kaj so tvoje prednosti pred 
tekmicami?
Moja prednost je ta, da če si 
postavim neki cilj, ga po 
večini tudi dosežem. Na cilj 
se znam fokusirati.

Bi katerega od trenerjev pos-
tavila v ospredje?
Imela sem veliko število tre-
nerjev. Če moram koga 
posebej omeniti, bi na prvo 
mesto postavila mami, ki mi 
pomaga vse usklajevati. 
 
Uspeh, ki bi ga postavila na 
prvo mesto?

V teku na smučeh bi v 
ospredje postavila letošnjo 
zmago na mednarodni tek-
mi Skiri Trophy, v kategoriji 
U16. To je bivši Pokal Topo-
lino. Glede smučarskega 
teka bi dodala še uvrstitev na 
mladinsko svetovno prvens-
tvo (kategorija U20), kjer 
sem tekmovala s precej sta-
rejšimi tekmovalkami. 
Odmevnega rezultata tu 
nisem dosegla, a sem dobila 

kopico novih izkušenj. V 
atletiki imam veliko dobrih 
rezultatov na državnem 
nivoju tako na stezi kot na 
krosih in v gorskih tekih.
 
Za katero srednjo šolo si se 
odločila?
Vpisala sem se na Gimnazi-
jo Jesenice, na športni odde-
lek. S tem bom lahko še 
naprej usklajevala šolo in 
šport. Mislim, da z dobro 
organizacijo ta preskok ne 
bo težaven.
 
Kaj si v prihodnosti želiš 
doseči v športu?
V prihodnosti si želim v 
smučarskem teku tekmova-
ti in dosegati dobre rezulta-
te na najvišjem nivoju tek-
movanj. 

Na prvem mestu tek na smučeh
Radovljičanka Lucija Medja je članica Atletskega kluba Radovljica in Tekaško smučarskega kluba Bled. Lucija ni dobra samo v atletiki in smučarskem 
teku. Odlično se znajde tudi v šolskih klopeh, saj je vseh devet razredov osnovne šole končala z odličnim uspehom.

Lucija Medja

Pred poletnim odmorom velja omeniti še dve atletski tek-
movanji. V Celju je potekalo prvenstvo Slovenije za člane in 
članice, v Novem mestu pa prvenstvo Slovenije za starejše 
mladince in starejše mladinke. Na obeh prvenstvih so na 
stopničke stopili člani Atletskega kluba Radovljica. V Celju je 
bila Neja Omanovič tretja v troskoku, v Novem mestu pa 
Rok Makuc prvi v skoku v daljino.

Atletika

Uspešen nastop Makuca in Omanovičeve

Odigrana sta bila dva turnirja v prstometu, v Begunjah in v 
Kropi. V Begunjah, igralo se je na travi, je nastopilo 40 igral-
cev in igralk. V finalu je Marjan Kolenc iz Ljubljane premagal 
Braneta Hacena iz Letenic pri Kranju. V boju za bron je Lju-
bljančan Boris Purkart premagal Angelco Kranjc iz Kamne 
Gorice. V Kropi se je pomerilo 20 mešanih parov. Zmage sta 
se veselila Mojca in Jože Mrgole, ki sta bila v finalu boljša od 
para Vanja Osterman - Milan Černota. V tekmi za tretje 
mesto sta Brigita in Ivan Kern premagala dvojico Martika 
Horvat - Hinko Sajovic.

Prstomet

Turnirja v Begunjah in v Kropi

»Najbolje se znajdem na dolgih tekih, tistih nad 
tisoč metrov. Na stadionu mi najbolj odgovarja 
tek na tri tisoč metrov. Uživam tudi na krosih in 
gorskih tekih. Moja prednost je ta, da če si 
postavim nek cilj, ga po večini tudi dosežem.  
Na cilj se znam fokusirati.« 

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA
NADGRADITE POLETJE Z BOGATO OPREMO

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 7,8 – 5,3 l/100 km. Emisije CO2: 188 – 139 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOx: 0,0181 - 0,0553g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0004- 0,00092g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,01 – 0,86. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 4.000 € (z DDV), ki velja za Nissan Qashqai  1.3DIG 160 N-CONNECTA LE s kovinsko barvo iz zaloge. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30.9.2020 
oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Akcija traja od 1.7.2020 do 30.9.2020 oziroma do razprodaje zalog v vseh pooblaščenih servisih Nissan. Kupcu ob nakupu novega Qashqaia preko Nissan financiranja pripadajo brezplačni 
strešni nosilci kataloške št. KE732-4E510 oz.  KE730-4E510 in strešni kovček  kataloške št. KE734-480BK. ***Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai, velja z Nissan Financiranjem z akcijo CashPlan. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške 
garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ****NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 
Ljubljana. Več na www.nissan.si.
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Letno kopališče v Radovljici je odprto še do konca avgusta, 
in sicer med delavniki od 10. do 18. ure in od 18.30 do 20. 
ure zvečer za rekreacijsko plavanje, ob sobotah in nedeljah 
pa od desetih dopoldan do sedmih zvečer. 

Plavanje

Bazen odprt do konca meseca
Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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 montaža

Hernec, d.o.o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

Marjana Ahačič

Sis tem,  po imenovan 
Gorenjska.bike, tako vklju-
čuje skupaj 43 postaj, na 
katerih je v petih zgornjego-
renjskih občinah na voljo 
245 koles, od tega jih ima 
nekaj več kot polovica 
pomožni električni motor. V 
občini Radovljica je nameš-
čenih pet postaj: v Radovljici 
na parkirišču nasproti knjiž-
nice (Radovljica center) in 
na Gradnikovi cesti (Radov-
ljica zahod), v Lescah pri 
železniški postaji (Lesce 
center) in pri vrtcu (Lesce 
sever) ter v Begunjah pri 
avtobusni postaji (Begunje 
center). Na njih je na voljo 
skupaj 32 koles, od katerih 
je 20 električnih. Sistem, 
poimenovan Gorenjska.
bike, je začel delovati 23. 
julija.
Uporabniki si kolo lahko 
izposodijo na katerikoli pos-
taji sistema Gorenjska.bike. 
Vsaka kolesarnica ima 
samopostrežni terminal, 
ključavnice in kolesa. Za 

uporabo je potrebna regis-
tracija v sistem, ki bo letos 
na voljo do novembra, in 
sicer 24 ur na dan. Veljavni 

ceniki, opis paketov in dru-
ge informacije glede upora-
be sistema so objavljeni na 
spletni strani www.gorenj-

ska.bike, načeloma pa je 
mogoča sezonska ali meseč-
na izposoja. Cena letnega 
paketa za izposojo navadnih 

koles je 25 evrov, petdeset za 
električna, cena mesečnega 
najema pa je deset evrov za 
navadna kolesa oziroma 
dvajset evrov za električna.
Uporaba, zagotavljajo pris-
tojni, je preprosta, izposoja 
in vračilo kolesa vzameta 
nekaj trenutkov. Uporabni-
ški račun je mogoče ustvari-

ti s spletno prijavo ali s 
pomočjo mobilne aplikacije 
mobiln.si. Vsa navodila za 
uporabo sistema za izposojo 
koles lahko uporabnik pri-
dobi ob registraciji ali na 
uradni spletni strani siste-
ma. Pri vračilu kolesa upo-
rabnik kolo zgolj potisne v 
ključavnico in preveri, da je 
vračilo uspešno zaključeno.
Na uradnem odprtju siste-

ma v Begunjah so kolesa 
preizkusili tudi župani ozi-
roma podžupani vseh v sis-
tem vključenih občin. Sis-
tem je v celoti proizvod 
domačega znanja, so pove-
dali na BSC Kranj, ki koor-
dinira projekt, katerega cilj 
je, kot poudarjajo na Občini 
Radovljica, predvsem obča-

nom in obiskovalcem omo-
gočiti na zdrav način urediti 
opravke, oditi na delo ali se 
rekreirati, jih spodbuditi k 
spremembi potovalnih 
navad, obenem pa obogatiti 
turistično ponudbo. Okoli 
pol milijona evrov vreden 
projekt se izvaja v okviru 
LAS Gorenjska košarica in je 
sofinanciran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Vzpostavili sistem izposoje koles
V drugi polovici julija je začel delovati enoten sistem izposoje koles v petih gorenjskih občinah: v Kranju, Radovljici, na Jesenicah, v Naklem in Tržiču. 
Uporabnikom je na 43 postajah v petih občinah na voljo skupaj 245 koles, več kot polovica s pomožnim električnim motorjem.

Uradno odprtje enotnega sistema izposoje koles v petih gorenjskih občinah so konec julija 
pripravili v Begunjah, kjer se je dogodka v imenu Občine Radovljica udeležil podžupan 
Miran Rems. / Foto: Gorazd Kavčič

Cilj projekta je predvsem občanom in 
obiskovalcem omogočiti na zdrav način urediti 
opravke, oditi na delo ali se rekreirati, jih 
spodbuditi k spremembi potovalnih navad, 
obenem pa obogatiti turistično ponudbo.

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je v začet-
ku poletja zaradi zaraščanja 
izvedla čiščenje vegetacije 
na območju gradu Kamen. 
Dela je opravil izbrani izva-
jalec agronom dr. Jan Bizjak 
skupaj z drugima članoma 
ekipe Servis dreves, plezal-
cema Borutom Škarjo in 
Anžetom Šanco.
Med odstranjenimi drevesi 
so prevladovali črni gabri, za 
katere je značilno, da so spo-

sobni uspevati v neverjetno 
zahtevnih in skromnih rast-
nih razmerah z malo rodo-
vitne prsti. Skupaj je bilo 
odstranjenih in odpeljanih 
približno sedemdeset kubič-
nih metrov drobne hlodovi-
ne in vejevja dreves, ki so se 
v gradu in njegovi neposre-
dni okolici razrasla v prejš-
njih desetletjih, je povedal 
dr. Bizjak.
Čiščenje je bilo zaradi izre-
dne krhkosti stene izvzeto 
le na jugovzhodnem delu 
stolpa ter na jugovzhodni 

skali, kjer so zaradi naselje-
nosti objektov pod njo žele-
li ohraniti varovalno funkci-
jo vegetacije.
"Čeprav na gradu že nekaj 
časa ne prebiva noben graš-
čak, pa to še ne pomeni, da 
na oziroma v njem ni nobe-
nega življenja. Ptiči pevci so 
njegovi glavni okoliški pre-
bivalci in obiskovalci in v 
času desetdnevnega dnevne-
ga čiščenja gradu je iz gnez-
da na jugovzhodni skali 
uspešno poletelo tudi pet 

mladih kosov. Mati kosovka 
jim je, zanimivo, gnezdo in 
dom postavila v travi skale, 
na kateri stoji grad," opisuje 
Jan Bizjak.
Čiščenje gradu in okolice 
je bilo svojevrstno doživet-
je, pravijo izvajalci, ne le 
zaradi zahtevnosti in nev-
sakdanjih razmer, ampak 
predvsem zaradi lepot in 
razgleda, ki ga grad kljub 
svoji okrnjeni veličini še 
vedno ponuja. "Vsi skupaj 
upajmo, da bo v prihodnjih 
letih grad dobil priložnost 

ne le za ohranitev obstoje-
čega stanja, ampak tudi 
delno obnovo, ki bi še 
nazorneje prikazovala veli-
čino in slavo, ki jo je eden 
najčudovitejših gradov na 
Slovenskem nekoč imel," 
poudarjajo.

Izvajalci so sicer v sklopu 
del obrezali tudi dva mogoč-
na oreha pred gradom. Nego 
orehov, čiščenje skal, na 
katerih stoji grad, ter njego-
vega obzidja oziroma sten 
so izvedli s pomočjo vrvne 
plezalne tehnike.

Grad Kamen ni več zaraščen
V začetku poletja so Jan Bizjak, Borut Škarja in Anže Šanca na gradu Kamen opravili zahtevno delo 
čiščenja vegetacije, ki se je v gradu in njegovi neposredni okolici razrasla v zadnjih desetletjih.

Zahtevno delo so strokovnjaki opravili s pomočjo vrvne 
plezalne tehnike.

Čiščenje gradu in okolice je bilo svojevrstno 
doživetje, pravijo izvajalci, ne le zaradi 
zahtevnosti in nevsakdanjih razmer, ampak 
predvsem zaradi lepot in razgleda, ki ga grad 
kljub svoji okrnjeni veličini še vedno ponuja.

Gozdarji pozivajo lastnike gozdov, naj kar se le da učinkovi-
to izvajajo zatiralne ukrepe za preprečevanje širjenja podlu-
bnikov. "Gozdarji ZGS napadena drevesa označujejo za 
posek ter lastnikom gozdov izdajajo odločbe. Za obvladova-
nje podlubnikov je najpomembnejše zagotavljanje pravoča-
snega poseka in odvoza neobeljenega okroglega lesa, nase-
ljenega s podlubniki, iz gozda," poudarjajo gozdarji. 

Lastniki naj redno pregledujejo gozdove
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TUDI LETOS
V JULIJU IN AVGUSTU

MED 18. IN 23. URO
V PARKU EVROPA

info: VisitKamnik
ŽivimKamnik
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Marjana Ahačič

Na vprašanje, ali je Radovlji-
čan ali Jeseničan, Boris 
Čebulj odgovori, da je bil res 
rojen na Jesenicah, kjer je 
tudi preživel mladost, a da 
že skoraj šestdeset let živi v 
Radovljici, zato se ima za 
Radovljičana in Predtržana.
Rodil se je 17. junija 1930 na 
Jesenicah v tedaj znani dru-
žini Čebulj; očetov stari oče 
je bil veletrgovec in krojač z 
delavnico, v kateri je bilo 
dvajset zaposlenih, ki so 
šivali v glavnem oficirske 
uniforme za balkansko voj-
sko. Dva mandata je bil tudi 

župan Jesenic. V družini so 
se rodili štirje sinovi, najsta-
rejši, že pokojni režiser 
Bojan Čebulj, Aleks, ki prav 
tako živi v Radovljici, Boris 
in najmlajši Mitja. "Oče je 
bil član društva Sokol, tako 
da ni čudno, da smo bili vsi 
štirje že kmalu zapisani 
športu."
Drsati se je naučil na začet-
ku vojne, ko je prvič videl 
tako imenovano ekshibicij-
sko tekmovanje v tem špor-
tu. Pri 13 letih je bil že v 
hokejski ekipi in sodeloval 
na tekmovanjih v Beljaku 
in Špitalu. In ko se je po 
vojni na Jesenicah s hoke-

jem začelo zares, je bil 
seveda zraven, od prvega 
občnega zbora leta 1947. Za 
člansko ekipo je igral do 
svojega 33. leta, kasneje pa 
je do sredine sedemdesetih 
v hokeju ostal kot sodnik. 
Še danes je član Hokejske-
ga društva Jesenice.
Dobro se spomni svojega 
osvojenega naslova z Jese-
nicami. "Bil zgodovinski, 
nepozaben," je povedal v 
pogovoru ob sedemdesetle-
tnici jeseniškega hokeja. Z 
Jesenicami je bil kar pet-
krat državni prvak, a tista 
prva osvojitev naslova pre-
kaša vse kasnejše, pravi. 

"Pot domov iz Beograda in 
sprejem na jeseniški želez-
niški postaji sta nekaj, kar 
se mi je vtisnilo v spomin 
za vse življenje. Od Brežic 
do Jesenic so nas pozdrav-
ljali, kot da smo prišli z 
Lune! Pred tekmo in po 
njej smo dobili številne 
telegrame, a tako veličast-
nega sprejema niti slučajno 
nismo pričakovali. Kdor 
česa podobnega ni doživel, 
mu je to težko opisati."
Leta 1968 je bil hokejski 
sodnik na zimskih olimpij-
skih igrah v Grenoblu, sodil 
je tudi na štirih svetovnih 
prvenstvih. "Lepo je bilo na 
tistih velikih tekmovanjih, 
čeprav se ne da primerjati s 
spektakli, kakršni so olim-
pijske igre postale v zad-
njem obdobju. Takrat je bil 
poudarek na športu, druže-
nju, tekmovanju, ne pa na 
šovu in poslu ... A stvari se 
spreminjajo, tako je življen-
je. Virus, s katerim se sooča-
mo zdaj, ga je malo ustavil 
in nam morda vendarle dal 
misliti, da je še kaj drugega, 
kar je več vredno kot denar 
– narava, spoštovanje, odno-
si ..." razmišlja.
Bil je tudi sicer družbeno 
aktiven. Ko je prišel z druži-
no živet v Radovljico, je pos-
tal prvi predsednik Krajevne 
skupnosti Radovljica in tudi 
občinske telesnokulturne 
skupnosti. Bil je tudi pred-
sednik poslovnega združen-

ja žičnic Slovenije, ki so ga 
oblikovali v času njegovega 
vodenja Koble. "Gorenjska 
je bila v tistem obdobju 
pojem smučarije ... Škoda, 
ker se je zdaj z zelenimi 
zimami vse spremenilo," 
razmišlja.
Danes čili devetdesetletnik 
po duši ostaja športnik. Zad-
nji nekaj let, pravi, sicer ne 
obuje več drsalk in tudi 
smuča ne več, še vedno pa 
rad sede na kolo in se odpra-
vi na krajšo turo, običajno 
po domači Radovljici, kjer v 
starem mestnem jedru živi 
tudi njegov leto dni starejši 
brat, prav tako športnik, 
smučarski trener in nekda-
nji dolgoletni tajnik Šport-

nega društva Radovljica 
Aleks Čebulj.
Športne dogodke redno in 
navdušeno spremlja, prav 
tako je pozoren na družbeno 
dogajanje okoli sebe. Zelo 
ga zanima tudi zgodovina, 
zato veliko bere in raziskuje. 
"Že več kot petdeset let 
živim v hiši v Predtrgu v 
krogu svojih najdražjih – s 
skrbno partnerico Magdo, 
hčerko Bojano in Darjo, ki 
sem jim za vso skrb in potr-
pežljivost globoko hvaležen. 
Deseto desetletje vidim kot 
izziv, ki se ga po svoje vese-
lim. Za to so krivi tudi naši 
hišni prijateljčki – kuža Neli 
in štiri muce," sklene svojo 
pripoved.

Po duši ostaja športnik
Boris Čebulj je že od rane mladosti zapisan športu. Z jeseniškim hokejskim klubom, katerega član je vse od ustanovitve pred več kot sedemdesetimi leti, 
je osvojil pet naslovov državnih prvakov. V začetku poletja je dopolnil devetdeset let, pa še vedno skoraj vsak dan sede na kolo.

Boris Čebulj / Foto: Gorazd Kavčič

Še vedno skoraj vsak dan sede na kolo. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Dejan Praprotnik je citrar, 
jamar in velik ljubitelj gora. 
"Vzpon na Triglav sem imel 
v mislih že kar nekaj časa, 
potem pa smo se s športni-
mi kolegi končno uskladili 
za termin in 'naročili' dobro 
vreme. Športni kolegi smo 
člani Jamarskega društva 
Carnium Kranj; Bojan Sta-
nek dobro pozna Slovensko 
smer, zato sem se predvsem 
z njim usklajeval za termin 
pohoda oziroma plezanja. 
Kolegi so mi bili v pomoč, 
ker so mi nesli ozvočenje in 
narodno nošo. Citre sem 
nosil sam v nahrbtniku celo 
pot. V skupini nas je bilo 
sedem in prav lepo smo bili 
usklajeni," je povedal 
Dejan. Za izhodišče ture so 
izbrali Aljažev dom v Vra-
tih, šli do vstopa v Sloven-
sko smer, naprej čez Bučar-
jev stolp in Prevčev izstop 
na Triglavske pode, mimo 
Kredarice in po grebenu na 
vrh Triglava. 

Na Triglav so prišli malo po 
13. uri. "Na vrhu nas je bilo 
približno trideset. Ko sem 
začel igrati, so prav vsi utih-

nili in prisluhnili zvokom 
citer. Bilo je veličastno in 
imel sem lep občutek zado-
voljstva in ponosa. Poleg 

planinske himne sem zai-
gral še melodije Veter, Rde-
či cvet, Cvetje v jeseni in 
Sestavljeno polko. Želel sem 
združiti čim več stvari, ki 
poudarjajo domovino. Ker je 
eden od možnih pristopov 
na Triglav ravno Slovenska 
smer, tako ni bilo druge 
izbire. Potem pa še narodna 
noša, citre in melodija Oj, 
Triglav, moj dom. Seveda ob 
razprostrti slovenski zastavi 
ob Aljaževem stolpu," je 
nepozabno izkušnjo podelil 
Dejan Prapotnik. Sestopili 
so čez Kredarico, mimo Sta-
ničevega doma in po Tomin-
škovi poti nazaj v dolino. 
Vse v enem dnevu.

Zven citer vrh Triglava
Dejan Praprotnik s Posavca je načrtovani pohod na Triglav s citrami uresničil v nedeljo, 26. julija. 

Na vrhu očaka je zaigral tudi planinsko himno Oj, Triglav, 
moj dom. / Foto: Aleksandra Božnar

»Ko sem začel igrati, 
so prav vsi utihnili in 
prisluhnili zvokom 
citer. Bilo je veličastno 
in imel sem lep 
občutek zadovoljstva 
in ponosa.«
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

Ivanka Korošec

Pred osmimi leti se je začel 
ukvarjati z jadralnim leten-
jem, v leški Aero klub ga je 
pripeljal Tone Čerin, takratni 
predsednik Aerokluba Lesce, 
sicer pa Alešev sosed z Bleda, 
kjer je prej živel. Jadralno 
letenje ga je tako zelo priteg-
nilo, da je začel tudi šolanje 
za motornega športnega pilo-
ta, ki je osnova za pridobiva-
nje poklicne licence.
Študiral je na strojni fakulteti 
v Ljubljani. Formalna stopnja 
izobrazbe za poklic pilota z 
zakonom ni predpisana, 
osnovna kvalifikacija za opra-
vljanje poklica je licenca 
poklicnega pilota letala. »Teo-
retična letalska izobraževanja 
v letalski šoli Adria Airways 
sem si plačeval sam ter nato 
uspešno opravil vse potrebne 
izpite na agenciji za civilno 
letalstvo v Ljubljani. Med štu-
dijem na fakulteti sem delal 
preko 'študenta', da mi je 
uspelo prihraniti za začetek 
poklicnega šolanja.«
S šolanjem je dobil potrebno 
teoretično znanje, kot je poz-
navanje aerodinamike in teo-
rije letenja, poznavanje letala, 
motorja in instrumentov, 
letalske konstrukcije in tipov 
letal, sistemov na letalih, poz-
navanje letalskih instrumen-
tov, navigacije, meteorologi-
je, zakonskih predpisov itd. 
Nato sledi sklop praktičnega 
šolanja, pred katerim mora 

vsak kandidat nabrati vsaj 
200 ur letenja. Rating za lete-
nje po instrumentih na leta-
lih je dodaten pogoj za leten-
je ponoči in v pogojih brez 
vidljivosti tal. Praktični del 
šolanja je opravil v Portorožu 
v letalski šoli Lipican Aer. 
Pred kratkim je dobil službo 
pilota pri slovenskem letal-
skem podjetju Aero4M, ki 
opravlja prevoze potnikov v 
poslovne namene po naroči-
lu. Tu je pred tem že prej dve 
leti delal v pisarni kot inženir 
zemeljskih letalskih operacij, 
pomagal je pri izdelavi priro-
čnikov, pridobitvi posebnih 
dovoljenj in podobno. Piloti-
ra tip letala Embraer 135/145 
za 50 potnikov. 
V Sloveniji je okoli 300 pro-
metnih pilotov, ki so zapos-
leni večinoma v tujini, a so 
zdaj zaradi koronakrize 
večinoma ostali brez služb. 

Tudi sam je trenutno na 
čakanju, prej pa je veliko 
letel po Franciji, zlasti na 
nekaterih rednih linijah za 
Air France, ter prevažal raz-
lične športne ekipe. Njegov 
poklic ni ravno lahek. Pilot 
mora biti komunikativen in 
prilagodljiv in imeti potre-
ben občutek za delo z ljud-
mi. Pri svojem delu mora 
biti dosleden, natančen in 
sposoben pravilnega in pra-
vočasnega ukrepanja v izre-
dnih situacijah. Zaradi čim 
boljše kakovosti dela se 
mora nenehno izpopolnje-
vati.
Kljub čakanju na delo je 
Aleš zelo zaposlen. V Aero 
klubu Lesce lahko sprošča 
svojo strast do letenja. »Jad-
ralno letenje je seveda čisto 
drugačno kot letenje v veli-
kih letalih. V klubu se dosti 
ukvarjamo tudi z obnavljan-

jem starejših letal ter redno 
nadgrajujemo in vzdržuje-
mo svojo tehniko. Zdaj 
obnavljamo letalo Piper 
Super Cub, ki bo predvido-
ma poletelo letošnjo jesen.«
»Takoj, ko je vlada sprostila 
ukrepe za preprečevanje šir-
jenja virusa, smo na letališ-
ču v Lescah spet začeli izva-
jati turistične lete, sicer ne 
toliko kot pred krizo, a se 
situacija iz dneva v dan izbo-
ljšuje.« Pred kratkim so ob 
zaključku pouka poleteli z 
učenci in starši dveh petih 
razredov iz radovljiške osno-
vne šole. »V zraku so vsi 
zares uživali. Vozili smo jih 
z dvema letaloma cessna 
172, ki sta namenjena za 
tovrstne polete, v kabini je 
prostora za tri potnike ter 
seveda pilota. Tako smo nad 
našo občino v dveh dnevih 
poleteli kar 31-krat, da so 
lahko poleteli vsi učenci, nji-
hovi starši in učiteljice.«
25-letni Aleš je tudi glasbe-
nik. »Igram tolkala, brat 
harmoniko, sestra pa flavto. 
Dokončal sem nižjo glasbe-
no šolo pod vodstvom prof. 
Martina Janežiča. Leta 2009 
sen se pridružil Pihalnemu 
orkestru Lesce. Kakšno vajo 
zaradi letenja izpustim, za 
nastope pa si vedno vza-
mem čas.« 
Njegova strast sta torej glas-
ba in letenje. »Poudarek je 
na letenju!« je smeje zaklju-
čil Aleš.

Leteti kot ptica
Človeka že iz pradavnine spremlja večna želja – leteti kot ptica. Tudi Radovljičan Aleš Janša je že kot 
majhen otrok občudoval letala v zraku. Pritegnila so ga tako zelo, da je svoje želje zmogel uresničiti, 
in postal je pilot.

Aleš Janša / Foto: osebni arhiv

Matjaž Klemenc

Koronavirus je marsikatero 
stvar postavil na glavo in 
tudi najbolj priljubljena 
igra z žogo, nogomet, ni 
nobena izjema. Nogometa-
ši v članski 1. slovenski ligi 
so do konca odigrali prven-
stvo. Ostale lige so bile pre-
kinjene. Članska ekipa 
Šobec Lesce je bila po deset-
ih odigranih tekmah druga 
v 1. gorenjski ligi, le z dve-
ma točkama manj od Škofje 
Loke. Na skupni lestvici 1. 
gorenjske lige so bili kadeti 
in mladinci Šobec Lesce 
premočno prvi. Prvi najbli-
žji zasledovalki Škofja 
Loka-Medvode in Viso-
ko-Preddvor sta zaostajali 
za 21 točk. Selekcija U15 je 
bila med štirinajstimi eki-
pami v zlati sredini, na 
osmem mestu. Mlajši dečki 
U13 so nastopili v skupini A 
gorenjske lige in osvojili 
prvo mesto, s točko več od 
ekipe Bleda. 
Takoj, ko je z najvišjih orga-
nov Republike Slovenije pri-
šlo dovoljenje, so se v Les-
cah začeli treningi za selek-
cije U15, kadete, mladince 
in člane. Zelo hitro so se jim 
pridružile selekcije od U13 
in navzdol. Seveda je bilo 
treba upoštevati vsa navodi-
la za izvajanje treningov v 
izrednih razmerah. V Nogo-
metnem klubu Šobec Lesce 
so bili veseli novice iz Nogo-
metne zveze Slovenije, po 
kateri bodo člani igrali v 3. 
slovenski ligi, mladinci in 
kadeti, ki imajo skupno les-
tvico, pa v 2. slovenski nogo-
metni ligi. Člani so prejšnjo 
nedeljo že odigrali uvodno 
tekmo. Gostovali so pri Pos-
tojni in tekmo izgubili s 5 : 
1. Ta konec tedna gostujejo 
pri ekipi Tinex Šenčur. Zad-

njo soboto v mesecu bodo 
odigrali prvo domačo tek-
mo. V goste jim prihaja 
kranjska Sava. 
Trener članske ekipe ostaja 
Andrej Jožef. V ekipi je 
nekaj novih obrazov. Že 
pozimi se je z Bleda vrnil 
Tadej Fermišek. V istem 
obdobju je z Grosuplja pre-
stopil Nal Strajnar. V matič-
ni klub sta se vrnila Erazem 
Kamšek in Matic Bertoncelj. 
Seznam še ni dokončen, saj 
se prestopni rok konča 
konec avgusta. Glavni cilj 
ekipe je obstanek v ligi. 
Podobni cilj na skupni les-
tvici imajo tudi kadeti in 
mladinci. Mladince bo treni-
ral Andrej Jožef, kadete pa 
Peter Zupan. Po besedah 
predsednika kluba Darka 
Marolta se za mladince ni 
bati, kadetom pa manjka 
malce kvalitete. Selekcijo 
U15 bo še naprej vodil 
Andrej Jožef. Za razliko od 
lanske sezone si želijo borbo 
za vrh tabele v gorenjski ligi, 
kljub temu da je nekaj igral-
cev šlo v močnejše sredine. 
Selekcijo U13 bo vodil Dejan 
Notersberger. Selekcija U13, 
podobno kot selekciji U12 in 
U11, štarta na najvišje mes-
to. Nižje selekcije – U10, 
U9, U8 in U7 – bodo igrale 
različne turnirje. Vse štiri 
naštete selekcije imajo po 
dve ekipi, z namenom, da 
vsi igralci dobijo priložnost 
za igranje. 
Klub še naprej sodeluje z 
osnovnimi šolami Radovlji-
ca, Lesce, Begunje in Moš-
nje. Za te igralce bodo orga-
nizirani različni turnirji in 
perspektivni bodo dobili pri-
ložnost, da se pridružijo 
leškemu nogometnemu klu-
bu. Krožke po teh štirih 
omenjenih šolah bo enkrat 
tedensko vodil Andrej Jožef.

Cilj obstanek v ligi
Članska ekipa Šobec Lesce je svoj debi v tretji 
slovenski ligi dočakala v Postojni.

Zavod za izobraževanje odra-
slih Radovljica praznuje 20 
let. To so bila turbulentna 
leta, polna trdega dela in raz-
ličnih izzivov.  Ponosni smo, da 
nam je uspelo zgraditi sodo-
bno,  odraslim prijazno šolo. 
Izvajamo triletne poklicne 
programe,  štiriletne strokov-
ne programe ter priprave na 
splošno maturo. Izobraževanje 
poteka  v naših učilnicah na 
Kranjski cesti 2a.  V  programe 
izobraževanja se vključujejo 
mlajši odrasli in malo manj 
mladi odrasli, vsi z istim ciljem 
– pridobiti novo  izobrazbo ali 
dokončati  izobraževalni pro-
gram in s tem izboljšati svoj 

status na trgu dela. S poukom 
vedno začenjamo zadnji teden 
septembra. Tudi letos ne bo 
nič drugače. Če nam epidemi-
ološka situacija ne bo dovo-
ljevala izvajati klasičnih preda-
vanj, se bomo   preseli na splet.
Edina stalnica v življenju so 
spremembe, ki poganjajo naš 
vsakdan. Če ste se odločili, da 
naredite korak naprej, da kon-
čate izobraževalni program, da 
se prekvalificirate ali spreme-
nite poklic, se nam pridružite. 
Naša prednost so prijazni uči-
telji, kvalitetna učna gradiva in 
stimulativno učno okolje. Izde-
lamo vam osebni izobraževalni 
načrt ter določimo  okvirni ter-

min zaključka izobraževanja. Z 
vašo energijo in našo podporo 
boste opravili vse učne obvez-
nosti v dogovorjenem roku in 
dosegli zastavljen cilj. Več o 

programih, ki jih izvajamo, na 
www. zavodradovljica.com. 

Direktorica
Margareta Mihelič

20 let izobraževanja odraslih

Kranjska cesta 2a, 4240 Radovljica
0 4 5  3 0  3 8  3 0 ,  0 4 1  6 6 7  9 9 0
i n f o @ z a v o d r a d o v l j i c a . c o m 

Izberite si program, ki vam ustreza,  
in si postavite nov cilj.

PREDŠOLSKA VZGOJA

PREDŠOLSKA VZGOJA – poklicni tečaj

LOGISTIČNI TEHNIK

EKONOMSKI TEHNIK

MATURITETNI TEČAJ – matura za 21-letnike

BOLNIČAR-NEGOVALEC

TRGOVEC

INFORMACIJE IN VPIS 

od ponedeljka do petka med 9.00. in 12.00  
ter od ponedeljka do četrtka od 16.00 do 17.30.

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE
 ODRASLIH RADOVLJICA 
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PETJE
klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna

KITARA
klasična, električna in bas kitara

HARMONIKA
 klavirska in diatonična

KLAVIR

MUZIČARNA 
GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

www.muzicarna.com 
klemen.torkar@gmail.com 

041 607 451

TUDI V LJUBLJAN
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Marjana Ahačič

Že konec junija so v prosto-
rih Čebelarskega centra 
Lesce odprli razstavo z nas-
lovom PUM Fiction, 
CO-VID razlike. Nastala kot 
letni izbirni projekt Projek-
tnega učenja mlajših odra-
slih (PUM-O), ki deluje v 
okviru Ljudske univerze 
Radovljica.
Kot pojasnjujejo na LUR, je 
projekt ena izmed oblik 
dela v Projektnem učenju 
mlajših odraslih. Udeležen-
ci ga oblikujejo sami, teme-
lji pa na njihovih idejah in 
interesih.
"Za letošnji letni projekt so 
se pumovci odločili, da se 

pridružijo izzivu poustvarja-
nja znanih umetnin. Morda 
ste ta trend zasledili že na 
družabnih omrežjih, saj se 
je pod okriljem muzeja 
Getty močno razširil," pojas-
njujejo odločitev za projekt. 
Svoje sledilce so pozvali, naj 
poustvarijo znana umetniš-
ka dela in tako preverijo svo-
jo izvirnost. Navodila so še 
dodatno prilagodili in 
ustvarjalnost razširili tudi 
na znane filmske prizore, 
na svet glasbe oziroma pod-
ročje, ki jih je pritegnilo. 
"Vsak prizor smo si zamisli-
li tudi skozi oči obdobja 
karantene. Namesto ene 
imitacije smo tako projekt 
razširili na dve. Prva je bila 

realna uprizoritev, druga pa 
uprizoritev tega istega prizo-
ra v času epidemije." 
Razstava bo na ogled do 
konca avgusta. "Upamo, da 
vsak prepozna vsaj nekaj 
prizorov in da boste ob raz-
stavi uživali vsaj pol toliko, 
kot smo mi med celotnim 
potekom projekta," so pove-
dali ob odprtju.

Umetnine skozi oči mladih

Ivanka Korošec

V prejšnji številki Deželnih 
novic smo brali o Hugu 
Robleku, znanem radovljiš-
kem lekarnarju in planincu, 
ki je umrl pred stotimi leti, 
kot edina smrtna žrtev poži-
ga Narodnega doma v Trstu. 
Prav je, da se ob tem spom-
nimo tudi njegove vnukinje, 
ki je dolga leta živela v Rado-
vljici. To je bila Meta Rojnik.
Rodila se je leta 1940 v Moj-
strani, v okolici so jo poznali 
kot Požgancovo Meto. 
Osnovno šolo je obiskovala 
na Dovjem, gimnazijo na 
Jesenicah, učiteljišče v Tol-
minu. Prvo službo je dobila 
na Jesenicah, pozneje si je 
ustvarila družino in dom v 
Radovljici. Leta 1986 je 
dobila službo na osnovni 
šoli v Lescah in s tem se ji je 
izpolnila velika želja. Iz učil-
nic se namreč vidi narav-
nost na Stol na eni strani in 
na Triglav in Julijce na dru-
gi. Postala je članica Planin-
skega društva Radovljica in 
začela aktivno delovati v 
njem, bila je tajnica in člani-

ca upravnega odbora. Sode-
lovala je tudi v planinskem 
krožku na šoli. 
Upokojila se je leta 1996 in 
planinstvo jo je tedaj še bolj 
pritegnilo. Ljube so ji bile 
malo obiskane, odmaknjene 
gore. Rada je pomagala v 
mladinskem odseku, skrbe-
la je za izvedbo planinskih 
taborov in tudi za najmlajše 
planince v vrtcih. Dolgo o 
svojem poreklu ni vedela 
ničesar, leta 2000 pa je pri 
urejanju nekih dokumentov 
po naključju izvedela, da je 
bil njen oče Oskar Pogačnik, 
ki je padel leta 1942 kot 
borec Jelovške čete, neza-
konski sin Hugona Robleka. 
Morda je podedovala ljube-
zen do gora in narave po 
slavnem predniku. Ponosna 
je bila nanj, saj je poleg vse-
ga drugega skupaj z Jako-
bom Aljažem postavil teme-
lje slovenskemu planinstvu. 
Umrla je leta 2008, pokopa-
na je na Blejski Dobravi. 
V Radovljici živi tudi njen 
sin Bor Rojnik z družino. 
Njegovi otroci so Roblekovi 
prapravnuki.  

Roblekova vnukinja

Meta Rojnik je po svojem starem očetu 
podedovala ljubezen do gora.

Peter Kolman

Rok Sitar se je rodil v druži-
ni v Ljubnem, kjer je bila 
doma kolarska obrt. Že kot 
otroku se mu je dogajanje in 
delo v delavnici zdelo sila 
zanimivo. Mojstrstvo obli-
kovanja in ljubezen do lesa 
sta mu zlezla pod kožo, tako 
da je opravil mojstrski izpit 
iz kolarstva. Danes ne pozna 
nikogar več s tem izpitom, 
pa tudi težko bi našli koga, 
ki bi bil še vešč te obrti. 
»Enkrat mi je nekdo prinesel 
pokazat kosišče, ki ga je sam 
izdelal, in me vprašal, ali je v 
redu narejeno. Rekel sem 
mu, za šoferja odlično, če bi 
pa delal kolarski izpit, je pa 
vprašanje, ali bi ga naredil.«
Rok Sitar se je na Spodnji 
Otok preselil leta 1954, kjer 
sta na kmetiji živela sorodni-
ka brez otrok. »Pri nas sva 
bila dva. Teta Rozala je rekla 
očetu: Rok, ti imaš dva fanta, 
naj eden pride k nam. In tako 
od takrat živim tu.«
Iskrivi devetdesetletnik je 
imel vse življenje opravka z 
lesom. Najprej se je zaposlil 
v podjetju Gorenjc, potem v 
avtokleparstvu v Ljubljani, v 
Tiu in v zadrugi v Zapužah. 
»Leta 1957 sem začel delati v 
Elanu. V zadrugi smo se 
pogovarjali, da bi imel ser-
vis. Pa pravi Rudi Finžgar: 
oh, Rok, en voz nam še 
naredi, da bomo drva vozili 
ljudem, pa pridi k nam v 
Elan. Takrat je bilo tudi bolj 
domače. Vsa leta, kar sem 
hodil v Elan, smo se dobro 
razumeli, pa tudi nobenih 
težav nisem imel, saj sem 
toliko znal, da sem lahko 
rešil vse situacije. Rad sem 
hodil v službo.« Kot sam 
pravi, je bil v Elanu 33 let 
'čez les'. To pomeni, da je 
bil oddelkovodja priprave 
lesa, kamor so spadali raz-
rez lesa, skladišče lesa, 
zabojarna, sušilnica, tempe-

rirnica in priprava asortima-
na za celotno tovarno. Les se 
je obdeloval za izdelavo 
smuči, telovadno orodje ter 
čolne. 
Les in delo z njim sta ga 
poleg kmetije spremljala 
tudi doma. Kolarstvo je v 
obdobju njegovega poklic-
nega dela mirovalo, kar pa 
se je kakih 15 let nazaj spre-
menilo. »Rečeno je bilo, da 
kolarstvo propada, a ni res. 
Danes so mojstri, ki obvla-
dajo ta posel, še posebej 
iskani. Ljudje me iščejo, da 
bi naredil marsikateri izde-
lek iz lesa, a žal veliko več ne 
morem. Sem se pa odločil, 
da bom nekaj naredil za zak-
ljuček svojega mojstrskega 
ukvarjanja z lesom.« Kar 
nekaj časa je namenil, da je 
precizno in na roke izdelal 
leseno kolo. Kot pravi, je 
kolesa zelo rad delal. »Že ko 
sem se začel učiti, sem ga že 
znal narediti,« pravi. 
»Nekoč nismo bili tako 
usmerjeni v samo eno delo. 
Vsi obrtniki smo delali veli-
ko stvari. Če pri kom krava 

ni mogla striti, so prileteli k 
nam, da smo šli pomagat. 
Če žaga ni rezala, smo jo 
nabrusili ... Šele danes 
vidim, kako je kolarska obrt 
široka, če jo obvladaš. Ker 
sta bili pri nas obrt in delav-
nica doma, so se k nam zate-
kli klepar, sodar … Je klepar 
prišel, se usedel pri peči in 
popravljal. Gledal sem in se 
tako naučil še kleparstva. Ko 
je prišel delat sod, sem se 
naučil tudi izdelava soda,« z 
veseljem pripoveduje Rok 
Sitar, ki je še danes vsestran-
ski mojster. »Zelo sem se 
rad učil, danes pa težko koga 
pripraviš, da bi se učil obrti.« 
Za domače potrebe je nare-
dil tudi dva zapravljivčka.
Pred dvema letoma in pol 
mu je umrla žena, ga pa 
redno obiskujejo sin in vnu-
ki, ki zanj poskrbijo. »Veli-
kokrat me ljudje vprašajo, 
ali sam kuham. Pravim, da 
ja, samo da jaz bolj pečem. 
Sem pa že prej bil rad v 
kuhinji. Že pri mami doma 
sem 'na šverc' kakšno jajce 
ocvrl,« pove. 

Vsa leta je bil Rok dejaven 
tudi v kraju. Prejel je priz-
nanje za sedemdeset let 
aktivnega udejstvovanja pri 
gasilcih. Veliko projektov 
pa mu je uspelo izpeljati 
tudi v okviru krajevne sku-
pnosti, katere predsednik je 
bil več let. Z vztrajnostjo 
mu je uspelo, da so obnovi-
li cerkvico na Otoku. A pou-
darja, da je za vsako tako 
delo potrebnih več, en sam 
ne bi mogel veliko narediti. 
Še vedno je ves čas aktiven. 
»Imam drva za žagati in 
cepiti. Sem naredil prešo, 
svoj tip. Potem se je nekaj 
polomilo, sem pa naredil še 
hidravlični cepilec za drva, 
da si olajšam delo. Čisto 
enostavno,« pravi. Za vsak 
problem poskuša najti reši-
tev. Že v mladosti si je oro-
dje, stružnico in žage izde-
lal kar sam. In ko danes 
pogledamo v njegovo delav-
nico, vedno najdemo kak 
kos lesa, ki ga je treba obde-
lati. Tokrat izdeluje lesene 
obešalnike, saj še vedno kaj 
naredi, če ga kdo prosi.

Kolesa je rad izdeloval
Dandanes ročna obrt pridobiva vrednost, a le malo je še izučenih mojstrov obrti, kot je Rok Sitar. V 
začetku avgusta je dopolnil devetdeset let in še vedno gre v delavnico, kjer ustvarja iz lesa. 

Rok Sitar / Foto: Bojan Kolman

Že dvajseto leto zapored se v Kamni Gorici društva povezu-
jejo v pripravi največjega dogodka v vasi – Langusovih dni. 
Langusovi dnevi so se začeli z razstavo, ki ponuja vpogled v 
preteklih 19 let ustvarjanja, športa in kulture, ki vsako leto 
zaznamuje konec poletja v Kamni Gorici. Krajevni praznik 
so krajani pred dvajsetimi leti posvetili rojaku, slikarju Mate-
vžu Langusu. Letos bo dogajanje nekoliko okrnjeno. Ne bo 
kulturnih dogodkov v notranjosti, družabnega srečanja ter 
Langusovega teka, ostali dogodki na prostem pa bodo izve-
deni. Tako bo že 22. avgusta na športnem igrišču pokal 
Kamne Gorice v prstometu, 29. avgusta pa bo Kamna Gori-
ca gostila slikarje iz različnih krajev, ki bodo ustvarjali v vasi. 
Dan kasneje se bodo domačini podali na pohod v Radovlji-
co. V soboto, 5. septembra, bodo ustvarjalne delavnice pote-
kale na več lokacijah v vasi, ustvarjalo pa se bo tudi letos z 
različnimi materiali. Na ta dan bo ob 11. uri tudi voden ogled 
Kamne Gorice, ogledati pa si bo možno tudi Muzejsko hišo 
Mežnarija. Popoldan ob 15. uri bo Otroški Langusov tek, v 
Domu Krajanov pa bo na ogled razstava del 20. Slikarske 
kolonije. Zaključni dogodek bo pod vaško lipo v soboto, 12. 
septembra, ko bosta ob 17. uri podelitev krajevnih priznanj 
ter koncert MePZ Lipnica. 

Jubilejni Langusovi dnevi

»Vsak prizor smo si 
zamislili tudi skozi oči 
obdobja karantene. 
Namesto ene imitacije 
smo tako projekt 
razširili na dve.«
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Zanimivosti

Marjana Ahačič

Ob občinskem prazniku, ki 
ga Radovljica praznuje v spo-
min na ustanovitev Cankarje-
vega bataljona 5. avgusta 
1941 na Jelovici, je na Vodiški 
planini pri Partizanskem 
domu Združenje borcev (ZB) 
za vrednote NOB Radovljica 
tokrat pripravilo le manjšo 
slovesnost s podelitvijo priz-
nanj članom in drugim zas-
lužnim posameznikom. 
Prejeli so jih: Slavko Zalo-
kar, prostovoljec, priznanje 
ZB za vrednote NOB Rado-

vljica; Stojan Matelič priz-
nanje za praporščake ZB 
za vrednote NOB Sloveni-
je; Pevski zbor Triglav sre-
brno plaketo ZB za vredno-
te NOB Slovenije, Jože 
Sodja,  župan Občine 
Bohinj, srebrno plaketo ZB 
za vrednote NOB Sloveni-
je; Martin Gorišek, tajnik 
KO ZB za vrednote NOB 
Bohinj, zlato plaketo Zveze 
združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije.
Ker pa je Vodiška planina, 
kjer se je Cankarjev bataljon 
formiral, in z njo tudi Parti-

zanski dom priljubljena 
izletniška točka, je tam v 
prvem tednu avgusta pote-
kal praznični teden, v kate-
rem je bilo mogoče posame-
zno in v skladu s priporočili 
opravili prijeten izlet, poča-
stili praznik in se, tako upa 
predsednica združenja 
Danijela Mandeljc, tudi spo-
mniti dogodka, ki mu je 
praznik namenjen. Člani 
društva so sicer v letošnjem 
letu s prostovoljnim delom 
uredili okolico in spremlja-
joče objekte Partizanskega 
doma.

Na Vodiški planini 
podelili priznanja
Letošnja slovesnost pri Partizanskem domu je bila skromnejša kot običajno 
in brez navzočnosti javnosti. Kljub temu je Združenje borcev za vrednote 
NOB podelilo priznanja, ki so jih letos prejeli: Slavko Zalokar, Stojan 
Matelič, Pevski zbor Triglav, župan Bohinja Jože Sodja in Martin Gorišek.

Nagrajenci s predsednico ZB za vrednote NOB Radovljica Danijelo Mandeljc in 
predsednikom Pokrajinskega sveta ZB za vrednote NOB Gorenjske Milanom Rejcem

Ivanka Korošec

Imel je komaj 18 let, ko je 
leta 1954 iz rodnega Prek-
murja s trebuhom za kru-
hom prišel v Lesce. Zaposlil 
se je v Verigi in se izučil za 
kovača. Spoznal je Miro, 
družila sta se tudi pri tam-
buraših, in vzcvetela je lju-
bezen. Poročila sta se zelo 
mlada, v avgustu 1956. 
Zaradi beneficiranega staža 
se je upokojil že leta 1988. Z 
ženo sta rada potovala, ple-
sala, kolesarila, planinarila, 
po upokojitvi pa je Franc 
našel nov hobi in odkril 
poseben talent.  
»Bilo mi je dolgčas in zapo-
slil sem se kot inkasant za 
pobiranje RTV naročnine. 
To delo mi nekako ni odgo-
varjalo. Čisto naključno sem 
začel iz lipovega in hruško-
vega lesa izrezovati različne 
predmete. Nastajale so vaze, 
jaslice, kipci, domišljijski 
predmeti.«

Majhen prostorček ob kuril-
nici v kleti bloka, v katerem 
živita, je postal njegova dela-
vnica. Izdelki so postajali 
vedno boljši, vedno bolj 
dovršeni. Oblikoval je tudi 
različne živali iz jeklene 
žice. Pred leti je imel več 
razstav na Bledu, na Rodi-
nah v Jalnovi hiši, v župniš-
ču v Lescah, v Grobljah itd. 

»Delam vaze, za katere pra-
vijo, da takih ni mogoče 
narediti, ampak je mogoče! 
Vse je izrezljano iz enega 
kosa lesa, v vazi je krogla, ne 
moreš je ven vzeti, niti rinč-
ka na vrhu ne moreš sneti.« 
V svoji delavnici je preživel 
že nešteto ur. »Eni smučajo, 
drugi balinajo, jaz pa imam 
to veselje!« Njegova žena 

doda: »Ko je v delavnici, ga 
nič ne boli, ker pozabi na vse 
bolečine.« Franc ji pritrdi in 
pove, da sredi dela ne sliši 
niti radia, ki mu igra tik zra-
ven njega, ure mu minevajo 
kot blisk. »Čisto se sprostim 
in se zatopim v premišljeva-
nje, kako bi kaj naredil. 
Nikoli ničesar ne kopiram 
od drugih, ideje kar same od 
sebe vznikajo v meni. Delam 
pa večinoma pozimi, čez leto 
pridejo v poštev sprehodi in 
kolesarjenje.« 
Dela z navadnim čevljar-
skim nožem, z rezbarskimi 
nožiči in dleti. Les dobi pri 
mizarjih, veliko pa ga prine-
se s sprehodov v naravi. Le 
znati videti je treba, pa nara-
va marsikaj ponudi. Zato s 
seboj v gozd nosi tudi maj-
hno zložljivo žago. 
»Letošnjo zimo sem naredil 
kmečki voz in zibko, natan-
čno z vsemi detajli. Naredil 
bi lahko tudi kaj večjega, a 
nimam ne lesa niti prostora. 

Če se mi kdaj kaj zlomi, 
nikoli ne lepim. Ali nastane 
kaj drugega ali pa vržem 
proč.«
Rad ima les, in ko ga obde-
luje, je dovolj trmast in 
vztrajen, da ne odneha, čep-
rav se mu včasih zgodi, da 
kakšen kos po nekajdnev-
nem delu tik pred ali celo 
med zaključnim dejanjem 
poči, se razkolje, prelomi. 
To se mu je zgodilo z neko 
vazo, ki mu je uspela šele v 
petem poskusu. Les je pač 
nepredvidljiv, nenehno pre-
seneča s svojo enkratno 
lepoto in notranjo energijo. 
Vedno išče čim bolj neobi-
čajne kose lesa. 
»Ja, bolj je zveriženo in 
grčasto, raje ga ima!« je 
povedala žena, ki je nemalo 

ponosna na čudovite izdelke 
svojega moža, s katerim je 
poročena že 64 let. 
Njegovi izdelki krasijo njuno 
stanovanje, mnoge pa je 
podaril otrokom, sorodni-
kom in prijateljem kot prilo-
žnostna darila. To pač ni za 
prodajo, saj dela za svojo 
dušo in s tem ni še nikoli nič 
zaslužil. Čeprav so bili nje-
govi prsti od rezbarjenja več-
krat poškodovani in poreza-
ni, celo noht si je prevrtal, so 
njegove roke sila spretne. 
Pravnuki, zakonca Panker 
jih imata kar šest, občuduje-
jo pradedove čarovniške tri-
ke, kot na primer tistega z 
vrvico: prereže jo s škarjami, 
jo zveže skupaj z vozlom in 
kar naenkrat postane spet 
cela!

Svoje sreče kovač
Včasih človek nepričakovano in čisto naključno odkrije v sebi nove talente. Tako je bilo tudi s 
Francem Pankerjem. Kovač po poklicu, kasneje delovodja v tovarni Veriga, si ni nikoli mislil, da bo 
kdaj izdeloval umetnine iz lesa.

Franc Panker / Foto: Gorazd Kavčič

Majhen prostorček ob kurilnici v kleti bloka, kjer živi, je 
postal njegova delavnica. / Foto: Gorazd Kavčič
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Prireditve
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petek, 21. avgust
Gorenjski kvintet, ob 19.00, narodno-zabavni večer v pri Jožovcu, 
Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*

Dotik vode, ob 21.00, romantična komedija, Poletni kino, vstop prost, 
Dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 22. avgust
Pokal Kamne Gorice v prstometu, ob 10.00, športno igrišče, Kamna 
Gorica

Lessie, ob 18.00, družinska pustolovščina, podnapisi, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Proxima, ob 20.30, akcijska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 23. avgust
Plesna čajanka v deželi Kranjski, ob 20.00, zaključek festivala z glasbo 
Mozarta in Haydna na zgodovinskih glasbilih in s plesi, kakršne so 
poznali tudi pri nas, Radovljiška graščina, Linhartov trg, Radovljica*

Lessie, ob 18.00, družinska pustolovščina, podnapisi, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Neodvisne, ob 20.30, zgodovinska drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Torek, 25. avgust
Voden ogled Krope, ob 10.00, oglejte si čudovito ohranjeno trško 
naselje z edinstveno dediščino večstoletnega kovanja, zaželene pred-
hodne prijave v Kovaškem muzeju, zbirno mesto Kovaški muzej

Voden ogled Radovljice, ob 10.00, voden ogled starega mestnega 
jedra, Linhartov trg, Radovljica, zbirno mesto TIC Radovljica

Voden ogled Kamne Gorice, ob 12.30, oglejte si zanimivo vaško jedro 
Kamne Gorice, prepredeno s številnimi vodnimi kanali, mostički in 
zgodovinskimi stavbami, zaželene predhodne prijave v TIC Radovljica, 
zbirno mesto avtobusna postaja pred Gostilno Mlin, Kamna Gorica 

Monikin biodinamični vrt, ob 17.00, osnove biodinamičnega vrtnarje-
nja, setve semen in priprave različnih pripravkov, degustacije, prijava 
v TIC Radovljica, Vrbnje*

Angleščina s psičko Honey, ob 10.00, osvežitev angleške slovnice in 
besedišča, delavnice so namenjene učencem, ki so zaključili 6., 7. ali 8. 
razred, obvezne prijave na: info@zlato-jabolko.si, Zgoša 17b, Begunje*

Sreda, 26. avgust
Skrivnosti pravljic in fraktalčkanje s kužko Honey, ob 10.00, posluša-
nje pravljic, ustvarjanje svojih, umetniških fraktalov, poteka na pros-
tem, obvezna prijava na: info@zlato-jabolko.si, Zgoša 17b, Begunje*

Četrtek, 27. avgust
Voden ogled Gradu Kamen, ob 16.00, zbor pod gradom, po ogledu 
gradu sledi še pohod po Lambergovi poti od Gradu Kamen do sredi-
šča Begunj, zaželene predhodne prijave v TIC Begunje, Grad Kamen, 
Begunje

Voden ogled Mošenj, ob 10.00, na vodenem sprehodu skozi Mošnje 
si boste lahko ogledali staro vaško jedro, etnološki muzej in arheolo-
ško najdišče Villa Rustica, zaželene predhodne prijave v TIC Radovlji-
ca, Mošnje

Beletrinini Trubadurji, vino in Okusi Radol'ce, ob 19.00, Rok Andres 
bo na trgu pred cerkvijo na Linhartovem trgu vodil pogovor z Markom 
Radmilovičem o njegovem kriminalnem romanu Kolesar. Dogodek 
bomo popestrili s ponudbo odličnega vina, po pogovoru pa tudi s 
kulinariko Okusov Radol'ce in glasbo, Linhartov trg, Radovljica.  

Petek, 28. avgust
Kako vzgajati kužka in bralni klub kužke Honey, ob 10.00, v Honeyjin 
bralni klub so vabljeni predvsem vsi, ki bi radi malo kužkaste spodbu-
de pri branju, vsak udeleženec s seboj prinese svojo knjigo za branje, 
ki jo bo prebiral kužki Honey, obvezne prijave na: info@zlato-jabolko.
si, Zgoša 17b, Begunje*

Open Air – Narodno-zabavni vikend v Begunjah, ob 19.00, koncert 
narodno-zabavnih ansamblov s kulinariko Okusov Radol'ce, nastopa-
joči: Ansambel Roberta Zupana, Oberkrajnerji (Lojze Dolinar), Slo-
venski muzikantje, Veseli Begunjčani, Krpin pri Begunjah na Gorenj-
skem; vstopnice na voljo na www.radolca.si, več informacij v TIC 
Radovljica in TIC Begunje 

Nož v hrbet, ob 21.00, misteriozna kriminalna črna komedija, Poletni 
kino, vstop prost, Dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 29. avgust
Open Air – Narodno-zabavni vikend v Begunjah, ob 19.00, koncert 
narodno-zabavnih ansamblov s kulinariko Okusov Radol'ce, nastopa-
joči: Aleksi Jercog s prijatelji, Jure Valjavec s prijatelji (3 klarineti), 
Štajerskih 7, Veseli Begunjčani, Krpin pri Begunjah na Gorenjskem; 
vstopnice na voljo na www.radolca.si, več informacij v TIC Radovljica 
in TIC Begunje

20. slikarska kolonija, od 10.00 do 18.00, dan za slikarje,  
Kamna Gorica

Mali princ Fahim, ob 18.00, biografska komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Medena dežela, ob 20.30, dokumentarni film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nedelja, 30. avgust
Pohod domačinov v Radovljico in voden ogled Linhartovega trga, ob 
10.00, Kamna Gorica

Lessie, ob 18.00, družinska pustolovščina, podnapisi, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Medena dežela, ob 20.30, dokumentarni film, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

Torek, 1. september
Voden ogled Radovljice, ob 10.00, Linhartov trg, Radovljica, zbirno 
mesto TIC Radovljica

Od 21. avgusta do 6. septembra 2020
Petek, 4. september

Tenet, ob 20.00, triler, VB, ZDA, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 5. september
Podvinska tržnica, ob 10.00, tržnica lokalnih pridelovalcev hrane in 
rokodelcev, Vila Podvin

Ustvarjalne delavnice, od 10.00 do 14.00, različne lokacije: pod lipo, 
pred Domom krajanov, na športnem igrišču, pri Mežnariji, Kamna 
Gorica

Voden ogled Kamne Gorice, ob 11.00, Kamna Gorica

Odprta vrata Muzejske hiše Mežnarija, od 10.00 do 17.00, Kamna 
Gorica

Otroški Langusov tek, ob 15.00, tek na 300 m in 600 m, Kamna 
Gorica

Kapitan Sabljezobi in čarobni diamant, ob 16.00, animirani film, sin-
hronizirano, Mini kino art, Linhartova dvorana Radovljica*

Radioaktivna, ob 18.00, biografska romantična drama, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Tenet, ob 20.00, triler, VB, ZDA, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 6. september
Bolšjak, ob 9.00, ljubitelji starin menjajo in prodajajo svoje izdelke, 
Linhartov trg, Radovljica

Kapitan Sabljezobi in čarobni diamant, ob 16.00, animirani film, sin-
hronizirano, Mini kino art, Linhartova dvorana Radovljica*

Bog obstaja, ime ji je Petrunija, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Radioaktivna, ob 20.00, biografska romantična drama, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Razstave in ostalo
Industrijska dediščina v fotografiji, Industrija v radovljiški občini skozi 
objektiv fotografov Adija Finka in Ivana Pipana, od 10. 7. do 30. 10. Adi 
Fink in Ivan Pipan sta bila fotografa, ki sta aktivno delovala v Fotograf-
skem društvu Radovljica in sta v dolgih letih ukvarjanja s fotografijo 
posnela veliko zanimivih motivov, ki dokumentirajo življenje v Radov-
ljici in njeni okolici v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja. 
Razstava je samo del njune bogate zapuščine, posnete v okoliških 
tovarnah, od torka do nedelje 10.00–18.00, razstavni hodnik Radovlji-
ške graščine

Alpska modna industrija – ALMIRA; Preteklost oblikuje sedanjost, od 
5. 8. do 30. 9. 2020. Razstava je nastala v sodelovanju Mestnega 
muzeja Radovljica, ki hrani obsežno zbirko gradiva nekdanje Almire 
in Fakultete za dizajn, kjer so študentje pripravili izdelke, ki so jih 
navdihnile pletenine iz nekdanje tovarne, od torka do nedelje, 10.00–
12.00 in 17.00–19.00, Galerija Šivčeva hiša

Mojster Joža Bertoncelj, od 30. 7. do 31. 12. 2020, na razstavi bodo na 
ogled njegova najbolj znana in reprezentativna dela, ki so zaznamo-
vala razvoj slovenske umetno kovane obrti, Kovaški muzej Kropa*

In memorial Alenka Bole Vrabec, september, v sodelovanju Fotograf-
skega društva, Knjižnice ATL Radovljica in Muzejev radovljiške občine 
je nastala razstava, posvečena vsestranski umetnici, igralki, režiserki, 
prevajalki, občanki naše občine Alenki Bole Vrabec, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica 

Kolaž Langusovih dni: 2000–2019, od 17. 8. do 30. 8., vsak dan med 
17.00 in 19.00, Dom krajanov, Kamna Gorica

Razstava 20. slikarske kolonije, od 5. 9. do 12. 9., vsak dan med 17.00 
in 19.00, Dom krajanov, Kamna Gorica

Zadnji konec tedna v avgustu bodo priznani narodno-za-
bavni ansambli poskrbeli, da bo v Begunjah spet veselo. 
Organizatorji, Društvo Veseli Begunjčani, Zavod za turi-
zem in kulturo Radovljica in Turistično društvo Begunje, 
pripravljajo dva izvrstna glasbena večera na prostem v 
Krpinu. V petek, 28. avgusta, bodo nastopili Ansambel 
Roberta Zupana, Oberkreinerji z Lojzetom Dolinarjem, 
Slovenski muzikantje in Veseli Begunjčani in v soboto, 29. 
avgusta, Štajerskih 7, Aleksi Jercog s prijatelji, Jure Valja-
vec s tremi klarineti in Veseli Begunjčani. Oba dneva se bo 
program začel ob 19. uri, vstopnice pa so na voljo na sple-
tni strani www.radolca.si ali v Turistično informacijskem 
centru v Begunjah. Na stojnicah ob prireditvenem prosto-
ru boste lahko okušali tudi kulinariko Okusov Radol'ce. 
Organizatorji vabijo vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe, 
da si vstopnice zagotovite čim prej, saj bo zaradi upošte-
vanja navodil NIJZ na prireditvi sedežni red ter omejeno 
število sedežev.

Izjemen narodno-zabavni dogodek v Begunjah

Veseli Begunjčani bodo zadnji konec tedna v avgustu spet 
nastopili v domačih Begunjah.

Marjana Ahačič

Kljub številnim omejitvam 
se lahko Radovljica tudi v 
letos pohvali s pestrim pole-
tnim dogajanjem, so zado-
voljni v zavodu Turizem in 
kultura Radovljica. "Četrtko-
vi večeri v juliju so bili prav 
prijetni v družbi rokodelcev 
in Okusov Radol'ce, izvedba 
opere Figarova svatba pa je 
bila zagotovo pika na i letoš-
njemu poletju, ki gre počasi 
h koncu. Zaključili ga bomo 
v četrtek, 27. avgusta, ko 
bomo na trgu pred cerkvijo 
pripravili dogodek z naslo-
vom Beletrinini Trubadurji, 
vino in Okusi Radol'ce," je 
povedala Blanka Grašič.
V goste so tako povabili ene-
ga od avtorjev založbe Bele-
trina, Marka Radmiloviča, 

novinarja in avtorja priljub-
ljenega kriminalnega roma-
na Kolesar. Z njim se bo na 
trgu pred cerkvijo pogovar-
jal Rok Andres. "Ker gredo 
dobra knjiga, izbrano vino 
in druženje z vinarjem ter 
kulinarika Okusov Radol'ce 
dobro skupaj, bo mogoče 
vino okušati že med pogo-
vorom, ki se bo na trgu pred 
cerkvijo sv. Petra začel ob 
19. uri. Od osmih naprej pa 
se boste z vinarjem lahko 
tudi pogovorili, hkrati pa 
uživali v glasbi in street 
food ponudbi Okusov 
Radol'ce. Vsi, ki radi pišete, 
vabljeni, da s seboj prinese-
te svoja dela in z nami pode-
lite majhen delček kulture, 
kot jo razumete in dojemate 
vi," vabijo na Turizmu 
Radovljica. 

Trubadur, vino in Okusi
V četrtek v Radovljico prihaja Marko Radmilovič, 
avtor uspešnice Kolesar. Ob večernem pogovoru 
z avtorjem na Linhartovem trgu bo tudi ponudba 
vina in Okusov Radolce.

s kuponom do 30. 9. 2020.

Festival
21. 8.–29. 8. 2020 v Škofji Loki

www.pisanaloka.si

Dan D, Vlado Kreslin, Pliš,   
Prismojeni profesorji bluesa, Nevergreen brothers, 

Grlenice, Slam zverine, stand up, delavnice, predstave,…
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Marjana Ahačič

"Kovaški muzej s serijo 
delavnic spodbuja ohranja-
nje kovaške obrti, ki je v 
zamiranju. A zanimanje 
zanjo še vedno tli – dokaz za 
to je bilo veliko povpraševa-
nje za sodelovanje na delav-
nici, ki jo je vodila Aja 
Bohinjc," je povedala Marija 
Skodlar, koordinatorka kul-
turnih programov v Muze-
jih radovljiške občine.
Kot pojasnjuje, je bila dela-
vnica namenjena spoznava-
nju in ohranjanju kovaških 
tehnik graviranja in cizeli-
ranja. "Ti dve tehniki se 
uporabljata pri obdelavi 
kovine in se pogosto med-
sebojno prepletata. Bistve-
na razlika med njima je, da 
gre pri cizeliranju za preo-
blikovanje materiala, pri 
graviranju pa za odvzema-
nje materiala. Obe tehniki 
so poznali in uporabljali že 
v dobi antike za okraševan-
je različnih predmetov iz 

zlata, srebra, bakra, brona, 
kositra ..."
Udeleženci delavnice so 
tokrat uporabili baker. "Naj-

prej so se seznanili z obema 
tehnikama, ki ju je demon-
strirala Aja Bohinjc, spozna-
li so orodje in način upora-

be. Nato so se odločili bodisi 
za graviranje ali cizeliranje. 
S tehniko cizeliranja so v 
bakreni pločevini izdelovali 

stenske dekoracije, s tehni-
ko graviranja v bakru pa raz-
lične napise. Ustvarjanje 
okrasnih in uporabnih pred-
metov je zahtevalo kar nekaj 
potrpežljivosti, natančnosti 
in truda ter tudi ročne spret-
nosti, s katerimi se predme-

tom dodaja svojstvena in 
dodana vrednost."
Kot poudarjajo v Muzejih 
radovljiške občine, si bo 
Kovaški muzej prizadeval še 
naprej izkoriščati potencial 
kroparske kovaške dedišči-
ne in krepiti konkurenčnost 
inovativnega turističnega 
produkta. "Prizadevamo si, 
da bi se obiskovalci, mlajši 

in starejši, zavedali pomena 
kovaške dediščine, jo spoz-
navali in ohranjali. Ob tem 
želimo vključevati v zbiranje 
kovaške dediščine in zgodb 
tudi lokalno prebivalstvo." 
Brezplačno delavnico so 
Muzeji radovljiške občine in 

Kovaški muzej Kropa izvedli 
v okviru projekta Naša indu-
strijska dediščina, naš 
ponos. Cilj projekta, ki ga 
sofinancirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, je vzpostavlja-
nje inovativne interpretacije 
industrijske dediščine in 
njeno ohranjanje.

Ohranjajo dediščino ročnega kovaštva
Na predvečer Kovaškega šmarna je bila v Kovaškem muzeju v Kropi delavnica graviranja in cizeliranja, ki jo je vodila priznana graverka in cizelerka Aja 
Bohinjc iz Radovljice.

Ustvarjanje okrasnih in uporabnih predmetov je zahtevalo kar nekaj potrpežljivosti, 
natančnosti in truda ter tudi ročne spretnosti. / Foto: Saša Florjančič, Kovaški muzej Kropa

»Bistvena razlika med tehnikama je, da gre pri 
cizeliranju za preoblikovanje materiala, pri 
graviranju pa za odvzemanje materiala. Obe 
tehniki so poznali in uporabljali že v dobi antike 
za okraševanje različnih predmetov iz zlata, 
srebra, bakra, brona, kositra ...«

Marjana Ahačič

Prvi četrtek v avgustu so v 
Radovljici pripravili zaklju-
ček letošnjih »četrtkanj,« 
druženju ob glasbi in Oku-
sih Radol'ce v starem mest-
nem jedru. Letošnje poletne 
četrtke na Linhartovem trgu 
sta sicer zaznamovala tako 
virus kot muhasto vreme, 
zato so bili organizatorji in 
obiskovalci to poletje večino-
ma omejeni na stojnice pro-
jekta Artish in ponudbo 
Okusov Radol'ce, a so na 
koncu na svoj račun prišli 
tudi ljubitelji glasbe. Na veli-
kem odru, ki so ga postavili v 
baročni grajski park, so na 
brezplačnem dogodku nas-
topili mladi profesionalni 
pevci, ki so se v zadnjem 
tednu julija v Radovljici ude-
ležili operne akademije pod 
vodstvom priznanega, med-
narodno uveljavljenega diri-
genta, maestra Goerga Peh-
livaniana. Za navdušeno 
občinstvo so izvedli koncert-
no izvedbo Mozartove opere 
Figarova svatba.
"Čudovit ambient Radovljiš-
ke graščine je dirigentom in 
opernim pevcem predstavljal 
idealne pogoje za glasbeno 
izpopolnjevanje," so bili 
zadovoljni organizatorji 
operne akademije. "Letošnja 
operna akademija pa je poleg 
visoko-kakovostnega indivi-
dualnega dela s pevci ter diri-
genti nudila tudi možnost 
nastopa s profesionalnim 

orkestrom, ki je posebej za ta 
projekt združeval izvrstne 
slovenske glasbenike, ki svo-
jo profesionalno glasbeno 
pot še izpopolnjujejo v tujini 
ali pa so že del slovenskih 
profesionalnih orkestrov."
Dirigenti Tilen Draksler 
(Slovenija), Daniel Perpiñán 
(Španija), Ken Ubukata 
(Francija) in mednarodna 
zasedba glasbenikov so se 
od 22. julija do 6. avgusta 
pripravljali za uprizoritve 
opere W. A. Mozartova Figa-
rova svatba, ki so jo nato 
izvedli v Izoli, Škofji Loki in 
Radovljici. Pevci, med kate-

rimi so bili Klemen Goren-
šek, Liza Šparovec, Francka 
Šenk, Klemen Torkar, Myle-
ne Kroon, Lovro Korošec, 
Marinka Golob, Marko 
Erzar, Nataša Trček, Benja-
min Pregl, Saška Kolarič, 
Rebeka Pregelj, Maja Krevs, 
Anja Šinigoj, Marina Igric-
kaja, so gledalcem preko 
izvrstnega solističnega in 
ansambelskega petja nudili 
dramaturško zelo izpopol-
njeno koncertno izvedbo 
opere, ki je z zborovskimi 
deli v finalu opere še prido-
bila izpovedno moč, so 
zadovoljni organizatorji. 

Številni obiskovalci – neka-
teri na označenih stolih, 
skladno z zahtevami varstva 
pred širjenjem virusa na 
široko postavljenimi pod 
odrom v parku, drugi pa 
prav tako na široko, a sproš-
čeno na trati ob glavnem 
prizorišču – so uživali v ime-
nitni izvedbi priljubljene 
Mozartove umetnine pa tudi 
v prijetnem vzdušju, za 
katero sta ob glasbenikih 
poskrbela organizatorja 
dogodka Javni sklad za kul-
turne dejavnosti Radovljica 
ter Zavod turizem in kultura 
Radovljica.

Mozart v parku
Na velikem odru, ki so ga postavili v baročni grajski park, so na brezplačnem dogodku, koncertni izvedbi opere Figarova 
svatba, nastopili mladi profesionalni pevci, udeleženci operne akademije, pod vodstvom maestra Goerga Pehlivaniana.

Številni obiskovalci – nekateri na označenih stolih, skladno z zahtevami varstva pred 
širjenjem virusa na široko postavljenimi pod odrom v parku, drugi pa prav tako na široko, 
a sproščeno na trati ob glavnem prizorišču – so uživali v imenitni izvedbi priljubljene 
Mozartove umetnine. / Foto: Gorazd Kavčič

Jeseni se na Ljudski univerzi Radovljica spet začenjajo pro-
grami projekta Znanje nas aktivira. Namenjeni so starejšim 
od 45 let (zaposlenim in brezposelnim), ki niso upokojenci, 
in so brezplačni. Že septembra se tako začenjajo začetni 
tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in 
ruščine, nadaljevalna italijanščina in nemščina ter program 
gibanje za zdravje – joga s poudarkom na jogi obraza. 
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživ-
ljenjsko učenje ter izboljšati zaposlitvene kompetence. Če 
se bodo razmere z epidemijo zaostrile, bodo programi pote-
kali prek aplikacije Zoom, so sporočili z Ljudske univerze.

Jeseni spet program Znanje nas aktivira
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BLAGOVNA HIŠA 
MENCINGER LESCE

ČISTIMO zaloge. 
VELIKI SEZONSKI POPUSTI   

DO 60% OD 21. 8. 2020  DO 11. 9. 2020  
 

NAJDITE SVOJ MODNI IZDELEK MED  
PRIZNANIMI BLAGOVNIMI ZNAMKAMI:    
BETTY BARCLAY, BOTTEGA, ... OLYMP, 

Sens, Benvenuto, Digel, Brax, Lisca,  
Triumph IN ŠE MNOGIMI DRUGIMI. 

 
Popust se obračuna pri blagajni, na osnovno  

maloprodajno ceno. Ostali popusti se ne 
seštevajo, akcije se izključujejo.  

 ASMM d.o.o., Lesce  
Blagovna hiša MENCINGER LESCE, Alpska 37, Lesce 

delovni čas  ponedeljek do petek od 9. do 19. ure 
sobota od 8. do13. ure


