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Marjana Ahačič

Župan Ciril Globočnik je 
sredi februarja na novinar
ski konferenci predstavil 
proračun in največje občin
ske investicije v letošnjem 
in prihodnjem letu. Prihod
ki proračuna Občine Radov
ljica za letošnje leto, vključ
no z zadolžitvijo in preno
som razlike iz preteklega 
leta, znašajo 20,9 milijona 

evrov, za leto 2018 pa 17,7 
milijona. Proračunska sred
stva bodo prednostno 
namenjena  izva janju 
zakonskih obveznosti , 
nadal jevanju oziroma 
dokončanju začetih investi
cij, investicijam, ki so sofi
nancirane z nepovratnimi 
sredstvi, in vzdrževanju 
občinskega premoženja, je 
pojasnila direktorica občin
ske uprave Alenka Langus. 

»Predvideni investicijski 
odhodki v letošnjem letu 
predstavljajo 48, v prihod
njem letu pa 39 odstotkov 
vseh odhodkov. Delež nepo
vratnih sredstev za sofinan
ciranje investicij je nizek, 
ker za novo finančno per
spektivo 2014–2020 javni 
razpisi še niso objavljeni. 
Tudi zato je za izgradnjo 
knjižnice ter druge investi
cije predvidena zadolžitev: 

za 2,5 milijona evrov v 
letoš njem in za 1,6 milijona 
evrov v prihodnjem letu.«
Največja investicija ostaja 
knjižnica, ki naj bi bila po 
zagotovilih župana Globoč
nika dokončana že do konca 
letošnjega poletja, ko bodo 
knjižničarji začeli s selitvijo, 
odprta pa za občinski praz
nik 11. decembra. Kot je še 
povedal Globočnik, je izvaja
lec, družba Javna razsvetlja
va, konec lanskega leta že 
začel nameščati ogrodje in 
fasadne plošče; rok za zak
ljuček vseh gradbenih del je 
konec letošnjega leta. 
»Pogodbena cena znaša 2,4 
milijona evrov. V proraču
nih so zagotovljena tudi 
sredstva za gradbeni nad
zor, stroške, povezane s pri
dobitvijo uporabnega dovol
jenja, ter za načrte za preos
talo notranjo opremo nove 
knjižnice in njen nakup. Za 
zgradbo obstoječe knjižnice 
bo letos izdelana prostorska 
presoja za dejavnost medge
neracijskega centra, v letu 
2018 pa je načrtovana pri
prava projektne dokumenta
cije za obnovo stavbe in pri
lagoditev novi dejavnosti,« 
je še pojasnil Globočnik.

Največ sredstev za 
knjižnico in komunalo
Nova radovljiška knjižnica bo dokončana do konca poletja, odprta pa na občinski praznik 11. 
decembra, je zagotovil župan Ciril Globočnik. V prostorih sedanje stare knjižnice naj bi deloval 
medgeneracijski center.

Na novo radovljiško knjižnico, ki bo po zagotovilih župana zgrajena in odprta do konca 
letošnjega leta, so že konec leta začeli nameščati ogrodje in fasadne plošče. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

V projektu je združil ljudi iz 
osemnajstih držav, ki so 39 
dni veslali na 23 rekah od 
Save v Sloveniji do Vjose v 
Albaniji. »Naš projekt ruši 
argumente o zeleni hidroe
nergiji. Slovenija in Balkan 
ne potrebujeta novih jezov, 
temveč zavedanje, da ima
mo bogastvo, ki ga ne pre
more noben drug del Evro
pe,« je na podelitvi nagrade 
poudaril Rok Rozman.
Nagrajeni projekt Balkan 
Rivers Tour problematizira 
množično gradnjo jezov na 
rekah v Sloveniji in Balka
nu, ki so del naše naravne in 
kulturne dediščine. »Podira
nje jezov se začne v glavah 
ljudi, naš projekt ruši argu
mente o zeleni hidroenergi
ji. Slovenija in Balkan ne 
potrebujeta novih jezov, 
temveč zavedanje, da ima

mo bogastvo, ki ga ne pre
more noben drug del Evro
pe. Divje reke so vir navdi
ha, povezovanja in možnost 
za sonaravni turizem. Veli
ko boljša izbira od betonira
nja,« pravi Rozman.
Nagrada zlato veslo je najvišje 
priznanje na področju kaja
kaštva, ki se podeljuje vsako 
leto. Zajema več kategorij, za 
tekmovalne, ekstremne in 
dosežke na področju javnega 
delovanja. Prejemniki nagrad 
so olimpijski in svetovni 
prvaki v tekmovalnem kaja
kaštvu, rekorderji v ekstrem
nem kajaku in najbolj zasluž
ni na področju delovanja oza
veščanja javnosti v povezavi z 
veslaškim športom. Prav na 
tem področju je bil nagrajen 
Rok Rozman. Nagrada zlato 
veslo je šla tako prvič v Slove
nijo, čeprav so bili zanjo že 
nominirani naši vrhunski 
športniki.

Zlato veslo  
Roku Rozmanu
Nagrado zlato veslo, najvišje priznanje na 
področju kajakaštva, je letos prejel Rok Rozman z 
Lancovega, nekdanji olimpijski veslač, ekstremni 
kajakaš, biolog in vodja projekta Balkan Rivers 
Tour, največje akcije ohranjanja rek v Evropi.

Rok Rozman

43. stran

Fotonatečaj
Dogodkom v občini 
Radovljica se je 
pridružila še tema 
Čebelarstvo in čebele. 
Prvi mesti za Ljuba 
Kozica in Marjana 
Resmana.
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Marjan Vrabec, 
zbiralec
Sto dvaindvajset različnih izdaj 
Prešernovih poezij ima Marjan 
Vrabec, Radovljičan, strasten 
ljubitelj lepe slovenske besede.
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Štartaj podjetniško 
idejo
Občina Radovljica prihodnji 
teden začenja s sklopom 
aktivnosti, katerih namen je 
spodbujanje podjetništva, 
predvsem med mladimi.
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Sladkali so se  
z medom
Ob dnevu odprtih vrat slo-
venskih občin so občane 
povabili na ogled Čebelar-
skega centra Gorenjske v 
Lescah.
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ZANIMIVOSTI

Še do lani je šival
Valentin Švegelj je 8. febru-
arja praznoval šestindevet-
deset let. Rodil se je v Ljub-
nem, na pustni torek.
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KULTURA

Nova knjiga  
Katarine Urh
V knjigi Šopek jedric je zbra-
la haikuje, v katerih prikazuje 
naravo, povezano z dogaja-
nji v človekovi notranjosti.

stran 12
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Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske v sklopu projekta 
Podjetniška kavica v marcu 
pripravlja dve delavnici s 
podjetniškimi temami: Kako 
voditi svoje enostavno knji-
govodstvo (15. marec) in Zak-
ljučna bilanca (22. marec). 
Na prvi delavnici se bodo 
udeleženci s pomočjo prak-
tičnih, vsakodnevnih in kon-
kretnih primerov naučili, 
kako voditi lastno knjigovod-
stvo in na ta način znižati 
stroške poslovanja. Seznanili 
se bodo tudi z aktualnimi 
zakoni, predpisi, navodili in 
predpisanimi sankcijami v 
primeru kršenja zakonodaje 
ter spoznali načine vodenja 
poslovnih knjig, sestavo knji-
govodskih listin ter gotovin-
sko in negotovinsko poslova-
nje. Na drugi delavnici se 

bodo udeleženci seznanili s 
pripravo letnih poročil – 
bilance stanja in izkaza 
uspeha ter davčnega obraču-
na. Delavnica zajema sesta-
vo, obračun in izdelavo zak-
ljučnih poročil za zunanje 
inštitucije (FURS, AJPES), ki 
jih morajo najkasneje do 31. 
marca za preteklo leto oddati 
vsi samostojni podjetniki in 
druge fizične osebe, ki opra-
vljajo dejavnost in vodijo 
poslovne knjige. Delavnica 
bo obsegala teoretični in pra-
ktični del. Obe delavnici bos-
ta potekali v dopoldanskem 
času, vodila pa ju bo Sabina 
Dimnik iz računovodskega 
servisa Data, d. o. o. Udelež-
ba je brezplačna, saj delavni-
ce financirajo občine Kranj-
ska Gora, Jesenice, Gorje, 
Žirovnica, Radovljica in 
Bohinj, se je pa nanje treba 
predhodno prijaviti. 

Podjetniška kavica

Marjana Ahačič

Z namenom spodbujanja 
podjetništva je Občina 
Radovljica povezala ustvar-
jalce oddaje Startaj Slovenija 
in socialno podjetje Ustvar-
jalnik, ki se ukvarja prav z 
učenjem veščin, s pomočjo 
katerih mladi lažje, uspeš-
neje in bolj samozavestno 
stopijo v svet podjetništva.
„Ustvarjalnik je mladinski 
podjetniški peskovnik, v 
katerem srednješolce uči-
mo, kako se preživljati z 
delom, ki jih veseli. To poč-
nemo tako, da po vsej Slove-
niji (pa tudi širše) na sred-
njih šolah organiziramo 
podjetniške krožke, na kate-
rih mladi pod vodstvom 
mentorja, mladega podjetni-
ka, izpeljejo svoj prvi pro-
jekt. S tem, ko to naredijo 
prvič, pridobijo uporabna 
znanja in izkušnjo, zaradi 
katere bodo to znali tudi 
kasneje v življenju. Tako 
bodo bolj pripravljeni na 

negotovo prihodnost,“ je 
pojasnil direktor podjetja 
Matija Goljar.
Za začetek tako za občane 
Radovljice pripravljajo sklop 
brezplačnih delavnic. Prva bo 
v četrtek, 16. marca, popol-
dne, v Čebelarskem centru v 
Lescah. Na njej bodo udele-
ženci najprej skozi zgodbe 

spoznali nekaj primerov 
uspešnih poslov, ki so nastali 
samo z dobro idejo in brez 
zagonskih sredstev, ter iz njih 
izluščili tri ključne lekcije za 
odkrivanje poslovnih idej, in 
sicer: da je danes lažje nekaj 
narediti kot to prodati, da se 
prodajajo predvsem zgodbe 
in doživetja in da je naloga 

podjetnika odkriti čim bolj 
“boleč” problem, ki ga kupci 
ne znajo rešiti – podjetnik pa 
ga lahko. V drugem delu 
delav nice se udeleženci nau-
čijo, kako svojo idejo realizira-
ti – jo pripeljati od prve zami-
sli do prvega prihodka. Sledi-
le bodo še tri delavnice, 23. in 
30. marca ter 6. aprila.

„Prepogosto mladi ne vidijo 
perspektive v svojem doma-
čem kraju in zato odidejo 
drugam, tudi v tujino. Pa 
imamo v Sloveniji ogromno 
možnosti za podjetniško 
udejstvovanje, če le znamo 
najti priložnost. Naše delav-
nice so namenjene vsem tis-
tim, ki bi radi v domačem 

okolju ustvarili podjetniško 
idejo in s tem poskrbeli za 
svoj prihodek in za razvoj 
regije,“ pravi Goljar in doda-
ja: „Danes je zelo težko najti 
zaposlitev, po drugi strani pa 
je mnogo lažje narediti posel. 
Zato marsikomu lažje uspe, 
če se na primer odloči študij 
tistega, kar ga res veseli, in 
ne za študij tistega, kjer čaka 
“varna” služba. Najbolj uspe-
šni – in definitivno najbolj 
srečni v življenju – so tisti, ki 
jim uspe svoj hobi, svojo 
strast, spremeniti v način 
življenja in vir prihodka.“
Prijave na prvo delavnico, ki 
bo 16. 3. ob 16. uri, spreje-
majo na Občini Radovljica 
na e-naslovu andreja.
schmitt@radovljica.si. Pri-
jave sprejemajo do 15. 3. ozi-
roma do zasedbe prostih 
mest. Akcijo financira Obči-
na Radovljica, sodelujejo pa 
še Obrtna zbornica Radovlji-
ca, Razvojna agencija 
RAGOR in Ljudska univer-
za Radovljica.

Štartaj svojo podjetniško idejo
Občina Radovljica prihodnji teden začenja s sklopom aktivnosti, katerih namen je spodbujanje 
podjetništva, predvsem med mladimi. Prva motivacijska delavnica bo že prihodnji četrtek, 16. marca, 
v Čebelarskem centru v Lescah.

"Prepogosto se dogaja, da mladi ne vidijo 
perspektive v svojem domačem kraju in zato 
odidejo drugam, tudi v tujino. Pa imamo v 
Sloveniji ogromno možnosti za podjetniško 
udejstvovanje, če le znamo najti priložnost."

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si so  
v rubriki Aktualni razpisi in objave od 10. 3. 2017 objavljeni  
naslednji javni razpisi:

 1.   Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov 
socialnega varstva in programov socialno humanitar-
nih in invalidskih organizacij in društev v letu 2017

Rok za oddajo vlog na razpis je 3. 4. 2017. 
Dodatne informacije: Majda Dežman, tel. št.: 04/537 23 44 ali 
031/648 534, e-naslov: majda.dezman@radovljica.si.

 2.   Javni razpis za stanovanjske kredite v občini Radovljica 
za leto 2017

 3.   Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj občine 
Radovljica v najem za leto 2017

Rok za oddajo vlog na obeh razpisih je 10. 4. 2017.
Dodatne informacije: Mateja Novak, tel. št.: 04 537 23 49,  
e-naslov: mateja.novak@radovljica.si.

 4.   Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za 
obnovo stanovanjskih in večstanovanjskih objektov, ki 
so razglašeni za spomenik oz. enoto kulturne dediščine 
v Občini Radovljica v letu 2017

Rok za oddajo vlog na razpisu je 31. 5. 2017.
Dodatne informacije: Bojan Gregorčič, tel. št.: 04 537 23 49, 
e-naslov bojan.gregorcic@radovljica.si.

Razpisna dokumentacija za navedene razpise je na voljo na sple-
tnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si in v glavni 
pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Marjana Ahačič

Občina Radovljica sofinan-
cira naloge zaščite in reše-
vanja ter izvajanje javne 
gasilske službe v občini. 
Naloge zaščite in reševanja 
v občini opravljajo enote 
gorski reševalci, potapljači 
in radioamaterji, javno 
gasilsko službo pa vsa gasil-
ska društva v občini in 
gasilska zveza, ki so sredi 
februarja z občino podpisali 
pogodbe za naslednje dve-
letno obdobje.
V pogodbah so določena 
sredstva, ki jih občina zago-
tavlja s proračunoma za leti 

2017 in 2018, obseg in način 
izvajanja nalog. Za področje 
zaščite in reševanja, vključ-
no s predvidenimi naložba-

mi, je v proračunu za leto 
2017 zagotovljenih približ-
no 378 tisoč, za leto 2018 pa 
388 tisoč evrov. V tem okvi-

ru so zajeta tudi sredstva v 
višini 91.500 evrov, ki jih bo 
občina PGD Mošnje prispe-
vala za nakup vozila za gaše-
nje gozdnih požarov, pri-
mernega tudi za težje dosto-
pne terene na območju vse 
občine.
Predsednik Gasilske zveze 
Radovljica, poveljnik Civil-
ne zaščite Janez Koselj in 
župan Ciril Globočnik so 
ocenili, da enote v sistemu 
zaščite in reševanja dobro 
sodelujejo med seboj in z 
občino. Župan se je gasil-
cem zahvalil tudi za sode-
lovanje v projektu Oživimo 
srce.

Sredstva za zaščito in reševanje 
ter javno gasilsko službo

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je prejšnji 
torek javnosti predstavila 
osnutek občinske prometne 
strategije. Dokument so 
začeli pripravljati lani in ob 
tem k sodelovanju v veliki 
meri vključili tudi najširšo 
javnost. Prav danes je zadnji 
dan za oddajo predlogov in 
mnenj občanov, ki jih bodo 
pripravljavci proučili in pos-
kušali čim bolj upoštevati pri 
oblikovanju dokončnega 
dokumenta, katerega pripra-
vo sofinancirata država in 
EU iz Kohezijskega sklada.
Celostna prometna strategija 
Občine Radovljica predvide-

va pet strateških stebrov 
delovanja na poti do uresni-
čevanja vizije celostne uredi-
tve prometa v občini: trajno-
stno načrtovanje, hoja, kole-
sarjenje, javni potniški pro-
met in motorni promet. Kot 
je med drugim zapisano v 
osnutku strategije, ki veliko 
pozornost posveča tudi spre-
minjanju potovalnih navad, 
je ključno, da se kot pomem-
ben sestavni del prometnega 
sistema prepoznata hoja in 
kolesarjenje. "Veliko kratkih 
poti, ki so trenutno opravlje-
ne z avtomobilom, bi se dalo 
premostiti s hojo, kar bi 
zmanjšalo pritiske na okolje, 
hrup, cestno infrastrukturo, 

zastoje, hkrati pa pripomo-
glo k boljšemu javnemu 
zdravju. Kolesarjenje pa je 
trajnostna oblika transporta, 
ki lahko na krajših razdaljah 
predstavlja najhitrejši način 
transporta. Vožnja s kolesom 
prinaša uporabnikom tako 
zdravstvene kot ekonomske 
koristi. Zaradi teh dejstev 
predstavlja kolesarjenje dob-
ro alternativo uporabi avto-
mobila hkrati pa zmanjšuje 
probleme s parkiranjem in 
ne povzroča hrupa ter škod-
ljivih izpustov. Kolo je pri-
merno tudi za rekreacijske 
dejavnosti, zato je pogosto 
tudi sestavni del turistične 
ponudbe."

Občina pripravlja celostno 
prometno strategijo, skladno 
z evropskimi smernicami. 
Sredstva za izdelavo strategi-
je je pridobila na javnem raz-
pisu ministrstva za infras-
trukturo, izvajalec pa je pod-
jetje MK projekt. Gre za stra-
teški dokument, ki je name-
njen reševanju izzivov obči-
ne na področju urejanja pro-
meta s poudarkom na zago-
tavljanju dobrih pogojev za 
ranljivejše udeležence v pro-
metu, kot so pešci in kolesar-
ji, in spodbujanju uporabe 
trajnostnih prevoznih sred-
stev. Občinski svet bo strate-
gijo predvidoma obravnaval 
na seji konec marca.

Predstavili osnutek prometne strategije
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Prodaja in oddaja poslovnih prostorov velikosti 
26,70 m2 do 246,40 m2. 

Ugodne cene nakupa ali najema. 
Ugodno kreditiranje Gorenjske banke, d.d., Kranj.

Lokacija je ustrezna za naslednje dejavnosti: 
različne trgovske dejavnosti, frizer, optik, kozmetični 
salon, odvetniška pisarna, banka, domača lekarna, 

pralnica, obrtna prodajalna ...

PERINA d.o.o., Kranjska cesta 4, Radovljica
Splet: www.vurnikov-trg.si / E-pošta: info@vurnikov-trg.si
GSM: +386 (0)40 833 868 

Perina d.o.o.  
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica

Urša Peternel

Občina Radovljica je ponu-
dila prostor za gradnjo nove 
regijske bolnišnice na 
območju knjigoveznice v 
Radovljici. Kot je povedal 
župan Ciril Globočnik, je 
Občina Radovljica že leta 
2012 s prostorskim redom 
v prostor umestila možnost 
gradnje regijske bolnišnice 

na območju knjigoveznice. 
Po Globočnikovih besedah 
je lokacija primerna za 
regijsko bolnišnico, saj je 
sprejemljivo oddaljena tako 
od Kranjske Gore kot od 
Ljubljane. »Prepričani smo, 
da je to prava lokacija, pro-
stor je zagotovljen s pros-
torskim redom, zato ga 
bomo ponudili ministrstvu 
za zdravje za gradnjo regij-

ske bolnišnice,« je dejal 
Globočnik. Kot je dodal, 
bodo zdaj pripravili idejni 
projekt in ga predstavili 
ministrstvu. Ob tem je 
župan poudaril, da s tem 
nikakor ne želijo konkuri-
rati jeseniški bolnišnici, 
kajti v prihodnje se bo 
zdravstvo organiziralo dru-
gače, gre tudi za povsem 
drugo obliko bolnišnice, ki 

bo imela šeststo postelj ozi-
roma še več, je poudaril. 
Razprave o nujnosti grad-
nje nove, večje regijske bol-
nišnice so se pojavile zaradi 
opozoril iz Splošne bolniš-
nice Jesenice, da bolnišnica 
postaja premajhna in da 
Gorenjska potrebuje regij-
sko bolnišnico večjih kapa-
citet. Tako naj bi bila ena od 
možnosti širitev bolnišnice 
na sedanji lokaciji, za kar si 
prizadevajo na Občini Jese-
nice, druga pa gradnja pov-
sem nove regijske bolnišni-
ce. A ob tem velja omeniti, 
da gre za dolgoročne proje-
kte, kajti ministrstvo za 
zdravje projekta gradnje 
regijske bolnišnice nima v 
načrtih razvojnih progra-
mov niti za letošnje niti za 
prihodnje leto.

Regijska bolnišnica bi 
lahko bila v Radovljici
Občina Radovljica ponuja prostor za gradnjo regijske bolnišnice na 
območju knjigoveznice.

Med večjimi investicijami, 
ki jih za letošnje in prihod-
nje leto še načrtuje Občina 
Radovljica, so tudi izgradnja 
primarne in sekundarne 
kanalizacije ter vodovoda 
Kamna Gorica, za kar je v 
proračunu zagotovljen 
dober milijon evrov, dokon-
čanje komunalnih ureditev 
v Kropi in na Brezovici, za 
kar bo občina namenila 
nekaj več kot 300 tisoč 
evrov, ter še nekateri drugi 
odseki komunalne infras-
trukture. 
Kanalizacija in vodovod 
Kamna Gorica bosta preko 
povezovalnega vodovoda in 
kanalizacije Lipnica–Kamna 
Gorica navezana na primar-
no kanalizacijo in čistilno 
napravo Kropa. Projektna 
dokumentacija je v zaključ-
ni fazi priprave, sledila bo 
vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja, v drugi polovici 
leta javni razpis za izbor 
izvajalca in začetek gradnje. 
V proračunu so zagotovljena 

tudi sredstva za dokončanje 
sekundarne kanalizacije in 
vodovoda na Brezovici ter za 
končno ureditev rak in dela 
struge Kroparice.
Za program sanacije lokal-
nih cest občina v obdobju 
2017 - 2021 namenja malen-
kost manj kot pol milijona 
evrov. Kot je pojasnil župan, 
bodo v tem obdobju obnov-
ljeni najbolj kritični odseki 
lokalnih cest, na katerih v 
zadnjih štirih letih ni bilo 
večjih vzdrževalnih del 
zaradi velikih vlaganj v gra-
dnjo kanalizacij, vodovodov 
ter energetskih sanacij obje-
ktov. Med njimi so nasled-
nji cestni odseki: Radovljica 
- Nova vas – Zapuže; Kranj-
ska cesta - Ljubljanska ulica 
v Radovljici; češnjiški most 
- Češnjica – Rovte; Češnjica 
– Dobravica; Prezrenje - 
Spodnja Dobrava; priklju-
ček ceste iz Prezrenj na 
cesto v Podnartu; cesta sko-
zi Mišače in cesta v Ovsi-
šah. Nekaj manj kot pol 
milijona evrov bo občina 
namenila tudi za rekonstru-

kcijo Savske ceste do obmo-
čja čistilne naprave Radov-
ljica, kar je je tudi predpo-
goj za izvedbo projekta 
izgradnje lesno predeloval-
nega centra. 326 tisoč evrov 
pa je namenjenih tudi za 
rekonstrukcije cestnega 
odseka mimo Verige v Les-
cah, ki je zaradi spora s slu-
žnostnimi upravičenci tre-

nutno onemogočen. Če 
bodo spori rešeni, bo v leto-
šnjem letu takoj sledila 
izvedba gradbenih del.
Na podlagi lokalnega ener-
getskega koncepta Občine 
Radovljica občina še naprej 
izvaja ukrepe za energetsko 
sanacijo javnih stavb, v pro-
račun je uvrščena izgradnja 
komunalne opreme v obmo-
čju občinskega lokacijskega 
načrta Brezje. Gradnja se je 
že začela in bo končana v 
letu 2017. Sočasno z obnovo 
vodovoda se bo gradil ploč-
nik ob Cesti na Jezerca, za 
kar je v proračunu namenje-
nih 234 tisoč evrov, 140 
tisoč pa za izgradnjo pločni-
ka v Podnartu s sočasno 
obnovo kanalizacije in vodo-
voda. Direkcija RS za infras-
trukturo rekonstrukcijo 
regionalne ceste v Podnartu 
sicer načrtuje za leto 2018. 
V ta namen bo ob regionalni 
cesti odstranjena tudi hiša, 
katere lastniku je občina že 
pred leti zagotovila možnost 
gradnje nadomestnega obje-
kta. Pri rekonstrukciji ceste 
pa bo občina sofinancirala 
izgradnjo hodnika za pešce 
od gasilskega doma do pre-
hoda čez železniško progo 
ter sočasno obnovila komu-
nalne vode.

Največ sredstev za 
knjižnico in komunalo
31. stran

Občinski proračun in največje investicije, načrtovane za 
letošnje in prihodnje leto, sta na novinarski konferenci 
predstavila radovljiški župan Ciril Globočnik in direktorica 
občinske uprave Alenka Langus.

Za zgradbo obstoječe knjižnice bo letos izdelana prostorska presoja za dejavnost 
medgeneracijskega centra, v letu 2018 pa je načrtovana priprava projektne dokumentacije 
za obnovo stavbe in prilagoditev novi dejavnosti. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Z izdelavo fasa-
dnega ovoja se je jeseni 
začela zaključna faza izgrad-
nje radovljiške knjižnice, 
zadnjega od štirih objektov 
na novem Vurnikovem trgu 
v Radovljici, ki se počasi 
tudi vsebinsko oblikuje v 
enega od najpomembnejših 
središč mesta.
Najprej je zaživel stanovanj-
ski del, kjer je v treh poslov-
no-stanovanjskih objektih 
93 stanovanj in 23 poslovnih 
prostorov. »Velika večina 
stanovanj je prodanih in 
vseljenih, zasedenih je tudi 
nekaj poslovnih prostorov, a 

je zanimanje zanje nekaj 
manjše, kot smo pričakova-
li, kar nas pravzaprav prese-
neča, saj gre za ta hip eno 
najboljših lokacij v Sloveni-
ji, primerno za različne pos-
lovne in storitvene dejavno-
sti,« je povedal Simon Zore, 
direktor podjetja Perina, ki 
je skupaj z Občino Radovlji-
ca investiralo v izgradnjo 
nove soseske. Ta je tako sku-
paj s knjižnico sestavljena iz 
štirih objektov in podzemne 
garaže s 321 parkirnimi 
mesti, poleg parkirišč v 
garaži so v okviru komunal-
ne ureditve zgradili tudi več 
kot sto zunanjih javnih par-
kirnih mest.

Stanovanja prodana, 
poslovni prostori še ne

Večina stanovanj v novi soseski Vurnikov trg v 
Radovljici je prodanih, zagotavlja investitor. Do 
jeseni bo dokončana nova knjižnica, prodaja 
poslovnih prostorov pa teče nekaj počasneje, kot 
so načrtovali.

Klub radovljiških študentov v sodelovanju z Mladinskim dne-
vnim centrom KamRra v marcu začenja s trimesečnim pro-
gramom predavanj za mlade, ki bo povečal njihovo kompe-
tentnost na trgu dela. Usposabljanja bodo zajemala različne 
vsebine, od rokovanja z orodji Microsoft Office do obvladova-
nja stresa, pisanja uspešnega CV-ja itd. Prva delavnica, ki se 
začenja danes ob 18. uri, nosi naslov Kreativno mišljenje, 
druga, prihodnje teden ob isti uri, pa Feedback oziroma 
podajanje povratne informacije. Sledi delavnica obvladovanja 
stresa 24. marca in kot zadnja delavnica z naslovom Asertiv-
nost 31. marca. Vse delavnice so brezplačne. 

Brezplačne delavnice za mlade
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Prejeli smo, občinske novice

Z željo, da obrazložimo pred-
vsem tiste navedbe, ki niso 
povsem pravilne, odgovarja-
mo na pismo občinskega svet-
nika in predsednika KS Lju-
bno Braneta Fajfarja, ki je 
bilo objavljeno v Deželnih 
novicah 10. februarja 2017.
Komunala Radovljica, d. o. 
o., ima večletne izkušnje pri 
organizaciji in izvajanju let-
nega in zimskega urejanja 
javnih površin v KS Radovlji-
ca, Lesce in Begunje. Od juni-
ja 2016 dalje je v skladu z 
občinskimi predpisi postala 
izvajalec letne in zimske slu-
žbe v celotni občini. 
Gorenjska gradbena družba, 
d. d., je bila kot izvajalec 
zimske službe za KS Ljubno 
izbrana na osnovi javnega 
razpisa v skladu z Zakonom 
o javnem naročanju. Zimsko 
službo v KS Ljubno izvaja z 
naslednjimi stroji: Unimog 
1250, nakladalec Mini 
IR-Bobcat s175 in Unimog 
1400. V razpisni dokumenta-
ciji smo opredelili, da je v pri-
meru zadržanosti stroja izva-
jalec dolžan zagotoviti nado-
mestni stroj z enakimi ali 
večjimi zmogljivostmi. Pri 
obračunu se ne glede na zmo-
gljivost stroja upoštevajo cene, 
ki jih je izvajalec ponudil na 
razpisu. 
Na pobudo predsednika KS 
Ljubno je bil 16. 1. 2017 izve-
den ogled stanja zimskega 
vzdrževanja krajevnih cest v 
KS Ljubno. Večina cest je bila 
glede na okoliščine v relativno 
dobrem stanju. Površine, ki 
so bile pri pluženju ali posi-
panju zgrešene ali slabše 
vzdrževane, so bile urejene še 
isti dan. Nastala situacija je 
bila posledica res izjemnih 
vremenskih okoliščin ter zače-
tnih težav pri izvajanju zim-
ske službe, ki izvirajo iz obse-
žnosti in posebnosti novo pre-
vzetega območja. Krajanom 
se za nastale nevšečnosti 
opravičujemo. 
Na ogledu nas je gospod Faj-
far seznanil s kritičnimi in 
specifičnimi odseki, ki zahte-
vajo posebno pozornost. Za 
koristne informacije se mu 
najlepše zahvaljujemo, saj je 
prav prenos izkušenj za 
uspešno izvedbo storitve, ki 
bo v zadovoljstvo vseh, nepre-
cenljiv.

Zimske razmere 
skozi oči občana

Radi bi poudarili, da je boja-
zen, da bodo izvajalci zara-
čunavali (in občani plačali) 
neopravljeno delo, odveč. Vsa 
vozila, ki izvajajo zimsko slu-
žbo, so namreč opremljena s 
sledilnimi napravami. Te 
omogočajo ne le spremljanje 
izvajanja zimske službe, tem-
več tudi izpis opravljenih 
delovnih ur, ki je osnova za 
obračun storitev po veljavnih 
cenah.
Cilj Komunale Radovljica je 
izpolnjevanje pričakovanj 
uporabnikov, vendar smo vas 
pri postavitvi učinkovitega 
koncepta urejanja javnih 
površin v novo prevzetih kra-
jevnih skupnostih primorani 
prositi za malo potrpljenja. 
Prepričani smo, da bomo v 
prihodnje s kakovostnim in 
učinkovitim izvajanjem služ-
be opravičili zaupanje in pre-
pričali vse, ki v teh krajih 
bivate ali poslujete.

Matija Žiberna, 
direktor Komunale 

Radovljica, d. o. o.

Skromna zima je letos, snega 
v dolini le za vzorec. Da se 
mladina vseeno lahko ukvar-
ja s športom, pa v Radovljici 
skrbi pokrito drsališče, kjer je 
za mladino drsanje brezplač-

no. Ko opazujem to mladež, 
ki se podi po ledu, pomislim, 
kako vsaj te urice, ki jih pre-
življajo na ledu, ne vrtijo 
»pametnih« telefonov in ne 
sedijo doma pred televizorji. 
Se gibljejo in gibanje je pogoj 
za zdravje, za preživetje 
naroda, civilizacije. In dejav-
nost, ki človeka »prisili«, da 
se giblje, je šport. Zato bo 
šport v našem vedno bolj teh-
nološko razvitem svetu, ki 
gibanja skoraj ne potrebuje, 
vedno bolj pomembna druž-
bena dejavnost in promocija 

Šport za 
preživetje

športa poslanstvo vseh, ki 
našemu narodu želijo dobro 
in v družbi nekaj pomenijo.  
Pred 25 leti sem prvič na Pok-
ljuki organiziral tekmovanje 
politikov, gospodarstvenikov 
in diplomatov v smučarskem 
teku. Naslednje leto se mi je 
pridružil Vinko Grašič, poz-
neje sin Klemen in ostali čla-
ni družine, ki so v naslednjih 
letih skrbeli za odlično orga-
nizacijo tega tekmovanja. 
Eden od ciljev tega tekmova-
nja je bil poleg druženja tudi 
promocija športa – smučar-
skega teka. Zato smo bili 
veseli, ko so se tega teka udele-
ževali »medijsko« pomembni 
tekmovalci od veleposlanikov, 
pomembnih gospodarstveni-
kov, znanih politikov, minis-
trov, predsednika vlade, par-
lamenta, županov. 
Letos sem se razveselil našega 
župana Cirila Globočnika, ki 
sicer lepo skrbi za športno 
infrastrukturo v občini, tokrat 
pa je tudi sam nataknil teka-
ške smuči in zelo dobro opra-
vil s tekaško progo. Vesel sem 
bil tudi evropskega poslanca 
Lojzeta Peterleta, ki je v vseh 
25 letih samo dvakrat manj-
kal. Tudi gospodarstvenik 
Simon Jan, predsednik odbo-
ra za teke pri Smučarski zve-
zi, je letos tekmi dal težo. Pa 
ne samo ti, vsi, ki se udeležu-
jejo tega tekmovanja, promo-
virajo šport, opozarjajo na 
potrebo po več gibanja. Hva-
ležen sem tudi predsedniku 

Pahorju, ki se je tega teka več-
krat udeležil, tudi ko je bil 
predsednik parlamenta, letos 
pa se je opravičil, je pa z vese-
ljem sprejel častno pokrovitelj-
stvo.
Zakaj sem izbral smučarski 
tek? Smučarski tek je najbolj 
zdrav šport (podobno velja 
za hojo v gore s palicami). S 
tem, da so pri smučarskem 
teku vključene istočasno veli-
ke mišične skupine, je potre-
ba po kisiku največja – naj-
bolj aeroben šport, kar izra-
zito blagodejno vpliva na srce 
in ožilje. Je šport moči, ohra-
nja in povečuje mišično maso 
in šport, ki deluje na izboljša-
nje ravnotežja in gibkosti. 
Primeren je za vsa življenj-
ska obdobja do pozne staros-
ti. Komur pa je dano, da zna 
doživeti in občutiti lepoto, ga 
nagradi še z lepoto zasnežene 
pokrajine.
Če boste v teh dneh obiskali 
Planico, Rateče ali Pokljuko, 
vas bo morda zamikalo, da bi 
tudi vi nataknili tekaške smu-
či in se sprehodili po čudovito 
urejenih progah proti Tamar-

Prejeli smo

S prvim januarjem se uporab-
lja nov zakon o dimnikarski 
dejavnosti, ki ureja prosto 
izbiro dimnikarja, zaradi tega 
si dimnikarska podjetja priza-
devajo, da ne bi izgubila svoje-
ga fevda. Po novem namreč 
dimnikarsko podjetje nima 
samoumevnih strank glede na 
koncesijo, ampak le, če si ga 
lastnik-uporabnik izbere ozi-
roma če ga ne zamenja.
Ste tudi vi dobili pismo, v 
katerem vam je dimnikar 
napovedal svoj obisk v prihod-
njih dneh, ali pa vam je že kar 
trkal na vrata, češ da mora 
opraviti svoje delo? Torej ni 
treba, da vam za tekočo kuril-
no sezono kurilne in dimnovo-
dne naprave pregleda dozdaj-
šnji dimnikar. Lahko ga zavr-
nete in izberete novega.
In kaj veleva novi zakon?
Da ne obstajajo več koncesije 
in ne več dimnikarska območ-
ja. Ena od sprememb, ki jo 
prinaša nov zakon (Ur. list 
RS 68/16 ZDimS) je ta, da si 
lastnik-uporabnik dimnikar-
skih storitev sam izbere izva-
jalca teh storitev, in sicer s 
seznama dimnikarskih družb 
z veljavnim dovoljenjem in 
dimnikarja z licenco, ki je 
objavljen na spletni strani 
MOP-a, to stori do 30. junija 
tekočega leta, ki traja za obdo-
bje najmanj 12 mesecev,
Lastnik-uporabnik izbere 
dimnikarsko družbo tako, da 
jo pozove k opravljanju stori-
tev z vsemi koristmi konku-
renčnega trga – za uporabni-
ka prijaznejše izvajanje stori-
tev glede na svoje prioritete – 
kvaliteto in ceno storitev.
Koristi konkurenčnega trga 
bodo deležne tudi vse družbe 
in obrtniki dimnikarji s. p., ki 
sedaj niso imeli koncesije in 
zato niso mogli opravljati 
dimnikarske dejavnosti.
Dimnikar mora izvesti vse 
dimnikarske storitve s skrbnos-
tjo dobrega strokovnjaka, ki so 
potrebne za kakovostno izved-
bo storitve, uporabniku dimni-
karskih storitev pa pri tem ne 
sme povzročiti nepotrebnih 
dodatnih stroškov, mora ščititi 
interese lastnikov-uporabnikov 
dimnikarskih storitev. Ne sme 
izrabljati morebitnega nezna-
nja in nestrokovnosti uporab-
nika za pridobivanje svojih 
poslovnih koristi in mora skr-
beti v skladu z dobrimi poslov-
nimi običaji (16. člen).
Dimnikarska družba (dimni-
kar) lahko vstopi v prostore 
uporabnika dimnikarskih sto-
ritev le na podlagi njegove pri-
volitve (24. člen).
Zato izkoristimo pravico do 
svobodne proste izbire in se 
odločimo za tistega, ki mu 
zaupamo, da bo delo opravil 
kvalitetno, cenovno ugodno in 
bo do nas prijazen.

Franc Reš

Dimnikarji

ju, proti Trbižu ali po gozdo-
vih Pokljuke – storite to za 
vaše zdravje, za vašo dušo, za 
promocijo športa. 

Avgust Mencinger 

Marjana Ahačič

Na nedavnem volilnem zbo-
ru območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska, ki je s 
skoraj 1300 člani največje 
veteransko združenje na 
Gorenjskem, so izvolili 
organe združenja za nasled-
nje petletno obdobje. Pred-
sednik združenja ostaja 
Janez Koselj, prav tako pod-
predsednika Janko S. Stušek 
in Zvone Šolar. 
Na zboru sta direktor Cen-
tra odličnosti polkovnik 
Boštjan Blaznik in predse-
dnik Janez Koselj podpisala 
pogodbo o sodelovanju, 
podelili pa so tudi bronaste 
in srebrne plakete, ki so jih 
prejeli: Drago Geršak, Slav-

ko Zorko, Ivo Zupan in Pet-
er Žula (bronaste) ter Zvo-
ne Šolar in Grega Žnidar 
(srebrni). Zlate plakete 
ZVVS bodo na glavnem 
zboru Zveze veteranov voj-
ne za Slovenijo, ki bo 1. 
aprila, prejeli: Marjan 
Bohinc, Brane Iskra, Janez 
Kunstelj in Drago Rozman. 
Pregledali so delo v prete-
klem letu in se dogovorili 
za letošnje aktivnosti. Lani 
se je tako 151 različnih akti-
vnosti udeležilo skoraj 
2900 ljudi. Letos združenje 
praznuje 20-letnico delova-
nja. Jubilej bodo obeležili 
junija s slovesnostjo v Rado-
vljici in izdajo brošure o 
dogodkih na zgornjem 
Gorenjskem v letih 1990–
1991 v angleškem jeziku.

Janez Koselj 
ostaja predsednik
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Zgornje Gorenjske bodo tudi v prihodnjem 
mandatu vodili predsednik Janez Koselj ter 
podpredsednika Janko S. Stušek in Zvone Šolar.

Direktor Centra odličnosti polkovnik Boštjan Blaznik in 
predsednik združenja Janez Koselj sta podpisala pogodbo o 
sodelovanju.

Krajevna skupnost Lancovo je s pomočjo kar osemnajstih 
donatorjev poskrbela, da imajo sedaj dostop do defibrilator-
ja tudi krajani Lancovega. Napravo so namestili na stavbo 
Gasilskega doma. Kot je povedal predsednik sveta KS Gre-
gor Remec, so sredstva prispevali večinoma domači podjet-
niki, po en donator iz Radovljice in Ribnega ter družina z 
Lancovega." V zahvalo in spomin smo izdelali tablico z ime-
ni, ki je pritrjena nad defibrilator. Vsakemu od donatorjev  
smo se zahvalili z zahvalnim pismom," je še povedal. Na 
Lancovem pa niso poskrbeli le za aparat za oživljanje, tem-
več tudi za to, da ga čim več ljudi zna uporabiti. Tečaj za 
prve posredovalce – večinoma gre za gasilce – je opravilo 
pet prvih posredovalcev in jih je tako zdaj že osem, tečaja za 
laike pa se je udeležilo 27 krajanov. Tečaje je vodila zdravni-
ca Ana Stare z ekipo iz Zdravstvenega doma Radovljica.

Defibrilator tudi na Lancovem

Predaja defibrilatorja v uporabo in skrb predsedniku PGD 
Lancovo Miranu Zupanu

s kuponom do 30. 4. 2017.
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Mladi

Kaja Beton

Otroci iz vrtcev Radovljica, 
Lesce, Kropa, Kamna Gori-
ca, Posavec, Brezje in Begu-
nje na Gorenjskem so s ple-
snimi in glasbenimi točka-
mi nastopali pred starši, 
starimi starši ter sorojenci. 
Največja vrtca, Radovljiški 
in Leški, sta se predstavila s 
plesno točko starejših otrok 
ter pevsko točko mlajših, 
ostale enote pa so nastopile 
s po eno točko. 
Prikupni otroški zborčki so 
pod vodstvom vzgojiteljic in 
njihovih pomočnic zapeli 
pesmi Naš kuža (Vrtec 
Radovljica), Jaz sem muzi-
kant (Vrtec Kropa), Bil je 
korenjak (Vrtec Begunje) in 
Angina (Vrtec Lesce), plesa-
li pa so na pesmi Mi dela-
mo snežaka (Vrtec Radovlji-
ca), Bel zajček (Vrtec Kam-
na Gorica), Zeleni nahrbt-
nik (Vrtec Posavec) ter Kav-
bojska (Vrtec Lesce). Zadnji 
je bil na vrsti zbor strokov-
nih delavk vrtca pod vods-
tvom Slavke Praprotnik in 
ob spremljavi Mira Albini-
nija s harmoniko, ki je 
zapel Čebelarja.
Program, ki ga je povezovala 
ena od strokovnih delavk, 
sta popestrila in zaključila 
Simona Benko in Marko 
Berčič, ki sta zapela nekaj 
priljubljenih otroških pes-
mi, ob katerih so najmlajši 
zaplesali in se veselili še po 
končanem uradnem delu 
prireditve. 

Prireditev, katere namen je 
druženje in zbiranje sred-
stev za dejavnosti vrtca, je 
organiziral Sklad Vrtca 
Radovljica. Na prireditvi so 
s prostovoljnimi prispevki 
zbrali 1.717,90 evra, ki jih 
bodo po sklepu Upravnega 
odbora Sklada Vrtca Radov-
ljica še v letošnjem šolskem 
letu porabili za nadstandar-
dno dejavnost za otroke 
vseh skupin v vrtcih Vzgoj-
novarstvenega zavoda 

Radovljica. Kot je povedala 
direktorica Marja Čad, bodo 
predvidoma izvedene delav-
nice po skupinah, izvajalec 
pa bo izbran glede na višino 
zbranih sredstev ter ceno. 
»V preteklih letih smo 
omogočili npr. plesno dela-
vnico za vse otroke, lani 
izvedli delavnico z gongi za 
umirjanje otrok, za letos 
ponudbe še zbiramo, konč-
no odločitev pa podajo člani 
UO Sklada Vrtca Radovlji-

ca.« V nadstandardni pro-
gram sicer sodijo dejavnos-
ti, ki presegajo finančni 
okvir oz. letni načrt dela. 
»To je lahko nakup nad-
standardne opreme ali izve-
dba prireditve, skratka tisto, 
kar bogati življenje v vrtcih. 
Sredstva se porabijo tako, 
da so zajeti vsi otroci, s 
čimer se uresničuje poslan-
stvo, da v vrtcih ni social-
no-ekonomskih razlik med 
otroki.«

Trenutno je v sedmih eno-
tah Vrtca Radovljica v 42 
skupinah vključenih več kot 
750 otrok v starosti od ene-
ga do šest let. Direktorica 
vrtcev upa, da bo kljub upa-
du števila rojstev število 
otrok še naprej tako visoko. 
»Ravno s prireditvami, kot 
je Dan vrtca, želimo star-
šem pokazati, kako bogate 
vsebine izvajamo v vrtcu ter 
naš pristop in odnos do 
otrok, za katerega lahko 

trdim, da je profesionalen 
in odprt proti otroku in star-
šem,« je povedala. »Ob tej 
priložnosti se želim zahvali-
ti tudi vsem, ki so prostovo-
ljno pripomogli k izvedbi 
prireditve, Igorju Marijanu 
in PGD Radovljica, zakon-
cema Marolt in BPS Radov-
ljica, Varovanju Arh, ekipi 
Luka Ažmana, SGTŠ Rado-
vljica ter glasbenikom 
Simoni Benko, Marku Ber-
čiču ter Miru Albininiju.«

Otroško petje in ples ob Dnevu vrtca
Tretje leto zapored so se v telovadnici Srednje gostinske in turistične šole Radovljica na kulturni prireditvi, poimenovani Dan vrtca, predstavile vse enote 
Vrtca Radovljica.

Otroci iz vrtcev Radovljica, Lesce, Kropa, Kamna Gorica, Posavec, Brezje in Begunje na Gorenjskem so s plesnimi in glasbenimi točkami nastopali pred 
starši, starimi starši ter sorojenci.

Marjana Ahačič

Jutri, v soboto, 11. marca, 
na predvečer svetega Gre-
gorja, bodo v Kropi in Kam-
ni Gorici spet spuščali bar-
čice. V Kropi bodo na bajer-
ju nekdanje spodnje fužine 
barčice spuščali 18. do 19. 
ure. Prireditev se bo ob 18. 
uri začela tudi v Kamni 
Gorici, v starem vaškem 
jedru, ob Kapusovi graščini. 
Zato bo v času prireditve 
zaprt promet skozi vaško 
jedro, parkirni prostori za 
obiskovalce pa bodo urejeni 
na športnem igrišču, so 
sporočili prireditelji. V času 
prireditve si bo v Kamni 
Gorici moč ogledati tudi 
prikaz ročnega kovanja. 
Tradicionalna prireditev 
spuščanja barčic se v obeh 
krajih, v Kropi in v Kamni 
Gorici, odvija že od nek-
daj." Kropa, nekdaj kovaški, 
železarski kraj leži v kotlini, 
ki jo objema Jelovica. Pri 
nas se konec oktobra, v 
začetku novembra sonce za 
dobre štiri mesece poslovi. 

In v času, ko v kraju ni bilo 
elektrike, so kovači v vigenj-
cih pri svojem delu potre-
bovali umetno svetlobo 
(oljenko, svečo, lampo). 
Komaj so čakali, da v dolino 
posije sonce," pojasnjuje 
predsednica Turističnega 
društva Kropa Metka Kav-
čič. "Sonce se v različne 
predele Krope vrača od 17. 
januarja pa tja do 15. marca. 
Prihod sonca so Kroparji 
praznovali tako, da so zve-
čer, ko se je začelo mračiti, 
ob vigenjcu, kjer so delali, 
vrgli luč v vodo. To je bila 
nekdaj stara cokla, pehar ali 
pa sit. Vanj so dali žaganje, 
oblance, vse skupaj so preli-
li s smrekovo smolo zažgali 
in vrgli v vodo". Danes bar-
čice izdelujejo predvsem 
otroci. Doma, v vrtcu ali pa 
osnovni šoli. "Barčica je 
maketa iz papirja ali lesa, ki 
jo postavijo na plavajoč 
material, vanjo položijo sve-
čko, jo prižgejo in spustijo v 
vodo. Ko luč ugasne, sim-
bolično svetloba premaga 
temo, pomad pa zimo."

Jutri spet barčice v 
Kropi in Kamni Gorici

LESCE, Alpska cesta 62 T: 04/51 70 550ŽIRI, Goropeke 1 LJUBLJANA, BTC hala 10
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Urša Peternel

Pobudi Skupnosti občin Slo-
venije, da občine 15. februar-
ja na obisk povabijo svoje 
občanke in občane, da si 

ogledajo nekatere pridobit-
ve, so se pridružili tudi v 
občini Radovljica. Za obča-
ne so pripravili dan odprtih 
vrat Čebelarskega centra 
Gorenjske v Lescah. Center 

je bil zgrajen leta 2013, prva 
tri leta je bil v upravljanju 
Čebelarskega društva Rado-
vljica, leta 2015 pa ga je pre-
vzela Ljudska univerza 
Radovljica. Kot je dejala 

direktorica občinske uprave 
Alenka Langus, so z delom 
centra zadovoljni, uresniču-
je svoje poslanstvo, v priho-
dnje pa si želijo, da bi še več 
poudarka dali razvoju čebe-
larskega turizma. Delovanje 
centra je predstavila uprav-
nica Danijela Ambrožič, 
čebelarka s Sela, ki se s 
čebelarjenjem ukvarja deset 
let, z možem pa imata 
osemdeset čebeljih družin. 
Med drugim je povedala, da 
v centru pripravljajo različ-
na predavanja, prireditve, 
tečaje za čebelarje začetnike 
(lanskega se je udeležilo kar 
osemdeset čebelarjev), vode-
ne oglede za turiste, delavni-
ce za šolarje ... Vsako leto 
pripravijo festival medu in 
dan medu v kulinariki. V 
sklopu centra imajo tudi 
čebelnjak s petimi čebeljimi 
družinami in medoviti vrt, 
urejeni so polnilnica medu, 
satnišnica, trgovina, čajnica, 

celo masažni salon. 
O delu Čebelarskega druš-
tva Radovljica, ki je s 110 
člani eno največjih na 
Gorenjskem, je spregovoril 
predsednik Janko S. Stu-
šek. Zatem pa so potekale 
zanimive delavnice izdelo-
vanja satnic, svečk iz satnic, 
polnjenja medu v kozarce, 
žičenja satnika ... 
O uporabi medu v kulinariki 
pa je govoril Sandi Marolt in 
obiskovalcem zaupal recept 
za kroglice iz oreščkov, suhe-
ga sadja in medu. Izdelamo 
jih iz 250 g masla, 500 gra-
mov mletih orehov, dveh 
limon, 250 gramov kisle 
marmelade in 500 gramov 
lešnikov, kar vse skupaj zme-

šamo v mešalniku. Dodamo 
1000 gramov piškotnih dro-
btin in dobro premešamo. 
Zatem dodamo 400 gramov 
sesekljanih suhih brusnic, 
200 gramov rozin, 400 gra-
mov narezanih suhih mare-
lic, 500 gramov narezanih 
suhih fig, 200 gramov sese-
kljane temne čokolade s 
pomarančnim polnilom, na 
koncu pa dodamo 300 gra-
mov lipovega ali gozdnega 
medu. Oblikujemo kroglice 
in jih za nekaj ur damo v hla-
dilnik (je pa mase veliko, kar 
štiri kilograme, zato lahko 
količine zmanjšamo). Krogli-
ce so presne, sicer prave 
energetske "bombe", a izre-
dno okusne.

Sladkali so se s 
kroglicami z medom
Ob dnevu odprtih vrat slovenskih občin so občane povabili na ogled Čebelarskega centra Gorenjske 
v Lescah.

Upravnica Danijela Ambrožič je predstavila Čebelarski center. / Foto: Gorazd Kavčič

Čebelar Sandi Marolt je za obiskovalce pripravil slastne 
kroglice z medom.

Jože Košnjek

Konec februarja je v domači 
hiši pri Avseniku v Begun-
jah v 85. letu življenja umrla 
Brigita Avsenik, rojena pri 
Dolinšku na Brezjah nad 
Tržičem ali po starem pri 

Sveti Neži. »Umrla je naša 
dobra mama, predvsem pa 
vdana žena in sopotnica Sla-
vka Avsenika. Srce ji je zai-
gralo vsakokrat, ko je govori-
la o njem in njegovi glasbi. 
V zadnjem letu ga je pogre-
šala, a močna volja jo je 
držala pokonci in v Begun-
jah je vztrajala vse do posle-
dnjih dni,« so ob njeni smrti 
zapisali sinovi Slavko, Mar-
tin in Gregor in drugi člani 
družine Avsenik. Zaspala je 
mirno, v snu, so povedali 
domači. Od petka, 3. marca, 
ko je bil pogreb, počiva na 

begunjskem pokopališču 
poleg ljubljenega moža Sla-
vka, ki je umrl v začetku juli-
ja leta 2015. Zanj je pogosto 
rekla, da je njen prvi in edini 
fant in človek, ki ga neiz-
merno ljubi. Dolgo, od leta 
1952, ko sta se poročila na 

Brezjah, sta živela skupaj. 
Njuno življenje nista bili 
samo pesem in glasba, 
ampak sta morala premaga-
ti mnoge življenjske preiz-
kušnje, leta 1957 tudi smrt 
dveh hčerk Irene in Saške. 
Tako kot je najstarejši sin 
Slavko očeta na njegovi zad-
nji poti prosil, naj ju pozdra-
vi, bo lahko sedaj za vse tri 
skupaj storila mama Brigita. 
Pokojna Brigita je bila človek 
z izjemno energijo, voljo do 
dela in optimizmom. Bila je 
mati, ki je v dnevih in letih, 
ko je Slavko igral po svetu, 

doma skrbela za sinove Slav-
ka, Martina in Gregorja, ki 
so zrasli v izobražene, odgo-
vorne in zrele fante oziroma 
može. Bila je skriti član 
ansambla svojega moža, saj 
je doma odgovarjala na pošto 
tisočih oboževalcev Avseni-
kove glasbe, prepisovala not-
ne zapise viž, ki jih je angaži-
ral Slavkov brat Vilko, jih 
urejevala in skrbela, da so se 
ohranili tudi za prihodnje 
rodove glasbenikov. Ko je 
Slavkova harmonika utihni-
la, je prevzela skrb za ohrani-
tev izročila Avsenikov in nji-
hove glasbe. Bila je Avseni-
kova z dušo in telesom. Sko-
raj vsak dan sta s Slavkom iz 
Ljubljane, kjer je bil njun 
dom, prihajala v Begunje. Z 
neverjetno voljo in vztrajnos-
tjo je urejevala Galerijo in 
Muzej Avsenik, ustanavljala 
Glasbeno šolo Avsenik in 
pomagala pri organizaciji 
glasbenih delavnic in tekmo-
vanj harmonikarjev za nagra-
do Avsenik. Nekaj posebne-
ga zanjo so bili trenutki, ko 
je Slavko sedel za klavir in 
ustvarjal nove viže, ona pa ga 
je, najpogosteje stoječa ob 
klavirju, poslušala in – obču-
dovala. Brez mame Brigite 
Avsenikova dediščina ne bi 
bila taka, kot je. Za vse, kar je 
Brigita storila v življenju, 
iskrena hvala. Zasluži si naše 
spoštovanje, mir in pokoj!

Umrla je Brigita Avsenik
Zadnji dom je našla na begunjskem pokopališču, ob možu Slavku, ki je 
umrl julija leta 2015.

Brigita Avsenik / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)
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EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

Mitja Kuralt in njegova soplesalka Neža Colja, ki plešeta v 
Studio ritem v Kranju, sta v kategoriji mladincev v standar-
dnih in latinskoameriških plesih postala člana slovenske rep-
rezentance. Med tremi izbranimi pari, ki so po izboru Plesne 
zveze prišli v reprezentanco, bosta Mitja in Neža edina zasto-
pala Gorenjsko. Predana plesalca na državnih tekmovanjih že 
dalj časa žanjeta uspehe, zdaj pa upata, da se bosta uveljavi-
la tudi na mednarodni ravni. Vsakodnevni treningi jima vza-
mejo veliko prostega časa, a se zavedata, da se samo s trdim 
delom in vztrajnostjo dosežejo zastavljeni cilji. 

Člana slovenske reprezentance

Mitja Kuralt in Neža Colja, edina Gorenjca v reprezentanci 
med mladinci v standardnih in latinskoameriških plesih.

Marjana Ahačič

Državno prvenstvo v prele-
tih poteka od začetka sezone 
v aprilu do jeseni, ko se jad-
ralna sezona zaključi. Toč-
kuje se tako, da pilot leti s 
kateregakoli letališča in pos-
kuša doseči maksimalen let 
v najkrajšem času, pojasnju-
je Milan Korbar iz Aeroklu-
ba ALC Lesce, ki je letos 
organiziral prireditev. »Leti 
se ocenjujejo po določenih 
kriterijih, točkujejo se štirje 
najboljši od vsakega tekmo-
valca. Letos je sodelovalo 24 
jadralnih pilotov. Zmagova-
lec Boris Žorž je preletel 
750-kilometrski trikotnik od 
Lesc proti zahodu, na sever 
Nemčije in čez hribe nazaj.«
Leški klub je eden od 14 kla-
sičnih aeroklubov v Sloveni-
ji. Ima 150 članov, od tega 
okoli 110 jadralnih pilotov. 
Za jadranje imajo na voljo 
12 letal, nekaj klubskih in 
nekaj v lasti občine. »Klub 
se počasi pobira po letih 
stagnacije. Zunanji pogoji 
so odlični, kar nam prizna-
vajo tudi tujci, ki prihajajo 
in jim klub pomaga pri lete-
nju,« je še povedal predsed-
nik Korbar.
Matjaž Zupan leti že deset 
let. »Sicer sam letim bolj za 
dušo kot za točke,« pravi 
Tržičan, ki je jadra že deset 

let. »Rad poskusim in vidim 
kaj novega,« pravi. Pri prele-
tih gre predvsem za užitek 
ob dejstvu, da znaš izkoristi-
ti sile narave optimalno. 
Dokler tega ne poskusiš, 
sploh ne veš, koliko skrite 
energije ima narava.« 
Leščan Aleš Janša leti šesto 
leto. Na letošnjem držav-
nem tekmovanju v preletih 
je sodeloval prvič in se z 
najdaljšim preletom, dol-
gim 500 kilometrov, uvrstil 
na sedmo mesto. "Vedno 

sem si želel leteti, da sem 
se tudi zares odločil, pa me 
je spodbudil sosed, tedanji 
predsednik kluba Tone 
Čerin. Začel sem s šolan-
jem in v treh letih nabral 
približno sto ur letenja, 
potem sem se pa odločil za 
motorno letenje. Lani sem 
šolanje dokončal in dobil 
licenco tudi za to, a moram 
priznati, da je jadralno lete-
nje bolj privlačno, predstav-
lja več užitkov, čeprav ima 
pilot pri tem več dela. Ves 

čas je treba razmišljati in 
vnaprej načrtovati, kakšne 
poteze boš naredil. Daleč 
od tega, da bi samo sedel v 
letalo in se peljal ... "
Tudi letos bo skušal nabrati 
čim več izkušenj, predvsem 
v motornem letenju. "Rad bi 
dobil službo v letalstvu, za to 
pa poleg teoretičnega znanja 
potrebujem tudi veliko prak-
se," pravi študent strojne 
fakultete. "Jadralno pa bom 
letel, kolikor bosta dopušča-
la čas in vreme."

Priznanja za prelete
Prvo februarsko soboto so na leškem letališču zaključili lansko sezono jadralnega letenja in 
najboljšim podelili priznanja. Na državnem tekmovanju v preletih je zmagal Boris Žorž, drugi je bil 
Tone Čerin, tretji pa Matjaž Zupan.

Aleš Janša iz Lesc je bil lani sedmi na državnem tekmovanju v preletih z jadralnim letalom. 

V Kranju je potekalo ekipno tekmovanje osnovnih šol v 
šahu. Merili so se na Osnovni šoli Simon Jenko. V kategori-
ji do devet let je šla zmaga na Osnovno šolo Antona Toma-
ža Linharta Radovljica. Zmage so se veselili Maks Jerala, 
Tevž Lasnik, Žiga Robič in Maksim Kovačevič. V kategoriji 
do 12 let se je prvega mesta veselila ekipa z blejske Osnovne 
šole dr. Josipa Plemelja. Zmagovalci so postali Matic Steg-
nar, Adam Žerovec, Lan Potočnik in Nejc Škantar. Vsi naš-
teti so člani Šahovskega društva Gorenjka Lesce. Mentorja 
šahovskega krožka na obeh šolah sta Nejc in Janez Petrovič.

Lep uspeh šahistov

Matjaž Klemenc

V Nogometnem klubu Šobec 
Lesce je že živahno. Članska 
ekipa pod vodstvom Andreja 
Jožefa jutri ob 15. uri doma 
igra zaostalo tekmo s sosedi 
z Bleda. Ekipa je januarja 
začela s pripravami na spo-
mladanski del. Odigrali so 
štiri prijateljske tekme z eki-
pami Brinje Grosuplje, Iliri-
ja, Slovan in Interblock. V 
ekipi je pet novih obrazov. Iz 
Save sta prišla Damir Mari-
jan in Klemen Trivič Požun, 
iz Kranja Aleksandar Kocič, 
iz Triglava Elvis Markešič in 
iz Brava Leutrim Ceroviku. 
Po poškodbi je nared Andrej 
Jožef, kmalu pa naj bi se mu 
pridružil tudi Pero Kreme-
novič. Klub so zapustili Luka 
Kolar, Žan Rozman Močnik 
in Gregor Belcijan. Cilj ekipe 
je obstanek v 3. slovenski 
ligi. Selekciji U-19 (trener 
Jure Bertoncelj) in U-17 (tre-
ner Bojan Taneski) igrata v 1. 
gorenjski ligi in se borita za 
skupno lestvico. Cilj je prvo 
mesto, ki vodi v kvalifikacije 
za 2. slovensko ligo. Kar se 
tiče igralskega kadra, je spre-
memba v selekciji U-17. V 
ekipo se iz Izole vračata Jan 
in Žan Gorzeti. Klub zapuš-

ča Damjan Jovanovič, ki gre 
v ljubljansko Olimpijo. Prva 
je s spomladanskim delom 
začela selekcija U-15. V sobo-
to so doma gostili Bravo 
Publikum in malce nepriča-
kovano, a povsem zasluženo 
zmagali z 2:1. Z zmago so se 
povzpeli na deseto mesto 
med, štirinajstimi ekipami. 
Cilj je jasen, obstanek v 1. 
slovenski nogometni ligi. Za 
selekcijo U-15, ki jo vodi 
Andrej Jožef, to nikakor ne 
bo lahek posel. Dve ekipi 
izpadeta direktno, še dve pa 
gresta v kvalifikacije. V ekipi 
so trije novinci: Jure Korent, 
vodnik iz Triglava, ter Denny 
Tiganj in Mateo Klarič z 
Jesenic. V kategoriji U-15 
igra še selekcija U-14, ki jo 
vodi Vojislav Đorđeski. Sele-
kcije od U-11 do U-13 igrajo v 
1. gorenjski ligi, najvišjem 
rangu za te kategorije. U-11 
vodi Damjan Hvala, U-13 pa 
Dejan Notersberg. Cilj selek-
cij U-10 (trener Peter 
Zupan), U-9 (Jaka Kajdiž) in 
U-8 (Pero Kremenovič, Jaka 
Gorišek) je odigrati čim več 
turnirjev in prijateljskih 
tekem. Še več informacij lah-
ko dobite na njihovi spletni 
strani www.nk-lesce.si ali na 
Facebooku.

U-15 začeli z zmago

Plavalni klub Gorenjska 
banka Radovljica bo tudi to 
pomlad na kopališču v 
Radovljici v času od 6. mar-
ca do 17. maja organiziral 
dvajseturni plavalni tečaj. 
Tečaji, ki bodo potekali 
dvakrat tedensko v popol-
danskem času, so namen-
jeni predšolskim in osnov-
nošolskim otrokom od pet-
ega leta dalje. Vodili jih 
bodo izkušeni vaditelji pla-
valnega kluba. Za obiskova-
nje otroci potrebujejo le 
kopalke, zaželeni pa so tudi 
natikači in plavalna kapica. 
Prijava in plačilo tečaja na 
recepciji kopališča, vse 
dodatne informacije pa 
vam bodo v klubu lahko 
posredovali po telefonu.

Pomladanski plavalni 
tečaj za otroke



Deželne novice, petek, 10. marca 2017

Šport, mladi

9

Matjaž Klemenc

Kdaj se je aikido pojavil v 
Radovljici?
"Leta 2004 smo pri nas 
doma v Radovljici ustanovi-
li Aikido zvezo in klub. 
Ustanovitelj je bil moj svak 
Aleksandr Starovojtov. Na 
začetku nas je bilo deset. 
Oboje se je kmalu selilo v 
Ljubljano."

Kdaj se je aikido spet pojavil 
v Radovljici?
"Leta 2013 so bili v tem delu 
Gorenjske treningi na Jese-
nicah, na Bledu in v Lescah. 
Pogoste selitve so bile pred-
vsem zaradi prostora. Aiki-
do klub Radovljica je mlad, 
saj smo zaživeli šele lanske-
ga septembra. Trenutno še 
delujemo pod mentorstvom 
kranjskega društva Shugyo, 
ki ga vodi Jasmin Biščevič. 
Za radovljiško regijo smo 
imeli že treninge v letu 
2014, a nas je že prej ome-
njeni prostorski problem 
selil od Lesc, Bleda in 
Mošenj."

Je težko pridobivati nove čla-
ne?
"S tem se šele zdaj ukvar-
jam. Novih članov ni lahko 
dobiti, saj je na razpolago 
veliko drugih športnih deja-
vnosti. A vseeno, pridobiva-
nje članstva mi pomeni 
izziv." 

Kakšna je vaša funkcija v 
klubu?
"Trenutno sem predstavnica 
kluba. Ko opravim inštruk-
torski izpit prve stopnje, 
bom dobila naziv pomočnik 
inštruktorja."

Kako bi na kratko opisali 
aikido?
"Aikido je obrambna vešči-
na, ki temelji na tem, da 
napad preusmeriš sebi v 
prid. Napadalca poskušaš 
onesposobiti tako, da na 
koncu ni poškodb na nobeni 
strani."

Kateri borilni veščini je aiki-
do najbolj podoben?
"Bi rekla, da je aikido meša-
nica daito-ryuja in ju-jitsa."
 
Kdo se lahko ukvarja z aiki-
dom?
"Za aikido ni starostnih 
omejitev. Lahko se z njim 
začne ukvarjati otrok že pri 
petih letih. Odrasli lahko 
pristopijo kadarkoli. Prav 
tako ni potrebno nobenega 
predznanja. Važno je, da so 
telesno 'fit'."

Kako potekajo treningi?
"Trening je sestavljen iz 
ogrevanja, glavnega dela in 
umirjanja. Glavni del je 
sestavljen tako, da učitelj 
pokaže in razloži določeno 
tehniko, nato pa udeležen-
ci trenirajo v parih. Štiri-
krat napada eden, medtem 
ko drugi izvaja tehniko, 
potem vlogi zamenjata. 
Učitelj hodi med pari in 
jim pomaga. Začetnike 
najprej naučimo varnih 
padcev, nato pa trenirajo 
skupaj z nadaljevalci, kar 
jim pomaga hitreje napre-
dovati."

Koliko treningov imate 
tedensko?
"V Radovljici treniramo dva-
krat tedensko, v ponedeljek 
in petek. Trening traja eno 

uro. Ob 17. uri začnejo otro-
ci, ob 18. uri pa starejši. Tre-
ninge imamo v fitnesu v 
Športnem parku v Radovlji-
ci. Kdor bi bil zainteresiran, 
se nam lahko priključi 
kadarkoli." 

Kakšen je vpis v vašem klu-
bu?
"Začeli smo z desetimi 
odraslimi in šestimi otroki. 
Letos so se nam priključili 
štirje odrasli in štirje otroci. 
Preden se kdo želi včlaniti v 
klub, si lahko ogleda tre-
ning."

Kaj z aikidom pridobimo?
"Z aikidom pridobimo koor-
dinacijo, moč, gibljivost, 
ravnotežje, vzdržljivost, 
zbranost, osredotočenost, 
čustveno in socialno inteli-
genco, samospoštovanje ter 

moralne vrednote. Vse to se 
lahko prenese tudi na živ-
ljenjske situacije in v danih 
trenutkih znaš mirno odrea-
girati."

Kako to, da v aikidu ni tek-
movanj?
"V aikidu življenja ne jem-
ljemo kot neko tekmo, 
ampak kot neko pot, na 
kateri rasteš osebnostno. 
Veliko otrok in odraslih je 
zafrustriranih, ker se pri 
športu vedno tekmuje. Ved-
no je nekdo poražen in to ni 
prijeten občutek. Pri aikidu 
so vsi zmagovalci." 

Je aikido dovolj poznan v 
Sloveniji?
"Glede na druge borilne veš-
čine ni dovolj poznan. 
Mogoče smo premalo 
medijsko izpostavljeni. Ven-
dar zveza dobro deluje in v 
Sloveniji so številni aikido 
klubi in društva. Za pridobi-
vanje dodatnih znanj ima-
mo v Sloveniji na leto okrog 
šest seminarjev, obiščemo 
pa tudi seminarje v tujini. 
Pozimi je organizirana aiki-
do šola v Planici. Letos pla-
niramo dva otroška semi-
narja." 

Kako je prepoznaven vaš 
klub?
"Spletna stran je v izdelavi, 
se pa pojavljamo na Facebo-
oku." 

Kakšne želje imate glede 
aikida v prihodnosti?
"V prihodnosti bi rada imela 
svoj dojo, to je prostor za 
treniranje. Druga želja je, da 
bi se nam priključilo čim 
več otrok."

Aikido prinese 
pozitivne stvari
Marsikdo ne pozna aikida. Na kratko: to je borilna veščina, ki predstavlja samoobrambo.  
O njej smo se pogovarjali s predstavnico Aikido kluba Radovljica Nino Pisek.

Nina Pisek

Kategoriji U-12 in U-14 sta se merili na posamičnem in eki-
pnem mnogoboju. Atleti v U-12 so tekmovali v Slovenski 
Bistrici. Pri fantih se je s šestim mestom posamezno najbo-
lje uvrstil Andraž Bizjak, skupaj z Luko Makucem je bil eki-
pno četrti. Dekletom se ni uspelo uvrstiti med deseterico. 
Ekipno je bila Radovljica četrta. V kategoriji U-14 so tekmo-
vali v Ljubljani. Tjaš Peterlin je bil tretji, Nik Kozel Tomše pa 
deseti; ekipno sta bila druga. Pri dekletih je Ana Vajs osvoji-
la dvanajsto mesto. Ekipno so bili Radovljičani peti. Radov-
ljičani so se udeležili dveh prvenstev Slovenije. V kategoriji 
mlajših mladink in mlajših mladincev so osvojili dve zlati 
medalji – Neja Omanovič (troskok) in Matic Silič (skok v 
višino). Medaljo sta osvojila še Rok Makuc in Lara Krnc – 
oba sta bila tretja v skoku v daljino, Lara pa je bila še četrta 
v skoku v višino. V skoku v višino je bil četrti tudi Miha 
Klofutar. Lea Holc je bila peta v troskoku, Lana Vauhnik pa 
osma v skoku v daljino. V Celju so se merili člani in članice. 
Trina Praprotnik Malej je osvojila peto mesto v troskoku. V 
isti disciplini je bila Neja Omanovič šesta, Lea Holc pa 
osma. Matic Silič se je z rezultatom 1,98 cm v skoku v višino 
približal normi za svetovno mladinsko prvenstvo (2,06 cm). 
Prvenstvo Slovenije je bilo tudi v suvanju krogle in v dolgih 
metih. Tekmovanje v suvanju krogle je bilo v Slovenski Bis-
trici. Prvo mesto v kategoriji U-16 je osvojila Patricia Šolar, 
Neža Fister je bila tretja Meta Fister šesta, Klavdija Sodja pa 
deveta. Pri mlajših mladinkah je bila tretja Lana Vauhnik, 
Lara Krnc pa peta. Žan Baškovč je bil pri mlajših mladincih 
sedmi. V Domžalah je bilo prvenstvo Slovenije v dolgih 
metih. Pri mlajših mladincih in mlajših mladinkah sta prvo 
mesto v metu diska dosegla Patricia Šolar in Žan Baškovč. 
Pri mlajših mladinkah v metu kopja je bila Lana Vauhnik 
tretja, Lara Krnc četrta, Meta Grilc pa sedma.

Atletika

Pester zimski program atletov

Tekmovalci in tekmovalke Taekwon-do kluba Radovljica so 
nastopili na Europian Championship open 2017 Ariccia v 
Rimu v Italiji. Turnir je bil dobro obiskan. Nastopilo je več 
kot 250 tekmovalcev iz Italije, Anglije, Švice, Latvije, Nizo-
zemske, Ukrajine, Grčije, Albanije, Španije in Slovenije. 
Radovljiški klub je zastopalo enajst tekmovalcev, ki so dose-
gli kar nekaj uvrstitev na stopničke: 1. mesto: Marko Oblak, 
borbe do 125 cm, 5 do 7 let; Tibor Oblak, borbe do 145 cm, 
8 do 10 let; 2. mesto: Marko Oblak, forme 6. kup, 5 do 7 let; 
Jernej Renko, forme 9. kup, 5 do 7 let in borbe do 115 cm, 5 
do 7 let; Neža Guštin, forme 4. kup, 8 do 10 let in borbe do 
145 cm, 8 do 10 let; Tibor Oblak, forme 4. kup, 8 do 10 let; 
Medej Ručigaj, borbe do 145 cm, 10 do 13 let; Maja Habjan, 
forme 5. kup, članice; 3. mesto: Lina Buhaj, borbe do 155 cm, 
10 do 13 let; Ivana Sitar, borbe do 155 cm, 10 do 13 let; Naja 
Zupan, borbe do 50 kg, mladinke; Barbara Sitar, forme, I.–III 
DAN, članice in borbe do 60 kg članice.

Taekwon-do

Taekwondoisti v Italiji

V Ljubljani je potekal 5. Turnir za Pokal Slovenije. V kadetski 
konkurenci so nastopili tudi trije iz Strelskega društva Rado-
vljica. Patrick Fister je osvojil triindvajseto mesto. Aljaž Jalen 
je bil triinštirideseti, Žan Bohinc pa šestinštirideseti. Ekipno 
so bili trinajsti.

Streljanje

Peti turnir za Pokal Slovenije

Marjana Ahačič

"Prejšnji teden smo bili na 
neverjetnem potovanju v Slo-
veniji. Pred odhodom nismo 
čisto dobro vedeli, kaj bomo 
odkrili in česa se bomo nau-
čili, toda izkazalo se je, da je 
bilo vse izjemno uporabno. V 
Sloveniji smo bili povsod 
toplo sprejeti, pridobljeno 
znanje pa bomo dobro upo-
rabili," so ob koncu enote-
denskega obiska v Radovljici, 
kjer so spoznavali metode 
dela z mladimi, kakršne upo-

rablja tukajšnja Ljudska uni-
verza, povedali portugalski 
udeleženci srečanja.
"V Radovljici se je odvijala 
druga mobilnost v okviru 
projekta Erasmus+ VIA-ME, 
kjer smo gostili kolege iz 
Madžarske, Portugalske in 
Poljske v Sloveniji. Prvič 
smo se srečali jeseni na 
Poljskem, kjer smo se spoz-
nali s t. i. Horse asisted edu-
cation (delo s konji) in z 
uporabo drame pri delu z 
mladimi," je povedala direk-
torica Ljudske univerze 

Radovljica Mateja Rozman 
Amon.
Prvi dan so preživeli na 
Ljudski univerzi Radovljica, 
kjer so spoznavali transak-
cijsko analizo (teorija oseb-
nosti in sistemska psihote-
rapija za osebnostno rast in 
osebnostno spremembo) pri 
delu z mladimi. Popoldne 
so si ogledali mesto Radov-
ljica, zvečer pa uživali v 
večerji in glasbi pri Lectarju. 
Naslednji dan so se odpravi-
li v Ljubljano na Zavod 
BOB, kjer so jim predstavili 

Mladinski center ULCA, šti-
ri različne projekte, na kate-
rih delajo, in s tem poveza-
ne štiri različne vrednote – 
podpora, skupnost, sodelo-
vanje in urbana livada. Tretji 
dan so znova preživeli na 
ljudski univerzi ob spozna-
vanju transakcijske analize, 
naslednji dan pa ves preži-
veli na PUM-u, kjer so se 
vključili v vsakdanje dogaja-
nje. Na PUM-u so oblikovali 
štiri delavnice, ki se nanaša-
jo na njihovo sedanje delo, 
udeleženci izmenjave pa so 

lahko med delavnicami kro-
žili: šivanje lutk z upokojen-
kami za lutkovno predstavo, 
pisanje scenarija za projekt 
lutkovna predstava, risanje z 
Lučko in kuhanje kosila za 
vse. Podrobno smo predsta-
vili PUM in metode dela z 
mladimi, popoldne pa je 
bila v gostišču Lectar delav-
nica izdelovanja lectovih 
srčkov. Zadnji dan so nada-
ljevali s transakcijsko anali-
zo na ljudski univerzi, po 
kosilu pa so se pogovorili o 
vtisih in mnenjih o celot-
nem tednu. "Zelo pomem-
bno je, da sodelujemo v pro-
jektih s tako etičnimi moti-
vi, navdihujejo nas. Za nji-
hovo neverjetno delo čestita-
mo prav vsem slovenskim 
organizacijam, s katerimi 
smo sodelovali," še poudar-
jajo portugalski udeleženci.
Projekt VIA-ME (Values in 
action method exchange) je 

sofinanciran iz programa 
Erasmus+ in Občine Radov-
ljica. Poteka v okviru akcije 
K2 strateška partnerstva 
Sodelovanje za inovacije in 
izmenjavo dobrih praks. 
Projekti K2 omogočajo pro-
jektno sodelovanje z name-
nom dviga ravni kakovosti 
poučevanja, usposabljanja, 
učenja in mladinskega dela, 
modernizacije institucij in 
inovacije družbe. Nosilka 
projekta Values in action 
method exchange je organi-
zacija Fundacija Atalaya iz 
Poljske. Ostale partnerske 
organizacije so: Civil Cen-
trum Kozhasznu Alapitvany 
iz Madžarske,  Univerza v 
Portu iz Potugalske in Ljud-
ska univerza Radovljica. 
Junija se bodo srečali v Por-
tu, na Portugalskem, kjer se 
bodo naučili novih kreativ-
nih metod na področju soci-
alno-kulturnega dela.

Izmenjali dobre prakse 
Ljudska univerza Radovljica sodeluje v mednarodnem projektu izmenjave izkušenj pri delu z mladimi. 
Sredi februarja so se udeleženci srečali v Radovljici.
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Krakov in Visoke Tatre

Vabimo vas za izlet na Poljsko. Obiskali bomo 
Zakopane, športno letovišče pod Visokimi Tatrami, 
in rudnik soli v mestu Wieliczka. V Krakovu si bomo ogledali vse 
večje znamenitosti mesta, ki ga zaradi številnih cerkva imenujejo tudi  
poljski Rim.  Zadnji dan se bomo odpeljali do koncentracijskega  
taborišča Auschwitz-Birkenau. Po ogledu sledi vožnja v mesto  
Zywiec, kjer stoji slavna pivovarna Zywiec, in nato domov. Na izle-
tu bomo z vami sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bomo potrudili,  
da vam bo še posebej lepo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede  po programu, 
lokalno vodenje v Krakovu, lokalno vodenje po spominskem parku Auschwitz, 
vstopnino v pivovarski muzej in pokušino piva, vstopnino v rudnik soli Wieliczka, 
lokalno vodenje, dva polpenziona v hotelu turistične kategorije s tremi zvezdicami 
na območju Zakopanov in Krakova v dvoposteljni sobi, vodenje aranžmaja, orga-
nizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali Grega Flajnika na 031 38 26 25.  
Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
ali pišete na: narocnine@g-glas.si. Organizator:

w
w

w
.g
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i

CENA: 255 €

Biba Jamnik Vidic

V naselju živi okoli 20 tisoč 
ljudi iz Palestine in bliž-
njih držav; naseljeni so v 
večstanovanjskih hišah, 
kjer se na 25 kvadratnih 
metrih stiska cela družina s 
po šestimi ali več otroki. 
Otrokom, ki ne poznajo 
drugačnega življenja kot to 
v taborišču, preko športa in 
drugih aktivnosti pomaga, 
da vsaj malce pobegnejo iz 
žalostnega vsakdana. Dobi-
la sva se na Pumu v Radov-
ljici, kjer je Dino za svoje 
nekdanje kolege pripravil 
arabsko kosilo.

Kako to, da ste šli v Palesti-
no?
„Ko sem bil na Pumu, me je 
mentorica enkrat vprašala, 
če bi me mikalo sodelovati v 
kakšnem prostovoljnem 
projektu v tujini. Med našte-
vanjem, kam vse bi lahko 
šel, mi je v oči takoj padla 

Palestina. Prav začutil sem, 
da moram tja.“

Zakaj?
„Ne pravijo ji zastonj sveta 
dežela. Tam je tako lepa, 
topla energija, človek se 
zares počuti dobrodošlega, 
zelo posebno vzdušje je 
tam.“

Kaj počnete?
„Vodim delavnice za otroke. 
Vsak dan počnemo kaj dru-
gega. Odvisno od tega, kako 
so otroci razpoloženi. Če so 
zelo nemirni, imamo bolj 
živahne športne aktivnosti, 
imamo pa tudi jogo, medita-
cijo, učim jih angleščine, ali 
pa se samo pogovarjam z 

njimi. Otroci so super, igri-
vi, topli, iskreni. Malo so 
navihani, ampak se da lepo 
sodelovati z njimi. Z begun-
ci se sicer nihče ne ukvarja. 
Tako je kot pri nas. Nihče 
jih v bistvu noče, družba jih 
ne sprejema. Meni se zdi 
najbolj žalostno, ko gledam 
otroke, ki so stari 13 let in 
več, pa še nikoli niso bili 
izven svojega naselja."

V Palestini se najslabše godi 
prav otrokom, kajne?  
„Njihovo otroštvo se ves čas 
vrti ob pogovorih o vojni in 
Izraelcih. In zato ni čudno, 
da tak otrok, ko vidi izrael-
skega vojaka, v roke vzame 
kamen in ga vrže vanj. Voja-
ki pa se v svoji jezi prav nič 
ne zadržujejo. Čeprav je 
otrok, ga pretepejo, strpajo v 
zapor, dogaja se, da ga tudi 
ubijejo. Otroci za take prekr-
ške v zaporih preživijo do tri 
leta, če so povratniki, še 
dodatnih pet, uničijo jim 

dom in izselijo družino. 
Izraelci vsako leto zaprejo 
od 500 do 700 otrok, starih 
od 12 do 15 let, najmlajši tre-
nutno zaprt je star 12 let.“

Kako je bivati med Arabci?
„V Ramali so ljudje veliko 
bolj odprti kot v drugih kra-
jih. Ko sem šel v Nablus, so 
se ljudje za mano, samo 
zato, ker sem bil oblečen v 
kratke hlače, drli šarmut 
(kurba, op. avt.). Kar pa se 
oblačenja tiče, Arabci obožu-
jejo džins. Ne glede na letni 
čas, pa naj bo +45 ali –5."

Obiskali ste tudi Izrael. Kak-
šni so bili vtisi?
„Jeruzalem mi je bil zelo 
všeč, za razliko od Tel Aviva, 
ki me je zelo razočaral. Priča-
koval sem veliko bolj evrop-
sko mesto. Šokiran sem bil, 
kako veliko kriminala in dro-
ge je v mestu. Zadrogiranci 
ležijo kar na ulicah, na eni 
od avtobusnih postaj sem 

videl žensko, ki je vpričo 
policistov kadila heroin.“

Izkušnja bivanja v Palestini 
je verjetno precej spremeni-
la vaš pogled na življenje?
„Res je. Ne sledim več slepo 
vsakemu pravilu in ne dopu-
ščam krivic. Spoznal sem, 
da če vidiš, da se nekomu 
dogaja krivica, se oglasi, ker 
se nihče drug ne bo. Arabci 
pa so me naučili, da imamo 
samo eno življenje, in če ga 
hočemo ohraniti, ne smemo 
delati problemov.“ 

Kako pa po tej izkušnji gle-
date na svoje vrstnike?
„Ko sem prišel nazaj, sem 
opazil, koliko je pri nas ene-
ga tarnanja. Mladina se ves 
čas nad nečim pritožuje. Že 
to, da je nekdo v kavi dobil 
prevroče mleko, je lahko raz-
log, da je tri dni slabe volje. 
To ne pelje nikamor. Meče 
se nam pesek v oči, da se 
lahko ves čas pritožujemo.“

Če vidiš krivico, se oglasi
Dino Mitrovič z Bleda je 23-letni uporabnik radovljiškega PUM-a, ki je prav preko te organizacije postal prostovoljec v daljni Palestini. Od novembra 
skupaj z dvema kolegicama prek Zavoda Voluntariat dela za nevladno organizacijo v enem od begunskih naselij v Ramali. 

Dino Mitrovič z eno od kolegic, prostovoljk

Ivanka Korošec

Leta 1921 osmi februar še ni 
bil kulturni praznik. Bil pa 
je tisti dan ravno pustni 
torek in ljudje so se vsepov-
sod veselili. V Ljubnem je 
krojačeva žena rojevala svo-
jega prvega otroka. Bila je 
stara 36 let in porod se je 
zavlekel. Poklicali so babico 
s Posavca, a je 'scagala', in 
poslali so po zdravnika v 
Radovljico. Voznika je bilo 
težko dobiti, ker so bili vsi 
na maškaradi. No, končno 
so dobili en 'lajterbogen', da 
se je zdravnik pripeljal in 
pomagal Valentinu na svet. 
V naslednjih letih je Valen-
tin dobil še dve sestri in bra-
ta. »Otroci smo morali dela-
ti. Radi smo se potepali in se 
igrali. A ob Ave Mariji smo 
morali biti doma, sicer smo 
jih dobili ali klečali. Šolo 
smo imeli v Ljubnem. Štiri 
leta je bila redna šola, peto 
leto je bilo ponavljalno in 
smo imeli pouk le enkrat 
tedensko. Star sem bil okoli 
deset let, ko me je oče dal za 
pastirja na vrh vasi za cer-
kvijo. Pasel sem krave, pa 
malico nosil delavcem, pre-
pregal konja …«
Oče ga je kmalu posadil na 
stol in ga začel učiti svoje 
obrti. »Čeprav sta bila v Lju-
bnem poleg njega še dva 
krojača, je oče imel dosti 
dela. Stranke so mu nosile 
šivanje z vseh krajev, saj je 
imel dosti sorodnikov in 

poznanih ljudi. Ko sem bil 
toliko star, da je lahko nare-
dil učno pogodbo, sem znal 
že vse ročne operacije. Zdaj 
še senca več ni tega, kolikor 
je bilo včasih ročnega dela 
pri šivanju!«
V obrtno šolo v Radovljico ni 
hodil, ker je tedaj veljalo, da 
dijaki od šole ne smejo biti 
oddaljeni dalj kot šest kilome-
trov. Vseeno je leta 1938 
uspešno opravil pomočniški 
izpit pred komisijo na Jeseni-
cah. Šivala sta oba z očetom, 
Valentin je delal tudi na njivi, 
kosil in opravljal vsa druga 
dela na domu. 
Potem se je začela vojna. Bil 
je partizan Gorenjskega odre-
da. S Kokrškim odredom je 
sodeloval pri osvoboditvi 
Begunj. Po vojni je bil koman-
dir postaje milice v različnih 
krajih, zaradi dobrih karakte-

ristik so ga namenili celo za 
upravnika zaporov na Igu. 
Tedaj pa je oče zbolel in 
Valentin je opustil takšne slu-
žbe in funkcije, vrnil se je 
domov, se na tečajih učil kro-
jenja in prevzel obrt. 
»Zaljubljen sem bil kmalu,« 
pravi, »a bil sem 'cagav' 
fant.« Kljub temu je zbral 
pogum in zaprosil Tilko iz 
Poljanske doline. »Njena 
sestra je v Ljubnem služila 
in je prišla na obisk, tako sva 
se spoznala. Poročila sva se 
novembra 1950. Svatba je 
bila na Malenskem Vrhu.« 
Tilka je bila tudi šivilja, med 
vojno pa je bila partizanska 
učiteljica. Rodili so se jima 
štirje otroci, dve hčerki in 
dva sinova. Leta 1974 je 
kupil parcelo in z ženo sta 
začela zidati hišo, vanjo se je 
družina vselila leta 1982.

Njegovo življenje je bilo 
pestro, lahko bi napisal 
avtobiografski roman, saj 
ima odličen spomin o vseh 
ljudeh, ki jih je srečeval v 
življenju, in o vseh pomem-
bnejših dogodkih: o tem, 
kako je prevzel podjetje v 
Begunjah, ki je bilo zadol-
ženo, a ga je postavil na 
noge in imel kar 25 zaposle-
nih! O službi v Vezeninah 
na Bledu in v krojilnici v 
Kranju, pa spet kot samos-
tojni obrtnik … Pokoj je 
dočakal leta 1981 kot vratar. 
Udejstvoval se je tudi na 
družbenopolitičnem podro-
čju, saj je bil predsednik KS 
Ljubno, predsednik SZDL, 
sodeloval v občinskem 
odboru obrtnikov in indus-
trije, rad je skupaj s Cirilom 
Zupanom organiziral in 
vodil izlete.
Žena mu je umrla pred 
osmimi leti. Ena od hčera je 
v Tomaju, ostali otroci so v 
bližini. Vendar je Valentin 
kljub častitljivim letom 
samostojen. »Zajtrk, mali-
ce in večerje si pripravljam 
sam. Kosilo pa mi vozijo iz 
Doma dr. J. Benedika.«
Vse do lanskega avgusta je 
še šival za domače. Potem 
je padel in si zlomil roko. 
Vendar ga nobena reč ne 
potre: »Švegeljnov rod gre 
naprej, saj imam deset vnu-
kov (eden je žal mlad umrl), 
eno vnukinjo, enega prav-
nuka in pet pravnukinj!« 
pove ponosno.

Še do lani je šival za domače
Valentin Švegelj je 8. februarja praznoval šestindevetdeset let. Rodil se je v Ljubnem, na pustni torek.

Šestindevetdesetletni Valentin Švegelj iz Ljubnega

SKUPINA ANONIMNIH ALKOHOLIKOV TUDI V 

RADOVLJICI

ANONIMNI ALKOHOLIKI SLOVENIJE

Imate težave z alkoholom?  
Morda je AA rešitev!

KONTAKTNA OSEBA  
za osebna vprašanja in informacije: Primož 051 417 762

SPLETNA STRAN http://www.aa-slovenia.si, kjer najdete  
tudi urnik drugih srečanj AA po Sloveniji.

KJE SMO: RADOVLJICA, PROSTORI RDEČEGA KRIŽA

KDAJ: VSAK TOREK V ZIMSKEM ČASU OB 19h, 
 V POLETNEM ČASU OB 20hB
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www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

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

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

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

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

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

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

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

www.asteriks.net

 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Matjaž Klemenc

Fotografsko društvo Radov-
ljica je v sodelovanju z Obči-
no Radovljica izvedlo osmi 
natečaj za pregledno razsta-
vo fotografij o dogodkih v 
občini. Tokrat sta bili razpi-
sani dve temi: Dogodki v 
občini Radovljica ter Čebe-
larstvo in čebele v občini 
Radovljica v letu 2016.
Na natečaj se je prijavilo 14 
avtorjev s 408 fotografijami. 
Žirija v sestavi Jakob Gnil-
šak, Fotografsko društvo 
Radovljica, Gorazd Kavčič, 
fotoreporter Gorenjskega 
glasa, in Manca Šetina 
Miklič, Občina Radovljica, 
je izbrala 75 fotografij za 
digitalno prezentacijo, 50 
fotografij za razstavo in 
podelila šest nagrad ter pet 
diplom.
Komisija je prvo nagrado na 
temo Dogodki v občini 
Radovljica podelila Ljubu 
Kozicu za fotografijo z nas-
lovom Mlada obiskovalka s 
četrtka na Linhartovem 
trgu. Drugo nagrado je pre-
jel Erazem Dolžan za foto-
grafijo Pogumno naprej s 
pokala Koledniki v smučan-
ju po starem, tretjo pa Justin 
Zorko za fotografijo Gregor-
jevo v Kropi in Kamni Gori-
ci z metanja luči v vodo. 
Diplome so prejeli Vida 
Markovc za fotografijo 
Zanimivo z Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine v 
Radovljiški graščini, Žarko 
Petrovič za fotografijo Čev-
lji naših pradedov s Kovaš-
kega šmarna, Janez Res-
man za fotografijo Peš v 
šolo z Dneva brez avtomo-
bila in Štefan Žemva za 
fotografijo Veseli december 
s praznične prireditve na 
Linhartovem trgu.
V kategoriji Čebelarstvo in 
čebele je prvo nagrado prejel 
Marjan Resman za fotogra-
fijo Nabiralka, drugo Štefan 
Žemva za fotografijo Vošče-
ni izdelki, tretjo pa Jasim 
Suljanović za fotografijo 
Matica in roj. Ljubo Jančič je 
v tej kategoriji prejel diplo-
mo za fotografijo Urna 
kazalca.
"Vesel sem, da je vedno več 
zanimanja za natečaj, vedno 
več je posameznikov z več 
poslanimi fotografijami," je 
vtise s tokratnega natečaja 
strnil Glasov fotoreporter 
Gorazd Kavčič, eden od čla-
nov žirije. "Nagrajena dela 
so bila letos zagotovo korak 
pred drugimi fotografijami. 
Glede na to, da so obvezna 
tema v občini Radovljica, se 
nekateri kadri iz prejšnjih 

let ponavljajo. Morda bi lah-
ko fotoklub organiziral kak-
šne reportažne delavnice na 
terenu, da bi sodelujoči na 
fotonatečaju lažje naredili 
korak naprej. Velikokrat se 
je zgodilo, da fotograf prika-
že nekoga recimo pri šport-
nih aktivnostih, kar je ime-
nitno, a ne ujame pravega 
trenutka in zato slika zbledi, 
sploh ne pritegne. Če avtor 
ujame pravi trenutek, je 
fotografija običajno takoj 
nagrajena. Poleg tega je 
malo fotografij, kje se avtor 
igra s tehniko, recimo spre-
minja čas posnetka. Pogre-
šam tudi fotografije, ki so 

nastale na dogodkih, pa teh 
dogodkov niti ni v prvem 
planu, kot recimo nagrajena 
fotografij, na kateri punčka 
sedi na tleh in z zaniman-
jem posluša oz. spremlja 
dogodek, po vrhu pa je avtor 
ujel tu še toplino barv, brez 
katerih fotografija ne bi bila 
to, kar je."
Kot še pravi Kavčič, so se 
avtorji, ki so se ukvarjali s 
čebelami, še posebej potru-
dili. "Dobro vemo, kako tež-
ko je ujeti čebelo z makro 
objektivom, da je ostra čebe-
la, in ne cvet v ozadju. Mor-
da se avtorji premalo odloča-
jo za drugačne vrste fotogra-

fij, na primer takšne, ki so 
povezane s čebelo oziroma 
medom, zaradi česar je bilo 
na natečaju polovico foto-
grafij čebel na cvetu, rožah 
in podobno. Vesel bi bil 
fotografij, kjer se izdeluje 
med oziroma kjer bi se videl 
celoten postopek – od čebele 
na cvetu do medu na mizi 
za zajtrk."
Nagrade in diplome so bile 
podeljene včeraj, ob odprtju 
razstave izbranih fotografij v 
Galeriji Avla Občine Radov-
ljica, ko je bila predvajana 
tudi digitalna prezentacija. 
Razstava bo na ogled do 11. 
aprila.

Čebelarstvo in dogodki 
v občini Radovljica
Tradicionalni kategoriji Dogodki v občini Radovljica se je tokrat na fotografskem natečaju pridružila 
še tema Čebelarstvo in čebele v občini Radovljica. Prvi mesti letos za Ljuba Kozica (kategorija 
dogodki) ter Marjana Resmana (kategorija: čebelarstvo in čebele). Fotografije so na ogled v avli 
Občine Radovljica.

Mlada obiskovalka s četrtka na Linhartovem trgu, avtor: Ljubo Kozic,  
1. nagrada v kategoriji Dogodki v občini Radovljica

Nabiralka, avtor: Marjan Resman, 1. nagrada v kategoriji Čebelarstvo in čebele

Marjana Ahačič

Ob slovenskem kulturnem 
prazniku je Območno vete-
ransko združenje Zgornja 
Gorenjska tudi letos pripra-
vilo pohod spomina in pri-
jateljstva. Na praznični dan 
so se iz Radovljice odpravili 
v Lesce in na Bled ter od 
tam v Vrbo. Pohodnike so 
pozdravili župani občin 
Radovljica, Bled in Žirovni-
ca, blejski župan je bil tudi 
eden izmed 285 udeležen-
cev letošnjega pohoda. Slav-
nostni govornik pri Prešer-
novem spomeniku na Ble-
du je bil predsednik Sloven-
skega protestantskega druš-
tva Primož Trubar magister 
Viktor Žakelj, ki je poudaril 
pomen Primoža Trubarja, 
kulture in kulturnikov sko-
zi čas in spregovoril o voja-
ških sposobnostih Sloven-
cev od puntov do obeh sve-
tovnih vojn in osamosvojit-

vene vojne za Slovenijo. Na 
Bledu so tudi letos, tako kot 
prejšnja leta, v kulturnem 
programu sodelovali učenci 
Osnovne šole Josipa Plem-
lja Bled pod mentorstvom 
Mete Pazlar in Veteranski 
pevski zbor pod vodstvom 
Franca Podjeda. Na pohodu 
veterani vedno položijo 
venec pri Prešernovem spo-
meniku na Bledu, na grobu 
Janeza Svetine (po njem se 
sedaj pohod tudi imenuje) 
in pri spomeniku v Vrbi. Na 
15 pohodih je doslej sodelo-
valo skupaj več kot 3600 
pohodnikov iz 32 območnih 
veteranskih združenj, Poli-
cijskega veteranskega druš-
tva Sever Gorenjska, iz sed-
mih častniških združenj in 
še iz petih drugih društev 
(upokojenci, planinci). Leta 
2003 sta bila na prvem 
pohodu 102 udeleženca, 
največ, 463, jih je bilo leta 
2011.

Pohod spomina  
in prijateljstva 
Radovljica–Vrba
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Marjan Vrabec ima v dru-
žinskem stanovanju v četr-
tem nadstropju enega od 
blokov v Radovljici izjemno 
zbirko Prešernovih Poezij. 
Po en primerek iz vsake od 
izdaj, številne prevode pa 
tudi romane in drugo litera-
turo, ki se ukvarja s Prešer-
nom. Zloženo na policah v 
dveh vrstah, klasificirano, 
dopolnjeno z bogatim izbo-
rom iz slovenske klasike. 
Gregorčič, Cankar, Jančar, 
Bartol ... ljubeče lista po 
knjigah, dragocenih prijate-
ljicah.
Brati se je naučil na domači 
peči v Žireh, se spominja. 
»Bila je neka predvojna 
čitanka, v kateri je bilo son-
ce še solnce in srce serce, 
leta 1925, 26 je najbrž izšla,« 
se spominja z nasmehom. 
Iz nje je prepisoval prve 
okorne črke in potem od 
očeta zahteval, naj zapisano 
prebere. 
Oče je pomembno vplival 
na njegovo življenje. Oče 
Vrabec, Kraševec po rodu, 
je bil do leta 1912, ko je 
moral k vojakom, kamno-
sek. »Leta 1914 se je vrnil 
domov, se maja zaposlil v 
Trstu in bil čez tri mesece 
poklican v vojsko, kjer je bil 
vse do konca prve svetovne 
vojne. Ko je Avstrija razpa-
dla, je odšel domov, a je bil 
na seznamu tistih, ki se jih 
je bilo treba znebiti. Zato jo 
je pobrisal čez mejo v Jugo-
slavijo. V Žiri. Meja je bila 
tako rekoč za našo hišo,« na 
hitro oriše burno družinsko 
zgodovino. Brata so Nemci 
ustrelili 10. aprila 1945, 
mama si po njegovi smrti ni 
več opomogla.
»Oče je ogromno bral, Pre-
šerna sem zato odkril doma, 
med njegovimi knjigami. In 
Gregorčiča. Takrat mi je bil 
še bolj všeč kot Prešeren. 
Njegovo Soči še danes znam 
na pamet. Tako kot sem se 
brez težav na pamet naučil 
Krst pri Savici, ki me je, še 
zdaj se spomnim, neverjetno 
prevzel. No, od Krsta bi danes 
lahko povedal samo še Uvod, 
dlje ne bi prišel, sem se pred 
časom spet preizkusil.«

V svoji zbirki imate po en 
izvod čisto vsake izdaje Pre-
šernovih Poezij, kajne?
»Drži. V začektu leta sem 
dobil zadnjega. Iz Zagreba, 
gre za eno od miniaturk. 
Skupaj jih je izšlo 17, manj-
kala mi je samo še izdaja iz 
februarja 1939. Poslala mi 
jo je ženina sestrična. Malo 
razpada, jo bo treba obnovi-
ti. Nesel jo bom mojstru 
Janezu Rozmanu v Begunje. 
Prvo izdajo pa sem kupil na 
dražbi pred sedmimi, osmi-

mi leti.«

Zdaj imate okoli sto dvajset 
različnih izdaj Poezij. Koli-
ko je med njimi prevodov?
»Sto dvaindvajset različnih. 
Prevodov je za kakšen meter 
... (smeh). No, okoli trideset 
jih je. Najbolj eksotičen je 
Kitajski, imam pa tudi prevod 
v tatarski jezik. Obstaja pa 
prevod, ki ga ne morem dobi-
ti, to je prevod v bengalščino.«

Kdaj ste ugotovili, da je prav 
Prešeren tisti, ki se najbolj 
prilega vaši duši?
»Ne vem, če ne že med voj-
no, v partizanski šoli. Učitel-
jica, domačinka, Bačeva Sil-
va, nas je poučevala nekaj-
krat na teden in prav ona je 
prinesla neki zbornik, v kate-
rem je bila Prešernova Zdra-
vljica. Prijatli, obrodile so trte 
vince nam sladko ... (iskriv 
nasmešek). Vina takrat 
nisem poznal, vedel sem 
samo, kaj je malinovec ...«

Kdaj se je navdušenje razvi-
lo v zbirateljsko strast? So se 
zametki pokazali že v tisti 
partizanski šoli?
»Ah, malo že ... Prešeren 
me je prevzel. Dekletom, 
Kam ... to so bile pesmi, ki 
so mi, mlademu fantu, dale 
misliti ... Po vojni smo šli v 
nižjo gimnazijo. Tam je bila 
neka profesorica, nuna iz 
Loke, ne spomnim se njene-
ga priimka. Rada je imela 
naše pesnike in prav ona je 
bila tista, ki mi je odkrila 
pesniški svet Slovenije, ki ga 
do takrat pravzaprav nisem 
poznal. Bila je mila gospa, 
čisto potihem je govorila in 
je pomembno vplivala na to, 
kako smo razmišljali.«

Oče je bil najprej mejni 
financar, kasneje pa se je 
zaposlil v podjetju Gradis in 
se selil z gradbišča na grad-
bišče, vi pa z njim.
»Spomnim se, kako so leta 
1848 za Tita preurejali nek-

danjo Karađorđevičevo vilo 
na Bledu. Oče je bil poslan 
tja, jaz pa sem šel med poči-
tnicami za njim. Tisto pole-
tje sem imel najlepše počit-
nice v svojem življenju. 
Odkril sem knjižnico na 
Bledu in bral. Oče mi je 
kupil kolo, s katerim sem se 
nekega dne odpravil v Pre-
šernovo Vrbo. Hiša je bila 
zaprta; malo sem se razgle-
dal naokoli, šel sem do cer-
kve sv. Marka in si mislil: 
Poglej ga, Franceta, kje je bil 
doma ... Ko so na Bledu zak-
ljučili obnovo Titove vile, je 
oče odšel v Medvode, kjer so 
delali hidrocentralo, jaz pa z 
njim. Vpisal sem se v šentvi-
ško gimnazijo, kjer sem tudi 
maturiral. Kasneje sva šla v 
Ljubljano, kjer so gradili 
Litostroj. Tam sem se vpisal 
v šentjakobsko knjižnico, ki 
je postala moj svet. In takrat, 
v litostrojskih barakah, sem 
začel z zbiranjem knjig. 
Drugo poletje v Ljubljani 
sem namreč prvič pomagal 
na gradbišču, iz desk sem 
pobiral žeblje in jih ravnal. 
Še danes se spomnim, dobil 
sem tristo dinarjev plače.«

Koliko denarja je bilo to?
»Za šest knjig. Med njimi 
Cankarjeve Podobe iz sanj 
in seveda Prešernove Poezi-
je. Iz leta 1936. To je bil 
začetek moje knjižnice.«

Študija kemije kasneje zara-
di slabega zdravja niste 
mogli nadaljevati?
»Ne, leta življenja v barakah 
so pustila svoje, odkrili so, 
da imam zasenčena pljuča, 
za študenta kemije pa si 
moral biti popolnoma zdrav. 
Zaposlil sem se na Zavodu 
za statistiko, a že čez pol leta 
sem moral v vojsko. Za to 
sem bil pa dovolj zdrav. Ko 
sem se vrnil, sem se zaposlil 
v kranjski knjižnici, kjer 
sem ostal kaka tri leta; v tis-

tem času sem na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani naredil 
izpit za bibliotekarja. Od 
tam sem šel v Iskro, nato na 
sindikate. Nazadnje sem bil 
zaposlen v Alpdomu v Rado-
vljici.«

Ste soprogo Alenko, preva-
jalko in igralko, srečali 
takrat, v knjižnici?
»Seveda, kje pa? Prav knjige 
so tisto, kar naju že vse od 
začetka najbolj povezuje.«
 
Se spomnite, katera je zad-
nja knjiga, ki ste jo kupili?
»Seveda se, bilo je prejšnji 
teden! Jezero, za ženo, in 
Umor v stari Fužini, za sina, 
ki rad bere kriminalke.«

Katero delo pa bi izbrali kot 
svoje najljubše med sodob-
no slovensko prozo?
»Jančarjevo Katarina, pav in 
jezuit (odgovori brez pomi-
sleka in jo spoštljivo vzame 
v roke ter na polici blizu nje 
najde domače Žirovce). Od 
pesnikov imam rad Zlobca, 
Menarta, preden je začel 
pisati take bolj všečne pesmi 
... Pa Kosovel je vmes in cela 
moderna.«
 
Ste prebrali tudi vse prevode 
svoje soproge?
»Seveda, prvi. Saj mi druge-
ga ni preostalo ...«

Kaj je tisto, kar vas še danes 
pri Prešernu tako vleče?
»Zame je edini genij, ki smo 
ga Slovenci kdaj imeli. Saj 
so bili velikani, a genij je 
zame le on. In če je kdo vre-
den spoštovanja, je to Preše-
ren.«

Torej za vas oznaka »najve-
čji slovenski pesnik« ni kli-
še?
»Ne. Sodi v zgornji razred 
evropske poezije, čisto na 
vrh, kjer so Puškin, Goethe, 
Dante ... in naš France.« 

Marjan Vrabec, zbiralec
Sto dvaindvajset različnih izdaj Prešernovih poezij ima Marjan Vrabec, Radovljičan, strasten ljubitelj 
lepe slovenske besede, oboževalec Prešerna in odličen poznavalec pesnika, ki mu tudi sam brez 
pomišljanja reče največji slovenski pesnik.

Marjan Vrabec, zbiralec in strasten ljubitelj Prešernovih Poezij / Foto: Gorazd Kavčič
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Ivanka Korošec

Mnogi poznamo to domisel-
no, pogumno umetnico, ki 
jo je bolezen zaznamovala 
že v otroštvu in jo posadila 
na invalidski voziček, ven-
dar je njeno življenje polno 
pristnega navdiha in tempe-
ramenta. Pred tremi leti je 
izdala prvo knjigo Uganko 
imam, tokrat pa je v šopku 
zbrala haikuje, v katerih 
zgoščeno prikazuje trenutke 
iz narave, povezane z doga-
janji v človekovi notranjosti.
Haiku je nekaj posebnega, 
pravi paradoks: na eni strani 
tematska svoboda, na drugi 
pa njegov neizbežni mate-
matični značaj, in potem 
besede, ki določajo ne le čas, 
na katerega se haiku nana-
ša, temveč tudi doživljaj, ki 
je privedel do te pesniške 
izpovedi. V haikuju je nam-
reč treba znati prebrati tudi 
tisto, kar ni napisano, je pa 
pomembno. 

Katarina, zakaj haikuji? 
"Pisala sem v obliki svobod-
nega haikuja v treh vrsticah, 
ki obsega 17 zlogov. Torej 
malo besed, malo prostora 
… Tudi jaz imam zaradi 
invalidnosti malo fizične 
moči, malo priložnosti in 
prostora v »zdravem« svetu. 
S tem načinom besednega 
ustvarjanja sem želela poka-
zati, da je tudi iz skromnih 
danosti mogoče zajadrati 
visoko in globoko … Izpoved 
v teh strnjenih jedricah mi 
je bila velik izziv prav zato, 
ker je terjala od mene več, 
kot bi druge oblike. Moja 
misel je morala biti gibčna, 
intuitivna, ostra, polna not-

ranje svobode … Ta oblika se 
mi zdi ustrezna za danda-
našnje bralce, ko se vsem 
mudi. En haiku pa se prebe-
re v nekaj sekundah …"

Koliko časa so verzi nastajali?
"Še preden je pred tremi leti 
izšla moja prva knjiga Ugan-
ko imam, sem postajala še 
bolj zahtevna do svojih misli 
in besed ter se že spogledo-
vala s haikuji. Presenetila pa 
me je huda bolezen … Danes 
lahko rečem, da mi je v času 
okrevanja pisanje zelo 
pomagalo. Čutila sem, kakor 
da mi iz srca priteka moč, ki 
je dotlej nisem poznala in 
potrebovala."

Kakšni detajli oz. vzgibi so 
pomembni in potrebni, da 
nastane haiku?
"Od otroštva sem v sebi ohra-
nila radostno vznemirjenost, 
ki vedno raziskuje in vodi k 

temu, kar me navdihuje in 
ob čemer moje srce poje … 
Najbolj pomemben je bogat 
besedni zaklad, potem pa 
domiselnost, pogum, vztraj-
nost, potrpežljivost, spodbu-
da … Slednje sem v največji 
meri deležna od sestre Helen 
in od Društva distrofikov Slo-
venije. Hvaležna sem vsem, 
ki so pomagali moji knjigi na 
pot!"

Od kod poetična lava, v kate-
ri je toliko inspiracije, intui-
cije, občutja? 
"Globoko v sebi vem, da sem 
čudovito obdarjena z bogas-
tvom slovenskega jezika. Ta 
vzgib je prisoten v meni in 
vsak dan čutim, kako je 
močan, večen … Inspiracijo 
črpam iz narave. Intuicija je 
danost, ki jo na srečo znam 
zavestno uporabiti … Skozi 
oči, ušesa pride vame veliko 
lepega in iz srca veliko lju-

bezni do vsega okoli mene … 
Občutim lepote življenja in 
se nanje odzivam. Energija 
se pretaka navzven."

Ali je možno še v kakšni lite-
rarni zvrsti s toliko abstrak-
tnosti pričarati konkretno 
doživljanje?
"O, seveda je! Mislim, da kar 
v vsaki zvrsti. Samo jaz sem 
bolj hitre sorte in se dolgega 
romana gotovo ne bom loti-
la pisati … Ljudje, ki želijo 
nekaj razumeti, potrebujejo 
malo besed, takih svetlih, ki 
odsevajo življenje …!"

Kaj pomeni za sestavljavca 
haikujev njegova matemati-
čna rigoroznost (5-7-5)?
"Ta mi je bila prav v zabavo, 
ko sem, dobesedno na prste, 
štela zloge, ha, ha … Včasih 
pa sem zaradi nje v sebi pre-
metala kupe besed, da se je 
izšlo …"

Urhova z novo knjigo
Prav na dan materinščine je izšla knjiga Šopek jedric avtorice Katarine Urh. V šopku je zbrala haikuje, 
v katerih zgoščeno prikazuje trenutke iz narave, povezane z dogajanji v človekovi notranjosti.

Katarina Urh s svojo knjigo haikujev

Kovaški muzej v Kropi je zaradi izlitja vode iz počene vodo-
vodne cevi že od 7. februarja  zaprt. V muzeju trenutno 
potekajo intenzivna sanacijska dela. „Gradbena dela naj bi 
se v tem mesecu počasi zaključila, zato se nadejamo, da 
bomo v muzeju lahko ponovno sprejeli obiskovalce,“ pojas-
njujejo v Muzejih radovljiške občine. Pri izlitju vode iz vodo-
vodne cevi na podstrešju več kot dvesto let stare Klinarjeve 
hiše, v kateri domuje muzej, je bila najbolj prizadeta etnolo-
ška soba, ki je povezana s sobo, kjer je bila predstavljena 
bogata žebljarska zbirka, in pod njo tako imenovana Berton-
cljeva spominska soba, kjer je bilo predstavljeno umetniško 
delo kovaškega mojstra, Kroparja Joža Bertonclja. „Trudimo 
se, da bi muzej kar najhitreje uredili in ponovno odprli, kljub 
temu pa bo v prihodnjih mesecih ogled muzeja nekoliko 
okrnjen, saj smo ostali brez treh razstavnih prostorov (etno-
loška soba, žebljarska zbirka in Bertoncljeva spominska 
soba), ki bodo do nadaljnjega ostali zaprti. Novim razme-
ram bomo morali prilagoditi program vodenja po muzeju, 
še vedno pa si lahko obiskovalci v najavljenih skupinah 
nemoteno ogledajo predstavitev ročnega kovanja žebljev v 
vigenjcu Vice ali pa se z vodičem odpravijo na sprehod po 
Kropi in se med starimi fužinarskimi hišami in ohranjeno 
tehnično dediščino vrnejo v čas, ko so v Kropi živeli fužinar-
ji, kovači, žebljarji, rudarji in oglarji.“

Kovaški muzej v Kropi začasno zaprt

V Galeriji Kašča v radovljiškem župnišču na Linhartovem trgu 
je na ogled razstava članov in prijateljev Kulturnega društva 
Sotočje: Beneški karneval – Carnevale di Venezia 2017. Na 
ogled so fotografije, ustvarjene na fotografski delavnici febru-
arja letos v Benetkah. Razstava bo odprta do 12. marca.

Beneški festival v Galeriji Kašča

Marjana Ahačič

Jubilejni Linhartov otroški 
gledališki maraton tudi letos 
organizira Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, Obmo-
čna izpostava Radovljica, v 
sodelovanju s Knjižnico 
Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, Linhartovo dvo-
rano Radovljica in kulturni-
mi domovi v občinah Rado-
vljica, Bled, Bohinj in Gorje. 
Prireditev se je začela v sre-
do, ko so v Linhartovi dvora-
ni že nastopili: dramski kro-
žek OŠ F. S. Finžgarja Lesce 
s predstavo Čarovnice (R. 
Dahl, priredba Januša Avgu-
štin, režija, dramaturgija, 
scenografija, kostumografi-
ja, koreografija, luč: Januša 
Avguštin, glasbena oprema: 
Blaž Trček), otroška gledali-
ška skupina Čoftica KD Kro-
pa s predstavo Jane Milčin-
ski Kdo bo zmagal (mentor-
stvo, režija, scena, kostumi 
Barbara Marcen) in druga 
skupina Čoftic KD Kropa s 
predstavo Straža na grobu J. 
In W. Grimma (priredba in 
mentorstvo Anže Habjan, 
režija Anže Habjan, Urška 
Kavar). V četrtek so od 
domačih skupin v Linharto-
vi dvorani nastopili mlajši 
Linhartovi čuki z OŠ A. T. 
Linharta Radovljica, in sicer 

s predstavo Svetlane Maka-
rovič Škrat Kuzma dobi 
nagrado. Mentorica skupine 
je Petra Antolin, ki je tudi 
avtorica dramaturgije, sce-
nografije, kostumografije in 
koreografije. Danes ob 11. 
uri se bo na srečanju kot 
zadnja gledališka skupina iz 
radovljiške občine predsta-
vila še Gledališka šola Eko-
nomske gimnazije in sred-
nje šole Radovljica z avtor-
sko predstavo Jaz, Rok in 
ostali (mentorstvo, režija, 
dramaturgija, scenografija, 
kostumografija in koreogra-
fija so delo Nike Brgant, 
glasbena oprema Iranej 
Hvasti, 2. letnik EGSŠ 
Radovljica; igrajo: Philip 
Sodja, Manca Golja, Nik 
Kern, Nina Sodja in Kaja 
Rozman). Danes bodo sicer 
v Linhartovi dvorani nasto-
pili še Gledališki klub OŠ 
prof. dr. J. Plemlja Bled s 
predstavo Poletni tabor, 
Dramski krožek OŠ prof. dr. 
J. Plemlja Bled s predstavo 
Žurerji, srečanje pa se bo 
zaključilo ob 17. uri v Knjiž-
nici Blaža Kumerdeja na 
Bledu s predstavo Pikapolo-
nice in pike v izvedbi dram-
skega krožka PŠ Ribno. Sre-
čanje strokovno spremljata 
Matjaž Loboda in Ana 
Rutar.

Linhartov otroški 
gledališki maraton

Muzikal Mamma Mia 13. aprila prihaja tudi v Festivalno 
dvorano na Bled. Prestava, ki oživlja glasbeno zapuščino 
legendarne švedske skupine ABBA, si je od premiere na lon-
donskem West Endu pred skoraj dvajsetimi leti v več kot 40 
državah sveta ogledalo že skoraj 55 milijonov gledalcev. 
Romantično zgodbo, ki se odvija na grškem otoku, v sloven-
ski verziji izvajajo vrhunska slovenska umetniška imena, 
med njimi Radovljičanka Simona Vodopivec Franko (Don-
na), Veronika Kozamernik/Lina Rahne (Sophie), Alenka 
Godec (Rosie), Damjana Golavšek (Tanya), Uroš Smolej/
Jure Sešek (Sam), Gojmir Lešnjak - Gojc (Bill), Marjan Bunič 
(Harry), Matjaž Kumelj (Sky) ter mnogi drugi.

Muzikal Mamma Mia tudi na Bledu

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

Novi

že za 

9.490€

Renault priporoča renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 5,6 l/100 km. Emisija CO2: 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/
km. Število delcev (x1011): 0,01 – 23,22. 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. Sl
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*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

ob nakupu s tem letakom

 

VINJETA
GRATIS!

ASP d.o.o., Janeza Finžgarja 2 - 4270 Jesenice - Tel.: 04/58 33 330
ASP d.o.o., Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450, www.asp.si
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Oglas, zanimivosti

Ivanka Korošec

Klub skrbi za izobraževalno 
in družabno povezovanje 
vseh članic, trenutno jih je 
47, in je del stanovskega 
združenja Zveze klubov taj-
nic in poslovnih sekretarjev 
Slovenije. Članice kluba se 
aktivno vključujejo tudi v 
humanitarne in naravovars-
tvene akcije ter športne in 
kulturne dejavnosti. S temi 
aktivnostmi pridobivajo 
strokovno znanje, si izmen-
javajo izkušnje in širijo svo-
jo socialno mrežo.
Predsednica Tatjana Justin 
je poročala o delu v minu-
lem letu in predlagala aktiv-
nosti v letošnjem. Med 
dogodki je izpostavila mese-
čna srečanja: »Povezana so 
z izobraževalnimi vsebina-
mi, planinskimi izleti, kon-
gresi, posveti ali praznovan-

ju okroglih obletnic. Vse to 
ostaja tudi v prihodnje, 
nekatere aktivnosti pa bodo 
še razširile. Posebej si bomo 
prizadevale pomladiti člans-
tvo, saj je sedaj že nekaj 
upokojenih kolegic. S to 
aktivnostjo smo začele že na 
sami skupščini, saj smo v 
svoje vrste sprejele tajnico 
župana Mestne občine 
Kranj Boštjana Trilarja. 
Obljubil nam je podporo, 
prizadeval si bo, da bi klub 
podprli pri njegovem delo-
vanju tudi župani ostalih 
gorenjskih občin.«
Na srečanju je nastopil mla-
di harmonikar Leon, na 
koncu uradnega dela pa je 
za dobro voljo in vedro raz-
položenje poskrbela še sku-
pina Colorado Country Line 
Dance iz Kranja, v kateri 
pleše tudi ena izmed članic 
kluba. 

Gorenjski klub 
tajnic
Članice gorenjskega kluba tajnic, ki mu 
predseduje Tatjana Justin iz Hlebc, so se sredi 
februarja srečale že na 22. redni letni skupščini.

Društvo upokojencev Kropa že drugo leto mesečno organi-
zira delavnice ročnih del. "Kot mentorica sem se udeležila 
rokodelskih delavnic, ki jih razpisuje Zveza društev upoko-
jencev Slovenije. Pri izboru so upoštevali aktivnosti prijavlje-
nih, delo z mladimi, delavnice, razstave … Udeležila sem se 
treh: izdelave vaze iz stekla in papirja, izdelave novoletnih 
okraskov iz odsluženih čajnih svečk in izdelave zapestnic iz 
perl," je povedala mentorica Metka Petrač, ki pridobljena 
znanja in bogate ideje prenaša na udeleženke delavnic v 
Kropi. "Pred novim letom smo izdelovale okraske in božič-
no-novoletna darila, januarja pa vaze iz odsluženih stekle-
nic, kozarcev in papirja in se s tem ekološko obnašale. Na 
prihodnje delavnice ste vabljene vse, ki boste s svojo prisot-
nostjo in novimi idejami popestrile našo dejavnost."

Delavnice ročnih del v Kropi

Vaze iz stekla in papirja

V nedeljo, 12. marca, bodo v gramoznici Graben pri Radov-
ljici spet organizirali Slovenia Offroad, tradicionalno priredi-
tev, namenjeno ljubiteljem atraktivnih voženj s terenskimi 
avtomobili. Organizirane vožnje s terenskimi avtomobili na 
urejenem brezpotju so bile prvič izvedene leta 2004 na poli-
gonu ob brniškem letališču, nato v Naklem, od lani pa se 
prireditev odvija na novi lokaciji v gramoznici Graben. "Novi 
teren ima odlične lastnosti atraktivne tekmovalne proge in 
omogoča postavitev različnih ovir na progi, s čimer se 
ustvarijo mala jezera, previsi, skoki itd. Prav tako je del, ki je 
namenjen obiskovalcem in preizkusom terenskih vozil, zelo 
dinamičen in ponuja možnost različnih, vedno atraktivnih 
postavitev. Lokacija je lahko dostopna, omogoča pa tudi 
organizacijo višje ravni varnosti za gledalce," so zadovoljni 
prireditelji. Tekmovanje bo potekalo v skladu s pravilnikom 
Off Road zveze Slovenije, kar pomeni, da bodo morali tek-
movalci uporabljati varnostne čelade in ostalo predpisano 
opremo. Na prireditvi, ki se bo začela ob 9. uri in trajala do 
poznega popoldneva, je vsako leto poskrbljeno za dodatne 
zanimive dejavnosti, ki motivirajo obiskovalce in tekmoval-
ce. Tudi tokrat bodo pripravljene različne predstavitve, 
ogled in preizkus novih terenskih vozil znamke Jeep ter 
VIP-prostor in pogostitev, s svojimi vozili, namenjenimi pre-
magovanju brezpotij, pa se bodo predstavili tudi poklicni 
gasilci PGD Radovljica in Slovenska vojska.

V gramoznici Graben spet Slovenia Offroad

Z radovljiške upravne enote so sporočili, da letos obdobje 
vlaganja zbirnih vlog za kmetijske subvencije poteka od od 
27. februarja do 6. maja. Vlagatelji morajo urediti GERK-e 
na Upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge za kme-
tijsko subvencijo. Za ureditev GERK-ov se lahko predhod-
no dogovorite za termin, na telefonski številki 04 537 16 12  
ali 04 537 16 03.

Uskladitev podatkov za kmetijske subvencije

Fiksna ročna stiskalnica  
za plastenke in pločevinke
Stiskalnica je lepo oblikovana  
in močne konstrukcije.

Barve: oranžna, rumena, modra

Zložljiva ročna stiskalnica   
za plastenke in pločevinke
Po uporabi stiskalnico zložimo in jo zlahka 
shranimo v predal. 

Barva: rumena

Posoda za odlaganje  
organskih odpadkov
• posoda s prostornino 7 litrov rjave barve,
• iz 100 % recikliranega materiala,  

ki je odporen proti UV-žarkom, 
• zaobljeni robovi ter gladka  

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

Biološko razgradljive  
in kompostirne vrečke 
• 15 vrečk za 7-litrsko posodo,
• biološko razgradljive, iz koruze in krompirja,
• zbiranje odpadkov postane  

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

na kvaliteto komposta,
• najcenejše bio-vrečke v mestu.

Biološko razgradljive  
in kompostirne podloge 
• po 10 podlog za 120-  

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

• zaščitijo posodo  
in rešujejo problem higiene  
(tudi na robu posode),

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.

www.komunala-radovljica.si

Stiskanje je zabavno 
in otročje lahko
Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink 
S stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje lahko, pridobimo do 80 
odstotkov prostora v naših posodah za ločeno zbrane odpadke. Hkrati 
stiskalnice dolgoročno zmanjšujejo stroške ravnanja z odpadki. 

Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano postane navada, odrasli pa z upora-
bo vsakodnevno potrjujemo odgovornost do narave in skrb za prihodnost naših otrok. 

Ročne stiskalnice za embalažo in izbor drugih izdelkov za uspešnejše ločevanje embalaže in bio-
loških odpadkov lahko po ugodnih cenah odslej kupite na blagajni Komunale Radovljica.

Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si

Mislimo zeleno!

Nadzor kvalitete pitne vode v občini Radovljica je v preteklem 
letu potekal z izvajanjem notranjega nadzora (po sistemu 
HACCP) s strani Komunale Radovljica, d. o. o., kakor tudi z neo-
dvisnim državnim monitoringom. Ob tem je bila upoštevana 
področna zakonodaja (Pravilnik o pitni vodi, UL RS, št. 19/04 in 
dopolnitve) ter izvajano načelo dobre higienske prakse. Ogle-
de objektov za oskrbo s pitno vodo, terenske meritve, odvzem 
vzorcev in njihove preiskave je v okviru notranjega nadzora 
za Komunalo Radovljica vršil Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano iz Kranja.

Komunala Radovljica je v letu 2016 izvajala gospodarsko javno 
službo oskrbe s pitno vodo na območju celotne občine Radov-
ljica (razen naselja Praproše, ki se s pitno vodo oskrbuje iz trži-
ške občine) in upravljala šest vodovodnih sistemov: Radovljica, 
Radovna - Bled - Lesce, Kropa - Kamna Gorica, Dobravica, Ovsi-
še - Podnart in Zaloše. Vključenost posameznih naselij v vodo-
vodne sisteme (VS) je naslednja:
   VS Radovljica: Begunje, Brda, Brezje, Črnivec, Dobro Pol-

je, Dvorska vas, Globoko, Gorica, Lancovo, Ljubno, Mlaka, 
Mošnje, Noše, Peračica, Poljče, Posavec, Radovljica, Rav-
nica, Slatna, Spodnja Lipnica, Spodnji Otok, Srednja vas, 
Vošče, Vrbnje, Zadnja vas, Zapuže, Zgornja Lipnica, Zgornji 
Otok, Zgoša;

   VS Radovna - Bled - Lesce: Hlebce, Hraše, Lesce, Nova vas, 
Studenčice;

   VS Kropa - Kamna Gorica: Brezovica, Češnjica pri Kro-
pi, Kamna Gorica, Kropa, Lipnica, Mišače, Otoče, Poljšica 
pri Podnartu, Prezrenje, Rovte, Spodnja Dobrava, Srednja 
Dobrava, Zgornja Dobrava;

   VS Ovsiše - Podnart: Podnart, Ovsiše;
   VS Zaloše: Zaloše;
   VS Dobravica: Dobravica.

Število odvzetih vzorcev in obseg preiskav sta odvisna od koli-
čine distribuirane pitne vode ter od njene pričakovane kvalite-
te. V letu 2016 je bilo na vodovodnih sistemih v okviru notra-
njega nadzora odvzetih 161 vzorcev pitne vode, od katerih je 
večina ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi.

V letu 2016 smo na javnem omrežju zabeležili manj neustrez-
nih vzorcev pitne vode kot v letu prej, kar pripisujemo boljši 
tehnični opremi na vodnih virih in stabilnim vremenskim raz-
meram. Težave smo zaznali na vodnem viru Dobravica oziroma 
v njegovem vodovarstvenem območju (poškodba gozdnih tal 

kot posledica poseka gozda), zaradi česar smo v mesecu okto-
bru 2016 izvajali potrebne preventivne ukrepe za zagotovitev 
varne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. V lanskem letu je bil 
izveden povezovalni vodovod med Hrašami in Ledevnico, ki 
bo v bodoče še izboljšal zanesljivost in kakovost oskrbe s pitno 
vodo v občini Radovljica.

Vse pogosteje ugotavljamo, da je poleg zagotavljanja kvali-
tetne pitne vode v javnih vodovodnih sistemih zelo pomem-
bno tudi pravilno načrtovanje, izvedba in vzdrževanje internih 
vodovodnih sistemov (to je v domeni investitorja oz. lastnika 
objekta). Pri odkrivanju vzrokov neskladnosti vzorcev pitne 
vode smo namreč opazili, da je vsaj pri polovici zabeleženih 
neskladnih vzorcev pitne vode vzrok v neprimernem ali dotra-
janem internem vodovodnem omrežju, kot so slepi kraki, topla 
voda, speljana neposredno poleg hladne, voda, speljana po 
slabo izolirani zunanji steni, vgradnja neprimernih materialov, 
nestrokovno izvedene sanacije, ki povzročijo kontaminacijo 
omrežja ... V izogib kasnejšim težavam velja pri novogradnjah 
in rekonstrukcijah objektov izbiri materialov in izvedbi inštala-
cije nameniti posebno pozornost. Več si lahko preberete tudi 
na naši spletni strani www.komunala-radovljica.si.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2016 pitna voda iz javnih vodo-
vodnih sistemov v upravljanju Komunale Radovljica zdrav-
stveno ustrezna, oskrba z vodo pa varna. Vsi odzivi na izredne 
dogodke so bili hitri in pravočasni, prav tako so bili izvedeni 
vsi potrebni ukrepi za odpravo tveganj in normalizacijo stanja 
(Dobravica).

Tabela: Število vzorcev (preiskav) pitne vode  
v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih 
sistemih v letu 2016

Kakšno vodo smo pili v letu 2016?
Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov na območju občine Radovljica je bila v letu 2016  
zdravstveno ustrezna in varna. V letu 2016 je bilo na vodovodnih sistemih odvzetih 161 vzorcev pitne 
vode, od katerih jih je večina ustrezala zahtevam.

VODOVODNI SISTEM
Število 
naselij

       Mikrobiološke preiskave                     Kemijske preiskave

SKUPAJ Skladne
Neskladne

SKUPAJ Skladne Neskladne
A B C

Radovljica 29 94 87 2 5 0 4 4 0

Radovna - Bled - Lesce 5 10 10 0 0 0 2 2 0

Kropa - Kamna Gorica 13 19 19 0 0 0 2 2 0

Ovsiše - Podnart 2 17 16 1 0 0 1 1 0

Zaloše 1 6 6 0 0 0 1 1 0

Dobravica 1 4 3 0 0 1 1 1 0

SKUPAJ 51 150 141 3 5 1 11 11 0

Legenda:
A: neskladen vzorec na javnem vodovodnem omrežju
B: vzrok za neskladen vzorec v internem vodovodnem omrežju posameznih objektov
C: vzrok za neskladen vzorec na vodnem viru oz. na vodovarstvenem območju (gre za vzorce, 
odvzete pred obdelavo oz. dezinfekcijo, po dezinfekciji je ta voda skladna z normativi)
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Prireditve
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10. marca
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

12 ZAKONOV KARME: BUDIZEM IN SREČNO ŽIVLJENJE ob 18.00, 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

GLASBENI VEČER, ob 19.00, HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, Gostilna 
Avsenik, Begunje 

LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 8.30: POLETNI TABOR; ob 
9.30: ŽURERJI; ob 10.35: JAZ, ROK IN OSTALI, Linhartova dvorana

ČEBELICE IN ČMRLJI ob 17.00: ZALJUBLJENI ŽABEC, za abonma in 
izven, Linhartova dvorana Radovljica*

11. marca
SPUŠČANJE BARČIC ob 18.00, Kamna Gorica

13. marca
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica               

14. marca
MEDICINSKA ODPRAVA V UGANDO ob 19.30, Knjižnica A. T. Lin-
harta Radovljica

15. marca
BRALNI KLUB ob 8.30, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

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

16. marca
MAESTRO, MUZIKA ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

USPOSABLJANJE ZA RAVNANJE Z DEFIBRILATORJEM ob 17.00, 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica

17. marca
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

20. marca
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica   

21. marca
CVETJE IN OGENJ ob 19.30, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Rado-
vljica

22. marca
TA VESELI KLUB ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

23. marca
IZDELAVA OKRASNEGA DEŽNIČKA ob 17.00, Knjižnica A. T. Linhar-
ta Radovljica

24. marca
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19.00, 20. LETNICA ANSAMBLA GORENJSKI 
KVINTET, Gostilna Avsenik, Begunje 

27. marca
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica           

28. marca
K TALIBANOM IN PIRATOM ob 19.30, Knjižnica Antona Tomaža Lin-
harta Radovljica

29. marca
TA VESELI KLUB ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

30. marca
SEMINAR (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU + VZORCI* ob 
9.00, Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica

O LISIČKI ZVITOREPKI ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

31. marca
GLASBENI VEČER ob 19.00, DIE MOOSKIRCHNER IND ALPSKI 
KVINTET, Gostilna Avsenik, Begunje

1. aprila
NOČ Z ANDERSENOM ob 9.00, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

3. aprila
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

4. aprila
BEREMO S TAČKAMI ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

10. marec 2017–7. april 2017
5. aprila

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

7. aprila
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

Kino in gledališče, Linhartova dvorana

10. marca
17.00 Zaljubljeni žabec, lutkovna predstava za abonma in izven

20.00 Neruda, biografska kriminalna drama, 108 min.

11. marca
16.00 Vrabček Richard, animirani film, 85 min.

18.00 Rdeča Želva, animirani film, 80 min.

20.00 Bostonski heroji, akcijska drama, 133 min.

12. marca
16.00 Vrabček Richard, animirani film, 85 min.

18.00 Bostonski heroji, akcijska drama, 133 min.

20.30 Neruda, biografska kriminalna drama, 108 min.

14. marca
19.00 Zlato, pustolovska drama, 121 min.

16. marca
19.00 Manchester by the sea, drama, 137 min.

17. marca
18.00 Povedka o jezeru, dokumentarni film, 76 min.

20.00 50 odtenkov teme, romantična drama, 115 min.

18. marca
16.00 Lepotica in zver, film za otroke, 123 min.

18.15 Avtocesta smrti, akcijski film, 100 min.

19. marca
16.00 Lepotica in zver, film za otroke, 123 min.

18.15 Avtocesta smrti, akcijski film, 100 min.

20.15 Lev: Dolga pot domov, drama, 129 min.

20. marca
19.30 50 odtenkov njive, celovečerna stand up komedija

23. marca
19.00 Jan, Daniel Blake, drama, 100 min.

24. marca
18.00 Novi Mulc, komedija, 80 min.

20.00 Anina provizija, triler, 100 min.

25. marca
16.00 Maša in medved, animirani film, 63 min.

18.00 Anina provizija, triler, 100 min.

20.00 John Wick 2, akcijski kriminalni triler, 122 min.

26. marca
16.00 Maša in medved, animirani film, 63 min.

18.00 John Wick 2, akcijski kriminalni triler, 122 min.

20.15 Spovedi, triler, 103 min.

28. marca
19.00 Pr' Hostar, komedija, 95 min.

30. marca
19.00 Samo konec sveta, drama, 97 min.

31. marca
18.00 Spovedi, triler, 103 min.

20.00 Kong: Otok lobanj, akcijski pustolovski film, 120 min.

1. aprila
16.00 Smrkci: Skrita vas, animirani film

18.00 Ona, triler, komedija, drama, 130 min.

20.15 Samo konec sveta, drama 97 min.

2. aprila
16.00 Smrkci: Skrita vas, animirani film, 

18.00 Otok lobanj, akcijski pustolovski film, 120 min.

20.15 Ona, triler, komedija, drama, 130 min.

7. aprila
17.00 Mojca Pokrajculja, lutkovna predstava za abonma in izven

Informacije in rezervacije: vsak delovnik med 8. in 15. uro ter eno uro 
pred vsako gledališko in filmsko predstavo v Linhartovi dvorani (tel.: 
04 537 29 00)

Razstave 

Od Bohinja do Krope, fotografska razstava, Dom starostnikov dr. 
Janeza Benedika (od 5. februarja do 5. marca 2017)

Dogodki v občini Radovljica 2016, fotografska razstava, Galerija Avla 
Občine Radovljica (odprtje 9. 3. ob 18.00, na ogled do 11. 4. 2017)

Razstava likovnih del in ročnih izdelkov učencev Waldorfske šole 
Gorenjska, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Marec, fotografska razstava, Fotografska galerija Pasaža, Radovljiška 
graščina (do 31. 3. 2017)

Naše tovarne, naš ponos, razstava, Šivčeva hiša, Radovljica (do 12. 3. 
2017)

Carnevale di Venezia 2017, razstava, Galerija Kašča (do 12. 3. 2017)

Slikarska razstava članov likovne sekcije Vir KUD Radovljica, Galerija 
Avla

Čebelice, slikarska razstava, Čebelarski muzej Radovljica 

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani www.
radolca.si/kaj-poceti/ ali na spletnem portalu http://www.mojaobcina.si/
radovljica/. Dogodke za objavo v napovedniku objavite na portalu www.
mojaobcina.si/radovljica/. Za tedensko obveščanje o dogodkih se prijavite 
na naš elektronski naslov. Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do 
spremembe programa.
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Na sprevodu se je trlo maškar
Med številnimi pustnimi sprevodi, ki so se na sončno pustno soboto zvrstili po vsej Gorenjski, je radovljiški prav gotovo med najbolj pisanimi in 
množično obiskanimi. Pisane maškare, med katerimi so prevladovale najmlajše pustne šeme, so se na pot pod vodstvom pustnega župana in ob 
spremljavi leškega pihalnega orkestra tudi tokrat podale izpred stavbe nekdanjega Merkurja. Sprevod se je z rajanjem in obilico pustnih krofov 
tradicionalno zaključil na Linhartovem trgu.

Pustni sprevod je tudi letos vodil pustni župan, ki ga je spremljal leški pihalni orkester, 
tokrat preoblečen v vreče soli.

Med najbolj izvirnimi skupinskimi maskami so bili prav gotovo sivi polžki – starejši so šli 
peš, mlajši pa na rolkah.

Zalošana za predsednika, so zahtevali zaloški graditelji. Pa zastonj vrtec za upokojence, 
uslužbence plačne skupine J, za menedžerje  ...

Na vsej poti od Merkurja do Linhartovega trga so pustni sprevod na obeh straneh ceste 
spremljale številne maškare.

Takole so se na odru predstavili mladi gobarji. Pujsku v "koreti" pa se je tisti dan posebej dobro godilo. / Besedilo in foto: Marjana Ahačič


