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Marjana Ahačič

Prejšnji teden se je z uvedbo 
v delo začela prenova odseka 
Gradnikove ceste v Radovlji
ci, in sicer od konca predla
ni obnovljenega odseka med 
trgovskim centrom in Boro
vo hišo.
Na odseku, dolgem 360 
metrov, bo obnovljeno cesti
šče, zgrajeni bodo enostran
ski pločnik, dvostranska 

kolesarska steza in avtobus
no postajališče, ki bo pri 
trgovini Spar. Urejeno bo 
tudi odvajanje padavinske 
vode, obnovljeno vodovodno 
in kanalizacijsko omrežje ter 
nameščena javna razsvetlja
va, so pojasnili na radovljiški 
občinski upravi. Pogodbena 
vrednost gradbenih del zna
ša 463 tisoč evrov, sredstva 
so zagotovljena v občinskem 
proračunu.

Prvi del tega odseka je bil 
obnovljen v letu 2019, in sicer 
od križišča s Kranjsko cesto 
do priključka poljske poti, 
severno od novega trgovskega 
centra. Za obnovo drugega 
odseka je radovljiški župan 
podpisal pogodbo z družbo 
His, d. o. o., ki je že začela 
izvajati uvajalna dela. Zaklju
ček investicije je predviden do 
avgusta, v tem času pa bo na 
cesti veljala popolna zapora.

Obnova zadnjega dela – od 
Borove hiše do križišča z 
Ulico Staneta Žagarja – je v 
načrtu razvojnih programov 
predvidena v letu 2024. Na 
tem odseku je v skladu z 
občinskim podrobnim pro
storskim načrtom, ki ureja 
rekonstrukcijo tega odseka 
Gradnikove ceste, ob voznih 
pasovih predviden enostran
ski pločnik, širok dober 
meter in pol.

Cesta, pločnik in 
kolesarska steza
Prejšnji teden se je začela obnova odseka Gradnikove ceste med trgovskim centrom in Borovo hišo 
na severovzhodnem robu Radovljice. Polmilijonska investicija bo zaključena do sredine poletja.

Nadaljuje se rekonstrukcija Gradnikove ceste. Na odseku, ki ga bodo po načrtih obnovili do avgusta, bosta urejena 
enostranski pločnik in dvostranska kolesarska steza. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Tudi Zdravstveni dom 
Radov ljica je prešel na novo 
obliko naročanja na ceplje
nje proti covidu19. Prene
hali so uporabljati lastno 
aplikacijo naročanja in pre
šli na nacionalno aplikacijo 
na portalu zVEM. Dostop do 
nacionalne aplikacije je 

mogoč tudi prek ikone, ki so 
jo doslej uporabljali za svojo 
aplikacijo na spletni strani 
zdravstvenega doma. 
Občane pozivajo, naj se na 
cepljenje v čim večji meri 
prijavljajo po spletu. Le če 
tega res ne morejo oziroma 
niso vešči spletnega naroča
nja, naj pokličejo na telefon
sko številko 030 702 882, in 
sicer ob sredah, četrtkih in 
petkih med 7. in 10. uro. Za 
pomoč je na voljo tudi oseb
je v ambulantah izbranega 
osebnega zdravnika.

Že več kot pet tisoč 
cepljenih

"V prvem obdobju uporabe 
nacionalnega sistema naro
čanja pričakujemo nekaj 
težav, zato prosimo za razu
mevanje," še poziva direkto
rica Zdravstvenega doma 
Radovljica Maja Petrovič 
Šteblaj.

V skladu z nacionalno stra
tegijo so do sredine maja s 
prvim odmerkom doslej 
cepili 1803 ljudi, 160 tistih, 
ki so covid19 preboleli, z 
dvema odmerkoma pa 3273 
oseb. Cepljenje poteka tudi 
v CUDV Radovljica in v 
Domu Janka Benedika, 
kamor je bilo dostavljenih 
579 odmerkov cepiva, kar 
pomeni, da je bilo brez cep
ljenih v domovih v občini 
doslej cepljenih 5236 oseb.

Naročanje na 
cepljenje po novem
Zdravstveni dom Radovljica je prešel na novo 
obliko naročanja na cepljenje proti covidu-19. 
Odslej se je mogoče naročiti s pomočjo 
nacionalne aplikacije na portalu zVEM. Povezava 
je objavljena tudi na spletni strani zdravstvenega 
doma.
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V zdravstvenem domu pozivajo občane, naj se 
na cepljenje v čim večji meri prijavljajo po 
spletu. Le če tega res ne morejo oziroma niso 
vešči spletnega naročanja, naj pokličejo na 
telefonsko številko 030 702 882, in sicer ob 
sredah, četrtkih in petkih med 7. in 10. uro.

2. stran

Nadgradnja 
železnice
Projekt poteka po načrtih, 
država pa se je vendarle 
odločila, da obnovi tudi 
odsek od Lesc do Jesenic.
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Ko otrok 
»izgublja« 
žepnino ...
Z Anjo Grilc smo se 
pogovarjali o medvrstniškem 
nasilju in o tem, kakšne 
strašljive posledice ima lahko.
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Zavrača očitke o 
neskladnem razvoju
V občini je dvanajst krajev
nih skupnosti, ne zgolj 
Radovljica, Lesce in Begunje, 
poudarja župan.
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Novi prostori razvojne 
ambulante
Razvojna ambulanta v 
Radov ljici je začela delovati v 
dodatnih novih prostorih, ki 
jih je občina zagotovila v 
stavbi na Kranjski cesti.
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ŠPORT

Gol, ki ga nikoli  
ne bo pozabil
Hokejist Jesenic Bine Mašič, 
osemnajstletnik iz Hlebc, je 
dosegel odločilni gol za na
slov državnih prvakov.
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ZADNJA

Šestdesetletna tradicija
V Poljčah so pred šestdese
timi leti prvič postavili prvo
majski mlaj.

stran 16
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI
Razpisa za podelitev priznanj Občine Radovljica  

v letu 2021

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je v 
rubriki Razpisi in objave objavljen Razpis za podelitev priz-
nanj Občine Radovljica v letu 2021. 

Pisno utemeljene predloge za podelitev priznanj Občine 
Radovljica lahko vložijo občani, skupine občanov, stranke, 
krajevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skup-
nosti.

Pogoji in način prijave so navedeni v objavi na spletnih  
straneh. Rok za oddajo vlog je petek, 28. 5. 2021. 

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

Občinska uprava Občine Radovljica

w
w

w
.r

ad
ov

lji
ca

.s
i

 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo v 
rubriki Razpisi in objave 21. 5. 2021 objavljen 

Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične 
sakralne kulturne dediščine na območju občine  

Radovljica v letu 2021

Rok za oddajo vlog na razpisu je 24. 6. 2021.
Dodatne informacije: Bojan Gregorčič, tel. št.: 04 537 23 49, 
e-naslov bojan.gregorcic@radovljica.si 

Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletnih straneh 
Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in obja-
ve in v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 
4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica

w
w

w
.r

ad
ov

lji
ca

.s
i

deželne novice
ODGOVORNA UREDNICA: 

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

UREDNIŠTVO: 
Urša Peternel (pomočnica odgovorne urednice),  

Kaja Beton, Matjaž Klemenc, Peter Kolman 

ČASOPISNI SVET:
Barbara Sitar (predsednica),  

Breda Poličar, Sabina Felc, Nejc Kliček in Katja Knific

DEŽELNE NOVICE (ISSN 1855-2927) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Radovljica, 
Go renj ska ce sta 19, 4240 Ra dov lji ca (se dež ča so pi sa in ured ni štva). Pra vi ce izdajate lja 
iz va ja: Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (tel. 04/201 42 00, 
faks 04/201 42 13, info@g-glas.si, oglas no tr že nje: Jana Triller, 04/201 42 30).

De žel ne no vi ce iz ha ja jo en krat na me sec v na kla di 23.400 iz vo dov, brez plač no jih  
pre je ma jo vsa go spo dinj stva in dru gi na slov ni ki v ob či ni Ra dov lji ca, pri lo že ne so  
tudi iz vo dom Go renj ske ga gla sa. Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče. Di stri bu ci ja: Poš-
ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor. De žel ne no vi ce so vpi sa ne v Raz vid me di jev pod za po red no 
šte vil ko 315. Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne ho no ri ra mo. Pis ma bral cev so 
ome je na na naj več 3000 zna kov s pre sled ki. Pri spev ke za na sled njo redno šte vil ko, ki bo 
iz šla v petek, 4. junija 2021, mo ra te od da ti naj kas ne je do srede, 26. maja 2021.

Urša Peternel

Vse od jeseni z nezmanjša-
no intenzivnostjo potekajo 
dela na gorenjski železniški 
progi, kjer je z investicijami 
tako države kot tudi občine 
posebno izpostavljen odsek 
od Podnarta do Lesc, kjer so 
že opravili večino del pri 
sanaciji same proge: uredili 
odvodnjavanje, nove tampo-
ne, v celoti je zamenjana 
tako imenovana gramozna 
greda, novi bodo pragovi in 
tirnice. Ob progi nameščajo 
nov vod za signalnovarnost-
ne naprave, na sicer nekaj 
več kot dvajset kilometrov 
dolgem odseku bo tudi 4,5 
kilometra železniške proti-
hrupne ograje. V gradnji sta 
podvoza v Lescah in Radov-
ljici, v sklopu projekta pa 
bodo na novo urejeni tudi 
trije nivojski prehodi ter 
obnovljena železniška pos-
tajališča v Otočah, Globo-
kem in Radovljici.
Kot se je v začetku meseca 
odločila vlada, pa bo Gorenj-

ska železniška proga obnov-
ljena tudi na odseku od Lesc 
do Jesenic, saj je država 
dobila dodatna sredstva tudi 
za ta odsek. Za izvajalca je 
bil v konkurenčnem postop-
ku s pogajanji izbran kon-

zorcij podjetij SŽ–ŽGP Lju-
bljana, d. d., CGP, d. d., GH 
Holding, d. o. o., in Riko, d. 
o. o. Kot so pojasnili na 
Direkciji RS za infrastruktu-
ro, je ponudnik predložil 
končno ponudbo v višini 

70,6 milijona evrov. Dela se 
bodo začela takoj po pravno-
močnosti odločitve, saj se 
mudi, glavnina mora biti 
namreč opravljena v času 
trenutne popolne zapore 
železniške proge med Jese-
nicami in Kranjem, torej 
predvidoma do 10. julija. 
Rok za izvedbo vseh del pa 
je 16 mesecev.
Gre za 12-kilometrski odsek 
med Lescami in Jesenicami, 
v sklopu projekta bodo izve-
dli sanacijo prepustov, pre-
mostitvenih objektov in 
podpornih zidov ter obnovili 
železniški predor Žirovnica. 
Prenovili bodo tudi železni-
ški postaji Žirovnica in Slo-
venski Javornik. V dolžini 
šest kilometrov bodo zgradi-
li protihrupne ograje.
Medtem ko intenzivno pote-
ka tudi prenova odseka pro-
ge od Kranja do Lesc, je pre-
nova železniškega predora 
Karavanke na Hrušici v 
zaključni fazi, položeni so 
že železniški tiri.

Nadgradnja 
železniške proge
Projekt obnove železniške proge od Podnarta do Radovljice poteka po načrtih, država pa se je 
vendarle odločila, da obnovi tudi odsek od Lesc do Jesenic. Za izvajalca je bil s pogajanji izbran 
konzorcij podjetij, glavnina del bo izvedena v času sedanje popolne zapore železniške proge.

Prenovo odseka železniške proge od Kranja do Lesc so začeli lansko jesen, država pa se je 
odločila, da do poletja, to je v času popolne zapore gorenjske železnice, vendarle obnovi 
tudi odsek od Lesc do Jesenic. / Foto: Gorazd Kavčič

V sklopu projekta bodo prenovili tudi železniško postajo Radovljica in nad njo na novo 
zgradili most, katerega konstrukcija je že vidna. / Foto: Gorazd Kavčič

Med letošnjimi prejemniki priznanj poveljnika Civilne zašči-
te Republike Slovenije je tudi Matjaž Zalokar, član Štaba 
Civilne zaščite Občine Radovljica, zadolžen za področje 
gradbeništva. Za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči je prejel bronasti znak povelj-
nika Civilne zaščite. Kot je poudarjeno v obrazložitvi, Matjaž 
Zalokar na različnih področjih zaščite in reševanja deluje že 
vrsto let, pri tem pa se je posebno izkazal s samoiniciativ-
nostjo in prizadevnostjo. Ker zaradi epidemije covida-19 
letos ni bila organizirana skupna slovesnost s podelitvijo 
priznanj, sta mu na seji občinskega štaba Civilne zaščite 
bronasti znak izročila župan Ciril Globočnik in poveljnik CZ 
Občine Radovljica Janez Koselj.

Bronasti znak Civilne zaščite Matjažu Zalokarju

Cepljenje za 
gospodarstvo
V prihodnjih tednih se bo v 
Sloveniji nadaljevalo tudi 
cepljenje zaposlenih v gos-
podarski dejavnosti. Za 
organizacijo cepljenja je 
odgovoren cepilni center, ki 
je na področju, kjer je s stra-
ni gospodarske družbe izra-
žen interes po organizira-
nem cepljenju zaposlenih v 
gospodarski dejavnosti, je 
pojasnila Petrovič Šteblaje-
va. "Podjetje naj za namen 

organiziranega cepljenja 
pripravi seznam zaposlenih 
in pogodbenih sodelavcev, 
ki bi se želeli cepiti. Za točen 
termin in lokacijo cepljenja 
se bodo dogovorili s cepil-
nim centrom."
 

Potrdila o cepljenju ali 
prebolelosti
Za zagotavljanje varnih 
pogojev dela in upoštevanje 
sprejetih odredb občani po-
trebujejo tudi dokazila o 
negativnem izvidu PCR-tes-
ta, cepljenju ali preboleli 
bolezni. V zdravstvenem 

domu spodbujajo občane, 
da si dokazila brezplačno 
pridobijo na portalu zVEM. 
Za vstop v sistem zVEM 
potrebujejo digitalno potrdi-
lo, ki ga pridobijo na uprav-
ni enoti. Pri tem dodajajo, 
da je s pomočjo sistema 
zVEM mogoče priti tudi do 
podatkov o drugih zdravs-
tvenih storitvah pacienta, 
zato želijo, da bi ga občani 
uporabljali v čim večji meri. 
"Kljub medijskim objavam, 
da se potrdilo lahko brez-
plačno pridobi pri osebnem 
zdravniku, v Zdravstvenem 
domu Radovljica upošteva-

mo navodila Združenja 
zdravstvenih zavodov in v 
skladu s cenikom Osnovne-
ga zdravstva Gorenjske 
dokazila zaračunavamo, saj 
potrdilo, pridobljeno pri 
osebnem zdravniku, vklju-
čuje delo in material. Izdaja-
nje potrdil zahteva čas, zato 
je potrebna drugačna orga-
nizacija dela in dodatni 
kader, kadar potrdila izdaja-
mo. Zdravstveni domovi 
brezplačno potrdilo pošilja-
mo v portal zVEM, kjer je 
dosegljivo z digitalnim potr-
dilom," še pojasnjuje direk-
torica Maja Petrovič Šteblaj. 

Naročanje na cepljenje po novem
1. stran
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Krajevni skupnosti Lesce in 
Begunje sta se v zadnjem 
obdobju povezali v prizade-
vanjih za aktivnejše reševa-
nje težav, s katerimi se sre-
čujejo v daljšem obdobju. 
Prejšnji mesec sta izdali 
tudi lastni publikaciji, v 
katerih so predstavljeni 
problemi in izzivi, kot jih 
opredeljujejo, ter posebej 
poudarjen odnos med kra-
jevnima skupnostma in 
občino. Ker se v javnosti 
pojavljajo tudi razmišljanja 
in ugibanja o odhodu iz 
radovljiške občine in usta-
novitvi lastne, smo nekaj 
vprašanj o aktualnem doga-
janju zastavili tudi županu 
Cirilu Globočniku.

Na družbenih omrežjih je 
slišati, da naj bi se v Lescah 
in Begunjah pripravljali na 
ustanovitev svoje občine. Ste 
seznanjeni s temi informa-
cijami?
Na zadnjem rednem sestan-
ku odbora krajevnih skup-
nosti, v katerem so predsed-
niki vseh dvanajstih svetov 
krajevnih skupnosti v radov-
ljiški občini, sem predsedni-
co sveta KS Lesce javno, jas-
no in eksplicitno vprašal, ali 
drži, da se skupaj s KS 
Begunje nameravajo odcepi-
ti od radovljiške občine. 
Njen odgovor je bil katego-
rični ne. Predsednica KS 
Begunje Marija Hrovat na 
tisti seji ni bila prisotna.

Ampak o ideji se vendarle 
govori?
Vem, da se. Vem tudi za 
nekakšen skrivni sestanek 
na to temo, na katerega je 
vodstvo krajevne skupnosti 
povabilo več kot štirideset 
krajanov Lesc in Begunj, 
zato se bomo o tem na 
odboru krajevnih skupnos-
ti, ki deluje kot delovno 
telo občinskega sveta, 
zagotovo še enkrat temelji-
to pogovorili. Bi pa ob tem 
poudaril, da se mi zdi nara-
vnost neverjetno in zagoto-
vo nesprejemljivo, da nek-
do sploh pomisli na to, da 
bi rušil eno od najlepših in 
najbolj urejenih občin v 
Sloveniji.

V publikaciji smo lahko pre-
brali, da krajevna skupnost s 
strani občine ne dobi zados-
tne komunikacije.
Kot sem zapisal v pismu, ki 
sem ga v zvezi s tem naslovil 
na KS Lesce, na vprašanja in 
pobude sveta KS Lesce spro-
ti odgovarjamo tako pisno 
kot na rednih sestankih s 
predstavniki pa tudi na sejah 
odbora krajevnih skupnosti. 
Na sestankih s predstavniki 
sveta KS odgovarjamo na 
njihove pobude in jih sezna-
njamo tudi z informacijami 
drugih pristojnih institucij, s 
katerimi razpolagamo. V 
zadnjih dveh letih sem se na 
primer s predsednico sveta 
KS Lesce sestal na osmih 
srečanjih, na katerih smo 
obravnavali vse teme, ki so 
zanimale KS, kar je zabele-
ženo tudi v zapisnikih, s 
katerimi razpolaga tudi kra-
jevna skupnost. Zato me 
trditev, da na Občini Radov-
ljica naletijo na gluha ušesa 
in mačehovski odnos, moč-
no preseneča. Občina Rado-
vljica KS Lesce, njeno obmo-
čje in prebivalce obravnava 
vsaj enakopravno drugim 
krajevnim skupnostim.

Pa vendar so našteli kar 
nekaj projektov, za katere 
menijo, da bi morali biti že 
izvedeni oziroma da se jim v 
okviru občine namenja pre-
malo pozornosti ... 

Številni projekti, ki jih v svo-
ji publikaciji navaja KS Les-
ce, so v pristojnosti države 
in občina nanje nima nepo-
srednega vpliva. Prizadeva-
mo si tudi na nivoju države, 
vendar so pri tem naše mož-
nosti omejene. Gre za pro-
jekte, kot sta izgradnja kro-
žišča Šobec in podaljšanje 
državne kolesarske poti Les-
ce–Bled, od državnih aktiv-
nosti je odvisna dinamika 
izvedbe obnove Begunjske 
ceste mimo šole, ureditve 
križišča Dežmanove ulice in 
Alpske ceste, pločnika ob 
Alpski cesti v smeri Lipc, 
ohranitev pešpoti na Lipce v 
sklopu širitve državne ceste.

In tisti, ki vendarle so v pri-
stojnosti občine?
Realizacija predlogov zgolj s 
področja cestne in komunal-
ne infrastrukture bi pome-
nila nekajletno obremenitev 
celotnega občinskega prora-
čuna. Občina Radovljica pa 
nista le krajevni skupnosti 
Radovljica in Lesce, kot je 
razumeti z vidika njihovih 
primerjav, temveč se števil-
ne investicije izvajajo tudi 
po drugih desetih krajevnih 
skupnostih. Glede na finan-
čne in kadrovske zmožnosti 
občine je na letni ravni za 
cestno in komunalno infras-
trukturo možno zagotavljati 
približno šest milijonov 
evrov. Razvojni potencial 

občine, to so prosta sredstva 
za investicije, pa znaša od 
2,5 do 3 milijone evrov. 
Samo ocenjena vrednost 
obnove ceste za Verigo s pri-
padajočo infrastrukturo pa 
znaša približno en milijon 
evrov, medtem ko vrednost 
trenutne gradnje kolesarske 
povezave na območju Lesc v 
letih 2021 in 2022 znaša 2,4 
milijona evrov, vključno z 
1,4 milijona uspešno prido-
bljenih evropskih sredstev.

Kako torej naprej?
Vse predloge obeh krajev-
nih skupnosti, ki so v pris-
tojnosti občine, bomo lahko 
ponovno preučili ob spreje-
manju rebalansa proračuna 
za leto 2021 in proračunov 
za prihodnje obdobje. Vod-
stvu KS Lesce smo, čeprav 
se niso obrnili neposredno 
na občino, z namenom 
celovite obveščenosti obča-
nov in krajanov posredovali 
pojasnila in dejstva glede 
nekaterih navedb, ki ne 
držijo ali so zavajajoče. Pri-
čakujem, da jih bodo tudi z 
mojimi pojasnili seznanili 
tako, kot so jih seznanili s 
svojimi informacijami o 
izzivih na področju prostor-
skega načrtovanja. Predse-
dnica KS Begunje pa me je 
povabila na sejo sveta kra-
jevne skupnosti, kar se mi 
zdi dobra priložnost za 
pogovor in pojasnila.

Zavrača očitke  
o neskladnem razvoju
V občini je dvanajst krajevnih skupnosti, ne zgolj Lesce, Begunje in Radovljica, ob očitkih dveh 
krajevnih skupnosti, da zaradi privilegiranega položaja Radovljice ostane premalo sredstev in 
pozornosti za Begunje in Lesce, poudarja župan.

Župan Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Župan Ciril Globočnik, 
predsednik Gasilske zveze 
Radovljica Mitja Mladenovič 
in predsednik PGD Hlebce 
Klemen Zima so prejšnji 
teden podpisali pogodbo o 
nakupu novega gasilskega 
vozila, s katerim bodo v 
PGD Hlebce zamenjali svo-
je dvajset let staro operativ-
no vozilo. Tudi pri novem 
gasilskem vozilu bo pouda-
rek na njegovi okretnosti, 
opremljeno pa bo z vso pot-
rebno opremo za gašenje 
požarov in druge tehnične 
intervencije na območju, ki 

ga pokriva društvo, in šir-
šem območju občine, so 
pojasnili na radovljiški 
občinski upravi. 
Nakup je predviden v spre-
jetem programu nabave 
vozil v Gasilski zvezi Radov-
ljica. Ocenjena vrednost 
novega vozila je približno 
180 tisoč evrov brez DDV. 
Občina Radovljica bo za 
nakup prispevala 157.750 
evrov; sredstva so zagotov-
ljena v občinskih proraču-
nih za leti 2021 in 2022. 
Razliko do celotne vrednosti 
vozila bo pokrilo PGD Hleb-
ce, ki bo zagotovilo tudi 
opremo za novo vozilo.

Podpisali pogodbo  
za novo vozilo

Poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Janez Koselj, 
predsednik Gasilske zveze Radovljica Mitja Mladenovič, 
župan Ciril Globočnik in predsednik PGD Hlebce Klemen 
Zima ob podpisu pogodbe

Marjana Ahačič

Prejšnji petek so v prostorih 
današnjega Natovega centra 
odličnosti za gorsko bojeva-
nje v Poljčah odkrili spomin-
sko ploščo, s katero so zazna-
movali dogodke pred tride-
setimi leti, ko so se maja 
1991 v Poljčah sestali člani 
razširjenega predsedstva in 
ključni ministri Vlade Repu-
blike Slovenije, poveljniki 

Teritorialne obrambe in 
posebnih enot policije ter na 
predlog ministra za obrambo 
potrdili smernice za obram-
bo Slovenije v primeru agre-
sije jugoslovanske armade. 
Smernice so bile 26. junija 
1991 ob napadu JLA uporab-
ljene kot strateški dokument 
v vojni za Slovenijo. Dogod-
ka v Poljčah so se med dru-
gim udeležili minister za 
obrambo Matej Tonin, mini-

ster za notranje zadeve Aleš 
Hojs in generalni direktor 
policije dr. Anton Olaj, slav-
nostni govornik pa je bil 
predsednik vlade Janez Jan-
ša, ki je med drugim pouda-
ril, da je eden od dokazov za 
to, da so bile takratne odloči-
tve pravilne, tudi dejstvo, "da 
lahko danes odkrivamo spo-
minsko ploščo na stavbi 
institucije, ki neposredno 
izpričuje, da je Slovenija 

uspešno vključena v zahodni 
sistem kolektivne varnosti". 
Ob tem je spomnil na besede 
tedanjega ameriškega pred-
sednika odbora za Nato, ki je 
ob sprejemu v to organizaci-
jo Slovenijo v ameriškem 
senatu omenil kot izstopajo-
čo, in sicer kot državo, ki se 
je sposobna sama ubraniti in 
ni zgolj porabnik, temveč 
resen partner v sistemu kole-
ktivne varnosti.

V Poljčah odkrili 
spominsko ploščo
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Marjana Ahačič

Od prejšnjega ponedeljka so 
domačinom in obiskovalcem 
spet na voljo kolesa, ki si jih 
je mogoče izposoditi na petih 

postajah v občini: v Radovljici 
na parkirišču nasproti knjiž-
nice, na Gradnikovi cesti, pri 
železniški postaji in pri vrtcu 
v Lescah ter pri avtobusni 
postaji v Begunjah. Skupaj je 

uporabnikom na voljo 32 
koles, dvajset od teh je elek-
tričnih. Gre za kolesa, ki so 
od lanskega poletja vključena 
v gorenjsko mrežo za izposo-
jo, ta pa pokriva območje pet-

ih gorenjskih občin, poleg 
Radovljice še Jesenice, Kranj, 
Naklo in Tržič. Informacije o 
pogojih izposoje so na voljo 
na spletni strani sistema 
www.gorenjska.bike.

Kolesa so spet na voljo za izposojo
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V začetku tedna je župan 
Ciril Globočnik obiskal 
nedavno odprte nove dodat
ne prostore razvojne ambu
lante v Radovljici. V njih 
bodo strokovnjaki z različ
nih področij izvajali special
nopedagoške, psihološke in 
logopedske obravnave ter 
svetovanje socialne delavke. 

Za tovrstno obravnavo so 
starši in otroci, napoteni v 
razvojno ambulanto, doslej 
odhajali na Jesenice ali v 
Kranj. Odprtje bo olajšalo 
prihajanje na posvete, testi
ranja in terapije, predvsem 
pa bo staršem prihranilo 
precej dragocenega časa.
Prostore je v drugem nad
stropju stavbe na Kranjski 13 
v Radovljici zagotovila Obči
na Radovljica, ki je prostore 
obnovila in zanje tudi plaču
je najemnino.

Za zgodnjo obravnavo 
otrok
Razvojna ambulanta je 
namenjena zgodnji obrav
navi otrok s posebnimi po

trebami in njihovih družin. 
Na Gorenjskem, ki po razvi
tosti na tem področju velja 
za eno najbolj naprednih 
območij pri nas, je vzpostav
ljena že več kot štirideset let. 
Nastala je kot rezultat priza
devanj, da otroci z razvojno 
motnjo gibanja in drže osta
jajo v svojih družinah in na 
odhajajo na obravnavo v 
specialne bolnišnice, kjer so 

bili ločeni od njih, je pove
dala vodja radovljiške in 
jeseniške enote razvojne 
ambulante Darja Nagode.
V Radovljici so na tem pod
ročju v začetku osemdesetih 
let, ko se je v tukajšnjem 
zdravstvenem domu zapos
lila fizioterapevtka Tanja 
Križaj, najprej vzpostavili 
fizioterapijo za otroke, vzpo
redno se je oblikoval prvi 
gorenjski specialno usposo
bljeni strokovni tim za obra
vnavo otrok s posebnimi 
potrebami. H Križajevi so 
pediatri napotili otroke in 
dojenčke s področja sedan
jih občin Radovljica, Bled, 
Bohinj in Gorje; v prvih 
letih jih je obravnavala med 

trideset in štirideset na leto, 
lani pa je nevrofizioterapevt
sko obravnavo v Radovljici 
obiskovalo že skoraj 150 
dojenčkov in otrok. Od leta 
2012 je v radovljiškem 
zdravstvenem domu tudi 
zdravniška ordinacija raz
vojne ambulante, ki jo vodi 
pediatrinja Alenka Ješe.

Z otroki se ukvarja tim 
strokovnjakov
Pred petimi leti so se v tim 
razvojne ambulante vključi
li dodatni strokovni sodela
vci, poleg zdravnika, medi

cinske sestre, nevrofiziote
rapevta in delovnega tera
pevta še socialni delavec, 
pedagog in psiholog. "Delo 
se je v zadnjih nekaj letih 
zaradi razvoja stroke, nove 
zakonodaje, celostnega pri
stopa in vedno večjih potreb 

na tem področju močno 
spremenilo, postalo je 
obsež neje in še kakovost
nejše, je pojasnila vodja. 
Samo lani je bilo tako v 
zdravniški ordinaciji obrav
navanih kar 243 otrok, od 
tega skoraj polovica mlajših 

od enega leta in devetdeset 
odstotkov predšolskih. 
V novih prostorih obravnave 
za zdaj potekajo dvakrat 
tedensko: ob ponedeljkih je 
tam socialna delavka, ob 
petkih pa specialna pedago
ginja in psihologinja. Ko se 
bodo kadrovsko okrepili, se 
jim bodo pridružili še delov
na terapevtka in logopedinja 
ter nekateri drugi strokov
njaki. Fizioterapevtska obra
vnava pa za zadaj ostaja v 
prostorih Zdravstvenega 
doma Radovljica.

Potrebujejo več prostora
Kot je ob tem poudaril 
župan Ciril Globočnik, je 
trenutna rešitev zgolj začas
na, razvojna ambulanta 
namreč potrebuje nove, 
sodobno opremljene, za vse 
profile združene in dovolj 
velike prostore.
Občina skupaj z Osnovnim 
zdravstvom Gorenjske tako 
načrtuje, da jih bodo uredili v 
okviru gradnje novega prizid
ka k Vrtcu Radovljica. V njem 
naj bi bila poleg novih igral
nic in telovadnice tudi razvoj
ni oddelek vrtca ter sodobna 
razvojna ambulanta.
"Otroci z motnjo v razvoju 
bodo takrat poleg sodobne
ga pedagoškega programa 
deležni tudi nujno potreb
nih specialnih terapevtskih 
obravnav v dopoldanskem 
času, kar bo vsekakor v veli
ko pomoč in razbremenitev 
staršev in celih družin, ob 
tem poudarja Nagodetova.

Dodatni prostori razvojne 
ambulante v Radovljici
Razvojna ambulanta v Radovljici je to pomlad začela delovati v dodatnih novih prostorih, ki jih je občina zagotovila v stavbi na Kranjski cesti, nad upravo 
vrtca. Tam bodo uporabnikom na voljo specialnopedagoške, psihološke in logopedske obravnave ter svetovanje socialne delavke.

V okviru razvojne ambulante otroke in njihove 
družine obravnava tim, sestavljen iz 
strokovnjakov z različnih področij. V njem so 
običajno zdravnica, medicinska sestra, 
fizioterapevtka, delovna terapevtka, logopedinja, 
specialna pedagoginja, socialna delavka in 
psihologinja.

Župan Ciril Globočnik si je v ponedeljek ob navzočnosti vodje razvojne ambulante Darje 
Nagode, zdravnice pediatrinje Alenke Ješe, fizioterapevtke Tanje Križaj in nekaterih drugih 
strokovnih delavk ogledal nove prostore razvojne ambulante v Radovljici. 
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Če dr. Mencinger razmišlja o 
tem projektu kot negospodars-
tvenik in politik, potem naj bo 
dovoljeno razmišljati še meni 
kot gospodarstveniku in obča-
nu. Zelo poenostavljeno je 
temeljna razlika med gospo-
darskimi in negospodarskimi 
dejavnostmi ta, da prve na 
trgu ustvarjajo denarna sreds-
tva, druga pa sredstva dobijo 
(skozi davke, prispevke, takse 
itd.) in jih delijo. V strogo eko-
nomskem smislu sicer eni in 
drugi prispevajo z dodano vre-
dnostjo k BDP-ju.
V tem smislu se avtorju ni 
zapisalo, da bo projekt regij 
davkoplačevalce po nekih, za 
moje pojme še podcenjenih 
ocenah stal 1,4 milijarde evrov, 
kar je, recimo, slaba polovica 
izdatkov Slovenije za zdravs-
tvo v predkoronskih letih. 
Svetnik Vnučec je povedal, da 
bo država ta sredstva poskuša-

Občinski svet o 
pokrajinah (2)

Območno združenje Rdečega 
križa Radovljica ima v Rado-
vljici centralno skladišče. 
Odprto je trikrat na teden. Ob 

Rdeči križ ni 
odlagališče

sredah od 16. do 18. ure in ob 
četrtkih od 10. do 12. ure je 
odprto za izdajo pomoči, za 
sprejem pomoči pa ob torkih 
od 10. do 12. ure. V skladišču 
imamo stalno zalogo oblek, 
posteljnine in v posebnem, 
ločenem prostoru tudi hrano. 
V skladišču smo v lanskem 
letu kljub epidemiji covida-19 
izdali približno 2,5 tone obla-
čil in posteljnine, poleg tega 
tudi okrog 13,5 tone hrane. Vse 
delo v skladišču postorijo pros-
tovoljke Krajevne organizacije 
Rdečega križa Radovljica. To 
je veliko delo in tudi velika 
odgovornost. Skladišče je za 
naše potrebe premajhno, zato 
je še posebej potrebno stalno 
razporejanje prejetih pomoči v 
materialu (obleke).
Razumemo, da je bil čas, ko 
smo bili doma, v veliko prime-
rih namenjen urejanju naših 
domov in čiščenju omar in 
predalov. To se pozna tudi v 
našem skladišču, ker so se 
zaloge zelo povečale.
Skladišče Rdečega križa pa 
nikakor ne more biti odlagali-

la zagotoviti s "prestrukturira-
njem". Ni pa povedal, kako. 
Menim, da tudi zato, ker pre-
dlagatelji tega enostavno ne 
vedo.
Ker sem bil vso kariero v gos-
podarstvu – v domačih podje-
tjih, tujih multinacionalkah 
in kot samozaposlen – vem, 
da je vodilo modernih organi-
zacij predvsem zasledovanje 
strateških ciljev in sploščevanje 
organizacijskih struktur (z 
namenom "čiščenja" stroškov 
vodenja organizacije in pove-
čevanjem ustvarjene dodane 
vrednosti podjetja). Ob tem se 
je z leti dramatično spremin-
jalo tudi okolje in dosežki 
informacijske tehnologije – kot 
se pa da videti in občutiti, 
imamo pri nas odločevalce, ki 
živijo še krepko v prejšnjem 
stoletju. Mogoče so tudi zato 
vsi tisti, ki razmišljajo nas-
protno, potisnjeni na rob.
V Sloveniji imamo očitno 
namen, da uvedemo še en nivo 
upravljanja – torej poleg 1.200 
KS (kot temelju lokalne samo-
uprave), 212 občinam (kot 

pravnim subjektom) in državi 
kot subjektu vladavine, uvaja-
mo še vmesni element 12 raz-
vojnih regij s svojim apara-
tom. Je težko razumeti, da če 
gre npr. podjetje na tri dele, 
potem, na primer, ne moreš 
imeti tretjine računovodje ali 
pa prodajnika v vsakem od 
njih, če hočeš biti uspešen. V 
vsakem moraš imeti namreč 
svojega, v birokratskem apara-
tu velja to še toliko bolj, kar je 
tudi razlog za razraščanje 
neučinkovitega birokratskega 
aparata.
Nemčija ima na primer s 83 
milijoni prebivalcev in 15-krat 
večjo površino 16 razvojnih 
regij oz. dežel, sosednja Avstri-
ja s skoraj petkrat več prebival-
ci in štirikrat večjo površino 
jih ima devet, Belgija pa ima 
ob 15-krat večjem številu prebi-
valcev in za dobro polovico 
večjo površino prebivalcev 
samo tri! Po drugi strani ima 
Hrvaška ob še enkrat večjem 
številu prebivalcev in prav toli-
ko večji površini dvajset regij 
oz. županij. Logičen zaključek 

vsega tega bi bil: bolj je država 
razcepljena, manj je gospodar-
sko učinkovita.
Če bi imela država konsisten-
tno strategijo in bi za to 
ustvarjala pogoje – recimo vla-
gala v znanje in napredno 
infrastrukturo namesto v 
beton – bi prišel "biznis" sam 
od sebe, z njim pa tudi blagi-
nja za državljane. Ob tem bi 
bila tudi živahnejša stara 
mestna jedra, ki pa jih po 
mojih izkušnjah iz potovanj 
po svetu polni turizem, ne 
državna administracija in 
industrija.

Tristan Ažman, 
Radovljica

V prvih letih je bilo obravnavanih med trideset 
in štirideset otrok na leto; lani je samo 
nevrofizioterapevtsko obravnavo obiskovalo že 
skoraj 150 dojenčkov in otrok, v zdravniško 
ambulanto pa jih je prišlo 243.

šče. Prosimo vas, da pri oddaji 
oblek in posteljnine upoštevate 
minimalne standarde čistoče 
in urejenosti oddanega. Nika-
kor ne zahtevamo potrdila 
čistilnice. Prinesite samo tako 
obleko ali posteljnino, kot bi jo 
podarili svojemu prijatelju ali 
znancu. Vsi skupaj moramo 
upoštevati in spoštovati preje-
mnika pomoči. Vsakdo od nas 
je lahko že jutri na njegovem 
mestu.
Vsem, ki obiskujete naše skla-
dišče, iskrena hvala za sodelo-
vanje. Vsi tisti, ki še niste bili 
v našem skladišču, pa ste vab-
ljeni na ogled in prijazen 
pogovor. Veseli bomo vašega 
obiska.

Anica Svetina, 
predsednica RKS OZ 

Radovljica
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V devetdesetem letu nas je za vedno zapustila Beti Rems. 
Od leta 1985 je bila prostovoljka Rdečega križa Radovljica. 
Še prej, v času njene aktivne zaposlitve na Srednji ekonom-
sko-gostinski šoli Radovljica, kjer je dijake poučevala knji-
govodstvo in računovodstvo, je bila pobudnica ustanovitve 
prve male solidarnostne šolske banke. 
Na RK Radovljica je prevzela finančno poslovanje območ-
nega združenja in to delo neprekinjeno opravljala skoraj 
trideset let. Prostovoljkam in prostovoljcem je bila mentor, 
vzornik in vedno človek zaupanja in spoštovanja.
"Naša Beti", kot smo jo vedno imenovali, je bila velik človek, 
imela je veliko srce in posluh za vse, ki so potrebovali njeno 
pomoč ali pa samo pogovor. Znala poslušati in tudi slišati. 
To je vrednota, ki je ne premore vsakdo, vrednota osebnosti 
globoko čutečega človeka, pripravljenega pomagati, ko je to 
resnično potrebno.
Velikokrat se je spominjala časov vojne za Slovenijo. Takrat 
so jo domači komaj poznali, saj je bila skupaj s prostovoljci 
od jutra do večera v pisarni. Vsako jutro so pred vrati Rde-
čega križa v Radovljici čakali begunci, da so jih popisali, 
preoblekli, skupaj iskali možnosti za stik z domačimi ali 
jim drugače pomagali.
Beti je bila tudi članica Krajevne organizacije RK Radov-
ljica. Leta 2004 so jo prostovoljke izvolile za svojo predsed-
nico. V še večjem obsegu se je vključila v delo na terenu in 
v centralnem skladišču. Njena zasluga je zametek vzorno 
urejenega skladišča in natančno vodene evidence prejemni-
kov vseh vrst pomoči.
Kako se zahvaliti človeku, kot je bila Beti ... Zahvaliti za 
vse dobro, kar je bilo narejenega, vedno s polno mero razu-
mevanja in sočutja. Rdeči križ Slovenije je prepoznal njeno 
veliko delo in ji leta 2015 dodelil zlato priznanje, Občina 
Radovljica ji je leta 2007 podelila medaljo občine za dolgo-
letno humanitarno in požrtvovalno delo.
Betka, vse prostovoljke, prostovoljci in zaposleni Območne-
ga združenja Rdečega križa Radovljica smo ti hvaležni za 
vse. Ponosni smo, da smo lahko svoje prostovoljno, huma-
nitarno delo delili s teboj in se od tebe učili. Spomin na 
"našo Beti" bo ostal in pogrešali te bomo. 

Anica Svetina,
predsednica RKS OZ Radovljica

V spomin 

Elizabeta 
Rems

Marjana Ahačič

V občini Radovljica so v 
okviru projekta Počakaj na 
bus! z novimi nadomestili 
tri avtobusna postajališča – 
dve na postaji Radovljica 
zahod (Volčji hrib) in posta-
jališče pri turistično-infor-
macijskem centru v središ-
ču Begunj. 
Javno naročilo za projekt 
Počakaj na bus! je za vse 
sodelujoče občine izvedel 
BSC Kranj, izvajalec pa je 
pri izdelavi nadstrešnic 
upošteval podobo in dimen-
zije nadstrešnic, ki so jih 
predlagale občine. Kot so 
pojasnili na občinski upra-
vi, se je Občina Radovljica 

pri podobi nadstrešnic 
odločila za belo barvo. "S 
tem sledimo barvi drogov 
javne razsvetljave, oznak 
ulic, stojal na postajah za 
električna kolesa … Prva 
takšna nadstrešnica je bila 
lani postavljena na postaja-
lišču za šolski avtobus v 
Otočah, druge pa bodo sle-
dile ob menjavah dotrajane 
opreme."
Namen projekta, v katerega 
je vključenih šest gorenjskih 
občin, je vzpostaviti mrežo 
26 kvalitetnih avtobusnih 
postajališč in s tem spodbu-
diti pogostejšo uporabo jav-
nega prometa ter z razvojem 
trajnostne mobilnosti pozi-
tivno vplivati na zdravje 

občanov in obenem ohranja-
nje narave. 
Trajnostna mobilnost je pre-
mikanje na trajnosten način 
– s hojo, kolesarjenjem in 
uporabo javnega potniškega 
prometa. Njeno vodilo je 
zagotavljanje časovno, 
finančno in okoljsko učin-
kovite ter dostopne oblike 
premikanja za vse. Če potu-
jemo trajnostno, hkrati pos-
krbimo tudi za svoje zdravje 
in dobro počutje, znižamo si 
stroške prevoza, prispevamo 
k boljši kakovosti zraka, 
učinkoviti rabi energije in 
zmanjšanju izpustov toplo-
grednih plinov.

Gre za skupen projekt šestih 
občin, ki ga vodi LAS 
Gorenjska košarica oziroma 
vodilni partner BSC Kranj. 
Občina je za postajališča 
namenila skupaj 21 tisoč 
evrov, pri čemer je upraviče-
na do 85-odstotnega sofi-
nanciranja Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj 
podeželja.
Občina je v aprilu v Begun-
jah utrdila in obnovila peš-
pot mimo Plečnikovih pavi-
ljonov na območju psihiat-
rične bolnišnice. Pred sana-
cijo je bila pešpot zaradi 
padavinskih voda v slabem 
stanju.

Tri nova avtobusna postajališča
Postavljena so v okviru projekta, katerega namen je spodbujati pogostejšo uporabo javnega prometa 
ter z razvojem trajnostne mobilnosti pozitivno vplivati na zdravje občanov in obenem ohranjanje narave.

Novo avtobusno postajališče pri Triglavski ulici v Radovljici
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Marjana Ahačič

Na Turizmu Radovljica so si 
ga zamislili, da z njim v 
mesto in okolico privabijo 
goste iz vse Slovenije. "Osre-
dnje sporočilo predstavlja 
kratek igran videospot, ki 
Radovljico predstavlja kot 
mesto s pestro ponudbo kul-
ture, muzejev in kulinarike, 
za katero si je treba vzeti 
čas," je pojasnila Blanka 
Grašič z zavoda za turizem 
in kulturo.
Kratek promocijski video s 
pomenljivim naslovom 
"Radovljica, vzem'te si cajt" 
je tako med 10. in 23. 
majem mogoče zaslediti v 
oglasnih blokih Televizije 
Slovenija, oglaševalska akci-
ja pa poteka tudi na omre-
žjih Facebook in YouTube, 
na kanalih VisitRadol’ca. 
Televizijskemu oglasu se z 
enakim sporočilom v drugi 
polovici maja pridružuje 
tudi radijski, prihodnji 
mesec pa načrtujejo lansira-
nje še enega promocijskega 
spota, v katerem bodo v 
ospredje postavili raznoliko 
ponudbo športnih doživetij 
v naravi, ki jih omogoča 

destinacija Radovljica. Pro-
mocijski video "Radovljica, 
vzem'te si cajt" je bil posnet 
na Linhartovem trgu. Režijo 
in scenarij zanj je prispeval 
domačin Petja Kogovšek, 
tudi znani Koreninc iz ske-
čev; Kogovškova ekipo je 
pred časom naredila tudi 
video za Okuse Radolce. 

V ekipi poleg glavnega igral-
ca Boštjana Smukavca - Bif-
tija sodelujeta producent 
Matjaž Valentar in snema-
lec Jure Niedorfer, v spotu 
pa je nastopil še en doma-
čin, glasbenik Anže Langus 
- Dagi, ki je zanj odstopil 
tudi svojo avtorsko glasbo. 
Sredstva za promocijsko 

kampanjo je javni zavod 
Turizem in kultura Radov-
ljica pridobil z uspešno pri-
javo na javni razpis za sofi-
nanciranje aktivnosti pro-
mocije turistične ponudbe 
vodilnih turističnih destina-
cij v Sloveniji, ki ga je v zače-
tku leta objavila Slovenska 
turistična organizacija.

Povabilo v Radovljico
»Vzem'te si cajt za Radolco« je glavno sporočilo novega promocijskega videospota, s katerim 
Radovljičani to poletje Slovence vabijo v svoje mesto. Promocijski video, ki ga še do konca tega tedna 
lahko vidimo v oglasnih blokih javne televizije, si je zamislil domačin Petja Kogovšek.

Novi promocijski videospot so posneli na slikovitem Linhartovem trgu.

Več informacij na:

Na Gorenjsko,
na izlet,
z avtobusom!

https://www.las-gorenjskakosarica.si/
pocakaj-na-bus/
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Marjana Ahačič

Kljub epidemiji na OŠ 
Antona Tomaža Linharta 
tudi v tem šolskem letu 
deluje podjetniški krožek. 
Udeleženci krožka, ki ga 
koordinira Razvojna agen-
cija Zgornje Gorenjske, se 
sicer srečujejo s pomočjo 
spletne aplikacije, a se tudi 
na ta način, kot pravi koor-
dinatorica projekta Hermi-
na Biščević, izraža otroška 
kreativnost.
Kot pojasnjuje, učenci pri 
krožku spoznajo značilnosti 
skupinskega dela in tehnike 
iskanja poslovne priložnos-
ti, za katero pripravijo tudi 
mini poslovni načrt. Pri tem 
se seznanijo z bistvenimi 
ekonomskimi pojmi in s 
temeljnimi sestavinami pos-
lovnega načrtovanja. Neka-
tere izmed podjetniških idej 
učenci s pomočjo mentorjev 
tudi dejansko izvedejo. Ob 
zaključku projekta učenci 
svoje ideje in delo predstavi-
jo na zaključnem forumu, 
kjer so najboljše podjetniške 
ideje tudi nagrajene.
Učenci OŠ Antona Tomaža 
Linharta Radovljica so svoje 
podjetje letos poimenovali 
TAI DAI, d. o. o. V podjetni-
škem krožku sodeluje pet 
šestošolcev: Hana Tia Srna, 
Enja Šivic, Lana Rebolj Zvo-

nar, Neja Bavdek in Mark 
Stojilov, vodi pa jih mentori-
ca Nina Šiler. Novo podjetje 
se je odzvalo na trenutno 
epidemijo in izdeluje in pro-
daja zaščitne maske, ki so 
zdravju in okolju prijazne 
pa tudi unikatne, trendov-
ske in seveda pralne. Svoje 
izdelke bodo ponujali na 
družbenih omrežjih, oseb-
no, z oglasi in letaki. 
V okviru krožka so gostili tri 
mlade podjetnike: Matica 
Beneta, ki je bil kot učenec 
tudi sam član podjetniškega 
krožka, zdaj pa je uspešen 
arhitekt, grafični oblikovalec 
in umetniški ustvarjalec, 
umetniško ustvarjalko Moj-
co Ahčin Rozman ter dr. 
Jana Bizjaka, agronoma in 
vrtnarja, ki je imel že kot 
otrok svoj zelenjavni vrt. 
Doktor znanosti zdaj svoje 
bogato znanje prenaša nap-
rej, na delavnicah, kjer pou-
darja pomembnost samoos-
krbe, spoštljivega odnosa do 
narave in zdrave prehrane. 
Na srečanjih se jim je prid-
ružila tudi Hermina Bišče-
vić, ki je preverila njihovo 
poslovno idejo, finančni 
načrt podjetja, predstavila 
aktualne razpise za podjet-
ništvo in jim registrirala 
navidezno podjetje.
Projekt Podjetniški krožki 
financira Občina Radovljica.

Podjetniški krožek
Učenci pri krožku spoznajo značilnosti 
skupinskega dela in tehnike iskanja poslovne 
priložnosti, za katero pripravijo tudi mini 
poslovni načrt. Učenci radovljiške osnovne šole 
so si tokrat zamislili podjetje, ki izdeluje in 
prodaja zdravju in okolju prijazne zaščitne 
maske.

Marjana Ahačič

Izrazito deževen maj je okle-
stil obisk že tako večinoma 
praznih gorenjskih kampov, 
ki so tudi sicer to pomlad 
previdno in počasi odpirali 
vrata za prve goste po dru-
gem valu epidemije. 
Na Šobcu pravijo, da letoš-
nje sezone ne morejo pri-
merjati z nobeno doslej. Ne 
le vreme, hudo omejitev 
predstavljajo tudi ukrepi za 
zaščito pred širjenjem covi-
da-19. Na začetku sezone so 
tako zaradi ukrepov lahko 
oddali le trideset parcel, čep-
rav jih imajo na voljo kar 
petsto. Zdaj je sicer dovolje-
no zapolniti polovico vseh 
kapacitet, a pravi turizem se 
bo, tako poudarjajo vsi 
gorenjski turistični delavci, 
lahko začel šele, ko bodo 
odprte meje evropskih 
držav; predvsem na Šobcu, 
kjer veliko večino gostov 
predstavljajo tuji turisti.
Kot pravi direktor kampa 
Uroš Ambrožič, so ob tem 
veseli tudi vseh domačih 
gostov; mnogi so Šobec 
"odkrili" šele lani, ko nas je 
bila večina prisiljena počit-
nice preživljati bližje domu, 
kampiraje pa predstavlja 
dejavnost, ki se dogaja v 
naravi, na zraku, kar v teh 
časih predstavlja še posebno 
prednost.

Veliko dnevnih 
obiskovalcev
Kamp je bil sicer ves čas 
drugega vala epidemije 
odprt za dnevne obiskoval-
ce, ki jih je bilo veliko celo 
pozimi. Kot pravi Ambrožič, 
so v kampu dobrodošli, se je 
pa žal dogajalo, da so pogo-
sto za seboj puščali kupe 
smeti. 
»Zadnje obdobje je za vse 
nas polno prepovedi in ome-
jitev. Zato smo se v kampu 
odločili, da do ljudi poskusi-
mo pristopiti na drugačen 
način in jim s pozitivno 

kampanjo in preventivno 
akcijo sporočiti, da prihajajo 
v okolje, ki je naravno in 
kjer se je treba – če želimo, 
da se bomo vsi počutili dob-
ro – tudi primerno obnašati. 
S kolegi smo našli idejo in k 
sodelovanju povabili Denisa 
Porčiča - Chorchypa, ki se je 
z veseljem odzval našemu 
povabilu in prispeval 
pomemben del v kampanji, 
ki smo jo poimenovali Z 
Denisom na luft,« je pove-
dal direktor Kampa Šobec 
Uroš Ambrožič.

Mojster Chorchyp  
pravi ... 
Pride torej postavni mojster 
borilnih veščin na Šobec, se 
zlekne na sončno ploščad ob 
jezeru in postane lačen. 
Odvije proteinsko ploščico 
in po kratkem premisleku 
embalažo vrže čez ramo, 
nekaj trenutkov za tem ob 
pripombi »Saj so plačani za 
to, da pospravljajo ...« čez 
ramo leti še olupek banane.
Tako se začne eden od vide-
ov z mojstrom borilnih veš-
čin in glasbenikom Deni-
som Porčičem v glavni vlogi. 
Chorchypova karizma in 
prepoznaven smisel za 
humor v nekaj kratkih, a 
duhovitih prispevkih kar 
silita k razmišljanju o vsako-

dnevnih situacijah, v katerih 
se številni prav pogosto 
znajdejo. In usmerita v pra-
vilno reševanje problema, 
pa če govorimo o ločevanju 

odpadkov, pospravljanju za 
svojim pasjim ljubljenčkom 
ali uporabi zavetja bližnjega 
grma namesto stranišča.

Učinkoviteje kot z 
žuganjem in prepovedmi
Videe promovirajo na druž-
benih medijih Kampa Šobec 
in na svojem kanalu na You-
Tubu. »Svojim gostom in 
dnevnim obiskovalcem želi-
mo sporočiti, da nam je mar 
za naravo; verjamem, da se v 
teh videoposnetkih marsik-
do prepozna in da s tovrstni-
mi akcijami na dolgi rok 
lahko naredimo mnogo več 
kot s postavljanjem vedno 
novih opozorilnih tabel,« je 
prepričan Ambrožič.
Kot pravi, so se sicer v času 
epidemije spopadali s števil-
nimi izzivi na področju ure-
janja okolja. »V kamp so 
vsakodnevno prihajali dnev-
ni obiskovalci in žal so za 
njimi ostajali kupi smeti. 
Veliko je bilo tudi sprehajal-
cev psov, za katerimi so 
ostajali nepospravljeni 
iztrebki. Tretji problem pa 

so bili ljudje, ki so namesto 
v stranišče, ki je ves čas 
odprto in vzdrževano, raje 
kot tja zavili za grm ali dre-
vo. Mi smo seveda ves čas 

čistili, pospravljali in vzdr-
ževali, a smo prepričani, da 
to ni rešitev.«
Obiskovalce zato želijo pre-
pričati, da bo za vse najbolje, 
če se bodo vsi držali vsaj naj-
osnovnejših pravil. Na Šob-
cu verjamejo, da jih o tem 
lahko prepričajo tudi z videi, 
ki so sicer zanimivi in zaba-
vni, vsebina pa takšna, da jo 
je treba vzeti še kako resno.

Nova recepcija
Kamp Šobec se je sicer janu-
arja letos po pridobitvi okolj-
skega znaka zeleni ključ s 
certifikatom Slovenia Green 
Accommodation pridružil 
Zeleni shemi slovenskega 
turizma, letošnjo sezono pa 
začenjajo z novo investicijo: 
čez zimo so popolnoma pre-
novili recepcijo in tako zak-
ljučili zahteven investicijski 
krog, v katerem so od leta 
2017 do danes v prenovo 
kampa, ki med drugim 
vključuje tudi gradnjo velike 
nove restavracije, skupaj 
vložili kar okoli sedem mili-
jonov evrov.

Sezono krojita vreme 
in epidemija
V običajnih sezonah bi se gorenjski kampi začeli polniti takoj po velikonočnih praznikih. Letos je 
drugače, saj so zaradi epidemije lahko le delno zasedeni. A še tiste turiste, ki bi jih lahko sprejeli, že 
ves mesec odganja muhasto vreme. Tako je tudi na Šobcu, kjer so čas, ko niso bili odprti, izkoristili 
tudi za nove investicije.

Letošnjo sezono tudi v Kampu Šobec krojita predvsem epidemija in vreme.

Uroš Ambrožič, direktor Kampa Šobec, pred najnovejšo 
investicijo, preurejeno recepcijo kampa / Foto: Gorazd Kavčič

Denis Porčič - Chorchyp med snemanjem 
zabavno-vzgojnega vidospota

Prostovoljci so tudi pred radovljiško upravno enoto pod 
geslom "Usoda vode je v naših rokah" ves mesec zbirali 
podpise, da bi omogočili izvedbo referenduma za zavrnitev 
Zakona o vodah. Zbiranje podpisov so začeli že konec apri-
la, za uspešno vložitev pobude jih potrebujejo kar 40 tisoč, 
kolikor so jih v slabem mesecu dni kampanje tudi zbrali. Kot 
je povedala ena od radovljiških prostovoljk Jana Kolman, so 
pred našo upravno enoto zbrali več kot 2500 podpisov. 
"Kljub temu da je bilo delo nas, desetih prostovoljcev, 
naporno, je bila to po drugi strani izjemna izkušnja. Ljudje, 
ki so prihajali, so bili polni pozitivne energije, spodbudno je 
bilo tudi videti, kako veliko je tistih, ki jim je mar za svet, v 
katerem živimo. Zelo hvaležni smo tudi vsem na Upravni 
enoti Radovljica, ki so se izkazali za prijazne in učinkovite," 
je še povedala Kolmanova, upokojena doktorica medicine, 
ki je tudi ena najbolj predanih bork za zaščito sotočja Save 
Bohinjke in Save Dolinke pred pozidavo.

Tudi v Radovljici so zbirali podpise za vodo

Prostovoljci so na stojnici pred Upravno enoto Radovljica 
zbrali več kot 2500 podpisov za razpis referenduma za 
zavrnitev zakona o vodah. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kot je povedala Anja Grilc, 
gre pri medvrstniškem nasi-
lju za zelo različna dejanja, 
od opravljanja, kar je pogos-
tejše pri dekletih, do dajanja 
vzdevkov, posmehovanja, 
fizičnega nasilja in groženj. 
Pri tistih, ki nasilje izvajajo, 
gre za izkazovanje moči z 
namenom škodovanja dru-
gim, pri žrtvah pa za občutke 
strahu, sramu, nemoči. 
"Pomembno je, da odrasli 
nasilja, ki se dogaja med vrs-
tniki, ne 'upravičijo' in zame-
njajo za običajne konflikte 
med otroki in mladostniki," 
je opozorila. Po podatkih se 
večina medvrstniškega nasil-
ja dogaja v šolah, povečuje pa 
se tudi nasilje na spletu, t. i. 
cyber bullying. 
"Ničelna toleranca do nasil-
ja ne pomeni, da nasilje 
besedno obsodimo, temveč 
da zmoremo pogum, da 
nasilje zares vidimo, se ga 
ne ustrašimo in ga začnemo 
ustavljati," je poudarila in 
dodala, da je preprečevanje 
in zaznavanje nasilja naloga 
odraslih. Otrok, ki je žrtev 
nasilja, lahko začne kazati 
odmaknjenost, zaskrblje-
nost, je videti pod stresom, 
je razdražljiv, lahko reagira 
tudi bolj agresivno ali pa je 

bolj jokav oziroma 'občut-
ljiv'. Lahko se boji poti v šolo 
ali iz šole, nerad hodi v šolo, 
prosi, da ga spremljate v 
šolo, šolski uspeh se slabša, 
domov prihaja s poškodova-
nimi osebnimi predmeti in 
obleko, zmanjkuje mu 
denar, prosi za več denarja 
ali ga jemlje na skrivaj, da bi 

plačal ustrahovalcem, nep-
restano 'izgublja' žepnino, 
zavrača pogovor o tem, kaj 
je narobe, daje nemogoča 
opravičila, doma je raztre-
sen, odsoten, 'brez razloga' 
joče, je neješč, začne lahko 
tudi močiti posteljo ali ima 
nočne more, je pojasnila 
sogovornica.

"Starši naj informacije o 
nasilju vzamejo resno. Otro-
ci in mladi o nasilju težko 
spregovorijo, še posebej, če 
ne vedo, kako bodo starši 
informacijo sprejeli: ali 
bodo verjeli, bodo rekli, da 
to ni nič takega, morda celo 
okrivili otroka. Lahko celo 
čutijo, da bi starše s tem pre-

več obremenili. Starši nasil-
ja med vrstniki ne smejo 
minimalizirati, češ saj je 
bilo tudi v naših časih tako. 
Ne smejo dvomiti o otroku 
in mu ne verjeti, ker je 
'samo bolj občutljiv', ali pa 
reševanje te problematiki 
prepustiti otroku, češ naj se 
zmenijo med seboj. Spre-
govoriti o nasilju je vedno 
težko in zato je pomembno, 
da se starši odzovejo s tem, 
da otroku verjamejo in ga 
razbremenijo krivde za 
nasilje. S tem odprejo vrata, 
da lahko otrok in mladost-
nik pove in zaupa, kaj se v 
njem dogaja. Naslednji 
korak pa je reševanje težave 
širše, tako da se vključi tudi 
širši sistem: starši obvestijo 
šolo, se pogovorijo s starši 
učenca, ki izvaja nasilje, 
obvestijo policijo, kadar se 
nasilje ne ustavi, poišče se 
psihosocialna pomoč za 
udeležence."
In kdo bi moral pomagati 
mlademu Gorenj cu, ki naj 
bi bil žrtev medvrstniškega 
nasilja in je načrtoval strel-
ski pohod?
"Na kogarkoli kazati s prs-
tom bi bilo krivično in napa-
čno, ker ne poznamo celot-
ne slike. Če želimo prepreči-
ti nadaljnje podobne situaci-
je, je nujno, da te otroke, ki 

doživljajo stiske, nekdo pre-
streže. To pomeni, da obsta-
ja odrasla oseba, ki vidi, kaj 
se dogaja v čustvenem svetu 
otroka ali mladostnika. Niti 
ni pomembno, ali gre za 
starše, učitelje, svetovalne 
delavce, glavno je, da je nek-
do, ki za otroka predstavlja 
zaupanja vredno osebo, 
otroku verjame in reagira. 
Povedati moram, da so pri 
žrtvah občutki besa, obupa 
in tudi želja po maščevanju 
popolnoma normalen čus-
tveni odziv na doživljanje 
nasilja, sploh dolgotrajnega. 
Nevarno pa to postane 
takrat, ko tak otrok ali mla-
dostnik dolgo časa nima 
sogovornika in teh občutkov 
ne more ob nikomer izgovo-
riti, jih predelati, umiriti in 
ne nazadnje ločiti od dejanj. 
Prav na tem mestu je nujno 
posredovanje odraslih, da 
mladim ljudem pomagajo, 
da burna čustva, ki so v tem 
obdobju povsem normalna, 
ne spravijo v nevarnost njih 
samih in tudi drugih. Pri 
otrocih in mladostnikih je 
nujno pogledati, ne glede na 
to, ali nasilje povzročajo ali 
pa so žrtve, od kod ti mladi 
prihajajo, kakšno varovalno 
mrežo imajo za seboj, s kak-
šnimi stiskami se soočajo, 
in jim pri tem pomagati."

Ko otrok »izgublja« žepnino ... 
Anja Grilc iz Begunj je po osnovni izobrazbi socialna delavka, sicer pa zakonska in družinska terapevtka v Študijsko-raziskovalnem centru za družino v 
Ljubljani. Kot svetovalka veliko dela tudi z žrtvami nasilja. Pogovarjali smo se o medvrstniškem nasilju in o tem, kakšne strašljive posledice ima lahko, na 
kar je nazorno pokazal nedavni primer mladega Gorenjca, ki je načrtoval strelski pohod.

Anja Grilc: "Nujno je posredovanje odraslih, da mladim ljudem pomagajo, da burna 
čustva, ki so v tem obdobju povsem normalna, ne spravijo v nevarnost njih samih in tudi 
drugih." / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

O samooskrbi s hrano v Slo-
veniji in na zgornjem Gorenj-
skem težko govorimo, ugota-
vljajo na Razvojni agenciji 
Z g o r n j e  G o r e n j s k e 
(RAGOR), kjer so tudi zato, 
ker se je v času epidemije 
covida-19 (spet) pokazalo, 
kako pomembno je, da smo 
si vsaj del hrane sposobni 
pridelati sami, spet aktivirali 
projekt Lokalna samooskrba.
"Majhen korak k samooskr-
bi je zagotovo tudi pridelava 
hrane doma, na vrtovih in 
njivah. Domača ekološka 
hrana je bistveno bolj zdra-
va, njena pridelava ima 
manjši negativen vpliv na 
okolje. S pridelavo lastne 
hrane preprečimo uvajanje 
monokultur, ki uničujejo 
naravno ravnovesje, in se 
upiramo multinacionalkam, 
ki agresivno prodirajo na 
evropski trg," poudarjajo in 
dodajajo, da je prav prehran-
ska varnost in dostopnost 

kakovostne lokalno pridela-
ne hrane tudi eden od naj-
pogosteje navedenih strate-
ških ciljev Evropske unije in 
regije. Ker je samooskrba 
tudi primarna skrb vsake 
lokalne skupnosti, je projekt 
finančno podprlo vseh 
sedem zgornjegorenjskih 
občin.
Cilji projekta so ugotoviti 
stanje, potrebe in interes po 
lokalno pridelani hrani med 
javnimi zavodi in gostinski-
mi ponudniki, okrepiti pro-
dajo kmetijskih pridelkov in 

izdelkov v okviru sodobnih 
tržnih sistemov, kjer so 
sodelovanje vzpostavili s 
podjetjem Optifarm. 
"Prek sodobnih družbenih 
kanalov želimo ozavestiti 
mlajše občane o pomenu 
prehranske neodvisnosti in 
jih hkrati spodbuditi in pou-
čiti o možnostih za lastno 
predelavo hrane. Zato smo 
pripravili spletne seminarje: 
Trajnostna pot od njive do 
krožnika (dr. Maja Kolar), 

Reja kokoši za začetnike (dr. 
Tamara Korošec) in preda-
vanje Tilna Praprotnika, 
mladega arheologa, ki je 
predstavil svojo zgodbo o 
regenerativnem kmetijstvu, 
ki ga je začel iz ljubezni in 
odgovornosti do narave," 
pojasnjuje Ana Morticia 
Štempihar in za kontrast 
navede nespodbudne podat-
ke o kmetijstvu v Sloveniji 
in na Gorenjskem: med živi-
norejskimi panogami moč-
no prevladuje govedoreja, 
na skoraj tretjini njiv pride-

lujejo krmo, največkrat sila-
žno koruzo za prehrano 
goveda. 
V okviru projekta so pripra-
vili tudi nagradno igro. V 
žrebu za praktične nagrade 
sodelujete tako, da na omre-
žjih Instagram in Facebook 
objavite zgodbo ali fotografi-
jo na temo domače pridela-
ve hrane in v opis dodate 
ključnik #lokalnogor. Prvo 
žrebanja bo že 30. junija, 
drugo pa 30. septembra.

Novi projekt spodbuda 
za lokalno samooskrbo

Majhen korak k samooskrbi je zagotovo tudi pridelava hrane doma, na vrtovih in njivah. 
Domača ekološka hrana je bistveno bolj zdrava, njena pridelava ima manjši negativen 
vpliv na okolje.

V okviru projekta so pripravili tudi nagradno 
igro. V žrebu za praktične nagrade sodelujete 
tako, da na socialnih omrežjih Instagram in 
Facebook objavite zgodbo ali fotografijo na temo 
domače pridelave hrane in v opis dodate 
ključnik #lokalnogor. 
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Atletska tekmovanja v Radov
ljici so že postala stalnica. 
Tudi lani, ko je zaradi epide
mije spomladi odpadlo ozi
roma bilo prestavljenih veli
ko tekmovanj. Prvega junija 
je bila prav na radovljiškem 
stadionu prva velika atletska 
prireditev po končanem 
prvem valu epidemije. Letos 
pa so na atletskem stadionu 
v Radovljici zadnjo soboto v 
aprilu potekale kvalifikacije 
za Atletski pokal Slovenije za 
mladince in člane ter Prven
stvo Slovenije za štafete. 

Tekmovanje je bilo v okviru 
kvalifikacij za Atletski pokal 
Slovenije za mladinske in 
članske kategorije. Tek na 
400 metrov z ovirami za 
ženske je bil še vedno 
memorialna disciplina v 
spomin na nekdanjo radov
ljiško trenerko Marjano 
Lužar Kobelenski. Nastopilo 
je več kot dvesto atletov in 
atletinj iz več kot trideset 
slovenskih klubov. Pobliže 
poglejmo uvrstitve radovlji
ških atletov na stopničke. 

Kvalifikacije za Atletski 
pokal Slovenije za 
mladince in člane
Člani: Jani Mulej – 2. mesto, 
tek na 1500 m; članice: Pia 
Holc – 1. mesto, troskok, 
Barbara Štuhec – 2. mesto, 
skok v daljino, Neja Omano

vič – 3. mesto, troskok; starej
ši mladinci: Rok Makuc – 1. 
mesto, skok v daljino; starej
še mladinke: Ana Vogelnik 
– 1. mesto, skok v višino; 
mlajši mladinci: Nik Kozel 
Tomše – 1. mesto, tek na 100 
m, 1. mesto, skok v daljino, 
Tevž Podlipnik – 1. mesto, 
met kopja, Tjaš Peterlin – 2. 
mesto, skok v daljino, Jakob 
Mulej – 2. mesto, tek na 300 
m, Tony Legat – 3. mesto, 
met kopja; mlajše mladinke: 
Kaja Maltarič – 1. mesto, 
skok v daljino, 2. mesto, tro
skok, Eva Pačnik – 1. mesto, 
troskok, 2. mesto, skok v 

daljino, Amadeja Lavtižar 
Verdnik – 3. mesto, skok v 
daljino, 3. mesto, troskok; 
pionirji U16: Lovro Valter – 
1. mesto, skok v višino, 
Andraž Bizjak – 2. mesto, 
skok v višino, Patrik Tolar – 
3. mesto, skok v višino, Luka 
Makuc – 3. mesto, skok v 
daljino; pionirke U16: Živa 
Kovačič – 1. mesto, skok v 
višino, Manca Papler – 2. 
mesto, skok v višino, Ajda 
Štefelin – 3. mesto, skok v 
višino, Katarina Rogač – 3. 
mesto, skok v daljino. 

Prvenstvo Slovenije  
v štafetah
Mlajši mladinci, mešana 
štafeta 4 × 100 m: 1. Dora 
Sabalič, Tjaš Peterlin, Kaja 
Maltarič, Nik Kozel Tomše; 
pionirji U16, 100 m, 200 m, 

300 m, 400 m: 2. Lovro Val
ter, Mak Detela, Ažbe Smol
nikar, Matevž Kavčič. 
"V primerjavi z lani je bila 
letošnja organizacija tekmo
vanja zaradi strogih ukrepov 
bistveno težja. Dovolj zgodaj 
smo dobili potrditev, da tek
movanje bo, da smo imeli 
čas za pripravo, ustrezno 
smo izpolnili vse zahteve 
NIJZ. Vse je potekalo, kot 
smo si zamislili, in smo z 
organizacijo tekmovanja 
zelo zadovoljni. Vreme je 
bilo lepo, malce je tekmova
nje motil veter, a na to ne 
moremo vplivati," je tekmo
vanje ocenil predsednik 
Atletskega kluba Radovljica 
Zvone Prezelj. 

Velenje, Maribor in 
Tolmin
Pod drobnogled bomo vzeli 
še tri tekmovanja, na kate

rih so nastopili radovljiški 
atleti in stopili na stopničke. 
V Velenju je potekal Atlet
ski pokal Slovenije za mlaj
še mladince in mladinke. 
Mlajši mladinci: Tevž Podli
pnik – 1. v metu kopja, 2. v 
suvanju krogle, Rok Pfajfar 
– 1. v hoji na 5000 m, Ažbe 
Pohar – 1. v teku na 2000 m 
z zaprekami, Tjaš Peterlin 
– 1. v troskoku, Nik Kozel 
Tomše – 2. v teku na 200 
m, 3. v skoku v daljino, Gaš
per Žagar – 3. v teku na 
2000 m z zaprekami; moš
ka štafeta 4 × 100 m: 1. 
Jakob Mulej, Tjaš Peterlin, 
Andraž Bizjak, Nik Kozel 
Tomše; mlajše mladinke: 
Živa Kovačič – 1. v skoku v 
višino, Kaja Maltarič – 1. v 
troskoku, Eva Pačnik – 2. v 
troskoku, Manca Papler – 3. 
v metu kopja. Radovljiški 
mlajši mladinci so bili sku

pno četrti, mlajše mladinke 
pa šeste. Za oboje je to naj
boljša uvrstitev doslej. 
Maribor je gostil Prvenstvo 
Slovenije v posamičnem in 
ekipnem mnogoboju za pio
nirje in pionirke U12. Uvrs
titve: Zala Arnol – 2. mesto, 
skok v daljino, 3. mesto, tek 
na 60 m, 3. mesto, tek na 
300 m, Neja Jarkovič – 2. 
mesto, tek na 60 m, Lili 
Vrečko – 2. mesto, vortex. 
Ekipni zmagovalki sta posta
li Zala Arnol in Neja Jarko
vič. Vseekipno zmaga za 
Atletski klub Radovljica. 
V Tolminu je potekalo 
Prvenstvo Slovenije v posa
mičnem in ekipnem mno
goboju za pionirje in pionir
ke U14. Posamično zmago 
je slavil Ažbe Smolnikar v 
teku na 600 metrov, med 
ekipami pa je Radovljica 
osvojila sedmo mesto.

Radovljica gostila atlete
Podobno kot lani je tudi letos kljub številnim omejitvam zaradi epidemije Atletski klub Radovljica uspešno organiziral tekmovanje. 
Zadnjo soboto v aprilu so pripravili kvalifikacije za Atletski pokal Slovenije za mladince in člane ter Prvenstvo Slovenije za štafete. 

Trojna zmaga Radovljičank v skoku v daljino: drugouvrščena Eva Pačnik, zmagovalka 
Kaja Maltarič in Amadeja Lavtižar Verdnik, ki je bila tretja.

Urša Peternel

Lesce so dobile kolesarski 
poligon, tako imenovani 
pumptrack, ki stoji ob otroš
kem igrišču pri Družbenem 
centru. Pri postavitvi so 
moči združili Krajevna sku
pnost Lesce, Elan Inventa in 
sponzorji. Idejni vodja pos
tavitve je bil član sveta KS 
Lesce Matjaž Planinšek, ki je 
povedal, da gre za modular
ni poligon, ki je sestavljen iz 
zaobljenih grbin in zavojev, 
ki so med seboj ritmično 
povezani v krožno zanko. 
Namenjen je vožnji s kolesi, 
poganjalci, skiroji, rolkami, 
skratka vsem, kar je na dveh 
kolesih. Na poligonu je 

obvezna uporaba čelade, 
pravila uporabe in prikaz 
vožnje pa so opisani tudi na 
informativni tabli. Prepove
dana je vožnja z motornimi 
ali električnimi vozili. Poli
gon je mogoče prestaviti na 
drugo lokacijo in mu dodaja
ti nove komponente.
Investicija je stala okrog tri
deset tisoč evrov. Zadovolj
stvo s pridobitvijo, ki je 
namenjena mladini, je izra
zila predsednica KS Lesce 
Tatjana Justin. Prvi uporab
niki so bili nad poligonom 
navdušeni, KS Lesce pa je 
ob pomoči sponzorjev pos
krbela, da so se ob uradnem 
odprtju najmlajši tudi pos
ladkali.

Kolesarski poligon v Lescah
Krajevna skupnosti Lesce je v sodelovanju z Elanom Invento in sponzorji ob otroškem igrišču uredila kolesarski poligon.

Kolesarski poligon ob otroškem igrišču pri Centru v Lescah / Foto: Matjaž Planinšek

V Permu v Rusiji je potekalo 
mladinsko evropsko prven-
stvo v športnem plezanju. 
Tekmovali so na balvanih, v 
težavnosti in hitrosti. Iz 
Športnoplezalnega odseka 
Radovljica sta slovenske 
barve zastopala Eva Puhar 
(Youth A) in Gorazd Jureko-
vič (Youth B). Eva Puhar je 
bila tako v težavnosti kot na 
balvanih šesta. Gorazd Jure-
kovič je bil šesti na balvanih 
in odličen drugi v težavnos-
ti. V Logu pri Brezovici je 
potekal Korona master za 
mlajše tekmovalce (ciciba-
ni, cicibanke, mlajši dečki, 
mlajše deklice). Tekmovali 
so na balvanih. Med tekmo-
valci Športnoplezalnega 
odseka Radovljica se je edi-
ni med deseterico uvrstil 
Tibor Mohar. Tekmoval je 
med cicibani in zasedel 
šesto mesto.

Športno plezanje

Srebro Gorazda 
Jurekoviča

Radovljiški rokometaši so 
nadaljevali tekme v drugi 
slovenski ligi. Prvo tekmo po 
odmoru so igrali v gosteh z 
Dravo Ptuj in zmagali s 26 : 
25 (14 : 11). V četrtem kolu so 
bili prosti. Sledil je poraz v 
gosteh proti ekipi Moškanjci 
- Gorišnica z 31 : 27 (14 : 12). 
Doma so hitro z 32 : 28 (15 : 
11) premagali Arcont Radgo-
na. Pobliže si poglejmo les-
tvico štirih ekip, v ligi nasto-
pa devet ekip, ki se bodo 
borile za vrh: 1. Moškanjci - 
Gorišnica, 10 točk (5 tekem), 
2. Frankstahl Radovljica - 
Cerklje 8 (5), 3. Velika Nede-
lja 8 (5), 4. Ajdovščina 7 (6).

Rokomet

Dve zmagi in poraz

Atletska tekmovanja v Radovljici so postala 
stalnica. Že lani, ko je zaradi epidemije 
spomladi odpadlo veliko tekmovanj, je bila prav 
na radovljiškem stadionu prva velika atletska 
prireditev po končanem prvem valu epidemije. 
Letos so prvo večje tekmovanje pripravili že 
zadnjo soboto v aprilu.

V začetku maja so se v Cen-
tru Veriga v Lescah spet 
začeli treningi samoobram-
be za odrasle. Kot so sporo-
čili iz Taekwon-Do kluba 
Radovljica, treninge vodi 
vodi Mitja Jukič Grm, nosi-
lec stopnje 3. DAN Sensei v 
KAF in trener v jiu-jitsu klu-
bu. Na treninge vabijo sta-
rejše od 14 let. Predhodno 
znanje ni potrebno, prav 
tako visoka fizična kondicija 
ni pogoj za vključitev na tre-
ninge. Samoobramba je 
uporabna veščina, namenje-
na in prilagojena posamez-
niku, tudi šibkejšim ose-
bam, torej nam samim, 
poudarjajo v Centru Veriga. 
Na trening pridite udobno 
oblečeni, s seboj prinesite 
plastenko vode. Udeleženci 
trenirajo bosi.

Samoobramba v 
Centru Veriga

Radovljiški bazen bo za 
rekreacijsko plavanje med 
29. majem in 11. junijem 
odprt vsak delavnik med 9. 
in 12. uro ter zvečer med 20. 
in 21. uro, ob koncih tedna 
pa med 10. in 12. ter med 16. 
in 19. uro. Balon, s katerim je 
bazen pokrit pozimi, bodo 
odstranili prihodnjo soboto.

Rekreacijsko plavanje
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Jesenice so osvojile naslov 
državnega prvaka, vi pa ste 
dosegli odločilni zadetek za 
končno zmago s 3 : 2.
Sam bi si težko zamislil lep-
ši zaključek državnega 
hokejskega prvenstva. Po 
doseženem golu sem bil kar 
malce v šoku. Vse je bilo še 
toliko slajše, ker je bil gol 
dosežen v podaljšku, kjer 
odločajo malenkosti. V 
podaljšku si ne smeš preveč 
upati, saj si lahko hitro kaz-
novan. Dvomim, da bom ta 
gol kdaj pozabil.

Na Jesenicah, na četrti tek-
mi, ste zapravili prvo prilož-
nost za naslov. Na peti tek-
mi ste hitro prišli v zaosta-
nek z 0 : 2. Se je po drugi 
tretjini v garderobi čutilo kaj 
nervoze?
Na četrti tekmi na Jesenicah 
je bila velika želja, da osvoji-
mo naslov. Mogoče celo pre-
velika. Posledica tega je bila, 
da smo "pregoreli". Podob-
no se je zgodilo v prvi tretji-
ni zadnje tekme v Ljubljani. 
Še sreča, da Olimpija ni ušla 
na tri zadetke prednosti, 
potem bi bilo res težko. 

Gol Jezovška v drugi tretjini 
je na ledeno ploskev v Tivo-
liju prinesel povsem drugač-
ne Jesenice?
Po zaostanku z 0 : 2 smo šli 
na vse ali nič, s ciljem, da 
dosežemo gol. Po golu 
Jezovška smo dobili novo 
energijo. Spet smo začeli 
verjeti vase. Od Olimpije 
smo bili bolje pripravljeni in 
posledično smo lahko še 
bolj pritisnili nanje. Po ize-
načenju se je tehtnica nag-
nila na našo stran, nervoza 
pa v vrste Olimpije. Prepri-
čani smo bili, da lahko nare-
dimo popolni preobrat, kar 

nam je v podaljšku tudi 
uspelo. 

Popotnica za finale državne-
ga prvenstva ni bila najbolj-
ša, saj ste v Alpski ligi ostali 
brez finala. Na srečo je bilo 
dovolj časa, da ste se v miru 
pripravili na Olimpijo.
Tekme, tako v četrtfinalu z 
Gardeno kot z Asiagom v 
polfinalu, so bile vse zelo ize-
načene. Gardeno smo v zma-
gah odpravili s 3 : 0, a daleč 
od tega, da bi jih brez težav 
izločili. Prvi napad, ki ga ses-
tavljajo tujci, je bil sila neugo-
den. Pri Asiagu gre za starej-
šo, izkušenejšo ekipo, ki zna 
izkoristiti vsako napako.

Olimpijo je čakal finale Alp-
ske lige, vas pa nekaj počitka 
pred finalom državnega 
prvenstva.
Odmor je prav prišel, saj 
nekaj dni razmišljaš še kaj 
drugega, ne le o hokeju. 
Ostalo nam je kar nekaj 
časa, da smo dodobra anali-
zirali igro Olimpije, kaj je 
treba v naši igri popraviti in 
kaj delamo dobro.

Po odhodu Pinellia ste naj-
mlajši član ekipe. Kako se 
spopadate z odgovornostjo?
Niti približno si nisem mis-
lil, da bom dobil toliko pri-
ložnosti. Zagotovo sem čutil 
neko odgovornost, a to je del 
športa. Prej se spopadeš s 
tem, lažje ti je. Sam sem 
videl s tekme na tekmo, da 
mi gre – in to je hitro opazil 
tudi trener Šivic. Tisti, ki so 
zdaj nosilci v naši ekipi, so 
bili v podobni vlogi, kot sem 
bil jaz pred začetkom sezo-
ne 2020/2021.

Igrate na mestu branilca. 
Na začetku sem igral na 
vseh položajih, da je trener 
videl, kje se najbolje znaj-
dem. Kasneje sem bil posta-
vljen v obrambo. Za razliko 
od preteklosti mora danes 
moderen branilec igrati 
dobro obrambo in dati svoj 
delež v napadalnih akcijah.

Kako je šla vaša kariera od 
začetka do članske vrste 
HDD SIJ Acroni Jesenice?
Sošolec Luka Stan, vnuk 
legendarnega hokejista Albi-

na Felca, s katerim sva bila 
dobra prijatelja in je že treni-
ral hokej, me je povabil, da 
se mu pridružim. Očeta sem 
prosil, da me pelje na ogled 
hokejskega treninga. Bil 
sem navdušen in si zaželel, 
da bi bil tudi sam del tega. 
Začelo se je nekje pri petih, 
šestih letih na Bledu. Začel 
sem pri Gorazdu Hitiju, kjer 
sem se naučil pravilnega 
drsanja. Kasneje sta bila 
moja trenerja Valerij Šahraj 
in Marko Šturm. Pri njiju 
sem se razvil kot igralec. Sle-
dil je odhod na Jesenice, 
nekje pri 13 letih, kjer sem 
največ napredoval v tehniki 
drsanja, za kar je bil zadol-
žen Valerij Babicki. Z njim 
sem imel treninge eno sezo-
no, zelo zgodaj zjutraj. Na 
Jesenicah sem imel več tre-
nerjev. Največ sem se naučil 
pri Dejanu Varlu, Gabru 
Glaviču, Alešu Sodji in Luki 
Pogačniku. 

Ste še mladi in gotovo so 
področja, kjer imate "rezer-
ve"?
Največ zagotovo pri fizični 
moči. S pridobitvijo fizične 
moči bom dobil še kakšen 
duel več.

Katero prednost bi postavili 
na prvo mesto?
Dobro rešujem kočljive situ-
acije, saj dobro "berem" 
igro. 

V prihodnosti si zagotovo 
želite igrati v tujini?
Vsak, ki ima ambicije, si želi 
v višjo, boljšo ligo. Zagotovo 
ne bi šel za vsako ceno. Raje 
igram ligo nižje, kot da 
igram v višji ligi z redkimi 
priložnostmi za igro. Alpska 
liga, v kateri sem letos igral, 
je idealna za napredek mla-
dega hokejista.

Hodite še v srednjo šolo. 
Kako usklajujete šolo in 
šport?
Sem dijak Srednje gostinske 
in turistične šole v Radovlji-
ci. Zaradi hokeja sem veliko 
odsoten, a na šoli imajo veli-
ko posluha za vrhunski 
šport. Letos me čaka matura 
in po turnirju v Ljubljani se 
bo treba maksimalno posve-
titi šoli.

Dan po finalni tekmi še eno 
priznanje, saj ste dobili vpo-
klic v državno člansko repre-
zentanco.
Vedel sem, da bo selektor 
Matjaž Kopitar za turnir v 
Ljubljani preizkusil veliko 
mladih. Vseeno nisem priča-
koval, da bom na seznamu. 
Ta vpoklic je samo dodatna 
motivacija za še boljše delo.

Gol, ki ga nikoli  
ne bo pozabil
Bine Mašič, osemnajstletnik iz Hlebc, član HDD SIJ Acroni Jesenice, si bo za vse življenje zapomnil 
letošnji 10. maj. V ljubljanskem Tivoliju je v finalu hokejskega državnega prvenstva dosegel odločilni 
gol, ki je Jesenicam prinesel naslov državnih prvakov.

Bine Mašič / Foto: Gorazd Kavčič

Na odločilni tekmi za naslov državnega prvaka 10. maja v Ljubljani / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Pogodbo za ureditev atrak-
tivnega parka, ki je delno 
vkopan, je župan Ciril Glo-
bočnik podpisal z Zavodom 
Aliansa iz Ljubljane, vred-
nost investicije je bila dob-
rih 67 tisoč evrov, dve tret-
jini sredstev je zagotovila 
občina iz proračuna, preo-
stala sredstva pa Fundacija 
za šport po uspešni kandi-
daturi občine na njenem 
javnem razpisu. Uporabno 
dovoljenje za kolesarski 
park je bilo že izdano, so 

sporočili z občinske upra-
ve. 
Z ureditvijo balinišča in 
novim kolesarskim parkom 
tudi stari del športnega par-
ka dobiva novo, živahnejšo 
in tudi privlačnejšo podobo, 
ki jo bodo predvidoma že v 
naslednjih tednih zaokrožili 
še preplastitev rokometnega 
igrišča, namestitev ograje in 
vrat okrog starega dela par-
ka ter urbane opreme. V sta-
rem delu športnega parka 
bo potem veljal enak režim 
obratovanja in nadzora kot v 
novem delu.

Prenova športnega 
parka

Z ureditvijo balinišča in novim kolesarskim parkom tudi 
stari del športnega parka dobiva živahnejšo podobo.

Ko so se ukrepi sprostili, so nogometaši Šobca Lesce odi-
grali zaostalo tekmo desetega kola v tretji slovenski ligi – 
zahod in izgubili v gosteh z Adrio z 2 : 1. Sledila sta še dva 
poraza, v gosteh z ekipo Brinje Grosuplje z 2 : 1 in doma s 
Famo Vipava z 2 : 1. Prejšnjo soboto so dosegli izredno 
pomembno zmago za obstanek v gosteh proti Savi Kranj z 
2 : 0. Ko boste brali te vrstice, boste že vedeli, kako so 
doma igrali v sredo proti Adrii. Lestvica po sobotnih tek-
mah v ligi za obstanek: 8. Tolmin (20 točk, tekma manj), 
9. Adria (20), 10. Sava Kranj (14), 11. Škofja Loka (12), 12. 
Žiri (11), 13. Šobec Lesce (9), 14. Zagorje (2). Tekme igrajo 
tudi leški mladinci in kadeti v drugi slovenski ligi – zahod. 
Mladinci so v dveh tekmah imeli polovičen uspeh. Doma 
so premagali Izolo z 2 : 1. Z enakim rezultatom so v nede-
ljo izgubili v gosteh z ekipo Arne Tabor. Kadeti so dosegli 
zmago in remi. Izolo so premagali s 3 : 0, z ekipo Arne 
Tabor pa so se razšli brez zadetkov. Na skupni lestvici 
mladincev in kadetov vodi Roltek Dob z 48 točkami. Med 
12 ekipami so leški mladinci in kadeti na odličnem šestem 
mestu z 28 točkami.

Nogomet

Pomembna zmaga članov v Kranju

V knjigi je opisana 
življenjska pot 
Tonija Mežana od 
otroških let do
danes. Vse se je 
začelo na majhni 
kmetiji sredi Bleda, 
kjer je Toni že
kot otrok sanjal o 
tem, da bo nekoč 
zabaval gledalce. 
Njegov pogum in
trdo delo sta ga 
pripeljala vse 
do podžupana 
Občine Bled, ko 
se je
srečal z močjo 
in krutostjo 
političnih elit in 
lobijev...

Toni Mežan
Avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika in lokalnega politika

carodej 

Toni

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

20240 strani, trda vezava
Redna cena knjige je 25 evrov. Če knjigo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena samo
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Ivanka Korošec

Letošnje leto je za Lesce iz 
zgodovinskega ozira zelo 
pomembno. Mineva nam-
reč (vsaj) devetsto let od 
prve omembe imena kraja v 
pisnih virih. Gre za Nantwi-
novo listino, ki izpričuje 
njegovo lastništvo kapele v 
Lescah. Listina pa vsebuje 
še nekatere druge pomem-
bne podatke za tisti čas.
Krajevna skupnost Lesce je 
praznično leto zaznamovala 
z izdajo knjige z naslovom 
Krajevna skupnost Lesce – 
V prostoru in času. Avtor je 
Leščan dr. Matjaž Geršič, ki 
je zaposlen kot pomočnik 
predstojnika Geografskega 
inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU. Je avtor in soa-
vtor več znanstvenih in 
strokovnih člankov ter 
knjig. Poleg tega opravlja 
številne funkcije v različnih 
strokovnih jezikovno-zem-
ljepisnih komisijah in delo-
vnih skupinah. Aktiven je 
tudi v lokalni skupnosti. 
Avtor je pojasnil, da je knji-
ga nastajala tri leta. Že iz 
naslova lahko razberemo, da 
gre za zgodovinsko-geograf-
ski oris območja krajevne 
skupnosti Lesce. Knjiga, ki 
obsega okrog dvesto strani, 
je razdeljena na sedem vse-

binskih poglavij. Besedilo 
dopolnjuje bogato slikovno 
gradivo iz domačih in tujih 
arhivov ter zasebnih zbirk. 
Delo, vloženo v pisanje in 
urejanje te knjige, je njegov 
osebni dar rojstnemu kraju 
in domačinom, saj se je 
odpovedal avtorskemu 
honorarju. 
Ko bodo epidemiološke 
razmere omogočale, bo 
Krajevna skupnost Lesce 
organizirala predstavitev in 
predavanje ob praznovanju 
jubileja. 
Izdajo knjige so poleg Kra-
jevne skupnosti Lesce omo-
gočili tudi donatorji (predv-
sem leška podjetja), ki so 
navedeni na koncu knjige. 
Knjigo pa je že mogoče 
kupiti v pisarni Krajevne 
skupnosti Lesce.

Knjiga ob jubileju
Krajevna skupnost Lesce je praznično leto 
zaznamovala z izdajo knjige z naslovom Krajevna 
skupnost Lesce – V prostoru in času. Avtor je 
Leščan dr. Matjaž Geršič.

V blejski enoti Knjižnice A. T. Linharta Radovljica je na ogled 
razstava izbranih ilustracij nedavno preminule slikarke Melite 
Vovk. Umetnica je jesen življenja preživljala v Domu dr. Janka 
Benedika v Radovljici. Kot je povedala knjižničarka Zala 
Hrast, bo razstava z naslovom Melita Vovk osebno, za katero 
je izbor pripravila njena hči Ejti Štih, prav tako akademska 
slikarka, po sklopih na ogled na različnih prizoriščih hkrati: v 
Galeriji Stolp na Blejskem gradu, v kapeli in dvorani nad 
muzejem, v Festivalni dvorani Bled, kavarni Apropo, Knjižnici 
Blaža Kumerdeja in Galeriji Melite Vovk v trgovskem centru. 
Vsestransko umetnico razstava predstavlja kot portretistko, 
slikarko, grafičarko, ilustratorko in tudi kot risarko in koloris-
tično virtuozinjo pejsažev, kolažistko. Poleg del, ki so bila 
doslej bodisi objavljena bodisi že razstavljena, najnovejša 
razstava prikazuje tisti del njenega opusa, ki je bil povsem 
oseben, torej ni bil namenjen javni predstavitvi. Težišče nje-
nega dela je bila knjižna ilustracija. V blejski knjižnici so tako 
razstavljene njene izbrane ilustracije in knjige, ki jih je ilustri-
rala; skupno jih je ilustrirala več kot sedemdeset.

Razstava del Melite Vovk

Melita Vovk, 1972: freska na mladinskem oddelku stare 
radovljiške knjižnice / Foto: arhiv Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

Marjana Ahačič

Danes dopoldan v Čebelar-
skem muzeju v Radovljici 
ob svetovnem dnevu čebel 
odpirajo prenovljeno stalno 
razstavo z naslovom Živeti 
skupaj. O čebeli in človeku. 
Pri projektu so sodelovali s 
partnerji, ki se zavedajo 
pomena trajnostnega razvo-
ja in jim ni vseeno za našo 
prihodnost in prihodnost 
avtohtone kranjske čebele, 
je povedala avtorica dr. Petra 
Bole. Kot pravi, je nova raz-
stava zasnovana celostno in 
interdisciplinarno ter sloni 
na treh stebrih – dediščini, 
doživetju in izobraževanju. 
Poudarek je na sodobni 
interpretaciji muzejskih 
predmetov z več interaktiv-
nimi vsebinami.
Slavnostni govornik na 
odprtju bo predsednik drža-

ve Borut Pahor. Ker v muze-
ju zaradi trenutnih razmer 
ob epidemiji na dogodek še 
vedno ne morejo povabiti 
večjega števila obiskovalcev, 
bodo dan za tem, jutri, v 
soboto, 22. maja, med 10. in 
18. uro pripravili dan odpr-
tih vrat, na katerem bodo 
prenovljeno razstavo lahko 
predstavili tudi širši javnos-
ti.

Širši pogled na 
čebelarsko dediščino
Cilj utemeljitve novega raz-
stavnega projekta je omogo-
čiti širši pogled na dediščino 
čebelarstva s sodobno glo-
balno problematiko – pred-
vsem čebele kot ogrožene 
vrste, kar lahko vpliva na 
prihodnost človeka, poudar-
ja avtorica. "Pri ciljih uteme-
ljitve posamezne tematike 
smo uporabili razčlenitev 
posamezne teme v treh 
nivojih. Na prvem nivoju je 
tema predstavljena s krat-
kim opisom. Poudarili smo 
bistvo in s tem tematiko pri-
bližali najširšemu občins-
tvu. Na naslednjem nivoju 
temo poglobimo in razstavo 
naredimo zanimivo zahtev-
nejšemu občinstvu in posa-
meznim ciljnim skupinam. 
Zadnji nivo omogoča poglo-
bljen študijski ogled," je 
pojasnila.

Priljubljen med 
obiskovalci
Sklep o ustanovitvi čebelar-
skega muzeja je januarja 
leta 1926 sprejel odbor Slo-

venskega čebelarskega 
društva. Avgust Bukovec, 
urednik glasila Slovenski 
čebelar, pa je kmalu za tem 
v društvenem glasilu pod 
naslovom Naš čebelarski 
muzej objavil povabilo in 
navodilo za zbiranje čebe-
larskih predmetov, ki so 
"vredni, da se ohranijo". 
Več kot dvajset let za tem, 3. 
julija 1959, so v Radovljiški 
graščini slovesno odprli 
Čebelarski muzej, v kate-
rem je bilo na začetku raz-
stavljenih okoli tristo pred-
metov. Dela kustosa in kon-
servatorja je opravljal 
Rudolf Razinger.
Leta 1973, ob 200. obletnici 
smrti Antona Janše, je bila v 

obnovljenih in dodatnih 
muzejskih prostorih pred-
stavljena nova dopolnjena 
zbirka, nekaj let za tem pa 
so v muzej postavili opazo-
valni panj z živimi čebelami. 
K uveljavljanju muzeja je 
pripomogla potujoča razsta-
va panjskih končnic, ki od 
leta 1978 gostuje doma in v 
tujini.
Na prelomu tisočletja je bila 
postavljena nova stalna raz-
stava z naslovom Čebelars-
tvo na Slovenskem. Avtorica 
razstave je Ida Gnilšak.
Muzej vsako leto obišče veli-
ko število obiskovalcev. V 
letu 2019, pred epidemijo, 
ga je obiskalo 38.952 obisko-
valcev iz 23 držav sveta. 

Prenovljeni muzej
Ob svetovnem dnevu čebel danes vrata odpira prenovljeni Čebelarski muzej, v katerem je na ogled 
nova stalna razstava z naslovom Živeti skupaj. O čebeli in človeku. Slavnostni govornik na prireditvi 
bo predsednik države Borut Pahor. Obiskovalci so jutri vabljeni na dan odprtih vrat.

Dr. Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine in 
avtorica nove stalne razstave Čebelarskega muzeja 

Ker v muzeju zaradi 
trenutnih razmer ob 
epidemiji na dogodek 
še vedno ne morejo 
povabiti večjega števila 
obiskovalcev, bodo 
jutri, v soboto, 22. 
maja, med 10. in 18. 
uro pripravili dan 
odprtih vrat, na 
katerem bodo 
prenovljeno razstavo 
lahko predstavili tudi 
širši javnosti.

Marjana Ahačič

Na mednarodnem srečanju 
harmonikarjev v Murski 
Soboti – tokrat so se glasbe-
niki družili virtualno – so 
bili zelo uspešni tudi gorenj-
ski harmonikarji. Srečanje 
je bilo tekmovalnega znača-
ja, in sicer v štirih discipli-
nah: klasična, zabavna in 
narodno-zabavna glasba za 
soliste ter komorne skupine 
s klavirsko ali kromatično 
harmoniko. Tekmovalci so 
bili razporejeni v sedem sta-
rostnih kategorij.
Iz Glasbene šole Radovljica 
so se tako tekmovanja ude-
ležili Katarina Krč (mentor 
Žan Legat), ki je v kategoriji 
Junior prejela posebno priz-
nanje s povabilom za nastop 
na zaključnem koncertu, 
Jure Krč (mentor Žan 
Legat), ki je v kategoriji do 

15 let v skupini solisti klasič-
na glasba osvojil prvo nagra-
do, ter Janez Cerkovnik in 
Jan Štros (mentor obeh je 
Tomaž Cilenšek), ki sta pre-
jela srebrni priznanji v kate-
goriji do 17 let, v skupini 
narodno-zabavna glasba. 
Dva učenca Tomaža Cilenška 
sta bila uspešna tudi v katego-
riji zabavna glasba. Miha 
Mozetič je v svoji kategoriji 
osvojil drugo mesto in prvo 
nagrado, Jan Štros pa prvo 
mesto in povabilo, da zaigra 
na zaključnem koncertu.
Posebno uspešni so bili tudi 
tokrat učenci Matjaža Kokalja 
z Ovsiš, ki so z diatoničnimi 
harmonikami sodelovali v 
kategoriji narodno-zabavne 
glasbe. Aljaž Mauko s Posav-
ca je v kategoriji od 14 do 15 
let zmagal in prejel zlato priz-
nanje, Gašper Komac je bil 
drugi v skupini do 17 let, Filip 

Pintar je bil tretji v skupini 
do 13 let, Aljaž Aljančič v svo-
ji skupini peti, prav tako Kri-
stijan Razinger.
Še pred tem sta se dva har-
monikarja radovljiške glas-
bene šole udeležila medna-
rodnega tekmovanja Celeia 
2021. Katarina Krč, učenka 

Žana Legata, je za svoj nas-
top v tako imenovani pred-
kategoriji prejela 96 točk in 
zlato plaketo, Miha Mozetič, 
učenec Tomaža Cilenška, pa 
kar 97,76 točke ter zlato pla-
keto in posebno nagrado – 
solistični nastop z orkes-
trom Glasbene šole Celje.

Odlični harmonikarji
Posebej dobro so se odrezali na nedavnem mednarodnem srečanju harmonikarjev v Murski Soboti.

Miha Mozetič
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Maša Likosar

Na Gorenjskem imamo tri 
prodajalne z rabljenimi 
oblačili, med drugim tudi v 
Radovljici, in sicer otroško 
trgovino s komisijsko proda-
jo Brazda. Lastnica Alenka 
Kalan je dejala, da je interes 
kupcev vedno večji. "V času 
epidemije se je interes še 
povečal. Zdi se mi, da ljudje 
niso več tako občutljivi glede 
oznake rabljeno, poleg tega 
se jim tovrstna oblačila ne 
zdijo higienično sporna, 
ampak vse bolj ekološka in 
okolju prijazna," je povedala 
in dodala: "Rabljena oblačila 
so približno šestdeset odsto-
tkov cenejša kot nova oblači-
la. Največ povpraševanja je 
po športnih oblačilih in tre-
nirkah za otroke." 
Barbara Zorko iz Ekologov 
brez meja je pojasnila, da je 
delež prodaje rabljenih 
oblačil v primerjavi z naku-
pom novih v letu 2019 zna-
šal le 0,62 odstotka in je po 
njihovem mnenju premaj-
hen. »Trgovin z rabljenimi 
oblačili na Gorenjskem res 
ni veliko, a več kot bo pov-
praševanja po rabljenih 
oblačilih, več bo tudi ponu-
dbe in različnih drugih pos-
lovnih modelov, kot sta 
najem in izposoja oblačil,« 

je dodala. Oblačila iz druge 
roke so po njenih besedah 
veliko bolj zdrava kot obla-
čila, ki jih kupimo v trgovi-
nah s hitro modo, saj so se 
iz njih običajno že izprale 
kemikalije, ki pridejo nepo-
sredno v stik s kožo in lah-
ko povzročijo alergične rea-
kcije. 
Med humanitarnimi orga-
nizacijami, ki veliko pozor-
nost namenijo rabljenim 
oblačilom, je Rdeči križ Slo-

venije (RKS). Sprejem in 
izdaja potekata v centralnih 
skladiščih Območnih zdru-
ženj RKS, ki se nahaja tudi 
v Radovljici. Anica Svetina, 
predsednica RKS OZ Rado-
vljica, je pojasnila, da so v 
skladišču lani kljub epide-
miji covida-19 izdali približ-
no 2,5 tone oblačil in poste-
ljnine. Ob tem je opozorila, 
da so se zaloge tekstila zelo 
povečale, kar je verjetno 
posledica prostega časa, ki 

ga namenimo čiščenju 
omar in predalov. »Skladiš-
če Rdečega križa nikakor ne 
more biti odlagališče. Prosi-
mo vas, da pri oddaji oblek 
in posteljnine upoštevate 
minimalne standarde čisto-
če in urejenosti oddanega, 
pri čemer ne zahtevamo 
potrdila čistilnice. Prinesite 
samo tako obleko ali postelj-
nino, kot bi jo podarili svo-
jemu prijatelju ali znancu,« 
je poudarila Svetinova.

Oblačila iz druge roke
V Sloveniji smo po podatkih društva Ekologi brez meja leta 2019 zavrgli 25.079 ton oblačil oziroma 
12,3 kilograma na prebivalca. Ker oblačila iz druge roke rešujejo več izzivov sodobne družbe, se vedno 
bolj spodbuja njihova uporaba. 

V radovljiškem Rdečem križu poudarjajo, da centralno skladišče ne more biti odlagališče, 
zato prosijo, da pri oddaji tekstila upoštevate minimalne standarde čistoče. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Med glavnimi razlogi za 
zmanjševanje populacije 
ježa Furlanova navaja krče-
nje njegovega habitata, pod-
nebne spremembe in nevar-
nost na cesti. »Zaradi krče-
nja življenjskega prostora, 
suše in uporabe kemičnih 
sredstev v kmetijstvu ježi 
nimajo dovolj hrane. Ogro-
ženi so zaradi milih zim, ko 
se na pol prebudijo, hrane 
pa kot žužkojede živali 
nimajo. Veliko jih konča 
tudi pod kolesi avtomobi-
lov,« je pojasnila in dodala, 
da podatkov in raziskav o 
populaciji ježa in divjih živa-
li v Sloveniji ni, zato je težko 
opredeliti, koliko in kje je 
največ ježev na Gorenjskem 
ter koliko jih na leto pogine. 
Ježi imajo sicer najraje vrto-
ve, grmičke, kupe listja ali 

vejevja, kompostnike in 
zarasle travnike. So nočne 
živali, dan pa najraje prespi-
jo v lesenem zaboju ali hiš-
ki, kjer je postlano s senom. 
Živijo tudi v drvarnicah, 
zato moramo biti pozorni, 
da ga ne poškodujemo z 
novimi drvmi ali celo zaku-
rimo. »Če ježa opazimo 
podnevi, je z njim nekaj 
narobe. Verjetno je bolan, 
poškodovan ali podhranjen. 

V takem primeru ga prime-
mo s tkanino in odpeljemo v 
najbližjo veterinarsko 
ambulanto, ki bo ježa spre-
jela,« je poudarila.
Ježevo preživetje je v veliki 
meri odvisno od človeka. 
Pomagamo mu lahko tako, 
da nasadimo čim več grmo-
vja, zelenja in ne pokosimo 
vse trave. Pospravimo mre-
že in druge predmete, 
kamor bi se jež lahko zaple-
tel ali zagozdil. Pred kurje-
njem ognja dobro pregleda-
mo listje in veje, da ježa ne 
bomo živega zažgali. Ježi 
sicer znajo plavati, toda v 
primeru, da nimajo urejene-
ga izhoda iz vode, lahko uto-
nejo, zato je smiselno, da k 
ribnikom, zbiralcem vode in 
bazenom nastavimo veje, 
kamenje ali deske. Predv-
sem pa je smiselna velika 
previdnost na cesti, da ježa 

ali drugih divjih živali ne 
povozimo. »Ježu lahko zve-
čer na miren in suh prostor 
nastavimo nizki skodeli z 
vodo in hrano. Primerna je 
mokra in suha hrana za 
mačke, suho narezano ali 
mehko in sladko koščičasto 
sadje, brusnice, zdrobljeni 
oreščki, mokarji. Kupimo 
lahko tudi hrano za ježke v 
trgovini s hrano za živali,« je 
še dodala Furlanova.

Pomagajmo ježu
Ježu naj bi zaradi invazivnega človekovega 
posega v naravo grozilo izumrtje. Mojca Furlan, 
predsednica društva Reks in Mila, hkrati 
poudarja, da jež lahko preživi le s pomočjo 
človeka. 

Jež sodi med ogrožene živalske vrste, zato so človekova 
pomoč, previdnost in sočutje pomembni za njegovo 
ohranitev. / Foto: Peter Košenina

Marjana Ahačič

Prostovoljci iz Manipure so 
tako pobrali odpadke na gra-
du Kamen, v dolini Drage 
od odcepa za Drago pa do 
slapu Luknja in ob pešpoti 
Leše–Mlaka. Barbara Otoni-
čar, ustanoviteljica in direk-
torica zavoda, je povedala, 
da načrtujejo tudi čiščenje 
odseka ob cesti Zadnja vas–
Begunje ter ob cesti na 
Dobrčo.

"Neprijetno nas je presene-
tila predvsem Draga – ob 
grobišču talcev so ljudje 
ostanke sveč nametali kar v 
opuščeno obzidje, poleg 
sveč pa je bilo tam kar nekaj 
drugih odpadkov, med nji-
mi celo barve za lase. Poleg 
tega pohodniki praktično 
celotno dolžino ob potoku 
uporabljajo za stranišče, 
povsod je polno toaletnega 
papirja. Najbrž bi bilo glede 
na veliko število planincev, 

ki obiskujejo dolino, vredno 
razmisliti o izgradnji ureje-
nih in ekološko ustreznih 
WC-jev na enem od parki-
rišč," predlagajo prostovolj-
ci.
V Kropi so akcijo izpeljali 
zadnjo soboto v aprilu. Kot 
je povedala predsednica sve-
ta krajevne skupnosti Kropa 
Saša Pavlič, se je akcije ude-
ležilo okoli trideset ljudi. 
"Čistili smo na Brezovici 
(okolica Iskre Mehanizmi, 
pot proti čistilni napravi, 

območje kamnoloma Brezo-
vica, ob glavni cesti Brezovi-
ca–Kropa), ob glavni cesti 
Kropa–Jamnik, na območju 
poslovilne vežice ter poko-
pališča, na območju nekda-
njega počitniškega naselja 
RK Osijek, otroško igrišče in 
ob cesti Kropa–Stočje. Naj-
večja težava z odpadki je ob 
glavni cesti in nasploh ob 
cestah, saj so odpadki odvr-
ženi predvsem iz avtomobi-
lov," je izkušnje strnila Pav-
ličeva.

Čistili tudi v Kropi in Begunjah
V Kropi je čistilno akcijo organizirala tamkajšnja krajevna skupnost, v Begunjah pa so se domačinom 
pridružili prostovoljci programa Evropska solidarnostna enota, ki deluje v okviru zavoda Manipura.

Čistilne akcije v Kropi se je udeležilo okoli trideset 
krajanov. Največ smeti so pobrali ob cestah.

Ob grobišču talcev v Dragi so ljudje ostanke sveč nametali 
kar v opuščeno obzidje.

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica

Mestna lampa, avtor Janez Resman, druga nagrada za 
temo Kovaška tradicija Krope
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Epidemija se v zadnjem 
obdobju umirja in tudi življe-
nje v Domu dr. Janka Bene-
dika v Radovljici se vrača v 
stare tirnice. Skupina stano-
valcev se je s spremljevalci 
prejšnji torek po dolgem 
času spet odpravila na kavo v 
središče mesta, priložnost pa 
so izkoristili, da so se ob 
mednarodnem dnevu Rdeče-
ga križa zahvalili območne-
mu združenju te organizaci-
je pa tudi Občini Radovljica 
za vso pomoč, ki so jim jo 
nudili v času epidemije.
Kot je na srečanju povedala 
predsednica območnega 
združenja RKS Radovljica 

Anica Svetina, so bili med 
epidemijo prostovoljci Rde-
čega križa ves čas na voljo za 
pomoč v domu starejših 
občanov. Za stanovalce 
doma so opravili marsikate-
ro obveznost, ki je ti niso 
zmogli, saj domske stavbe, 
nekateri celo sob, niso mogli 
zapuščati. »Da se srečamo v 
piceriji Matiček, pa smo se 
odločili tudi zato, da jih 
omenimo kot restavracijo, 
ki je med epidemijo za tiste 
najbolj ogrožene prek Rde-
čega križa zagotovila kar 
tisoč kosil,« je še povedala, 
zadovoljna, ker je, kot pravi, 
na obrazih stanovalcev opa-
zila, da so zadovoljni z vra-
čanjem v običajno življenje.

Župan Ciril Globočnik je ob 
tem izrazil zadovoljstvo, da je 
strokovno izjemno usposob-
ljen kader tudi med epidemi-
jo zagotavljal najvišji nivo 
storitev. Ob tem je poudaril 
intenzivno in dobro sodelo-
vanje med domom in občino. 
»Z občinami, od koder pri-
hajajo naši stanovalci, smo 
med epidemijo zelo dobro 
sodelovali, predvsem z rado-
vljiško, ki nam je omogočila 
postavitev potrebne infras-
trukture za delovanje naše 
rdeče cone takoj na začet-
ku,« je dodal direktor doma 
Alen Gril.
Kot že lahko reče sedaj, ko 
se epidemija covida-19 poča-
si umirja, so se v teh izjem-

nih razmerah kot organiza-
cija tudi marsikaj naučili. 
"Epidemija nas je med dru-
gim naučila, kako pomem-
bna je fleksibilnost, pa tudi, 
da smo se dnevno sposobni 
prilagajati stalno spreminja-
jočim se potrebam. In če v 
'normalnih' časih za spre-
membe potrebujemo nekaj 
več časa, zdaj vidimo, da je 
tudi večje organizacijske 
spremembe mogoče, če je 
treba, izpeljati v zelo krat-
kem času. Za to pa se 
moram zahvaliti tudi vsem 
zaposlenim v domu, ki so 
po svojih najboljših močeh 
vse stiske, pritiske in nena-
povedane situacije prenesli 
in obvladali."

Srečanje ob dnevu 
Rdečega križa
Stanovalci radovljiškega Doma dr. Janka Benedika so se na srečanju ob svetovnem dnevu Rdečega 
križa prostovoljcem te humanitarne organizacije in Občini Radovljica zahvalili za pomoč med 
epidemijo.

Predstavniki območne in krajevnih organizacij Rdečega križa Radovljica, stanovalci in zaposleni Doma dr. Janka Benedika 
ter župan Občine Radovljica Ciril Globočnik

Ivanka Korošec

Pihalni orkester Lesce je 
letos z upoštevanjem navo-
dil NIJZ izvedel prvomajsko 
budnico, sicer v omejenem 
obsegu, a vendar na veliko 
veselje občanov, saj so orke-
ster povsod pričakali z zado-
voljstvom, da slišijo glasbo v 
živo. Igrali so v dveh skupi-
nah po deset članov, ustavili 
so se na enajstih točkah v 
radovljiški občini: Begunje, 
Hlebce, Hraše, Kamna 
Gorica, Lesce (Dacarjeva in 
Trata), Mošnje, Radovljica 
(Triglavska in Dom Janka 
Benedika), Studenčice in 
Šobec.
Za varen prevoz so letos 
poskrbeli gasilci iz društev 
radovljiške občine, ki so žrt-

vovali svoj praznični dan in 
pomagali ohraniti tradicijo, 
za kar se jim orkester lepo 
zahvaljuje. Med vožnjo do 
posameznih postankov so 
vrteli njihovo glasbo, tako da 
je budnica dosegla čim širši 
krog krajanov. 
Godbeniki upajo, da bo pri-
hodnje leto možno organizi-
rati budnico s celotnim 
orkestrom, da bodo lahko 
obiskali več krajev in da bi 
na posameznih točkah lah-
ko izvedli daljše nastope. 
Tokrat so bili postanki krat-
ki, malo dlje so se zadržali le 
pred Domom dr. Janka 
Benedika. Z zaključnim 
koncertom pa so se poslovili 
pri Šobcu, kjer se je zbralo 
kar nekaj ljudi. Tako kot se 
za prvi maj spodobi! 

Prvomajska budnica

Letošnja prvomajska budnica Pihalnega orkestra Lesce, 
letos zaradi epidemije v omejenem obsegu

Ivanka Korošec

Društvo rejcev drobnice 
Zgornje Gorenjske ima 
sedež v Lescah. Predsednik 
Jernej Zupančič, ki ga uspe-
šno vodi že deset let, prihaja 
iz vasi Prihodi nad Jesenica-
mi pod vznožjem Golice. Po 
izobrazbi je inženir kmetij-
stva in krajine, dela pa kot 
hišnik na osnovni šoli, saj je 
v osnovi po poklicu lesarski 
tehnik. "Doma imamo 
manjšo kmetijo, kjer redi-
mo 12 plemenskih ovc jezer-

sko-solčavske pasme, ima-
mo pa tudi nekaj koz srnaste 
in sanske pasme, ki nam 
dajejo mleko, iz katerega 
izdelujemo kozji sir. Poleti 
ovce pasemo na Golici, koze 
pa imamo doma, da popase-
jo strmejše dele naših trav-
nikov. Družine še nimam, 
na kmetiji pa delava skupaj 
z očetom, ki je že v pokoju," 
je povedal Zupančič. 
"V društvu se združujejo 
rejci in ljubitelji drobnice z 
namenom organiziranega 
delovanja na tistih področ-
jih, ki so potrebna oz. korist-
na za ustvarjanje kvalitetnej-
še in gospodarnejše proiz-
vodnje, predelave in proda-
je. Delujemo na območju 
občin Bled, Gorje, Bohinj, 
Jesenice, Kranjska Gora, 
Radovljica in Žirovnica, ki 
se jim ob tej priložnosti 
zahvaljujemo, da nas podpi-

rajo, saj se društvo financira 
poleg članarine še iz sred-
stev, ki jih pridobimo na 
razpisih občin za sofinanci-
ranje društev. Število članov 
društva se iz leta v leto spre-
minja, trenutno jih je 114, 
od tega 22 iz radovljiške 
občine," je pojasnila tajnica 
društva Erika Boltar.
Namen in cilje društvo ure-
sničuje s strokovnim izobra-
ževanjem svojih članov; 
enkrat letno organizirajo 
strokovno ekskurzijo, na 
vsakoletnem občnem zboru 

je vedno tudi strokovno pre-
davanje. 
"Organiziramo tudi razstave 
in sodelujemo na priredit-
vah, kamor nas povabijo, 
vzdržujemo in širimo stike s 
sorodnimi organizacijami, 
seznanjamo javnost s prob-
lemi in napredkom reje dro-
bnice. Dajemo predloge in 
pobude z namenom pospe-
ševanja razvoja reje, infor-
miramo člane o možnostih 
prometa z drobnico in nje-
nimi proizvodi, sofinancira-
mo nakup plemenskih 
ovnov in informiramo člane 
o možnostih   uveljavljanja 
finančnih   podpor," je še 
povedala Erika Boltar. O 
svojih aktivnostih redno 
poročajo tudi v reviji Drob-
nica.
Član društva je lahko vsak 
rejec ali ljubitelj drobnice, ki 
želi v njem sodelovati.

Društvo rejcev 
drobnice
Cilji društva so predvsem dvigniti raven 
strokovnega znanja članov društva, povezati 
rejce drobnice, v javnosti predstaviti kvaliteto 
drobnice, dvigniti vrednost plemenskih ovc in 
koz ter nudenje informacij članom o možnostih 
pridobitve državnih in občinskih podpor.

Člani društva na eni od strokovnih ekskurzij, na kateri so 
se seznanjali s primeri dobre prakse reje drobnice.

Danes ob 19. uri Čebelarski center Gorenjske, Ljudska uni-
verza Radovljica in Urška Mozaik pripravljajo spletno odpr-
tje razstave steklenih mozaičnih lučk ter predstavitev pobar-
vanke, zgodb in pesmi. Prireditev bodo organizatorji v živo 
prenašali na svojih straneh na Facebooku. Na ogled bodo 
izdelki udeležencev mozaične delavnice, ki so izdelali stekle-
ne mozaične lučke; Urška Tišler je zanje narisala predloge, 
ki jih je nato uporabila tudi za pobarvanko, v katero je ume-
stila še pesmi in zgodbe. Polovica udeležencev se je odloči-
la, da bodo svoje lučke podarili štirim vzgojno-izobraževal-
nim ustanovam, da bodo lahko z njihovo pomočjo o pome-
nu čebel in opraševanja ozaveščali naprej.

Opraševalci, luč prihodnosti



Deželne novice, petek, 21. maja 2021

Obletnice

13

Ivanka Korošec

Radovljičan Filip Urh je 20. 
aprila praznoval svoj devet-
deseti rojstni dan. Rodil se 
je v Ravnah nad Škofjo Loko 
v kmečki družini, bil je prvi 
od šestih otrok. Družina nje-
gove mame je imela gostil-
no v Selški dolini in morda 
sta se zato starša odločila, da 
se preselijo v Ljubljano, kjer 
je mama odprla gostilno Tri-
glav. V pravih letih je kar 
šlo, ko pa se je začela druga 
svetovna vojna, je bilo z gos-
tilno konec. Družina se je 
preselila na Breg ob Savi, 
leta 1941, prav na sveti večer, 
se spominja Filip Urh.
Končal je osnovno in potem 
še Iskrino industrijsko šolo 
ter se nato zaposlil v podjet-
ju Iskra. Nato je moral k 
vojakom v Makedonijo. Od 
tam je prišel v prekomando 
v Križe pri Tržiču, kjer se 
mu je zgodila življenjsko 
usodna prelomnica. 

Soldat na kolesu
»Oče je kupil mami za roj-
stni dan kolo. Vse do roj-
stnega dneva sem ga imel 
jaz v vojašnici in sem se lah-
ko vozil z njim. Nekega dne 
sem na cesti dohitel gručo 
deklet, ki so se vračale iz 
šole. Ena od njih – moja 
bodoča žena – je rekla: 'Ško-
da takega kolesa za soldata!' 

Mislile so, da ne bom niče-
sar razumel. Tako se je zače-
lo, tako sva se spoznala.«
Ko je odslužil vojaški rok, se 
je zaposlil v Planiki. Z Mari-
jo sta se poročila leta 1956. 
Letos bosta praznovala že 65 
let skupnega življenja, imata 
dve hčerki in sina, osem 
vnukov in dva pravnuka. 

Pogumno na svoje
»Po desetletju dela v Planiki 
sem odprl svojo obrt v Kri-
žah, izdeloval sem okovje za 
kovčke za pisalne stroje. 
Tudi ženini starši so se 
ukvarjali z obrtjo – izdelova-
li so čevlje," opisuje svoje 
obrtniške začetke.
Da bi natančneje orisal svo-
jo delovno in poslovno pot, 
je še pojasnil: »Vmes sem 
obrt tudi opustil in bil tri 
leta direktor podjetja v Kam-
ni Gorici, kjer smo izdelova-
li pohištveno okovje. Nato 
sem se spet začel ukvarjati s 
svojo obrtjo in se ji popolno-
ma posvečal vse do upokoji-
tve leta 1999. Seveda pa 
sem delal še naprej, vse do 
izpred štirih let. Zdaj zma-
njšan obseg poslovanja vodi 
ena od hčera.«

Navdušen glasbenik
Najlepše obdobje v njego-
vem življenju je bilo v mla-
dosti, ko so imeli doma svoj 

ansambel – oče in trije brat-
je. Filip je igral kitaro, en 
brat trobento, drugi harmo-
niko, oče bas. Igrali so na 
veselicah, veselo je bilo. Kas-
neje je kitaro prijel v roko le 
redkokdaj, saj ni bilo časa za 
glasbo. Bila so delovna, zelo 
aktivna leta. Poleg družine in 
obrti sta z ženo sezidala v 
Radovljici hišo in delavnico. 
»Treba je bilo kar 'fejst' 
zagrabiti,« je dodala še žena 
Marija. »Letala sva iz Križev 
v Radovljico, sem in tja. 
Garala sva, a v dveh letih 
smo dokončali hišo in delav-
nico, res nama je šlo.« Obrt 
je dobro tekla, izdelovali so 
izdelke za Tomos in za Emo 
Celje. Nazadnje so delali 
obešalnike, po dva kamiona 
na teden, vse za Francijo.

Čas tudi za družbo
»Kljub delu pa smo si vedno 
našli čas za zabavo. Imela 
sva zelo dobro družbo. Bilo 
nas je šest družin in skupaj 
smo preživljali dopust poleti 
na morju, pozimi na smuča-
nju, pa tudi sicer smo se veli-
ko družili ob rojstnih dnevih 
in drugih priložnostih. Hodi-
li smo skupaj kar dvakrat na 
teden na Ljubelj, kegljali 
smo do dveh zjutraj! Zmeraj 
je bil čas za druženje. Zdaj 
pa ga ni! No, res pa je, da 
smo takrat malo več zdržali 
kot pa danes!« se posmeji. 

Žal pa sta od tistih šestih 
parov ostala le še onadva. 
Pred 21 leti sta hišo prepus-
tila sinu in njegovi družini, 
sama pa sta si v bližini, prav 
na koncu ulice Stanka Lapu-
ha, postavila novo. Tam zdaj 
preživljata prijetno jesen 
svojega življenja. 

Aktiven upokojenec
»Rešujem križanke, hodim 
po mleko. Računalnik sem 
uporabljal že v poslu, a zdaj 
sta mi hčerki kupili tablico, 
da se zabavam z učenjem 
novih stvari. Vso zimo sta 
hodili na vrt dve srnici, ki sva 
jih z ženo hranila dvakrat na 
dan in sta nama bili v zabavo 
namesto televizije, ki jo gle-

dava le malo. Včasih sem 
prepeval v ljubenskem zbo-
ru, petje je doma tudi v sino-
vi družini, za rojstni dan so 
mi prišli zapet podoknico.«
Še zdaj vozi avto, v življenju 
je prevozil ogromno število 
kilometrov. »Zdaj vozim 
ženo v trgovino, ker sama 
zaradi slabšega vida ne 
more več. Včasih pa je bilo 
voženj veliko. Trikrat na 
teden je bilo treba peljati 
robo v Koper in v druga 
mesta. Moj maksimum pa 
je bil tri tisoč v dveh dneh. 
Od tu sem se peljal na Nizo-
zemsko, kjer sem pobral 
partnerja, nato sva šla v Ita-
lijo, potem sem ga peljal 
nazaj in od tam domov. 
Zanimiva je bila tudi vožnja 

s Petrom Florjančičem. Cel 
teden sem ga vozil po Itali-
ji.« 

Športnik in obrtnik
Aktiven je bil tudi v smučar-
skem klubu, saj je bil časo-
merilec tekem na Kobli. 
Oba z ženo sta bila tudi čla-
na Planinskega društva 
Radovljica in 15 let sta hodi-
la na njihove pohode in pla-
ninske ture. Filip je bil tudi 
kar 27-krat na Triglavu s 
pohodniki obrtne zbornice, 
kjer je dolga leta opravljal 
vrsto funkcij. Bil je tudi 
predsednik zadružnega sve-
ta obrtne in trgovske zadru-
ge Plamas. »Enkrat se je 
zgodilo, da niti en dan v 
tednu ni bil brez sestanka!« 
je ilustrirala njegovo vpetost 
v poslovanje žena Marija. 
Vedno je tudi rad pomagal 
drugim. »Pri meni je med-
tem 'mašina' stala, a sem šel 
pomagat prijateljem v stiski.« 
Imela sta gledališki abon-
ma, rada sta hodila na kon-
certe. Vse to sedanje razme-
re ne dopuščajo, kakor tudi 
niso mogli organizirati pra-
znovanja njegove 90-letni-
ce. Ko se bo stanje uredilo, 
pa bodo prišli njegovi naj-
dražji, pa tudi sosedje in pri-
jatelji. Stisnili mu bodo 
roko, pogledali v oči in si z 
njimi povedali tisto najlep-
še, kar se z besedo ne more. 

Filip Urh, devetdesetletnik
Bistremu in čilemu jubilantu je prav nemogoče prisoditi leta, ki mu jih izkazuje rojstni list. Tudi njegovo pestro življenje je težko na kratko popisati. Še v 
časih nekdanje države je bil uspešen obrtnik, aktiven v stanovskem združenju, pa tudi smučar, glasbenik in planinec.

Filip Urh

Ivanka Korošec

Rodila se je 26. aprila 1931 v 
znani leški družini Magdi-
čevih; prva je bila sestra 
Zdenka, za Pavlo pa so bili 
še trije bratje – med najsta-
rejšo in najmlajšim je bilo 
kar 21 let razlike. Med otro-
škimi spomini se ji je pose-
bej ostro v spomin zarezal 
dogodek, ko je leta 1941 iz 
Begunj pred šolo pripeljal 
tovornjak s petimi talci, ki 
so jih Nemci hoteli postreliti 
pred očmi šolarjev. »Imeli 
pa smo dobrega učitelja, ki 
je vedel, kaj bi to pomenilo 
za otroke. Po pregovarjanjih 
je tovornjak odpeljal dalje. 
Talce so ustrelili na Žagi.«

Življenje po vojni
Po vojni se je šla učit za fri-
zerko. »Nobene možnosti ni 
bilo povedati, kaj me veseli. 
Kar dali so te nekam učit! 
Pri Majstoroviču sem se izu-
čila in tam delala deset let.«

Pri dvajsetih se je poročila. 
»Mož je bil Leščan, poznala 
sva se že od otroških let, v 
šolo sva hodila skupaj. Bil je 
'fejst' človek. Hodili smo vsa-
ko soboto na ples v dvorano v 
šoli ali pa v kakšni 'oštariji'. 
Prihajali smo sami pari, saj 
takrat ni bilo navade, da bi 
ženske same hodile na zaba-
ve! Oba z možem sva tudi 
igrala pri dramski skupini 
DPD Svoboda Lesce,« se spo-
minja. Poročena sta bila 47 
let, soprog je umrl leta 1998.

Skrb za družino
»V 'frizeriji' je bilo treba 
delati ves dan, doma pa dva 
majhna otroka. Sin Branko 
se je rodil leta 1955, hčerka 
Darinka pa 1961. Zamenja-
la sem službo in v Suknu, v 
apreturi, delala vse do upo-
kojitve. Živeli smo v hiši 
mojih staršev, nato pa pos-
tavili svojo. Otroka, gospo-
dinjstvo, služba … pa vrt, 
na katerem sem si pridelala 

vso zelenjavo. O, ni bilo 
lahko! Kljub temu smo uži-
vali, ko smo šli na morje ali 
v hribe. Ko sta se otroka že 
osamosvojila in si ustvarila 
svoji družini, sva z možem 
veliko potovala. Sem tudi 
članica upokojenskega in 
turističnega društva. Ves 
čas je bila in je v naši druži-
ni zavest, da so Lesce naše. 
Udarniško smo delali na 
Šobcu in prvi maj smo ved-
no praznovali tam. Šli smo 
skozi marsikaj in preživeli 
dosti reči, pa bomo tudi to 
korono!«

Premagala bolezen
Pred nekaj leti je doživela 
kar tri kapi, operacijo žolč-
nih kamnov in prebolela 
raka. Dobro si je opomogla. 
»Ja, s pomočjo mojih dveh 
'dohtarjev' sem se postavila 
spet na noge. Doktor Carot-
ta in doktor Rems sta najbo-
ljša zdravnika! Slednji mi je 
celo rekel, da če bo živ, bo z 

veseljem prišel na mojo 
100-letnico!«
Sin živi v Ljubljani, hčerka 
na Koritnem. Ima štiri vnu-
ke in tri pravnuke. Ena vnu-
kinja živi v hiši in veliko 
pomaga. 
»Vsi mi pomagajo. Vse mi 
prinesejo. Hčerka pride in 

kuha, sin mi prinese. Sinova 
bivša žena mi pospravlja, red-
kokdaj sem sama, saj imam 
vsak dan po več obiskov 
domačih. Vesela sem, da tako 
lepo skrbijo zame, saj se 
zavedam, da to ni samoume-
vno in da marsikje ni tako. 
Vedno smo se dobro razume-

li tudi s sosedi, lepe odnose 
imamo. Včasih obiščem ses-
tro, ki živi v bližini. Rada 
sedim ob velikem oknu v svo-
jem stanovanju in gledam 
dol na cesto. Ko vidim, kako 
se kakšni otroci obnašajo, si 
mislim, da so učitelji v neza-
vidljivem položaju, ko mora-
jo prenašati tako vedenje.«

Bere, gleda televizijo in 
poklepeta
Pred leti je obvladala tudi 
računalnik in se zabavala ob 
njem. Poiskala je kakšne 
podatke ali polagala pasijan-
so. Ko se je računalnik pok-
varil, jo je hkrati minilo 
veselje in volja. Tako zdaj 
bere Nedeljca, gleda televizi-
jo, se pogovarja z domačimi. 
Včasih tudi sama kaj skuha. 
Dolgčas ji ni prav nič. 
»Prav nič hudega mi ni. 
Imam se 'fletno',« pravi 
zadovoljno Pavla Verhunc. 
»Le teh 90 let je minilo kar 
prehitro!« 

Devetdeset let kar prehitro minilo
Na devetdeseti rojstni dan Pavle Verhunc se je pri njej v Rožni dolini zbrala vsa njena družina, a slavljenka pravi, da bodo praznovali še enkrat, ko bo 
toplo in bo sijalo sonce. Dvakrat je bolje kot enkrat, je prepričana še vedno vitalna in zmeraj optimistična Leščanka.

Pavla Verhunc
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Prireditve

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 16,9−15,5 (NEVC). Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo in 
skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene 
elektrike. 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. Slika je simbolna. *Obrok leasinga 
240,33 EUR je izračunan z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v obliki bonusa v vrednosti 2.500 EUR z 
vključenim DDV. Do bonusa v obliki znižanja maloprodajne cene vozila je leasingojemalec upravičen, če sklene pogodbo o 
finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in vozilo zavaruje s sklenitvijo 
Volkswagen zavarovanja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, 
podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije 
ID3BON_e2go_2021. Strošek zavarovanja vozila ni vključen v obroku leasinga. Ostali pogoji pogodbe o finančnem leasingu, 
so razvidni na www.porscheleasing.si. Akcija velja do 30.6.2021.

www.volkswagen.si/id4

100% SUV. 100% električen.

že za 240 EUR* 

na mesec

VW_Oglas_Dealer_ID4_137x198.indd   1 06/05/2021   09:29

Kino Radol'ca je spet odprt, tako da si je filme spet mogoče ogledati v živo.

Petek, 21. maja 2021 
Nažgani, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 22. maja 2021 
Gospodična Marx, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 23. maja 2021 
Greta, ob 20.00, dokumentarni film, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 28. maja 2021 
Izbrisati zgodovino, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Sobota, 29. maja 2021 
Švic, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 30. maja 2021 
Helmut Newton: lepe in poredne, ob 20.00, dokumentarni film, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Filme pa si je še vedno mogoče ogledati tudi na spletu, spletni kino 
namreč ponuja raznolike in kakovostne vsebine, ki jih lahko izbirate 
na: www.ld-radovljica.si.

Koledar Kina Radovljica

Marjana Ahačič

Potem ko je včeraj Polona 
Fister Toplišek z Mišač po 
Zooma pokazala, kako se 
skuhajo gluhi in drobnjako-
vi štruklji, bo naslednja 
delavnica v okviru projekta 
Kuham domače spet pripra-
vila ena od gospodinj iz 
radovljiške občine. 
Tokrat bo Silva Potočnik z 
Brezij, članica Društva 
žensk z dežele, prav tako na 
aplikaciji Zoom pokazala, 
kako se skuha obara, po 

domače ajmoht. Delavnica 
se bo prihodnjo sredo, 26. 
maja, začela ob 18. uri. Pri-
jave zbirajo na razvojni 
agenciji Zgornje Gorenjske 
na elektronskem naslovu 
ambroz.cerne@ragor.si ali 
po telefonu 04 581 34 15.
V okviru projekta Kuham 
domače, ki ga vodi Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske, 

na delavnicah pripravljajo 
domače jedi, ki so značilne 
za lokalna okolja zgornje 
Gorenjske. Namen delavnic 
je ohranjati in širiti znanja o 
pripravi teh jedi in jih pre-
nesti na mlajše generacije, 
poudarjajo na razvojni agen-
ciji. "Od lanske jeseni delav-
nice zaradi razmer izvajamo 
na Zoomu. Udeleženci so 
bili sicer prikrajšani za vse 
okuse in vonjave, a je bila 
udeležba na spletu omogo-
čena praktično komurkoli. 
To je povečalo prepoznav-

nost in priljubljenost proje-
kta širše po Gorenjski. Sode-
lujemo z lokalnimi gospodi-
njami, šolami, muzejem, 
društvi in gostinci. Ob zak-
ljučku leta izdamo e-knjiži-
co receptov, nekaj delavnic 
tudi posnamemo in so obja-
vljene na spletu," je pojasnil 
koordinator  pro jekta 
Ambrož Černe.

Kuham domače

V Muzeju talcev v Begunjah 
bo še do konca letošnjega 
poletja na ogled razstava z 
naslovom Vojni plakat 
(1941–1945), gostujoča raz-
stava Gornjesavskega 
muzeja Jesenice. Kot v kata-
logu pojasnjuje avtor Aljaž 
Pogačnik, razstava predsta-
vlja glavnino bogate muzej-
ske zbirke plakatov. Osvet-
ljuje zgodovinsko ozadje 
nastanka ter razvoj, obseg, 
predvsem pa likovno razno-
vrstnost plakatov kot avtor-
sko oblikovanih izdelkov 
uporabne grafike. Razstavo 
v Muzeju talcev si je po 
predhodni najavi mogoče 
ogledati od torka do sobote 
od 10. do 16. ure.

Vojni plakat v Muzeju 
talcev

Po številnih priznanjih je daljinsko pohodniško pot Juliana 
Trail nagradilo tudi Britansko združenje turističnih novinar-
jev, ki je 330 kilometrov dolgo pot izbralo za najbolj inovati-
ven evropski turistični projekt v preteklem letu. Opisali so jo 
kot odlično novo pohodniško pot, ki vodi skozi Julijske Alpe 
in daje poudarek na trajnosti turizma. »Narejena je, da zma-
njša število obiskovalcev Triglava, ki je preveč obiskana 
gora. Juliana pa obkroži ikoničen vrh, ne da bi ga osvojila, in 
obiskovalce spodbuja k daljšemu obisku enako lepe okolice. 
Večina etap se začne v vasi ali mestu, do katerega lahko 
dostopamo z avtobusom ali vlakom, s čimer prispeva tudi k 
zmanjšanju prometa,« je med drugim zapisano v obrazloži-
tvi. Juliana trail so v skupnosti Julijske Alpe zasnovali kot 
produkt, ki povezuje kulturo, dediščino in kulinariko s pose-
bnim poudarkom na trajnostnem turizmu. Ena od šest-
najstih dnevnih etap, četrta, vodi tudi po radovljiški občini, 
in sicer iz Begunj skozi Radovljico na Bled.

Še eno priznanje za pohodniško pot Juliana

Torek, 1. junija 2021, ob 18. uri
Radovljica, arkade pri cerkvi na Linhartovem trgu

ODPRTJE VURNIKOVIH DNI

Nagovor predsednika Krajevne skupnosti Radovljica Andreja Golčma-
na

Ob 18.30
Radovljica, Galerija Pasaža FD Radovljica v Radovljiški graščini

VURNIKOV FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Razglasitev zmagovalcev in razstava Vurnikovega fotografskega nate-
čaja 2021. Razstava bo na ogled od 1. do 30. junija 2021.

Ob 19. uri
Radovljica, Galerija Šivčeva hiša

VURNIKOVA SPOMINSKA SOBA – razstava

Odprtje razstave, ki je nastala v sodelovanju Centra arhitekture Slovenije 
in Fakultete za arhitekturo UL. Razstavo bosta odprla župan Občine 
Radovljica, Ciril Globočnik, in predsednik Krajevne skupnosti Radovljica, 
Andrej Golčman. Razstava bo na ogled od 1. do 30. junija 2021.

Ob 20. uri
Radovljica, Baročna dvorana Radovljiške graščine

VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA – slavnostna podelitev

Razstava zmagovalnih in nominiranih predlogov za Vurnikovo štu-
dentsko nagrado 2021 bo v Graščini na ogled od 1. do 30. junija 2021.

Od 1. do 30. junija 2021
Radovljica, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

VURNIKOVA POT PO RADOVLJICI – razstava

V pritličju knjižnice bo na ogled razstava zmagovalnega natečajnega 
predloga študentov Fakultete za arhitekturo UL, ki so ob lanskih Vur-
nikovih dneh pripravili projekt Vurnikove poti po Radovljici. 

V zgornjih nadstropjih knjižnice bo na ogled razstava kolažev Vurnikovih 
del, ki jih je leta 2014 oblikovala Rina Barbarić, študentka ALUO UL. 

Petek, 4. junija 2021, ob 19. uri
Radovljica, Galerija Šivčeva hiša, Plesna dvorana Radovljiške graščine

VURNIKOVA SPOMINSKA SOBA – predstavitev

Vurnikovi dnevi 2021
Predstavitev predlogov in rezultatov projekta Vurnikova spominska 
soba avtorjev študentov Fakultete za arhitekturo UL seminarja arhi-
tektke prof. Maruše Zorec. Pred predstavitvijo je možen ogled razsta-
ve v Galeriji Šivčeva hiša.

Četrtek, 10. junija 2021
Radovljica, Dom dr. Janka Benedika Radovljica

PEKA VURNIKOVIH PIŠKOTOV

S starostniki bomo pekli Vurnikove piškote in z njimi pogostili obisko-
valce odprtja razstave v Galeriji Šivčeva hiša.

Od 7. do 11. junija 2021
Radovljica, Galerija Šivčeva hiša

IGRIVA ARHITEKTURA: ARHITEKT IVAN VURNIK IN SLIKARKA 
HELENA KOTTLER VURNIK

Delavnice Igriva arhitektura za vse učence sedmih razredov iz radov-
ljiške občine.

Zasnova in izvedba delavnic: Center arhitekture Slovenije

Petek, 11. junija 2021, ob 19. uri
Radovljica, Plesna dvorana Radovljiške graščine

ARHITEKTURNA STIČIŠČA: Trajnostno vsak dan

Predavanja predstavnikov izstopajočih praks s področja urejanja pro-
stora in arhitekture, ki pri svojem delovanju iščejo možnosti za sona-
ravni razvoj. Predavanjem bo sledil pogovor z vsemi sodelujočimi.

Sodelujoči: Marko Peterlin, IPOP; Gaja Mežnarić Osole, Trajna; Ira 
Zorko, arhitekt; Zala Velkavrh in Alenka Korenjak, Podnebni arhitekti!

Torek, 22. junija 2021, ob 19. uri
Radovljica, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

UMETNOST JE DOŽIVLJANJE RESNICE

Predstavitev knjige dr. Borisa Leskovca Vurnikove misli in teze o zgo-
dovini umetnosti in arhitekture ter vlogi arhitekta v družbi

Od 1. do 30. junija 2021 
Mošnje, Vila Podvin

VURNIKOV MENI

Degustacijski meni pod vodstvom priznanega kuharskega mojstra 
Uroša Štefelina

Rezervacije in informacije: www.vilapodvin.si

Na naslednji delavnici bo Silva Potočnik z 
Brezij, članica Društva žensk z dežele, pokazala, 
kako se skuha obara, po domače ajmoht. 
Delavnica se bo v sredo, 26. maja, začela ob  
18. uri na aplikaciji Zoom.

Režijski obrat ALC Lesce 
obvešča, da bo v ponedel-
jek, 24. maja, od 13. do 18. 
ure na letališču v Lescah še 
zadnja načrtovana vaja za 
gorske reševalce letalce v 
tem letu. Uporabljali bodo 
helikopter Slovenske vojske. 
S tem se zaključuje tečaj 
usposabljanja za pridobiva-
nje licenc za letalce, ki bodo 
v poletni sezoni opravljali 
gorsko reševalno službo. 
Ker vaja s helikopterjem 
povzroča hrup, obenem pa 
gre za izvajanje širšega jav-
nega interesa, krajane prosi-
jo za razumevanje.

Obvestilo o vaji
na letališču

Kratke novice
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Peter Kolman

V centru Poljč so domačini 
tudi letos postavili mlaj. V to 
gorenjsko vasico je običaj 
prenesel Ivan Ferkolj, ki se 
je leta 1960 na Gorenjsko 
preselil s Štajerskega. Tam 
so ob zadružnem domu ved-
no postavljali mlaj in leto 
kasneje je na njegovo pobu-
do prvič stal ob takratnem 
Šturmovem hotelu.

Ponos Poljčanov
Postavitev mlaja leta 1961 je 
tako prerasla v tradicijo in 
ponos Poljčanov. V teh letih 
je bil najvišji mlaj visok kar 
36 metrov. Mesto, na kate-

rem je stal, se je večkrat 
spreminjalo, stalna lokacija, 
na kateri stoji danes, pa je 
od leta 1980, ko so v Poljčah 
zgradili center za obrambno 
usposabljanje, danes Natov 
center odličnosti. V vseh teh 
letih je dogodek prerasel v 
tradicijo združevanja cele 
vasi, v preteklosti tudi v 
zabavo ob kresu, harmoniki 
in petju. 

Kresovi so goreli 
vsepovsod
Mnogo je tudi spominov in 
anekdot, povezanih s praz-
novanjem, se spominja 
domačin Edi Ferkolj. »Ena 
izmed teh bi se lahko žalost-

no končala, ko je Požarjev 
Vili preskakoval kres in pris-
tal sredi njega. Le hitro pos-
redovanje 'treznih' ga je reši-
lo hujših posledic. Mi, otroci, 
pa smo naslednji dan vedno 
brskali po žerjavici in se tru-
dili obuditi ogenj. Kresovi so 
se tiste čase lahko kurili z 
gumami, ki jih na posestvu 
Blat ni manjkalo, in lahko si 
predstavljate, kakšni smo bili 

videti zvečer po teh podvigih. 
Ognja sicer nismo obudili, 
nas pa je obudila kakšna klo-
futa, ko smo 'mali dimnikar-
ji' prišli domov. Seveda je 
bilo kurjenje kresov v tistih 
časih razširjena dejavnost, 
goreli so povsod naokoli. Ta 
mladi smo ga postavljali na 
hribu pod Sv. Petrom, kjer je 
danes vse zaraščeno. In že 
samo vlečenje velike traktor-
ske gume proti vrhu je bil 
velik podvig. Ko je bil kres 
končan, delo še ni bilo zak-
ljučeno, saj je bilo potrebno 
varovanje. Takrat smo si 
namreč z Begunjčani malo 
nagajali in drug drugemu 
poskušali predčasno zakuriti 
kresove.« 

Pobudo so prevzeli mladi
Tradicija postavljanja mlaja 
je neprekinjeno trajala vse 
do leta 2008, ko se je prvič 
zgodilo, da mlaja za prvo-
majske praznike ni bilo. Sta-
rejšim vaščanom je bilo 
hudo, Ivan Ferkolj je takrat 
na mestu, kjer naj bi stal 
mlaj, postavil vejo vrbe 
žalujke. Na srečo pa je že 
naslednje leto pobudo pre-
vzela mlajša generacija, ki je 
v sodelovanju s poljško sre-
njo postavlja mlaj. Danes 
sicer smreke ne žagajo več 
ročno, pa tudi pri postavitvi 
si predvsem zaradi varnosti 
pomagajo z dvigalom. 

Druženje in obujanje 
spominov
»Ob letošnjem jubileju bi 
rad v ospredje postavil dva, ki 
sta bila nepogrešljiva v vseh 
teh letih, žal že oba pokojna, 
Matučovega Slavca in Mule-
jevega Iva, ki sta bila gonilni 
sili pri tej tradiciji v vseh 
pogledih, tako z mehanizaci-
jo kakor tudi s prostorom, 
kjer se je po postavljanju 
mlaja druženje nadaljevalo. 

Na naše veliko zadovoljstvo 
pa njuno delo z vsem, kar je 
potrebno, nadaljuje Tomaž 
Klemenčič,« še poudari Edi 
Ferkolj. »Ob postavitvi je še 
vedno najbolj pomembno 
druženje in obujanje spomi-
nov s starejšo generacijo 
Poljčanov na stare čase. Obe-
nem pa so to priložnosti, ko 
se rojevajo nove ideje in 
pobude, tradicija pa prenaša 
na mlajše rodove.« 

Šestdeset let prvomajske tradicije
Prvič so v Poljčah mlaj postavili na pobudo Ivana Ferkolja, ki je ta prvomajski običaj na Gorenjsko prinesel z rodne Štajerske. Postavljanje mlaja je v 
šestih desetletjih postalo tradicija in ponos Poljčanov.

Tradicijo postavljanja mlaja v Poljčah nadaljuje mlajša generacija domačinov.

Alojz Holc, Ivan Ferkolj, Niko Legat in Franc Širovnik se še 
spomnijo začetkov postavljanja mlaja v središču vasi. 

Letos mineva šestdeset let, odkar so v Poljčah na pobudo 
priseljenega Štajerca Ivana Ferkolja prvič postavili mlaj.

»Ob letošnjem jubileju bi rad v ospredje postavil 
dva, ki sta bila nepogrešljiva v vseh teh letih, žal 
že oba pokojna, Matučovega Slavca in 
Mulejevega Iva, ki sta bila gonilni sili pri tej 
tradiciji v vseh pogledih.«

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in petek.  
Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, kaj je novega  
v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti  
nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa še 
ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne 
oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. 
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če 
želite Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko brezplačno 
prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali 
pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, 
povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike. Pridružite se naši 
veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

S p o m l a d a n s k a  a k c i j a  O s v e ž i t e  d o m  z  G o r e n j s k i m  g l a s o m

14 dni brezplačnega časopisa

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm
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