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Delavnica Poslikava panj-
skih končnic se letos iz 
radovljiškega Linhartovega 
trga seli v Park Zvezda na 
Kongresnem trgu v Ljublja-
ni, kjer jo bodo prihodnjo 
sredo, 18. maja, pripravili 
kot spremljevalni dogodek 
razstave Ohranimo čebele 
na Ljubljanskem gradu.
"Namen delavnice je na 
ustvarjalen način z različni-
mi tehnikami ohranjati slo-
vensko kulturno dediščino 
ter omogočiti druženje otrok 
in mladostnikov," poudarja 
Jelena Horvat, ravnateljica 
Osnovne šole Antona Janše, 
ki že skoraj dve desetletji 
organizira prireditev. Na 
likovni delavnici bodo 
ustvarjali učenci osnovnih 
šol in šol s prilagojenim pro-
gramom iz Ljubljane, 
gorenjske regije, Zavoda za 
slepe in slabovidne ter Zavo-
da za gluhe in naglušne. 
Letos bodo panjske končni-
ce v tehniki akrila na lesu 
olepšali z ornamenti iz slo-

venske etnološke zakladni-
ce. Gostja delavnice bo čebe-
larka in slikarka Anja Bun-
derla, ki bo prikazala različ-
ne načine poslikav in barv-
nih vzorcev.
Zbirka poslikanih panjskih 
končnic z različnimi motivi 
in v različnih tehnikah, ki so 
bile ustvarjene na dosedan-
jih delavnicah, pa bo od jut-
ri, 14. maja, do sobote, 20. 
maja, na ogled v avli Držav-
nega zbora RS.
Osnovna šola Antona Janše 
Radovljica izvaja likovne 
delavnice poslikave panjskih 
končnic že 17 let. Delavnice 
družijo otroke s posebnimi 
potrebami iz šol s prilagoje-
nim programom vse Gorenj-
ske in osnovnošolske otroke 
iz občin Radovljica, Bled, 
Gorje, Bohinj in Žirovnica 
ter CUDV Radovljica; pogo-
sto so na njih sodelovali tudi 
osnovnošolci iz Ljubljane. V 
sedemnajstih letih je tako 
na delavnicah nastala bogata 
zbirka poslikanih panjskih 
končnic, ki obsega že več 
kot 240 del.

Panjske končnice 
letos v Ljubljani
Tradicionalna delavnica Poslikava panjskih 
končnic bo letos na Kongresnem trgu v Ljubljani. 
Zbirka poslikanih panjskih končnic, ki so bile 
ustvarjene na dosedanjih delavnicah, je od jutri 
do prihodnjega petka na ogled v avli Državnega 
zbora.

Marjana Ahačič

Letališče Lesce zadnjih 
nekaj let deluje kot režijski 
obrat občine, katerega osno-
vna dejavnost je upravljanje 
z letališčem in izvajanje 
panoramskih poletov. 
"Obseg letalske dejavnosti 
na področju generalne avia-
cije in posledično obseg 
aktivnosti, ki se izvajajo na 
letališču, se že nekaj let 
zapored krči. Primarni pos-

lovni cilj Režijskega obrata 
ALC je zagotavljanje pozitiv-
nega poslovanja ter izvajan-
je kakovostnih storitev in 
ohranjanje ugleda letališča 
Lesce kot letalske in turistič-
ne destinacije.  Primarni 
poslovni cilj je bil lani dose-
žen in ostaja nespremenjen 
tudi v prihodnje," poudarja 
direktor občinske uprave 
Matjaž Erjavec, ki je pristo-
jen tudi za upravljanje z 
letališčem.

Z izvajanjem javne službe je 
bilo od prodaje proizvodov 
in storitev lani ustvarjenih 
17.473 evrov prihodkov, je 
povedal, del prihodkov so 
zagotvljali tudi z najemnina-
mi in odškodninami ter 
sredstva vlagali v obnovo 
letališča. "Postopoma smo 
objekte na letališču, ki so 
bili dotrajani in v preteklosti 
slabo vzdrževani, uspeli del-
no sanirati. Redno smo izva-
jali vzdrževanje travne vzlet-

no pristajalne steze in dru-
gih travnih površin na 
območju letališča. Zaradi 
vplivov na okolje smo tudi v 
letu 2015 omejevali izvajan-
je operacij „touch & go“, ki 
so bile  dovoljene le za letal-
ske šole s sedežem na letali-
šču Lesce, s čimer smo zma-
njšali število pristankov in 
odletov ter zmanjšali vplive 
hrupa na okolje. Ta ukrep 
ostaja v veljavi."

Več obiska letališča
Kljub temu, da si zaradi težke gospodarske situacije letenje za hobi danes lahko privošči bistveno 
manj ljudi kot še desetletje nazaj, letališče Lesce v zadnjem času spet pridobiva na priljubljenosti. - 
Med uporabniki tudi letalci iz tujine. 
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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Babica z dva 
tisoč petsto 
dojenčki
Medicinska sestra babica Mojca 
Lušina z Ovsiš je v triintridesetih 
letih pomagala na svet kar dva 
tisoč petstotim novorojenčkom.

stran 7

Evropski utrip 
na Linhartovem 
trgu
Linhartov trg v Radovljici se je v 
ponedeljek, 9. maja, spremenil v 
Evropsko vas povezanih držav
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OBČINSKE NOVICE

Volčji hrib
Nesnago, ki jo ljudje odlaga-
jo na severni strani Volčjega 
hriba, bodo očistili in poos-
trili nadzor.
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KRAJEVNE NOVICE

Slovesno ob krajevnem 
prazniku
Krajevni praznik so v Begu-
njah letos obeležili s sloves-
nostjo ob štiridesetletnici 
podružnične šole.
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ZDRAVJE

Gibanje je pomembno
Letošnjega spomladanskega 
testa hoje se je skupaj udele-
žilo 120 ljudi. Prvič so tovrs-
ten test pripravil pred pet-
najstimi leti, takrat na Goz-
dni učni poti.
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KULTURA

Nemška keramika  
v Šivčevi hiši
Sodelovanje Galerije Šivčeva 
hiša z Zavodom V-oglje in 
Keramikmuseum Wester-
wald.

stran 11
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo v 
rubriki Aktualni razpisi in objave od 18.5.2016 objavljen

Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične  
sakralne kulturne dediščine na območju občine  
Radovljica v letu 2016

Rok za oddajo vlog je 17. 6. 2016. 

Dodatne informacije: Tanja Pogačnik, tel. št.: 04 537 23 32, 
e-naslov: tanja.pogacnik@radovljica.si

Razpisna dokumentacija za navedeni razpis bo na voljo na 
spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki 
Aktualni razpisi in objave in v glavni pisarni Občine Radovljica, 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Marjana Ahačič

Občina Radovljica je s sode-
lujočimi v projektu Oživi-
mo srce, katerega cilj je 
povečati možnost preživetja 
ob srčnem zastoju, v začet-
ku aprila podpisala dogovor 
o sodelovanju. Prvih pet-
najst posredovalcev, po 
večini gre za gasilce, je že 
usposobljenih, na pročelju 
občinske stavbe je nameš-
čen nov defibrilator, ta 
teden pa so izvedli tudi 
prvo izobraževanje za laike, 
ki poteka v organizaciji 
območnega združenja Rde-
čega križa Slovenije. "V pri-
meru srčnega zastoja so 
pomembne minute, zato je 
prav, da usposobimo čim 
več ljudi, ki bodo znali in si 
predvsem upali posredova-
ti," je ob podpisu dogovora 
poudarila zdravnica Tanja 
Leskovar, vodja službe nuj-
ne medicinske pomoči v 
radovljiškem zdravstvenem 
domu, ki skupaj z zdravni-
co Evo Pogačar sodeluje v 
projektu izobraževanja.

Izobraževanje prvih posre-
dovalcev poteka prek Zdrav-
stvenega doma Radovljica, 
izobraževanje širše laične 
skupnosti pa preko Območ-
nega združenja Rdečega kri-
ža Radovljica. Sredstva za 
izobraževanje prvih posre-
dovalcev zagotavlja Osnov-
no zdravstvo Gorenjske, 

sredstva za izobraževanje 
laikov pa zagotavlja občina. 
Prve tečaje so že opravili; 
med prvimi posredovalci, ki 
so se izobraževali v Zdravs-
tvenem domu Radovljica, so 
bili večinoma radovljiški 
gasilci, v začetku tedna pa je 
triurno izobraževanje zaklju-
čila tudi prva skupina laikov. 
Letna pojavnost srčnih zas-

tojev na terenu je visoka, 
preživetje pa nizko. Prežive-
tje je boljše, če je dostopni 
čas do človeka v srčnem 
zastoju krajši, poudarjajo 
strokovnjaki. Vsaka zamuje-
na minuta pred defibrilacijo 
zmanjša verjetnost preživet-
ja do odpusta za 10 do 12 
odstotkov. Prav za to v 

območni organizaciji Rdeče-
ga križa Slovenije javnost – 
posameznike, podjetja in 
institucije – vabijo, da naj se 
v čim večjem številu udeleži-
jo tečajev, na katerih se ude-
leženci ob pomoči in nadzo-
ru zdravnikov in članov ekip 
prve pomoči zelo konkretno 
naučijo pravilnih postopkov 
oživljanja. "Vsak udeleženec 

tečaja se uči na svoji lutki, 
inštruktorji pa poučujejo in 
nadzorujejo način dela," je 
pojasnila Tanja Rupel iz 
radovljiške območne organi-
zacije Rdečega križa. Na 
tečaje se lahko prijavite na 
sedežu območnega združe-
nja RKS v Radovljici, na tele-
fon 04 59 71 680 ali po elek-
tronski pošti radovljica.
ozrk@ozrks.si.
Občina Radovljica sicer 
načrtuje tudi postopno 
vzpostavitev učinkovite 
mreže javno dostopnih 
avtomatskih defibrilatorjev, 
ki bo omogočala oživljanje 
v času znotraj petih minut 
po nenadnem srčnem zas-
toju kjerkoli na območju 
občine; glede na geografsko 
raznolikost in gostoto nase-
ljenosti bo na območju 
občine treba namestiti 
okrog 55 avtomatskih defi-
brilatorjev. En aparat sku-
paj z omarico za zunanjo 
namestitev stane približno 
dva tisoč evrov. Sredstva za 
nakup defibrilatorjev obči-
na zbira z donacijami.

Tečaji oživljanja tudi za laike
Triurne brezplačne tečaje oživljanja organizira območno združenje Rdečega križa, vodijo pa jih 
izkušeni zdravniki in reševalci. Prvega tečaja se je v začetku tega tedna udeležilo trideset ljudi, letos 
jih načrtujejo pet.

"V primeru srčnega zastoja so pomembne 
minute, zato je prav, da usposobimo čim več 
ljudi, ki bodo znali in si predvsem upali 
posredovati," poudarja zdravnica Tanja 
Leskovar, vodja nujne medicinske pomoči v 
Zdravstvenem domu Radovljica.

Marjana Ahačič

Kar nekaj občanov Radovlji-
ce je v pomladanskih mese-
cih opozorilo na dejstvo, da 
ljudje za Volčjim hribom, na 
njegovi severni strani, iz 
dneva v dan odlagajo odpad-
ke, predvsem zeleni odrez. 
"Volčji hrib, ki ga je arhitekt 
Ivan Vurnik podaril občini 
Radovljica, postaja odlagališ-
če odpadkov iz zasebnih hiš 
na Gradnikovi ulici," je opo-
zorila ena od bralk. Problem 
poznajo tako na občinski 
upravi kot na pristojni inšpe-
kciji, kjer, je potrdila Marin-
ka Šemrl, na občini Radovlji-
ca pristojna za to področje. 
"Volčjih hrib, ki je po spletu 
okoliščin trenutno v lasti 
države, je v zaraščanju, na 
kar je z odločbo opozorila 
tudi pristojna inšpekcija. 
Prav tako opažamo, da pose-
bej v spomladanskem času 
prebivalci okoliških hiš za 
hrib odvažajo odpadke, pred-
vsem zeleni odrez. Trenutni 
upravljavec zemljišča Sklad 
kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS je Volčji hrib oddal v 
najem okoliškemu kmetu, 

le-ta pa je zavezan zemljišče 
kositi. Trenutno najemnik 
izvaja delno sanacijo zemlji-
šča, ki ga bo spremljala tako 
občina kot tudi kmetijska 
inšpekcija. Bolj pogosto 
bomo opravljali nadzor nad 
stanjem na Volčjem hribu, ki 
je, tako kot Obla gorica, nara-
vna vrednota državnega 
pomena. Takšno jo je treba 
tudi ohraniti in zanjo skrbeti, 
zato nikakor ne bomo dovoli-
li, da (p)ostne odlagališče 
odpadkov."

Kot je še povedala Šemrlova, 
glede na občinske prostor-
ske dokumente celoten pro-
stor v okolici Volčjega hriba 
tudi v prihodnje ostaja tak-
šen, kot je sedaj, območje pa 
se bo uporabljalo za enak 
namen kot do sedaj, želja je, 
da se v prihodnosti parkov-
no uredi.
Volčji hrib je naravni spo-
menik, po statusu kmetij-
sko zemljišče, ki je skladno 
z veljavno zakonodajo pred 
desetimi leti prešlo v last 

države. Čeprav je arhitekt 
Ivan Vurnik to zemljišče 
za časa svojega življenja 
podaril občini z zavezo, da 
skrbi za njegov nagrobni 
spomenik na radovljiškem 
pokopališču, država občini 
ne priznava, da ostaja last-
nica zemljišča. Občina 
Radovljica se bo na podlagi 
drugih pravnih možnosti 
trudila zemljišče  prenesti 
nazaj v občinsko last; raz-
plet pa je za enkrat težko 
napovedati.

Nesnago za Volčjim 
hribom bodo počistili
Tako občani kot občinska uprava opozarjajo na problem odpadkov – večinoma zelenega odreza – ki 
jih ljudje odlagajo na severni strani Volčjega hriba. Občina bo območje očistila in poostrila nadzor.

Občina bo območje Volčjega hriba očistila, odstranila odpadke, ki so jih, kot predvidevajo, 
iz okoliških stanovanjskih hiš navozili to pomlad, in poostrila nadzor nad dogajanjem.

Medijski pokrovitelj:
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V sredo, 25. maja, bo v Festivalni dvorani na Bledu slavno-
stni koncert, posvečen 60. obletnici delovanja Glasbene 
šole Radovljica. Na koncertu bodo nastopili šolski orkestri, 
kot solisti pa se bodo predstavili sedanji pa tudi nekdanji 
učenci radovljiške glasbene šole, ki so zdaj že uveljavljeni 
glasbeniki.

Slavnostni koncert ob 60-letnici Glasbene šole
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Na podlagi 12. in 13. člena Odloka o priznanjih Občine Radov-
ljica (DN UO, št. 3/00 in 99/08) Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Radovlji-
ca objavlja 

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE RADOVLJICA V LETU 2016

VELIKA PLAKETA
je najvišje priznanje, ki se podeljuje posameznikom, podjet-
jem, organizacijam in skupnostim ter društvom za izjemne 
uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi 
so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, posa-
meznikom za življenjsko delo oziroma ob visokih jubilejih. 

PLAKETE OBČINE RADOVLJICA
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za dolgoletno izredno uspešno delo  
na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v 
občini, ki je prispevalo k napredku in ugledu občine, za enkra-
tne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in 
dela ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri 
reševanju življenj ali preprečevanju škode na premoženju.

PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA
se podeljujejo posameznikom, kulturnim skupinam in organi-
zacijam za izredne dosežke pri spodbujanju, organiziranju in 
širjenju kulturne dejavnosti med prebivalstvom, v organizaci-
jah, v občini in v širšem družbenem prostoru, za posebne 
uspehe pri kulturni in umetniški vzgoji mladine, za dolgolet-
no uspešno in ustvarjalno delo na kulturnem in umetniškem 
področju ter za izredne uspehe na področju vzgoje in izobra-
ževanja, dosežene z delom v vzgojno izobraževalnih in drugih 
organizacijah, z organiziranjem vzgojno izobraževalne dejav-
nosti, s strokovnimi in raziskovalnimi deli in pri oblikovanju 
učnih  sredstev. 

Pečati Občine Radovljica
se podeljujejo fizičnim ali pravnim osebam za večletno uspe-
šno delo, napredek in razvoj ter uveljavitev občine na podro-
čju političnega, upravnega dela, mednarodnih odnosov, gos-
podarskih dejavnosti in zavodov. Lahko se podelijo tudi ose-
bam, ki niso občani občine Radovljica, in tujcem, če so s svo-
jim dejanjem ali ravnanjem v širši javnosti ali mednarodno 
dosegli trajno korist za občino Radovljica. 

Medalje Občine Radovljica
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in 
skupnostim za večletno uspešno in vidno delo na področju 
gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti, za izredna 
posamezna družbeno koristna dela ali delovne in druge veli-
ke uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju. Lahko se 
podelijo vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim javnim 
delavcem, ki obiščejo občino.

O podelitvi plaket odloča Občinski svet Občine Radovljica, o 
drugih priznanjih občine pa župan in Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

Pisno utemeljene predloge za podelitev priznanj občine 
Radovljica lahko vložijo občani, skupine občanov, stranke, kra-
jevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti.

Predlogi za podelitev priznanj z življenjepisom posamez-
nika ali pravne osebe in obrazložitvijo morajo biti posre-
dovani najkasneje do ponedeljka, 30. 5. 2016, na naslov: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, 
ali  na elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
ali monika.sluga@radovljica.si s pripisom "PRIZNANJA 
OBČINE RADOVLJICA 2016". 
Predlagatelji morajo kandidate, ki jih predlagajo za priz-
nanja, o tem predhodno seznaniti. 

Številka: 094-1/2016
Datum: 6.5.2016

 Miran Rems l.r.
 Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,  
 volitve in imenovanja
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Več obiska letališča
Na letališču je bilo lani opra-
vljenih 4228 pristankov 
motornih letal, kar je malen-
kost več kot v letu 2014. 
Tako direktor Erjavec kot 
župan Ciril Globočnik sta 
zadovoljna, da pritožb zara-
di hrupa tako rekoč ni več. 
Manj hrupa je po eni strani 
posledica dejstva, da je leta-
lišče manj obremenjeno kot 
v preteklosti, po drugi strani 
pa se, pravi župan Globoč-
nik, piloti držijo dogovorje-
nih koridorjev pa tudi letala, 
ki jih uporabljajo v zadnjem 
času, so bistveno manj hru-
pna, kot so bila včasih. "Veli-
ko je na tem področju nare-
dil prav domači Aeroklub, ki 
je prav pred kratkim eno od 
najbolj hrupnih letal zame-
njal z novejšim, ki je bistve-
no tišji od predhodnika."

Marca številni Nemci
Kot še pravi Erjavec, se je 
letošnjo pomlad zelo pove-
čalo število tujih jadralnih 
pilotov, ki v Lesce prihajajo 
za nekaj dni in so nad letali-
ščem navdušeni. Med njimi 
je bila prejšnji mesec tudi 
velika skupina nemških jad-
ralnih pilotov, ki jo je v Les-
ce pripeljal predsednik 30 
tisoč članske nemške zveze 
jadralnih pilotov Walter 
Eisele. Najprej je bil tu štiri-
najst dni s skupino nemških 
reprezentantk v jadralnem 
letenju, nato pa dva tedna še 
s skupino dvajsetih prijatel-
jev iz svojega lokalnega jad-
ralnega kluba. 
V Slovenijo je prvič prišel 
pred dvanajstimi leti in vse 
od takrat jo redno obiskuje, 
tako poslovno kot zasebno. 
»Pri nas v Nemčiji so bila 
Elanova jadralna letala ved-
no zelo dobro poznana in 
cenjena. Kasneje je proizvo-
dnjo Elanovih letal prevzelo 
podjetje AMS, s katerim 
sem prav tako sodeloval. Na 
svetu ni prav veliko proizva-
jalcev jadralnih letal, sloven-
ski pa so zelo izkušeni in 
izjemno kvalitetni,« je zatr-
dil. »Sicer pa verjetno širši 
javnosti ni znano, da tudi 
90 odstotkov vseh navigacij-
skih naprav, ki jih v Nemčiji 
uporabljamo pri jadralnem 
letenju, prihaja prav iz Slo-

venije. Gre za naprave viso-
ke kakovosti.«

Dobri pogoji za učenje 
jadranja v gorskem svetu
A na Gorenjsko vsa ta leta 
prihaja predvsem zaradi 
letenja, svoje velike ljubez-
ni. »Jadralno letenje je naj-
prijetnejši hobi na svetu,« 
zatrdi gospod, ki ima za 
seboj tisoče in tisoče ur lete-
nja tako rekoč po vsem sve-
tu. Njegov rekordni polet je 
dolg 1360 kilometrov, pred 
skoraj dvajsetimi leti ga je 
postavil v južni Afriki. Leti, 
kjerkoli in kadarkoli more. 
Živi v bližini Stuttgarta; 
območje je med jadralci zelo 
znano, tisto, kar ga vleče v 
Slovenijo, natančneje v Les-
ce, pa so zelo dobri pogoji za 
jadranje v gorskem svetu. 
»Vsa regija je čudovita, če so 
razmere prave, lahko pole-
tiš, kamorkoli hočeš. Poleg 
tega je tudi samo letališče 
odlično: imate sodobno 
asfaltno stezo in dobro orga-
nizacijo ter oskrbo. Vzleta-
mo lahko zelo zgodaj zjut-
raj, ljudje v klubu ALC so 
prijazni in pripravljeni 
pomagati. Polega tega v Les-
cah nikoli ni pretirane gne-
če, kar daje določeno udobje 
in dodatno varnost, pa še 
stroški so manjši kot na pri-
mer v primerljivih avstrij-
skih in nemških letališčih, 
čeprav slednje prav gotovo 
ni glavni razlog, da tako radi 
prihajamo. Najpomembnej-
še je vzdušje, občutek spre-
jetosti. Ne le na letališču, 
tudi sicer v okoliških krajih, 
kjer letalci bivamo, počiva-
mo ali čakamo na primerne 
pogoje za letenje,« je odlo-
čen Eisele.

Jadralka pomahala 
helikopterju
Le z eno, zanje prav nenava-
dno težavo, se srečujejo jad-
ralni piloti, ki k nam priha-
jajo iz tujine. To pa je slo-
venska zakonodaja, ki zahte-
va, da vsak prelet državne 
meje vnaprej prijavijo. Na to 
je še posebej opozoril inci-
dent, ki se je prav nad Lesca-
mi zgodil pred slabim mese-
cem dni, ko je vojaški heli-
kopter prestregel letalo 
nemške jadralke, ki je sku-
paj s kolegicami iz repre-

zentance trenirala pri nas. 
Izkušena pilotka, ki je na 
poti z jadralnim letalom 
med Bledom in Radovljico 
zaradi večje varnosti upora-
bljala radarski odzivnik, se 
je znašla »iz oči v oči« s slo-
venskim vojaškim helikop-
terjem, potem ko je njen 
odzivnik zaznal vojaški cen-
ter za nadzor zračnega pro-
stora. Ugotovili so, da je 
letalo državno mejo prelete-
lo brez stika s civilno kon-
trolo zračnega prometa. Ker 
pilotka, preden je preletela 
državno mejo, ni oddala 
načrta leta, kot to določa slo-
venski zakon, je kršila 
zakon.
»Jadralka je pilotu helikop-
terja celo pomahala v poz-
drav, ko se ji je približal, in 
bila kasneje, ko so jo ob pri-
stanku v Lescah pričakali 
policisti, nemalo preseneče-
na nad dogajanjem,« je 
izkušnjo opisal Walter Eise-
le, ki je tudi v tistem času 
spremljal nemške jadralke 
na treningu v Sloveniji.
»Žal mi je, da se tu zapleta, 
jadralni piloti namreč po 
vsej Evropi lahko v nekon-
troliranem zračnem prosto-
ru letimo, ne da bi nam bilo 
treba prej predložiti načrt 
poleta. Želim si, da bi bilo 
tudi v Sloveniji tako, saj smo 
vendarle vsi člani Evropske 
skupnosti,« je dejal Walter 
Eisele, ki pravi, da bo še 
naprej z veseljem prihajal v 
Slovenijo in k nam na uče-
nje letenja v gorah skušal 
privabiti čim več mladih. 
»Bližnja pobočja so zelo pri-

merna za prave korake lete-
nja v gorskem svetu. In 
vem, da je mladim tukaj 
všeč.«

Na Kležniku vzletajo  
že 70 let
Travnike, ki jih domačini 
imenujejo Kležnik, so za 
vzletanje in pristajanje naj-
prej uporabljali vojaški pilo-
ti, pred več kot 70 leti, ko je 
v Lescah začel delovati 
Republiški jadralni center, 
pa so tam uredili prvo trav-
nato letališko stezo za špor-
tno letalstvo. Leško letališče 
je imelo med leti 1955 in 
1963 redne letalske poveza-
ve z Zagrebom, Beogradom, 
Skopjem, Dubrovnikom in 
celo z Dunajem. Po odprtju 
letališča na Brniku so linije 
opustili, tako da danes na 
letališču Lesce srečamo 
predvsem jadralne letalce, 
šampione padalskega špor-
ta, celo vrsto motornih pilo-
tov in odlične modelarje.
Že leta 1954 je z letališča 
Lesce poletel prvi aero taksi, 
ki je potnike popeljal nad 
Bled, proti Bohinju in nad 
Julijske Alpe. Zanimanje za 
to izjemno izkušnjo med 
ljubitelji lepot Slovenije do 
danes ni prav nič pojenjalo. 
Kvalificirani in izkušeni 
piloti tako potnike največ-
krat popeljejo na 15-minu-
ten polet do Bleda, 30 minu-
tno popotovanje do Bohinja 
in seveda 45 minut trajajoč 
let do Triglava.

Nova steza  
pred šestimi leti
Pred šestimi leti je bilo leta-
lišče zaradi gradnje avtoces-
te popolnoma preurejeno. 
Namesto travnate steze je 
bila zgrajena nova asfaltna 
steza, ki je skoraj vzporedna 
s traso v neposredno bližino 
umeščene gorenjske avtoce-
ste, ki obiskovalcem iz vse 
Slovenije in od drugod omo-
goča hiter in enostaven dos-
top do letališča. Kmalu po 
tistem so v novo hišo iz stav-
be, ki stoji tik ob letališki 
stezi, v novo domovanje pre-
selili družino Vovk. Staro 
Vovkovo hišo bodo, tako je 
zatrdil župan Ciril Globoč-
nik, še pred začetkom letoš-
nje turistične sezone dokon-
čno porušili.

1. stran

Walter Eisele, predsednik nemškega združenja jadralnih 
letalcev /Foto: Gorazd Kavčič
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Oglašujte  
v Deželnih novicah!
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Občinske novice

Marjana Ahačič

Miroslav Pogačar je član 
radovljiškega občinskega 
sveta že drugi mandat. Živi 
v Studenčicah, je oče dveh 
hčera in po izobrazbi grad-
beni tehnik, dela pa kot 
samostojni podjetnik na 
področju gradbeništva, kjer 
se ukvarja predvsem z manj-
šimi gradbenimi deli. 

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto v občinskem svetu?
"V občinskem svetu delu-
jem svoj drugi mandat na 
Listi Cirila Globočnika. 
Moje izkušnje v politiki so 
zelo pozitivne. Res pa se je v 
zadnjih letih struktura 
občinskega sveta precej 
spremenila. Večina svetni-
kov prihaja iz posameznih 
list, in ne več političnih 
strank. Tako se mi zdi, da 
bolj pridejo do izraza progra-
mi in manj posamezni poli-
tični interesi in avtomatizmi 
v odločanju, ko se ustvarijo 
posamezne koalicije. 
Prvotni namen mojega vsto-
pa v politiko je bila podpora 
takrat še kandidatu za župana 

leta 2010; potem se je zgodila 
izvolitev in nato še ena ..."
 
Katere cilje boste v štirih 
letih skušali uresničiti kot 
občinski svetnik?
"Pred očmi nimam posamez-
nih ciljev ali projektov. Od 
enega svetnika je odvisno 
bore malo. Vsekakor bom 
podpiral vse predloge in cilje, 
ki bodo v časih, ko občini 
jemlje tudi država, pomenili 
vsaj ohranjanje, če že ne 
izboljšanje že uveljavljenih 

standardov za občanke in 
občane na področju kakovos-
ti življenja, sociale, zdravstva, 
infrastrukture in varstva oko-
lja ter športa. Pri tem ne bo 
važno, kdo jih bo predlagal.
Eden od velikih izzivov, ki 
jih bom seveda še naprej 
podpiral, je vsekakor projekt 
dalj inskega ogrevanja 
DOLB, in pa strategija rado-
vljiškega turizma v prihod-
njih letih, ki smo jo na 
občinskem svetu sprejeli 
letos." 

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Zelo slabo stanje naših 
cest, naj si bo lokalnih ali 
državnih, in seveda dokon-
čanje knjižnice."

Kaj je tisto, kar je trenutno v 
občini dobro urejeno? 
"Veliko je stvari, ki so bile 
storjene v zadnjem obdobju 
in nam jih marsikatera obči-
na zavida. Sanacija in pove-
čanje vrtcev, energetske 
sanacije šol in vrtcev, uredi-
tev otroških in šolskih igrišč, 
razvoj turizma, izgradnja 
kanalizacijskih omrežij …"

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
"Tega je malo. Ampak še 
vedno uživam v planinarje-
nju, smučanju in potovanjih 
v prvi vrsti z ostalimi dru-
žinskimi člani."

Življenjsko vodilo ali moto?
"Kjerkoli se udejstvujem, 
želim biti čim bolj delaven 
in dejaven. Ni ga čez obču-
tek, da kaj dobrega narediš 
za soljudi ali širšo skupnost. 
Nekaj pa k temu lahko pris-
pevaš le, če si 'zraven'."

S politiko ima 
pozitivne izkušnje
Miroslav Pogačar, svetnik na Listi Cirila Globočnika, tudi v svojem drugem mandatu kot član 
občinskega sveta podpira vse predloge in cilje, ki pomenijo vsaj ohranjanje, če že ne izboljšanja že 
uveljavljenih standardov na področju kakovosti življenja, sociale, zdravstva, infrastrukture ter varstva 
okolja in športa.

Miroslav Pogačar / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Na krajevni praznik so v 
Begunjah, kjer se 4. maja 
spominjajo osvoboditve 
nacističnih zaporov ob kon-
cu druge svetovne vojne, 
tudi letos pripravili tradicio-
nalno spominsko slovesnost 

v spomin na ta dogodek. 
Združenje borcev za vred-
note NOB Radovljica, ki je 
pripravilo slovesnost, je 
dogodek posvetilo tudi spo-
minu na 75. obletnico usta-
novitve Osvobodilne fronte. 
Združenje prihodnjo sredo, 
18. maja, ob 19.30 v radovlji-

ški Knjižnici A. T. Linharta 
pripravlja pogovor z Bogda-
nom Osolnikom, partiza-
nom, diplomatom, politi-
kom in pisateljem o njegovi 
»partizanščini« med NOB 
na Gorenjskem. Pogovoru 
bo sledil prikaz kratkega fil-
ma o njegovem življenju. 

Spominska slovesnost  
v graščinskem parku

Slovesnost ob spomeniku talcem na grobišču v vrtu graščine v Begunjah je Združenje 
borcev pripravilo v spomin na osvoboditev zapornikov iz nacističnih zaporov ob koncu 
druge svetovne vojne ter v spomin na 75. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte. 
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Konec aprila so v Radovljiški 
graščini odprli arhitekturno 
razstavo mednarodnega 
natečaja Constructive Alps 
2015 za trajnostno gradnjo 
in prenovo stavb na območ-
ju Alp. Gre za potujočo raz-
stavo, ki ponuja na ogled 
najlepše in podnebju najpri-
jaznejše primere prenove 
starih in gradnje novih obje-
ktov na območju Alp, ki so 
bili nominirani med približ-
no 350 kandidaturami za 
mednarodno arhitekturno 
nagrado za trajnostno pre-
novo in gradnjo v Alpah. V 
ožji izbor nominirancev za 
nagrado sta se uvrstila tudi 
dva projekta iz Slovenije. 
Razstavo je pripravila šŠvi-
carska konfederacija, ki je 
skupaj s Kneževino Lihtenš-
tajn že tretjič zapored pode-
lila nagrado constructive 
Alps. Nagrada je namenjena 
projektom trajnostne grad-
nje in prenove v alpskem 
prostoru, zglednim z vidika 
gradbene kulture, družbene-
ga učinka in gospodarnosti. 
Strokovna žirija je med 
nominiranimi projekti izbra-
la enajst najboljših ter jim 
podelila denarne nagrade 
oziroma priznanja. Razstava 
bo odprta do 24. maja 2016.

Arhitekturna razstava

Marjana Ahačič

Svetnik Jernej Kolman je na 
župana naslovil pobudo o 
spremembi odloka o prome-
tni ureditvi v starem mest-
nem jedru z namenom, da 
se se odpravi pomanjkljivo-
sti, ki so se pokazale v času 
od uveljavitve odloka pred 
tremi leti. 
Tako svetnik Kolman v svo-
ji pobudi predlaga, naj 
imajo pravico do parkiran-
ja v conah, namenjenih 
stanovalcem starega mest-
nega jedra, tudi tisti, ki 
živijo na Gorenjski cesti 1, 
da se parkirni coni pri žele-
zniški postaji in pod Tru-
barjevo ulico namenita za 
parkiranje zaposlenih v 
starem mestnem jedru ter 
da se krog upravičencev do 
parkirnega mesta razširi še 
na tiste lastnike nepremič-
nin, ki sicer v starem mest-
nem jedru nimajo stalnega 
bivališča.
"Občinska uprava je prejela 
več pobud za spremembe 
odloka o prometni ureditvi v 
starem mestnem jedru 
Radovljice. Do njih se še 
nismo dokončno opredelili, 
saj je trenutno v pripravi 
osnutek odloka o ureditvi 
mirujočega prometa v Rado-
vljici, ki je vsebinsko pove-
zan z navedenim odlokom. 
Z odlokom o ureditvi miru-
jočega prometa naj bi uvedli 
dodatne modre cone in pla-
čljivo uporabo parkirnih 
mest po posameznih conah. 
Od obsega posameznih con 
na območju parkirišča pred 
starim mestnim jedrom so 
odvisne tudi rešitve v zvezi 
z objektom Gorenjska cesta 
1 in dodatnimi upravičenci 
na tej lokaciji. Osnutka 
obeh navedenih odlokov 
bosta predvidoma priprav-
ljena za obravnavo na nas-
lednji seji občinskega sve-
ta," je svetniku odgovoril 
župan Globočnik.

Blaž Trček župana opozarja 
na stanje mokrišča na Šob-
cu. "Mokrišče, ki leži ob poti 
iz Lesc proti Šobcu, je v pre-
cej slabem stanju. Lesen 
mostič na poti je zaraščen in 
težko prehoden, table, ki 
opisujejo mokrišče, so uma-
zane in na neprimernem 
mestu. Klopi so v slabem, 
zanemarjenem stanju, 
manjka koš za smeti."
Nedavna obnova poti od 
Šobca proti Fuksovi brvi je 
bila vzorno izvedena in prav 
tako si pozornost zasluži 
tudi mokrišče, nadaljuje 
Trček in župana poziva, naj 
občina poskrbi, da se stanje 
uredi. Kot je v odgovoru sve-
tniku Trčku pojasnila občin-
ska uprava, je bila prvotna 
idejna zasnova ureditve poti 
Prisluhni reki Savi od Šobca 
do Fuksove brvi. "Glede na 
velik turistični pomen Šob-
ca smo načrtovali, da bi se 
trasa poti začela pri Kampu 
Šobec, potekala mimo 
mokrišča in naprej proti 
Fuksovi brvi. V idejni zasno-
vi je bila predvidena tudi 
postavitev informativne tab-
le pri Kampu Šobec in ure-
ditev mokrišča, do česar pa 
ni prišlo. Projekt je bil sofi-
nanciran s strani Evropske-
ga kmetijskega sklada, zato 
je bilo za posege v prostor 
potrebno pridobiti vsa sogla-
sja lastnikov zemljišč, na 
katere smo z ureditvijo poti 
posegali. Za soglasje posta-
vitve informativne table in 
obnovo mokrišča smo tako 
zaprosili tudi lastnika zem-
ljišča – Turistično društvo 
Lesce, ki pa pisnega soglasja 
za poseg ni bilo pripravljeno 
izdati. Ustno so sicer sogla-
šali s posegom, kar pa dolo-
čilom za pridobitev nepovra-
tnih sredstev ni zadoščalo. 
Zato smo morali ta del poti 
izvzeti iz projekta in s traso 
poti začeti višje nad Kam-
pom Šobec," odgovarjajo na 
občinski upravi.

Pobude in 
vprašanja svetnikov

OBVESTILO O OBJAVI NAMERE
o oddaji  

Planinskega doma Goška ravan v najem

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je 
objavljena namera Krajevne skupnosti Lancovo o oddaji Pla-
ninskega doma Goška ravan v najem. Rok za oddajo vlog na 
naslov Krajevna skupnost Lancovo, Lancovo 30b, 4240 Radov-
ljica je 19. maj 2016 

 Svet Krajevne skupnosti Lancovo
 Predsednik Gregor Remec l.r.
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Rdeči križ Slovenije že šesto organizira uspešno krvodajal-
sko iniciativo Daruj energijo za življenje; akcija letos poteka 
pod sloganom Darujem z veseljem. Ambasadorji krvodajal-
ske iniciative so tokrat motoristi. "Ti izjemno ranljivi vozniki 
so redni in številni krvodajalci, saj se zavedajo, da so zaradi 
svojega adrenalinskega konjička zelo pogosto tudi prejem-
niki darovane krvi. Veliko moto klubov se tradicionalno ude-
ležuje odvzemov krvi na krvodajalskih akcijah. Njihovo 
darovanje krvi je tako tudi simbolna gesta zahvale," so spo-
ročili z Rdečega križa Slovenije. 

Darujem z veseljem
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Marjana Ahačič

Pretekli konec tedna so v 
Mošnjah pripravili sklop 
prireditev ob krajevnem 
prazniku, s katerim se v 
kraju spominjajo dne, ko so 
se v začetku maja leta 1945 
domačini iz izgnanstva v 
Nemčiji vrnili požgano vas. 
Za praznik so tako pripravi-
li nekaj športnih prireditev, 
pogostitev za starejše kraja-
ne, v soboto pa še gasilsko 
vajo in osrednjo prireditev, 
na kateri je sodelovalo več 
kot petdeset nastopajočih, 
večinoma domačinov iz 
Mošenj. »Krajevna skup-
nost ni samo inštitucija, to 
smo predvsem ljudje, ki 

živimo skupaj,« je na prire-
ditvi poudaril predsednik 
sveta KS Franc Peternel, ki 
je zbranim v polni dvorani 
kulturnega doma povedal, 
da je zadovoljen s tem, kar 
je bilo v krajevni skupnosti 
narejenega v preteklem 
letu. "Letos nas kot največja 
investicija čaka obnova cen-
tralnega ogrevanja v stavbi 
kulturnega in gasilskega 
doma, če bo ostalo še kaj 
sredstev, pa se bodo lotili 
tudi obnove cestne infras-
trukture," je povedal Peter-
nel, ki se je iskreno zahvalil 
vsem nastopajočim. "Če bi 
bili vsi, ki ste danes na odru, 
iz naših krajev, bi to pome-
nilo kar osmina vseh prebi-

valcev naše krajevne skup-
nosti. Posebej velika zahva-
la gre osnovni šoli, društvu 
upokojencev, folklorni sku-
pini in kulturnemu društvu 
za res imeniten program." 
Zbrane je v imenu občine 
pozdravil tudi radovljiški 
podžupan Miran Rems, ki 
je v svojem nagovoru izpos-
tavil, da vračanje iz tujine, 
kamo si bil izgnan, ni nekaj, 
kar bi bilo le stvar zgodovi-
ne. "Vse to se dogaja tudi 
danes in ljudje, ki so sami 
doživeli izkušnjo izgnans-
tva oziroma ohranjajo spo-
min nanjo, mnogo lažje kot 
drugi razumejo vse tiste, ki 
so pregnani iz svojih 
domov.

Krajevni praznik  
v Mošnjah

Na prireditvi ob krajevnem prazniku so se predstavili tudi najmlajši, otroci iz vrtca in 
podružnične šole Mošnje.

Marjana Ahačič

Praznovanje krajevnega pra-
znika so v Begunjah letos 
združili s počastitvijo 40-let-

nice podružnične šole. 
Novo, sodobno šolo so nam-
reč na mestu, kjer stoji še 
danes, zgradili leta 1976. 
Pred tem so otroci iz Begunj 

in okolice nekaj let obisko-
vali šolo v Poljčah, v prosto-
rih nekdanje kmetijske šole, 
saj stavba osnovne šole, v 
kateri zdaj domuje vrtec, 

zaradi dotrajanosti ni bila 
več primerna. Zgrajena je 
bila leta 1846, kar pomeni, 
da letos mineva tudi 170 let 
od odprtja prve prave šole v 
Begunjah. 
 »Šola ima za kraj zelo 
pomembno vlogo,« je na 
slovesnosti, ki so jo soobli-
kovali nekdanji in sedanji 
učenci šole, organizirali pa 
šola in krajevna skupnost, 
poudarila Emilija Kavčič, 
ravnateljica OŠ F. S. Fin-
žgarja, pod katere okrilje 
zadnjih trinajst let sodi Pod-
ružnična šola Begunje. Šolo, 
v kateri poteka pouk za 
učence od prvega do petega 
razreda, so pred štirideseti-
mi leti zgradili s pomočjo 
samoprispevka, takrat naj-
sodobnejša telovadnica pa je 
bila darilo najbližjega sose-
da, podjetja Elan. Šolsko 
stavbo so pred začetkom 

letošnjega šolskega leta 
temeljito energetsko obno-
vili, v prihodnje pa si učite-
lji in učenci pa tudi kraj 
želijo pridobiti še ustrezno 
igrišče, več prostora v okoli-
ci šole in prepotrebno parki-
rišče. Kot je v svojem nago-
voru poudarila predsednica 
sveta KS Begunje Marija 
Kavčič Zupan, bodo v kraju 
tudi v prihodnje veliko 
pozornosti namenjali var-
nim šolskim potem. Župan 
Ciril Globočnik je v svojem 
nagovoru prav tako poudaril 

pomen šole za življenje v 
kraju in njegov razvoj, 
pohvalil je sodelovanje 
matične in podružnične 
šole z občino ter izrazil 
zadovoljstvo nad dejstvom, 
da se število otrok v podruž-
nični šoli v Begunjah.
Šola v Begunjah ima trenut-
no pet oddelkov, po en odde-
lek vsakega razreda, že v 
prihodnjem šolskem letu pa 
pričakujejo, da se bo prvič v 
štiridesetih letih njenega 
delovanja v prvi razred vpi-
salo za dva razreda otrok.

Slovesno ob krajevnem 
prazniku in jubileju šole
Krajevni praznik, 4. maj, so v Begunjah letos obeležili s slovesnostjo ob štiridesetletnici podružnične 
šole ter stosedemdesetletnici delovanja šole v kraju.

Na slovesnosti so program sooblikovali sedanji in nekdanji učenci šole ter tudi učitelji, ki 
so pripravili tudi imeniten samostojni pevski nastop. / Foto: Primož Pičulin

Tako župan Ciril Globočnik kot predsednica sveta KS 
Marija Kavčič Zupan sta izrazila zadovoljstvo nad 
sodelovanjem podružnične šole s krajem in občino. 
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Zdravje

Marjana Ahačič

Radovljiški Zdravstveni 
dom je prejšnjo soboto pri-
pravil drugi letošnji test 
hoje, ki se ga je v spomla-
danskem terminu skupaj 
udeležilo 120 ljudi. Kot že 
nekaj let so ga tudi tokrat 
pripravili na trasi okoli Oble 
gorice v Radovljici. Pred tes-
tom so udeleženci lahko 
pomerili vrednosti holeste-

rola in sladkorja v krvi, nato 
so se odpravili na dvokilo-
metrsko pot. Prireditev, 
namenjeno spodbujanju 
zdravega načina življenja, je 
aprila 2001 začela organizi-
rati zdaj že upokojena zdra-
vnica Marjana Grm. »Pred-
vsem želimo spodbuditi h 
gibanju tiste, ki ste se doslej 
gibali malo ali premalo,« je 
že ob začetkih zdaj tradicio-
nalnega testa poudarila 

Grmova. »Test se je izkazal 
za zelo primernega za testi-
ranje pripravljenosti za fizi-
čno dejavnost. Gre za čim 
hitrejšo hojo na dva kilome-
tra, čas hoje se natančno 
meri s štoparico. Rezultate 
zapišemo in čez nekaj ted-
nov test ponovimo. Drugič 
pričakujemo boljše rezultate 
pri tistih, ki se bodo poslej 
več gibali. Tekmovalni duh 
je nujno pomemben, a ne 

bomo tekmovali med seboj, 
temveč sami s sabo,« je še 
dejala Grmova. 
Jana in Lejla Zupan, babica 
in vnukinja, sta na test pri-
šli skupaj. "Že tri leta nisem 
bila, kljub temu da sicer 
skrbim za telesno aktivnost. 
Posebej vesela sem, da je 
tokrat z mano vnukinja; 
zaradi prijetne družbe pa 
tudi zato, da ji pokažem, 
kako pomembno je giban-
je," je povedala Jana Zupan. 
Metka Velušček pravi, da se 
je za tekst odločila z name-
nom, da vendarle naredi 
nekaj zase. "Na službenem 
sistematskem pregledu so 
ugotovili, da imam povišan 
holesterol. Vem, da je tele-
sna aktivnost tisto, kar mi 
bo pri ohranjanju oziroma 
izboljšanju zdravja najbolj 
pomagalo." Težave s povi-
šanim holesterolom so na 
test hoje prignale tudi gos-
po, ki že nekaj let na ta 
način pridno preverja stan-
je. "Tudi tokrat sem dala 
vse do sebe," je povedala le 
rahlo zadihana ob prihodu 
na cilj. "Zadovoljna sem, da 
se mi je vrednost holestero-
la znižala, prav tako se je 
popravil indeks telesne pri-
pravljenosti. Za tiste, ki se 
upokojimo, je to še posebej 

pomembno, da ne obsedi-
mo doma ... Ko sem hodila 
po trasi okoli Oble gorice, 
sem tudi tokrat zaznala, da 
nas kar nekaj ljudi opazuje. 
Imela sem občutek, da jih 
mika, da bi se tudi sami 
udeležili testa, pa da jim je 
nerodno. No, malo poguma 
moraš pa pravzaprav res 
imeti, da se takole odpraviš 
in se nato soočiš z dejs-
tvom, kako fit si pravzap-
rav," je zaključila aktivna in 
vitalna gospa.
Fizioterapevtki Tamara 
Zore, ki v projektu sodeluje 
že vse od začetka, ter Mirna 
Smolej, ki je zraven prav 
tako že skoraj desetletje, pa 
pravita, da test hoje prav 
gotovo ni aktivnost, zaradi 
katere bi kdor koli lahko 
imel tremo ali bi ga bilo 

strah. "Kar pogumno, test je 
namenjen običajnim lju-
dem, nikakor ne le športni-
kom oziroma tistim, ki so fit 
in v kondiciji," pravita. 
Zadovoljni sta, da je med 
udeleženci veliko upokojen-
cev, ki se zavedajo, kako 
pomembno je, da z redno 
telesno aktivnostjo skrbijo 
za svoje telo. Radi bi spod-
budili tudi tiste, ki so še v 
službah, torej mlajšo, aktiv-
no populacijo, za katero pa 
vsi vemo, da ji žal kronično 
primanjkuje časa, tudi za 
telesno aktivnost. Posebej 
veseli smo, da se nam je 
danes pridružilo tudi nekaj 
takšnih," sta povedali Smo-
lejeva in Zoretova.
Naslednja dva letošnja testa 
bodo v Zdravstvenem domu 
spet organizirali jeseni.

Zavedajo se, da je 
gibanje pomembno
Letošnjega spomladanskega testa hoje se je skupaj udeležilo 120 ljudi. Prvič je Zdravstveni dom 
Radovljica tovrsten test pripravil pred petnajstimi leti, takrat na Gozdni učni poti.

Tamara Zore in Mirna Smolej sta vsakemu udeležencu po dveh kilometrih zapisali čas 
hoje, preverili srčni utrip in ga napotili v notranjost zdravstvenega doma ...

... kjer so medicinske sestre izračunale indeks telesne 
pripravljenosti in udeležencem dale nasvete in navodila za 
(bolj) zdravo življenje.

Ivanka Korošec

Stare modrosti se počasi 
izgubljajo, v vse hitrejšem 
tempu življenja postajamo 
žrtve stresa, utrujenosti in 
slabega počutja. Ključ do 
boljšega zdravja, večje sproš-
čenosti ter življenjske energi-
je pa lahko predstavlja zeliš-
čarstvo. Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske (RAGOR) 
zato izvaja projekt Uporabna 
zelišča. Sofinancira ga tudi 
Občina Radovljica, zato je 
bila udeležba na letošnjem 
prvem predavanju 19. aprila 
v Čebelarskem centru v Les-
cah za vse udeležence brez-
plačna. Urška Železnikar, 
področna svetovalka iz 
Ragorja, je predstavila 
namen projekta in razdelila 
udeležencem gradivo. Preda-
vala je Katarina Kovačič, dipl. 
biotehnologinja iz zeliščnega 
vrta Cvetka iz Hrastnika. 

Predstavila je načrtovanje 
zeliščne gredice, izbiro in 
pripravo terena, izbor sadik, 
setve v rastlinjake in na pro-
sto, priprave potaknjencev, 
semenjenje rastlin, vzgojo 
začimbnic na okenski polici, 
predvsem pa uporabo in last-
nost posameznih zelišč. 
Poudarila je, da so vsa zelišča 
na njihovem vrtu pridelana 
na ekološki način, ročno 
sejana, presajena, večkrat 
okopana, požeta in pravilno 
sušena. Stalno dopolnjujejo 
znanje, se izobražujejo, 
izdelke pred pošiljanjem na 
trg dobro preizkusijo in 
ustrezno registrirajo. Si upa-
te pojesti žličko svoje kreme 
za obraz? Njihovo lahko, 
brez skrbi, saj je 100-odstot-
no naravna, brez konzervan-
sov in kemičnih snovi. Ude-
leženci so jo ob koncu preda-
vanja lahko kupili, prav tako 
tudi sadike različnih zelišč. 

Rož'ca za vsako 
bolezen …
Narava v svojih darovih skriva velikansko moč, ki 
pa je človek velikokrat ne prepozna, kaj šele, da 
bi jo znal izkoristiti.

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

Sedežne garniture
www.zakelj.si

TEDEN SEDEŽNIH

GARNITUR

-15%
12.-19.5.

15% popust velja za naročilo od 12.-19.5. za gotovinsko ali TRR plačilo.
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RADOVLJICA, ŠPORTNI PARK;  
TEL.(04)597 12 67
RADOVLJICA, ZA AVTOBUSNO POSTAJO; 
TEL.(04)531 50 66
LESCE, ŽELEZNIŠKA ULICA 1;  
TEL.(04)53 18 332

  VSE ZA PIKNIK
  Meso lokalnih rejcev
  Zorjena govedina
  Domači izdelki

NOVO! LEŠKI GOVEJI ČEVAPČIČI

  ZORJENA GOVEDINA:
  T-boni, florentinci, rostbif, pljučna

Urša Peternel

Ob petem maju, mednarod-
nem dnevu babic, smo se na 
porodnem oddelku Splošne 
bolnišnice Jesenice pogovar-
jali z eno bolj izkušenih 
babic, 53-letno Mojco Luši-
na, ki svoj poklic opravlja že 
33 let. V teh letih je pomaga-
la na svet kar okrog 2500 
novorojenčkom, in med nji-
mi, zanimivo, pred dvema 
letoma tudi svojemu prve-
mu vnučku Jaku, kar je bila 
posebej lepa izkušnja.
Babica Mojca je leta 1982 
zaključila takratno srednjo 
medicinsko šolo za babice v 
Ljubljani, prvih nekaj mese-
cev delala v kranjskem 
domu za starostnike, od leta 
1983 pa je zaposlena v jese-
niški bolnišnici. Kot pravi, ji 
ni bilo nikoli žal, da je izbra-
la babiški poklic. "Je sicer 
težek, naporen, a zelo lep 
poklic," pravi. "Smo manjši 
oddelek in moje delovno 
mesto je porodna soba ... 
Delamo dopoldne, popol-
dne in ponoči. Nočne so 
sicer naporne, a se jih nava-
diš. Je pa res, da mamice 
najraje rojevajo prav ponoči, 
ko se vse umiri." V zadnjih 
letih so na oddelku močno 
spremenili pristop in v 
ospredje postavili porodni-
co in njene želje glede nači-
na poroda. Vse več bodočih 
mamic želi naravni porod, 
ki je po besedah Mojce Luši-
na malo daljši, a po navadi 
tudi lepše poteka. Zadnja 
leta na oddelku porodnic ne 
klistirajo, ne brijejo, prav 

tako varujejo presredek. 
Malo je tudi carskih rezov. 
Tudi zato se število mamic, 
ki se odločajo za porod na 
Jesenicah, iz leta v leto 
povečuje in lani so našteli 
rekordnih 808 porodov. Po 
besedah Mojce Lušina ima-
jo v povprečju vsak dan dva, 
tri porode, a čisto vsak 
porod je posebna izkušnja 
tudi za osebje. "Včasih te 
kakšen porod čisto izžame, 
a si na koncu vesel, da se je 
vse dobro izteklo. Kakšne 
žalostne stvari pa se te seve-
da dotaknejo, potrebuješ 
pomoč, kakšen pogovor ..." 

Zanimivi so porodi dvojč-
kov, včasih se rodi kakšen 
res velik dojenček, denimo 
petkilogramski, sicer pa je 
bila za babico Mojco ena 
najlepših izkušenj sodelova-
nje pri porodu hčerke pred 
dvema letoma. "Mislila 
sem, da ne bom zmogla, a 
je bila res lepa izkušnja, da 
sem pomagala poroditi vnu-
čka Jaka," še pravi sogovor-
nica, ki živi na Ovsišah pri 
Podnartu, ima že odrasla 
hčerko in sina, "baterije" pa 
si polni z branjem, hojo v 
hribe, kolesarjenjem in vrt-
narjenjem. 

Babica z dva tisoč 
petsto dojenčki
Medicinska sestra babica Mojca Lušina z Ovsiš je v triintridesetih letih 
pomagala na svet kar dva tisoč petstotim novorojenčkom. "Vsak porod je 
posebna izkušnja," pravi.

Babica Mojca Lušina z novorojenkama Karolino Marijo in 
Nano, ki sta se rodili v začetku maja. / Foto: Gorazd Kavčič

Fotografski natečaj  
Dogodki v občini Radovljica 2015

Plezanje, avtor Simon Senica, diploma

Marjana Ahačič

"Spekli smo nekaj peciva, da 
se godbenikom zahvalimo, 
ker igrajo tudi pri nas. Letos 
bodo nastopili pod nadstre-
škom pri gasilskem domu, 
mi pa jih bomo poslušali 
pod dežniki,« je, medtem ko 
je s polnim pladnjem slad-
kih dobrot hitela proti sku-
pini vaščanov, ki so že čakali 
godbo, povedala Tatjana 
Pangerc, predsednica Turis-
tičnega društva Mošnje.
Godbeniki so se v vas pripe-
ljali z bližnjega Zgornjega 
Otoka, kjer jih je tako kot že 
nekaj let doslej z golažem 
pogostil radovljiški župan 
Ciril Globočnik, za njimi pa 
je bila ob pol enajsti dopol-
dan že dolga pot. Z budnico 
so začeli zgodaj, pred peto 
zjutraj, v domačih Lescah, 
kjer so praznično jutro obe-
ležili najprej na Dacarjevi 
ulici, nato v Moskvi in še v 
Rožni dolini. Sledil je odhod 
z avtobusom v Hlebce ter 
nato na Zgošo, v Begunje in 
Smokuč. »Prvo uro je bilo še 
suho, potem pa je začelo 
deževati. Glasbeniki smo 
kar vzdržljivi, za inštrumen-
te pa ni dobro, da so mokri,« 

je pripomnila flavtistka Dar-
ja Korošec.
»K sreči so se ljudje v krajih, 
kamo smo prišli, dobro 
organizirali in nam povsod 
našli kakšen nadstrešek, 
pod katerim smo zaigrali po 
dve, tri prvomajske koračni-
ce. Tudi občinstva ni bilo 
nič manj kot prejšnja leta. 
Največ seveda po vaseh: 
manjši kot je kraj, v katerem 
igramo, več poslušalcev 
imamo, to je skoraj pravilo,« 
je povedal predsednik zbora 
Matic Wilewaldt. Pihalni 
orkester Lesce pripravlja 

prvomajske budnice že več 
kot šestdeset let, vse od usta-
novitve dalje. 
Pred prihodom v Mošnje so 
igrali še na Selu, v Žirovnici, 
Hrašah in še enkrat v Les-
cah, tokrat na Trati. Sledila 
je Radovljica, kjer so jih 
posebno z navdušenjem 
poslušali v Domu dr. Janka 
Benedika, nato Mošnje, Bre-
zje, Črnivec, Ljubno, Pod-
nart, Kropa in Kamna Gori-
ca ter Lancovo, praznično 
budnico pa so popoldne 
tako kot vsako leto sklenili s 
koncertom v Kampu Šobec.

Tudi letos budnica
Pihalni orkester Lesce na praznično prvomajsko nedeljo kljub močnemu 
dežju ni izpustil niti ene od kar triindvajsetih točk, na katerih so poslušalce 
razveseljevali s tradicionalno budnico. V Mošnje prihajajo že peto leto 
zapored, tudi tokrat so jih domačini pričakali z dobrodošlico.

Ker je bilo vreme deževno, so gostitelji poskrbeli, da so 
glasbeniki igrali pod nadstreški, na suhem.

Tudi v Mošnjah, kjer so letos igrali že peto leto zapored, so jih pogostili z domačimi dobrotami.
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Zanimivosti

Marjana Ahačič

"Nekaj zanimivega, neobi-
čajnega sem želel pripraviti 
za svoje goste," je razlog za 
gostovanje dalmatinskih 
vinarjev v Radovljici skrom-
no pojasnil Aleš Čebašek. 
Preskromno, kajti v Radov-
ljici se marca ni pilo zgolj 
"vino iz Dalmacije". Vino z 
družinskega posestva Mrgu-
dić sta namreč predstavila 
enologinja Antonia in njen 
brat Boris Mrgudić s Pelješ-
ca. Vinarstvo Bura - Mrgudić 
sodi med butična vinarstva, 
saj s posameznimi letniki 
napolnijo le kakih tisoč ste-
klenic, ki jih izvažajo po 
Evropi. Posebej ponosni so 
na vino zinfandel; najbolj 
poznano je v Ameriki, njego-

va domovina pa je pravzap-
rav Dalmacija, od koder je 
sorta zaradi bolezni pred sto-
letjem izginila, mladi vinarji 
pa jo zdaj spet obujajo.
Vinoteka Sodček je bila tisti 
večer polna ljubiteljev dob-
rega vina, nad dalmatinski-
mi kulinaričnimi dobrotami 
navdušeni Gorenjci pa so 
naslednje dva dni napolnili 
tudi Leško Sovo. Antonia in 
Boris Mrgudić sta bila zado-
voljna, da sta Slovencem 
lahko predstavila tudi najbo-
ljše iz dalmatinske ponudbe 
vina. "Veste, Slovenci poleti 
pridete na morje in z vesel-
jem pijete naše vino, ko se 
vrnete domov, pa kar poza-
bite na nas," sta pripomnila 
na vprašanje o tem, koliko 
pri nas posegamo po dalma-

tinskih vinih. A če gre soditi 
po navdušenju, ki sta ga 
mlada vinarja požela na svo-

ji prvi predstavitvi v Sloveni-
ji, se to utegne že kmalu 
spremeniti.

Pripravljeni na 
prihajajoče poletje
Sredi marca je v radovljiški vinoteki Sodček in leški restavraciji Sova že zadišalo po poletju. Aleš 
Čebašek je namreč v goste povabil dalmatinske vinarje, družino Mrgudić, mojster Gorazd Kneževič 
pa je v Sovi poskrbel za kulinarični del dalmatinske ponudbe. 

Aleš Čebašek ter Antonia in Boris Mrgudić s sodelavci v 
radovljiški vinoteki SodčekMarjana Ahačič

Tim Potokar, ki pod vods-
tvom trenerja Damjana Hva-
le trenira v sekciji U-11 Nogo-
metnega kluba Lesce, se je 
lani poleti udeležil poletnega 
kampa AC Milan v Maribo-
ru, kjer je bil kot nadarjen 
mladi nogometaš izbran in 
povabljen na mednarodni 
turnir v organizaciji nogo-
metnega kluba AC Milan. Na 
turnir v Milano je odšel 
konec marca in se vrnil nav-
dušen, v starostni skupini 
dečkov, rojenih med letoma 
2004 in 2006, je namreč 
tekmovalo kar 24 ekip z 

igralci iz vsega sveta. Ekipa, v 
kateri je igral Tim, je bila 
sestavljena z igralcev iz Itali-
je, Nove Zelandije in Slove-
nije, ekipo pa so vodili trije 
italijanski trenerji. Timova 
ekipa je na turnirju osvojila 
odlično drugo mesto. Med 
odmorom so mladi tekmo-
valci spoznali igralca prve 
postave AC Milan Juraja 
Kučko, zvečer pa so se vsi 
zbrali na stadionu San Siro, 
kjer so si ogledali tekmo AC 
Milan : Lazio, v polčasu pa so 
bili vsi mladi igralci turnirja 
povabljeni na igrišče. Izkuš-
nja je za mladega igralca 
Tima Potokarja nepozabna.

Nepozabna izkušnja
Mladi nogometaš Tim Potokar se je na povabilo 
kluba AC Milan konec marca udeležil 
mednarodnega nogometnega turnirja v Milanu.

Tim na stadionu San Siro, kjer so si ogledali tekmo med 
Milanom in Laziom

Marjana Ahačič

Kot je povedala Marcela Klo-
futar, so s tako imenovano 
podvinsko tržnico začeli že 
kmalu po tem, ko sta pred 
skoraj natanko tremi leti s 
kuharskim mojstrom Uro-
šem Štefelinom odprla res-
tavracijo Vila Podvin. "Ideja 

se je prijela tako med naši-
mi dobavitelji, ki z veseljem 
tudi na ta način predstavijo 
svoje izdelke in pridelke, kot 
tudi med našimi gosti in 
obiskovalci. Veliko je doma-
činov, ki prvo soboto v 
mesecu radi izkoristijo za 
prijeten nakup na tržnici, pa 
tudi turistov, ki nas poznajo 

in se v Podvinu redno ustav-
ljajo, ko se konec tedna 
odpravijo na Gorenjsko na 
izlet."
Podobno je bilo tudi zadnjo 
soboto, ko so na stojnicah 
ponujali sezonsko zelenjavo 
pa mlečne izdelke, domačo 
moko, ribe in med ter izdel-
ke domače obrti. "Naša vrata 

so odprta, za sodelovanje na 
tržnici ne zaračunavamo 
nobenih najemnin ali česa 
podobnega; pravzaprav pa 
mislim, da so vsi, ki pridejo 
sem, predvsem pa ponudni-
ki, zadovoljni, ker jim pod-
vinska tržnica ponuja mož-
nost druženja in povezova-
nja." 

Tri leta podvinske tržnice
Tudi prejšnjo soboto so se na vrtu Vile Podvin zbrali ljubitelji dobre domače hrane, ki so z užitkom 
brskali med ponudbo, ki so jo pripravili lokalni dobavitelji podvinske restavracije.

Na tržnici se vsako prvo soboto v mesecu predstavljajo 
lokalni dobavitelji.

Prejšnjo soboto je bila navdušenim obiskovalcem na voljo 
pestra ponudba sadik.

Marcela Klofutar pravi, da so njihovi dobavitelji posebno 
veseli priložnosti za druženje.

Tisti, ki jih je tržnica utrudila, pa so si na čudovit pomladni 
dan takole privoščili počitek.
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PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ZA OHRANJANJE ZDRAVJA 
ČILI IN ZDRAVI 

STAROSTI NAPROTI 

Ker želimo, da skrb za zdravje postane vaša vrednota,  vas vabimo, 
da se v okviru Tedna vseživljenjskega učenja udeležite  

BREZPLAČNIH delavnic projekta 3FIT 

 
 

 
 
 
 
 

Zagotovite si mesto na delavnicah  
in pokličite: 04 58 33 808 ali pišite: 3fit@lu-jesenice.net 

 

www.norwaygrants.org  www. norwaygrants.si 
        www.svrk.gov.si/            lu-jesenice.net/3fit-projekt/   

KAJ JE NAJPOMEMBNEJŠE 
VODILO V ŽIVLJENJU? 

 
torek, 17. maj 2016 

ob 17. uri 
na Ljudski univerzi Radovljica 

KLJUČ DO DOBREGA 
SPOMINA JE NAŠA 

DOMIŠLJIJA 
torek, 24. maj 2016 

ob 17. uri 
v Čebelarskem centru  

Prireditev bodo pripravili v 
soboto, 28. maja, med 11. in 
16. uro v Športnem parku 
Radovljica. Otroci in mladi 
se bodo lahko na ta dan ude-
ležili različnih športnih in 
ustvarjalnih delavnic, kjer se 
bo našlo vse od lokostrels-
tva, ciljanja vodnih balonč-
kov in hoje po vrvi. Organi-
zirali bodo igre s padalom, 
izdelovanja indijanskih per-
janic in predstavitve softbal-
la pa tudi bolj običajne špor-
te in zabava. 

Dan prej bo v Čebelarskem 
razvojno izobraževalnem 
centru Gorenjske v Lescah v 
organizaciji Mladinskega 
sveta Slovenije in s sodelujo-
čimi organizacijami Mladin-
sko mrežo MaMa, Inštitu-
tom za mladinske politike 
ter Ljudsko univerzo Radov-
ljica potekalo delovno sreča-
nje v okviru projekta Rasti-
mo skupaj, ki je namenjen 
krepitvi mladinskega sektor-
ja in povezovanju znotraj 
regije.

Majska srečanja 
mladih 
Mladinski center KamRa poleg svojega rednega 
programa v sodelovanju z Otokom športa in 
Softball akademijo v mesecu maju pripravlja 
Festival mladosti za otroke in mladostnike, 
njihove starše in vse mlade po srcu.

Turistični krožek, ki deluje v okviru radovljiške Osnovne šole 
A. T. Linharta, se je z državnega tekmovanja Turizmu poma-
ga lastna glava vrnil s srebrnim in zlatim priznanjem. Učen-
ci so osvojili srebrno priznanje za celoten projekt, poleg 
tega pa so dobili tudi zlato za najboljšo turistično tržnico po 
mnenju komisije mladih. Na tekmovanju so sodelovali: Juli-
ja Amon, Žan Cenček, Valentin Dowhyj, Katja Erznožnik, 
Jurij Aiden Franko, Lea Holc, Gašper Konc, Aljaž edič, Evelyn 
Pogačar Prešeren in Katja Rupar.

Dve priznanji za turistični krožek

Člani turističnega krožka Osnovne šole A. T. Linharta

Leški nogometni klub sode-
luje v Hervisovi akciji, kjer 
se vseh 264 slovenskih 
nogometnih klubov lahko 
poteguje za donacije. Podje-
tje jih bo razdelilo med tri z 
največ prejetimi glasovi. 
"Prvi prejme tri tisoč evrov 
in trening z Matjažem 
Kekom, drugi sto in tretji 
petdeset žog. Leščani smo 
med prvimi tremi, a »tek-
ma« bo še huda, saj traja do 
31. maja," je povedal pred-
sednik kluba Darko Marolt, 
ki prosi vse podpornike in 
navijače, da jim pomagajo z 
glasovanjem pomagajo. 
"Na hervistrener.com glasu-
jete za NK Lesce in to s kli-
kom potrdite še z e-pošto, ki 
jo prejmete od organizator-
ja. Vsaka e-pošta pomeni en 
glas, zato o tem obvestite 
tudi svoje prijatelje in znan-
ce. Za klub, ki letos praznu-
je 70-letnico neprekinjenega 
delovanja, so to ogromna 
sredstva," poudarjajo nogo-
metaši, ki se že vnaprej 
zahvaljujejo za pomoč.

Pomoč nogometašem

Marjana Ahačič

"Linhartov trg v Radovljici 
se je v ponedeljek, 9. maja, 
spremenil v Evropsko vas 
povezanih držav: Slovenije, 
Nizozemske, Slovaške, 
Irske, Švedske, Češke, Cip-
ra, Belgije, Italije, Španije, 
Madžarske, Hrvaške, Fran-
cije, Nemčije, Grčije, Esto-
nije in Portugalske," je 
vzdušje slikovito opisala 
koordinatorica tega med 
učenci in učitelji zelo prilju-
bljenega medobčinskega 
projekta Anita Hrovat.
"Trudimo se, da bi državo, 
ki jo raziskujemo, spoznali 
prav vsi učenci, zato jo vsa-
ko leto poskusimo predsta-
viti s čim več različnih pod-
ročij in pri različnih pred-
metih. Spoznavamo glasbo, 

literaturo, geografske in 
zgodovinske značilnosti, 
kulinariko, likovno umet-
nost, simbole držav."
Na zaključni prireditvi ob 
dnevu Evrope se je tako v 
ponedeljek na Linhartovem 
trgu predstavilo osem šol iz 
občin Radovljica, Bled, 
Bohinj, Gorje in Jesenice pa 
tudi otroci iz vrtca Kropa in 
Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta. 
Projekt je do pred nekaj leti 
potekal pod okriljem Evrop-
ske hiše Maribor, zadnja tri 
leta pa ga organizirajo šole 
same. Kot pravi Anita Hro-
vat z OŠ Radovljica, ki 
Evropsko vas organizira 
zadnjih pet let, je zgornjego-
renjska regija ena redkih, ki 
Evropsko vas ob dnevu Evro-
pe še pripravlja.

Evropski utrip na 
Linhartovem trgu
Cilj projekta Evropska vas je spoznavati države Evropske unije in s tem spodbujati razumevanje, toleranco, solidarnost, 
spoznavanje drugih narodov in držav ter hkrati zavedanje lastne identitete, poudarjajo na Osnovni šoli A. T. Linharta 
Radovljica.

Čudovit sončen dan je v Evropsko vas na Linhartovem trgu 
privabil številne šolarje in druge obiskovalce. Šola 
gostiteljica je na svoji stojnici predstavila kulinarične, 
geografske in zgodovinske značilnosti Grčije, Estonije in 
Portugalske. / Foto: Gorazd Kavčič

Učenci so si izmislili tisoč in eno zanimivo predstavitev 
evropskih držav. / Foto: Gorazd Kavčič

Organizatorji so pripravili tudi zanimiv spremljevalni 
program. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ivanka Korošec

Dana Perič je bila rojena 21. 
septembra 1952 kot tretja od 
štirih deklet kmečkim star-
šem z domačije Pr' Pri-
mož'k na Ovsišah ali na 
Vošah, kot pravijo domači-
ni. »Moja mladost je bila 
lepa, radoživa, vesela,« pra-
vi. »Delati pa smo morale 
vsa dela, tudi moška. Tako 
sem se počutila močno, kar 
mi je prišlo še kako prav v 
življenju.« Po končani 
osemletki je zaključila šolo 
za prodajalce v Kranju, se 
zaposlila v trgovini in se 
poročila. Z možem sta na 
domačem vrtu zgradila hišo, 
rodila sta se jima dva sinova. 
Mož je bil avtomehanik, 
zadnja leta je vozil avtobus 
po celi Evropi. Pogosto je šla 
z njim na pot, skupaj sta 
videla veliko sveta, kadar pa 
je ostala doma, sta se slišala 
vsak dan, saj sta bila zelo 
povezana. Sinova sta odrasla 
in si ustvarila svoji družini, 
starejši sin drugje, mlajši pa 
doma. »Imam dva vnučka, 
vendar ju mož žal ni doča-
kal. V letu 2007 smo bili 
soočeni z najhujšim in 
novembra istega leta je 
umrl, star komaj 55 let.« 
Poročena sta bila 33 let in ob 
smrti ljubljenega moža se ji 
je sesul svet. Za njim sta 
ostali praznina in bolečina. 

Vendar je v njej začela rasti 
neznana duhovna moč in 
začele so se rojevati pesmi. 
Pesmi ljubezni do pokojne-
ga moža, narave, prigodnice. 
»Dosti ljudi izgubiš, ko osta-
neš sam. A tisti, ki odidejo, 
ti niso več pomembni in ne 
smejo biti obremenjujoči. 
Hvaležna sem, da imam ob 
sebi dobre ljudi – sestre, pri-
jatelje in znance, da sem 
lahko z njimi v solzah in 

smehu. Pogovor je še kako 
pomemben, z njim se stvari 
razčiščujejo; kakor ti beseda 
lahko oteži, tako ti lahko 
tudi polepša življenje. Kar 
daješ, to prejemaš.«
Začela je hoditi z upokojenci 
na pohode in izlete, od koder 
je prinašala različne naravne 
materiale. Iz njih je ponoči v 
kurilnici ustvarjala čudovite 
aranžmaje, kar 43 se jih je 
nabralo. Konec leta 2009 je 

v osnovni šoli na Ovsišah 
pripravila prireditev s temi 
aranžmaji in 60 pesmicami, 
ki sta jih predstavila dva 
znanca, vezni tekst pa je bra-
la sama. Literarni večer je 
lepo uspel in ji dal nova krila. 
Sodeluje na različnih kultur-
nih in literarnih prireditvah 
v okoliških krajih, vsako leto 
se predstavi tudi med ustvar-
jalci Pokrajinske zveze druš-
tev upokojencev Gorenjske. 
Na predstavitvah sama pred-
stavlja svoje pesmi. Ima lep 
glas in suveren nastop, je 
tudi bralka beril v domači 
cerkvi. 
Sedem let po moževi smrti 
je zbrala gradivo, pogum in 
finančna sredstva in v samo-
založbi izdala svoj knjižni 
prvenec. »Če ne bi bilo nje-
govega odhoda, je vprašanje, 
ali bi pesmi kdaj prišle na 
dan. Zato sem svojo pesniš-
ko zbirko tudi poimenovala 
Zapustil mi je pesmi. Letoš-
njo zimo sem začela pisati 
tudi v prozi. Pisala sem zgo-
dbe življenja, kako čutim, 
kako sprejemam in doje-
mam različne situacije ljudi, 
ki mislijo drugače. Vsako 
situacijo lahko gledaš tudi z 
druge strani.«  Navdih za 
pisanje dobiva na vsakem 
koraku, kajti "če dobro mis-
liš v srcu, se zliješ z okolico 
in ljudmi ter tako čutiš glo-
boko radost bivanja«.

Zapustil ji je pesmi
Po težki življenjski preizkušnji, izgubi soproga, je v Dani Perič zrasla nova moč in iz bolečine so se 
začele rojevati pesmi. Po izidu pesniške zbirke je začela pisati tudi prozo.

Dana Perič

Alenka Bole Vrabec

Del 48. Mednarodnega sre-
čanja PEN na Bledu so tudi 
Obrazi miru, ki odsevajo 
trenutno stanje človeka, ki 
ga do razčlovečenosti priza-
denejo vojne, brezdomstvo, 
brezizhodnost, brezčloveš-
kost, za katerega so človeka 
vredno življenje velike san-
je in obenem utopija. Casa 
de Kamna je s svojo gostol-
jubnostjo vedno bolj prepo-
znavna na kulturnem zem-
ljevidu radovljiške občine. 
Četverici različnih avtorjev 
je skupno raziskovanje lite-
rature in njen pomen v 
sodobni družbi, vsak od 
njih pa ima izrazit, uveljav-
ljen samosvoj obraz in se 
ponaša z nekaj nagradami 
in priznanji. 
Jennifer Clement je ameri-
ško-mehiška pisateljica z 
bogatim opusom, v kate-
rem posebno mesto zavze-
ma roman Molitev za ugra-
bljene. Pripoveduje o čed-
nih dekletih v zakotnem 
mehiškem podeželju, ki jih 
matere skrivajo v luknjah 
ali oblačijo v fante, da ne bi 
postale žrtve mogočne, 
pohlepne in okrutne mafi-
je, ki služi z drogami in 
prostitucijo. 
Vladimir Kopicl, pesnik, 
esejist, gledališki kritik in 
prevajalec je izdal šestnajst 
pesniških zbirk, ukvarja se 

s performansom in fil-
mom, pred nedavnim je 
postal direktor Vojvodin-
skega kulturnega instituta. 
Njegova dela preveva živa 
in ostra satira. 
Poleg pesmi, izšle so v pet-
najstih zbirkah, piše Katica 
Kulanovska tudi kratko 
prozo in je uvrščena v šte-
vilne antologije. Je članica 
Makedonske akademije 
znanosti in umetnosti, še 
posebej pa jo zanima bal-
kanska identiteta. Njena 
ljubezen je tudi umetniška 
fotografija.
Katalonec, pesnik Ricard 
Ripoll, je profesor na Uni-
versitat Autónoma v Barce-
loni in slovi kot raziskova-
lec literature. Vodil je šte-
vilne simpozije o eksperi-
mentalni literaturi, ureja 
spletno revijo Visat, še 
posebej pa so cenjena nje-
gova dela o velikih imenih 
francoske književnosti. 
Živahen pogovor z avtorji 
je vodil tržaški pesnik in 
publicist Marko Kravos, 
Likovno društvo Linhart je 
pripravilo razstavo Miros-
lava Pengala in Andreje 
Srna, Obraze miru pa je 
požlahtnil tudi mladi 
nadarjeni violinist Felipe 
Prenz Kopušar. Priložnost-
na darilca in gradiva o zna-
menitostih Dežele je pris-
pevala Knjižnica A. T. Lin-
harta Radovljica.

Obrazi miru  
v Mežnariji
Kamnogoriški literarni oder v Mežnariji je v 
četrtek gostil štiri velika literarna imena. Med 
gosti je bila tudi prva ženska predsednica 
mednarodnega PEN Jennifer Clement, izvoljena 
2015, ob njej pa še trije književniki: Vladimir 
Kopicl iz Srbije, Katica Kulanovska iz Makedonije 
in Ricard Ripoll iz Katalonije.

Urša Peternel

Pisatelj Edo Torkar, sicer 
Jeseničan, ki pa že skoraj dve 
desetletji živi v Radovljici, na 
Linhartovem trgu, kjer ima 
tudi Bukvarno, je napisal 
knjigo kratkih zgodb Srečne 
frizerke. Knjiga je izšla pri 
založbi eBesede, na 280 stra-
neh pa je objavljenih sto 
izbranih kratkih zgodbic. 
"Eno napišem v eni noči, 
največ dveh. Pišem o vsem. 
Zgodbice imajo osebno noto, 
a to ne pomeni, da s svojo 
krvjo in življenjem odgovar-
jam za vsako zapisano bese-
do. V zgodbicah ne rešujem 
svojih življenjskih proble-
mov, niso preveč zatežene, 
temveč bolj radožive. 
Pomembno mi je predvsem, 
kako so napisane," je dejal 
avtor, ki ustvarja zlasti pono-
či. Naslov knjige Srečne fri-
zerke nima globljega pome-
na, to je pač naslov ene od 
zgodbic, je odgovoril na 
vprašanje, zakaj takšen nas-
lov knjige. Tudi sicer so zgo-
dbice tako različne, da so v 
knjigi razporejene po abece-
dnem redu naslovov. "Zgod-

bice so res kratke, komaj 
katera ima več kot dve strani, 
a jih je v veliko nočeh nastalo 
kar veliko, tudi po presejava-
nju na (samo)kritičnem situ 
jih je še zmeraj ostalo več kot 
sto, dovolj za objavo v samo-
stojni knjigi. Imel sem pa 
težavo, kako naj jih razvrs-
tim, ki sem jo, lenoba stara, 

rešil na najlažji način – po 
abecedi naslovov. Bolj prep-
rosto bi bilo samo še to, da bi 
liste z zgodbicami zmečkal v 
kroglice, pretresel v škatli, 
stresel na mizo in jih potem 
objavil v takem zaporedju, 
kot bi jih odvil! Oboje zgleda 
neumno, pišmeuharsko in 
brez koncepta, in tako tudi je 

– a ima svoje prednosti. 
Zdaj, ko  je vsaka zgodbica 
ostala sama zase, ne da bi se 
mogla opreti na tisto pred in 
na tisto za sabo, šele zdaj se 
vidi, ali lahko stoji ali pade!" 
pravi avtor, ki piše tudi blog 
Obujenke, na katerem so 
bile zgodbe tudi najprej obja-
vljene.

Srečne frizerke
Edo Torkar je v knjigi z naslovom Srečne frizerke objavil sto kratkih zgodb.

Edo Torkar s svojo novo knjigo Srečne frizerke v Bukvarni na Linhartovem trgu

Osrednja regijska prireditev ob Tednu ljubiteljske kulture bo 
regijsko srečanje folklornih otroških in odraslih folklornih 
skupin, ki ga radovljiška izpostava Javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti organizira jutri, v soboto, v Festivalni dvorani 
na Bledu. V dopoldanskem času se bo od 11. ure naprej 
predstavilo sedem otroških, zvečer ob 19. uri pa sedem 
odraslih folklornih skupin z vse Gorenjske. Iz radovljiške 
občine na srečanju sodeluje starejša otroška folklorna sku-
pina Voše, ki deluje v okviru KD Podnart. Vodja skupine in 
avtorica odrske postavitve z naslovom Ta slamnat pust je 
Mojca Škofic. Srečanje spremljajo štiri strokovne spremlje-
valke, in sicer Metka Knific in Maja Miklavž Sintič za otroške 
skupine ter Klavdija Žabot in Urška Šivic za odrasle.

Srečanje folklornih skupin
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Urša Gluščič

Pred letom dni se je Andreju 
Kokotu porodila zamisel o 
Gverilski čitalnici, ki je prvič 
zaživela oktobra v radovljiški 
Kavarni Prešeren. Od takrat 
se vsi ljubitelji literature, 
ustvarjalci, predvsem pa vsi 
tisti, ki cenijo svoj materni 
jezik, srečujejo na istem mes-
tu dvakrat mesečno.
Skrb za pravilno rabo slo-
venskega jezika in ljubezen 
do literature sta bila glavno 
vodilo Andreju Kokotu pri 
snovanju projekta Gverilska 

čitalnica, ki ga izvaja znotraj 
društva Prava beseda. 
»Eden od vidikov Gverilske 
čitalnice je izobraževanje oz. 
vaje pravilnega branja proze 
in poezije, predvsem za tis-
te, ki pišejo literaturo, saj ni 
pomembno le, kako je neko 
literarno delo napisano, 
ampak tudi, kako je prebra-
no. Drugi, mogoče še 
pomembnejši vidik Gveril-
ske čitalnice pa je druženje 

med mlajšimi in starejšimi 
literarnimi ustvarjalci in lju-
bitelji literature,« je povedal 
Andrej Kokot.
V Gverilski čitalnici tako vsa-
kič znova prebirajo različne 
avtorske pesmi in pesmi dru-
gih avtorjev, kratko prozo in 
odlomke iz daljših literarnih 
del. O prebranem besedilu 
nato diskutirajo, si izmenju-
jejo mnenja in poglede ter si 
tako širijo obzorje. 
»Upam, da se nam bo v pri-
hodnji sezoni, ki se bo zače-
la konec septembra, pridru-
žil še kakšen mlad pisec, ki 

bi rad preveril svoje znanje 
oz. svoje vedenje o pisanju 
in branju literature, mogoče 
izvedel kakšno 'finto', kako 
se kaj dela, predvsem pa se 
naučil dobre interpretacije 
in v družbi enako mislečih 
skrbel za to, da bo slovenski 
jezik preživel. Če ne bomo 
na vseh ravneh skrbeli za 
slovenski jezik, potem nam 
namreč ne bo uspelo,« je še 
dodal Kokot.

Gverilska čitalnica
Skrb za rabo slovenskega jezika in ljubezen do 
literature sta bila Andreju Kokotu glavno vodilo 
pri snovanju projekta Gverilska čitalnica, ki ga 
izvaja znotraj društva Prava beseda.

19. Linhartov gledališki maraton, ki ga organizira radovljiška 
izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, se je v 
Linhartovi dvorani začel v sredo, s predstavo Reklame, seks 
in požrtija v izvedbi DPM Srednja Dobrava pod režijskim 
vodstvom Anžeta Habjana. Danes, v petek, 13. maja, bo na 
ogled predstava z naslovom Bejbe v izvedbi Gledališča 
Belanskega, dramska skupina KD R. Jedretiča Ribno pa v 
Radovljico prihaja v soboto, in sicer s predstavo Johna Pat-
ricka Opalo ima vsakdo rad. V nedeljo se bo na domačih 
odrskih deskah predstavil Linhartov oder (KUD Radovljica) 
s predstavo Jeklene magnolije. Gledališki maraton bo v 
ponedeljek zvečer zaključilo gledališče 2B Bohinj, ki bo pod 
režijskim vodstvom Darka Čudna uprizorilo predstavo T. S. 
Hansena Bomba v bordelu. Vstop na vse predstave - zače-
njajo se ob 19.30 - je prost.

Linhartov gledališki maraton

Alenka Bole Vrabec

V Galeriji Šivčeva hiša v 
Radovljici so tik pred prvo-
majskimi prazniki odprli 
veliko razstavo nemške 
sodobne keramike. Dela 17 
vrhunskih avtorjev so na 
ogled kot plod sodelovanja 
Zavoda V-oglje iz Šenčurja 
in Kereramikmuseum Wes-
terwald iz Höhr-Grenzhau-
sna ter njegovo direktorico 
Moniko Gass; začetki sode-
lovanja segajo na sedmi 
mednarodni simpozij o 
umetniški keramiki, ki sta 
ga organizirala priznana 
keramičarja Barba in Niko 
Štemberger Zupan.
 »S tem izborom sem v Slo-
venijo pripeljala dela nem-
ških keramikov in kerami-
čark, ki veljajo za prestižne 
in nagrajene ter spadajo v 
skupino kvalificiranih umet-
niških ustvarjalcev. Šest-
najst umetniških postavitev 
17 avtorjev sodobne kerami-
ke predstavlja najboljše pri-
mere nemških akademij in 
drugih študijskih smeri,« je 
pojasnila Monika Grass, ki 
upa, da bodo umetniki iz 
Nemčije in Slovenije še nap-
rej sodelovali na tako zani-
miv in spodbuden način. 
Westerwald ali zelena plju-
ča med velemestoma Fran-
kfurt in Köln, kakor mu 
pravijo, je privlačna pokra-
jina, obdana s štirimi reka-
mi, kamor se radi zatečejo 
ljudje, ko pritisne vročina. 
V kraju Höhr-Grenzhausen 

je zelo znani Keramikmu-
seum Westerwald, kjer na 
2500 kvadratnih metrih 
vidite in izveste vse o umet-
niško oblikovani glini, saj 
je pod njegovo streho naj-
večja nemška zbirka histo-
rične in sodobne keramike. 
Na štirih razstavnih nivojih 
je poleg izobraževalnega in 
raziskovalnega centra za 
keramiko, poleg stalnih 
zbirk tudi veliko gostujočih 
razstav in delavnic. V 
muzeju, kjer se vedno kaj 
dogaja, je ob kulturnih 
dogodkih veliko zanimive-
ga za posamične ciljne sku-
pine. 
Sprehod med izdelki je 
zanimiv, poživljajoč spričo 
novih pogledov: veliki in tež-
ki abstraktni predmeti, gla-
zirane vaze, kapljice v ploski 

posodi, delikatne poslikave, 
spreminjanje in analiziran-
ju ideje posode kot prototi-
pa, posebni okrasi, živali, 
človeška telesa v terakoti, 
fantazijske podobe bitij iz 
drugačnih svetov in velika 
posoda iz terre nigre, ki spo-
mni na antiko in izzove 
občudovanje. 
To je jezik, ki ga ljubitelji in 
zasvojenci s keramiko razu-
memo po vsem svetu. In 
imejte v mislih, da gre za 
najstarejši in najbolj kreati-
ven material – glino, ki 
omogoča tako čudovito 
komunikacijo. 
Gospa Monika, direktorica, 
ki je s kombijem lastnoroč-
no pripeljala razstavo in si 
na devetsto kilometrov dolgi 
poti privoščila le kratek poči-
tek, je s hudomušnim nas-

meškom povedala, da se ni 
nikoli zmotila, ko je šlo za 
to, da promovira (še) nezna-
nega keramičarja. Seveda se 
v mojem življenju vse vrti 
okoli keramike, ljubim pa 
tudi mir v neokrnjeni nara-
vi, kamor se rada podam s 
svojo družino. Seveda se 
najde tudi čas za razburljive-
ga Stephena Kinga. 
"V Sloveniji je umetnost 
ustvarjanja v keramiki v 
zadnjem desetletju v poras-
tu. Zato je gostujoča razsta-
va nemške sodobne kerami-
ke priložnost za nova spoz-
nanja in doživetja ob ogledu 
umetnin naših nemških 
kolegov," poudarja Barba 
Štembergar Zupan, vodja 
zavoda V-oglje. "Tudi to je 
način, da bogatimo svoje 
duše in se motiviramo za 
osebno rast. Ogled del 17 
izjemnih avtorjev, ki se 
predstavljajo z raznolikimi 
umetninami, je obenem 
priložnost za medsebojno 
primerjavo, za strokovne 
pogovore, druženje in mož-
nost ustvarjanja novih 
pogledov na kreativno delo 
in na uporabo gline kot 
surovine. Spoznavanje raz-
nolikosti je pomembna pot, 
ki vodi k spremembam. 
Razstava nemške sodobne 
keramike je zelo dragocena 
in lahko rečemo, da je letos 
najpomembnejši dogodek 
na področju keramične 
umetnosti v Sloveniji. Raz-
stava bo v Šivčevi hiši na 
ogled še do konca maja.

Nemška sodobna 
keramika v Šivčevi hiši
Razstava različnih izrazov, novih raziskovanj v uporabi materialov in pestrosti zanimive sodobne 
nemške keramike. Sodelovanje Galerije Šivčeva hiša z Zavodom V-oglje in Keramikmuseum 
Westerwald. 

Razstavljena umetniška dela predstavljajo kuriran izbor iz 
zbirke muzeja Keramikmuesum Westerwald. Razstavo, ki je 
na ogled do konca meseca, je odprl župan Ciril Globočnik. 
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Andrej Kokot, avtor Gverilske čitalnice, v Kavarni Prešeren, 
kjer bo naslednje srečanje prihodnji teden, 19. maja. 
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          IZLET // sobota, 21. maj 2016

Organizator izleta je  
ABC Rent a car in turizem. 
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Cena izleta:
0–6 let – brezplačno* 
6–12 let – 29 EUR 
Odrasli – 58 EUR  
* v spremstvu vsaj ene odrasle osebe. Kosilo ni vključeno.

Cena vključuje: vožnjo z muzejskim 
vlakom, animacijski program, ogled Parka 
miru, kavern in muzeja, kosilo, vodenje ter  
organizacijo izleta in DDV.

Prijave in rezervacije sprejemamo na 
Gorenjskem glasu, Bleiweisova c. 4, 
Kranj, po tel. št.: 04/201 42 41  
ali po e-pošti na: narocnine@g-glas.si.

Matjaž Klemenc

Kljub temu da smo se konec 
aprila še srečali s snegom, je 
smučarska sezona, kar se 
tiče tekmovanj, že nekaj 
časa končana. Kako si jo ti 
videl?
"Sezono lahko ocenim za 
zelo dobro. Na domačih tek-
mah sem postal državni 
prvak v veleslalomu in zma-
gal tudi v skupnem seštevku 
za Pokal Rauch Slovenije, v 
kategoriji U 16. Na pokalih 
Topolino, Pinocchio in Loka, 
ki so med največjimi svetov-
nimi tekmovanji za mlade 
kategorije, sem trikrat stopil 
na stopničke. Prvi sem bil na 
Pinocchiu, drugi na Topoli-
nu in tretji na Loki. Na vseh 
treh tekmah v slalomu. Prav 
tako smo ekipno v Kitzbühlu 
dosegli tretje mesto. Konku-
renca, kjer tekmujejo smu-
čarji do 16 let, je res močna, 
saj na teh tekmovanjih sode-
luje od trideset pa tudi do 
petinštirideset držav."

Verjetno nimajo vsi možno-
sti udeležbe na teh prestiž-
nih tekmah?
"Na teh tekmah lahko sode-
lujejo le trije smučarji iz 
vsake države. Številni današ-
nji zvezdniki so prve večje 
uspehe dosegali na teh tek-
movanjih."

Katere so uspehi pred letoš-
njo sezono, ki bi jih postavil 
v ospredje?
"Bil sem trikratni državni 
prvak v slalomu, veleslalo-
mu in kombinaciji. Na 
Pinocchiu sem bil že pred 
letošnjo sezono na stopnič-
kah, drugi in tretji v slalomu 
in veleslalomu."
 
V Sloveniji je veliko smučar-
jev, ki so bili uspešni v mla-
dih kategorijah, kasneje žal 
ne. Zakaj?
"Vsako leto je težje, dražje 
za starše. Treba je dobiti 
sponzorje, kar je v današ-
njih časih res težko. Žal jih 
veliko zaradi težav obupa. 
Tu bi omenil še pogoje za 
trening, kjer imam v mislih 
terene in dostopnost le-teh, 
še posebej za hitre discipli-
ne." 

Je začetek nakazoval, da boš 
imel tako uspešno sezono?
"Že kar nekaj časa dosegam 
dobre rezultate, tako da 
uspešna sezona ni presene-
čenje. Poleti smo opravili 
odlične treninge, bil sem 
dobro kondicijsko priprav-
ljen in tako sem tudi začel 
zimsko sezono."

Prej si omenil terene za tre-
ning.
"Tukaj bi si sposodil besede 
Janeza Šmitka: "Če primer-
jamo naše smučanje z razvi-
timi smučarskimi državami, 
je nekako tako, da imamo 
mi banjo, oni pa olimpijski 
bazen"."

Katera je tvoja najljubša dis-
ciplina?
"Letos sem bil uspešnejši v 
slalomu, čeprav tekmujem 
raje v veleslalomu. Na med-
narodnih tekmovanjih sem 
bil delno v podrejenem 
položaju tudi zato, ker že 
smučam na bolj zahtevnih 
smučeh z manjšim stran-
skim lokom. Verjamem pa, 
da se mi bo v prihodnosti to 
zagotovo obrestovalo."

Kako se spopadaš s hitrimi 
disciplinami?
"Tukaj so težava tereni. Pri 
nas jih je za trening smu-
ka in superveleslaloma 
zelo malo. Na splošno pa z 
o b e m a  d i s c i p l i n a m a 
nimam težav in se jih ne 
branim."

Je kaj strahu pri pretiranih 
hitrostih?
"Niti ne, saj so naše tekme 
na lahkih terenih. Sam sem 
letos imel možnost, da sem 
si ogledal progo v Kitzbühlu 
in se po njej tudi spusti, in 
takrat sem mnenje zelo hit-
ro spremenil."

Kakšni tereni ti odgovarjajo?
"Prisegam na strme terene 
in trde podlage."

Je pred tekmami prisotno 
kaj treme?
"Trema je bila prisotna na 
začetku kariere. Zdaj je za 
mano precej tekem in je že 
skoraj pošla. Letos sem bil v 
slalomu predtekmovalec na 
Svetovnem pokalu Vitranc, 
takrat pa seveda ni šlo brez 
treme. Sem se pa zbral in s 
progo opravil zelo dobro."

Od kdaj je smučanje nekaj 
več?
"V družini se nihče ni resno 
ukvarjal z alpskim smučan-
jem, imel pa sem pradeda 
Karla Klančnika, ki je bil odli-
čen skakalec in celo udeleže-
nec dveh olimpijad, v Oslu in 
St. Moritzu. Pri devetih letih 
sem prosil starša, da me vpi-
šeta v smučarski klub, in tako 
se je vse začelo. Sedaj smuča-
va oba z mlajšim bratom."

Že od vsega začetka si član 
Smučarskega kluba Radov-
ljica. Kdo so bili tvoji trener-
ji do sedaj?

"Prve tri mesece sem treni-
ral pri Nini Mulej, nadalje-
val pa sem pri Bojanu Kavči-
ču, pri katerem sem se nau-
čil vseh osnov. Sedanji tre-
ner je Tomi Zupanc in pod 
njegovo »komando« sem 
dosegel največje uspehe."
  
Kdo ti pripravlja smuči in 
koliko jih porabiš na sezono?
"Za smuči skrbi oče, na 
sezono pa jih porabim okoli 
šest parov."

Na katerih smučeh smučaš?
"Smučam na Elanovih smu-
čeh, saj sem velik lokalpatri-
ot. Elan je tudi moj največji 
sponzor. Omenil pa bi tudi 
Tesmasport, ki delno poskr-
bi za ostalo opremo."

Veliko odmora ne bo.
"Maja že na polno začnemo 
s kondicijskimi treningi. 
Sam se še kako dobro zave-
dam, da je to obdobje podla-
ga za na sneg."

Smučarski treningi na sne-
gu so po večini v dopoldan-
skih časih, tako da verjetno 
ni preprosto uskladiti tre-
ninga in šole.
"S tem se popolnoma strin-
jam. Letos sem v šoli manjkal 
že 600 ur, kar je skoraj polo-
vico celoletnega programa. 
Obiskujem Gimnazijo Jeseni-
ce, ker mi gredo res na roko. 
Snov, pri kateri nisem priso-
ten, potem sam nadoknadim 
in za zdaj mi gre dobro."

Preskoki iz kategorije v kate-
gorijo bodo vse težji.
"Naslednje leto me čaka pre-
skok v mladinsko sekcijo. 
Vem, da bo padec pri uvrsti-
tvah sprva velik in da bom 
moral biti precej strpen in 
vztrajen. Vseskozi bo treba 
izboljševati FIS-točke, s 
čimer si bom lahko zniževal 
v začetku zelo visoko startno 
številko. Veselim se izziva."

Kaj si želiš doseči v smuča-
nju?
"Prvi korak je nastopiti v 
svetovnem pokalu in posto-
poma izboljševati rezultate 
do najvišjih mest. Seveda si 
želim nastopiti tudi na olim-
pijskih igrah."

Veselim se izziva
Borut Božič, 15-letni član Smučarskega kluba Radovljica, je v minuli sezoni opozoril nase na 
prestižnih smučarskih tekmah, pokalih Topolino, Pinocchio in Loka, kjer se pokažejo mladi talenti.

Borut Božič

Uvod v atletsko sezono so odprli pionirke in pionirji (U-16). 
Radovljiški ekipi sta se dobro odrezali. Fantje so bili šesti, 
dekleta pa mesto nižje. Pri fantih je dvakrat na stopničke sto-
pil Žan Baškovč (prvi met kladiva, tretji suvanje krogle). Aiden 
Franko je zmagal v troskoku in bil četrti v teku na 100 m. 
Zmago je prispeval še Nace Gosnik z najdaljšim metom dis-
ka. V hoji na 3000 m je bil Luka Černe drugi, v skoku v daljino 
pa Rok Makuc tretji. Na šesto mesto sta se uvrstila Miha 
Klofutar (skok v višino) in Tadej Mencinger (met kopja). 
Urban Koložvari je zasedel sedmo mesto v teku na 300 m. 
Sedma je bila tudi štafeta 4 x 300 m v postavi Tjaš Peterlin, 
Tadej Mencinger, Miha Klofutar, Rok Makuc. Pri dekletih je 
bila od Radovljičank najbolj uspešna Patricia Šolar. Druga je 
bila v metu diska in tretja v metu kopja. Na drugo stopničko 
sta stopila Lea Holc (troskok) in Neža Fister (suvanje krogle). 
Neža je bila še osma v metu kladiva. Kaja Rupar je bila tretja 
v hoji na 3000 m. Lucija Medja je bila peta v teku na 2000 m, 
Nika Šimnic sedma v skoku v daljino, Nika Vereš deveta v 
teku na 100 m, Ana Vogelnik pa deseta v skoku v višino. Šta-
feta na 4 x 300 m v postavi Eva Maier, Pia Holc, Petra Grilc, 
Pia Zalokar je bila sedma, štafeta 4 x 100 m v postavi Nika 
Vereš, Nina Šimnic, Eva Maier in Lea Holc pa osma.

Atletika

Ekipno atletsko prvenstvo za selekciji U-16

Jutri in v nedeljo bo na leškem nogometnem igrišču živah-
no. V ospredju ne bodo nogometne selekcije, ki se borijo za 
točke. Mladi nogometaši bodo tisti, ki se bodo borili za tur-
nirsko zmago oz. čim boljša mesta. Jutri se bosta predstavi-
li selekciji U-12 in mlajši ter U-10. Na turnirju U-10 sodeluje 
petnajst ekip, Leščani s tremi ekipami, na turnirju za katego-
rijo U-12 in mlajši pa bo sodelovalo osem ekip. V nedeljo 
bodo igrišče »preplavili« še kategoriji letnik 2007 in mlajše 
ter selekcija U-13 in mlajši. Pri letniku 2007 in mlajši nasto-
pa petnajst ekip, od tega dve leški. V kategoriji U-13 in mlaj-
ši se bo za pokal borilo osem ekip.

Nogomet

Dva dni v znaku mladih nogometašev

Na evropskem prvenstvu na Portugalskem za invalide je 
nase z dvema medaljama opozoril Darko Đurič. Uvodno 
medaljo si je priplaval na 100 m prosto, ko je osvojil drugo 
mesto. Da je v dobri formi, je potrdil na 200 m prosto, ko je 
v finalu v cilj priplaval kot tretje uvrščeni. Darko je plaval še 
v dveh disciplinah. Na 50 m delfin je bil šesti, na 50 m pro-
sto pa peti. »Na 50 m prosto se je čutila utrujenost z disci-
pline 200 m prosto. 50 m prosto je začel z malo previsoko 
frekvenco, kar se mu je na koncu maščevalo, saj je bila kon-
kurenca zelo izenačena. Sama ocena za prvenstvo in rezul-
tate, ki jih je odplaval, je odlično, seveda pa je tudi še nekaj 
prostora za izboljšave,« je nastop Darka na prvenstvu ocenil 
njegov trener Alen Kramar. Letos so na sporedu paraolim-
pijske igre in Darko je že sedaj nakazal, da v Riu velja z njim 
resno računati.

Plavanje

Darko Đurič do dveh medalj

V prvi Moški prstomet ligi je zanimivo in izenačeno tako v 
boju za prvaka kot za obstanek. 1. moška liga po 7. kolih: 1. 
Kamna Gorica-Talenti 12, 2. Senica 12, 3. K-Print 11, 4. Jeseni-
ce 10, 5. Begunje-Cifra 9, 6. Mišo tim 9, 7. Veseli Gorjanci 9, 
8. Flinger 6, 9. ŠDP Lesce 5, 10. Struževske korenine 5, 11. 
Dvojčki 4, 12. Podnart 2, 13. No name 2, 14. Restavracija cen-
ter Lesce 2. Lestvica v 1. ženski ligi po 7. kolu: 1. Kamna Gori-
ca 12, 2. K-Print 11, 3. Ločanke 10, 4. Cifra 8, 5. Podnart 7, 6. 
DU Škofja Loka 4, 7. DU Šenčur 3, 8. DU Kranj 1. V 1. gorenj-
ski ligi je lestvica po 9. kolih naslednja: 1. Senica I 15, 2. Rok-
ce 12, 3. Marin Kranj 10, 4. Ribiči I 9, 5. Skledarji Ljubno 9, 6. 
Stari lisjaki 8, 7. Šenčur 5, 8. Ribiči II 3, 9. Kropa-Macola 1.

Prstomet

Zanimivo na vrhu in na dnu

Ob 8.53 odhod muzejskega vlaka z Jesenic mimo Bleda (9.00) 
in Bohinjske Bistrice (9.44), skozi tunel v dolino reke Bače in 
čudovite Soče, proti Solkanu, kjer izstopimo. Vožnja po Bohin-
jski progi je prav gotovo posebno doživetje. Za vzdušje skrbijo 
vodniki in animatorji. V sestavi vlaka pa je tudi vagon, kjer se 
lahko okrepčamo. Po izstopu z vlaka se odpravimo na planinski 
izlet na razgledni Sabotin (609 m), na pobočjih katerega so bili 
v boje na soški fronti vključeni pripadniki 22 narodov. Sabotin 
je zadnji alpski in prvi mediteranski hrib, s katerega se odpirajo 
osupljivi razgledi na dolino Soče, Julijske Alpe, Vipavsko dolino, 
Trnovsko in Banjško planoto, na Sveto Goro in Briške griče. Na 
vrhu si bomo ogledali kaverne in muzej v Parku miru. Po ogledu 
bo odlično kosilo, nato pa povratek na železniško postajo. Odhod 
vlaka z Goriške po Bohinjski progi in prihod na Bled ob 19. uri ter 
na Jesenice ob 19.37.

Prisrčno vabljeni! 
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Za podrobne informacije obiščite vaš najbližji salon ali www.lip-bled.si!

Hišni sejem

do 12% popust ob nakupu  
izbranih izdelkov
•	notranjih	in	vhodnih	vrat

•	pohištva	iz	masivnega	lesa

•	lesenih	oken	in	balkonskih	vrat

•	parketov, laminatov,	kljuk

•	opažnih	plošč

Le v maju 2016 - 
mesecu ugodnosti, popustov in novosti!

*v
 z

go
ra

j n
av

ed
en

i p
op

us
t j

e 
vk

lju
če

n 
do

 1
2%

 a
kc

ijs
ki

 p
op

us
t n

a 
izb

ra
ne

 iz
de

lk
e.

 P
op

us
t v

el
ja

 m
ed

 5
. i

n 
21

. m
aj

em
; o

m
og

oč
am

o 
tu

di
 d

od
at

ni
 5

%
 p

op
us

t z
a 

10
0%

 g
ot

ov
in

sk
o 

pr
ed

pl
ač

ilo
 o

b 
na

ro
či

lu
 iz

de
lk

ov
. P

op
us

ti 
se

 m
ed

 s
eb

oj
 n

e 
se

št
ev

aj
o 

in
 n

e 
ve

lja
jo

 z
a 

izd
el

ke
 v

kl
ju

če
ne

 v
 d

ru
ge

 a
kc

ije
 L

IP
 B

LE
D 

v 
Sl

ov
en

iji.

prodajni saloni Lip bLed / 		BLED	-	Industrijski	prodajni	center,	T.	031	346	857	/
KRANJ	-	Šenčur	/	CUBIS	center,	T.	051	641	242	

Marjana Ahačič

Štirideset otrok in mladih iz 
petih gorenjskih ustanov – 
OŠ Helene Puhar, OŠ Anto-
na Janše, CUDV Matevža 
Langusa Radovljica, Sožitje 
VDC Kamnik In Sožitje 
Radovljica – se je konec 
aprila udeležilo tekmovanja 
MATP, ki so ga tokrat prip-
ravili na radovljiški Osnovni 
šoli Antona Janše. Gre za 
program v okviru specialne 
olimpijade, namenjen vsem 
tistim, ki zaradi težjih in 
težkih kombiniranih motenj 
ne zmorejo udejstvovanja v 
športih, ki zahtevajo razu-
mevanje navodil, samostoj-
nost pri izvedbi aktivnosti in 
poznavanje pravil, je pove-
dala učiteljica Nataša Mod-
rič, ki je bila tokrat pristojna 
za organizacijo srečanja.
Udeleženci so se preizkusili 
na šestih postajah: v hoji, pla-
zenju ali vožnji z vozičkom 
skozi tunel, mimo trakov in 
ovire, v udarjanju balonov, 
podiranju kegljev, metih na 

koš, brcanju žoge na gol ter v 
slalomu z vozičkom oziroma 
hoji med količki z upošteva-
njem prometnih znakov. 
"Zelo pomembno je, da tek-
movanja omogočimo tudi 
otrokom in mladini z večjimi 
razvojnimi težavami, ki tako 
lahko pokažejo gibalne spo-
sobnosti, ki so jih razvili z 
vsakodnevnimi treningi in 
terapijami," je poudarila rav-
nateljica šole gostiteljice Jele-
na Horvat, ki je še dejala, da v 
šoli in v okviru specialne 
olimpijade spodbujajo vse 
vrste aktivnosti, izmenjave 
izkušenj in druženja, ki jih 
tovrstna srečanja prinašajo. 
"Naš cilj je, da gibanje posta-
ne način življenja."
Ime tekmovanja – kratica 
MATP – izhaja iz ameriške-
ga poimenovanja Motor 
Activities Training Program, 
saj so program kot dodatek 
športom specialne olimpija-
de zasnovali v ZDA, od koder 
se je v devetdesetih letih raz-
širil v Evropo, pri nas pa ga 
razvijajo do leta 2000.

Gibanje kot način 
življenja
V premagovanju ovir in metanju na koš, 
podiranju kegljev in udarjanju balonov se je na 
trinajstih regijskih igrah MATP, ki jih je tokrat 
organizirala OŠ Antona Janše Radovljica, 
pomerilo štirideset otrok in mladih.

Z zmago v gosteh proti Arcont Radgoni so radovljiški roko-
metaši zaključili sezono v 2. Ligi. Kakšen je izkupiček? Ligo 
so končali na predzadnjem, osmem mestu s 7 točkami. 
Zabeležili so tri zmage (dvakrat Arcont Radgona, Cerklje), en 
remi (Pomurje) in dvanajst porazov. Po dvakrat so izgubili z 
rudarjem, Ajdovščino, Jadranom Hrpelje, Veliko Nedeljo in 
Metliko. En poraz so doživeli proti Cerkljam in Pomurju. Že 
res, da si je ta mlada ekipa že nabrala nekaj izkušenj v članski 
ligi. Za piko na i manjka še izkušnja več in verjamemo, da se 
bodo čez leto, dve, borili za pozicije v zgornjem delu 2. lige.

Rokomet

Zmaga za konec sezone

V Turnišču so se strelci merili na zadnji tekmi za državno 
prvenstvo. Od radovljiških kadetov je bil Patrik Fister triin-
dvajseti, Žan Bohinc petintrideseti in Oskar Šubic enainšti-
rideseti. Ekipno so zasedli peto mesto.

Streljanje

Zadnja tekma v sezoni z zračno puško

Matjaž Klemenc

Za člansko ekipo je že 
domača tekma z Ilirijo. 
Pred tem so Leščani doma 
remizirali z ekipo Žiri. 
Končni rezultat je bil 1:1. 
Slabše so se odrezali v gos-
teh. V Komendi so izgubili 

s 3:1. Dve tekmi sta tudi za 
»prvoligaško« ekipo U-15. 
V zaostali tekmi so se v 
gosteh razšli z ekipo Ajdov-
ščina Vipava z rezultatom 
1:1. 
Zelo pomembno zmago v 
boju za obstanek so zabele-
žili prejšnjo soboto z ekipo 

Dekani, ko so slavili mini-
malno zmago 1:0. Po 23. 
kolih so dvanajsti z 18 toč-
kami. Mladinci in kadeti so 
solidno odigrali zadnje tri 
tekme. Mladinci so izgubili 
z Jadranom Dekani s 4:1 in 
igrali neodločeno z Ivančno 
Gorico 1:1. V edini domači 

tekmi so s 4:1 premagali 
Brda. Kadeti so bili še boljši. 
V Dekanih so iztržili točko, 
rezultat je bil 1:1, v Ivančni 
Gorici pa so zmagali z 2:0. 
Z Brdi so doma igrali 1:1. Na 
skupni lestvici vodi Ilirija s 
102 točkama. Leščani so 
osmi s 53 točkami.

Pomembna zmaga selekcije U-15
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Zanimivosti

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

Barve: oranžna, rumena, modra

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

Barva: rumena

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

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

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

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

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

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

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

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

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

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

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

www.komunala-radovljica.si

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

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

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

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

Mislimo zeleno!

Nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (v nadaljevanju: GJS) v občini Radovljica 
veljajo od 1. aprila 2016. Cene samih storitev so večinoma 
ostale na podobni ravni, medtem ko so se povišale cene 
omrežnine oziroma najema javne infrastrukture. 

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode

Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo visoko stopnjo 
kakovosti storitev oskrbe s pitno vodo in ravnanja z 
odpadnimi vodami. Novozgrajena infrastruktura je vpli-
vala na povečanje premoženja Občine Radovljica, kar 
se je v letu 2016 odrazilo v večjih stroških najemnine 
komunalne infrastrukture. To je posledično vplivalo na 
višino omrežnine infrastrukture, ki je strošek uporabni-
kov v okviru zaračunanih komunalnih storitev.

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz variabilnega dela 
- vodarine in fiksnega dela - omrežnine. Vodarino uporabni-
kom zaračunavamo glede na dobavljeno količino pitne vode 
v kubičnih metrih. Cena vodarine, v katero so vključeni stro-
ški, povezani z izvajanjem storitev GJS oskrbe s pitno vodo 
ter stroški vodnega povračila, ostaja nespremenjena.

Omrežnina oskrbe s pitno vodo se zaračunava glede na 
zmogljivost vodovodnega priključka, kar je določeno s pre-
merom vodomera v milimetrih (DN) in izraženo s faktorjem 
omrežnine. V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški 
najema in zavarovanja infrastrukture, ki je potrebna za izva-
janje javne oskrbe s pitno vodo. 

Tudi cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena 
iz variabilnega dela – storitev odvajanja in čiščenja ter fiksne-
ga dela - omrežnina odvajanje in omrežnina čiščenje. 

Osnova za obračun storitev odvajanja in čiščenja odpad-
nih vod je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubič-
nih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem 
storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Storitve 
odvajanja odpadne vode po kanalizaciji ostajajo nespre-
menjene, cene storitev čiščenja odpadne vode – kanaliza-
cija in ravnanja z greznicami pa so se nekoliko znižale.

Storitve ravnanja z odpadki
Storitve ravnanja z odpadki se po uredbi obračunavajo glede 
na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in 
biološke odpadke ter glede na pogostost odvoza posamez-
nega zabojnika. Mešane komunalne odpadke odvažamo 
vsak drugi teden, biološke pa tedensko. Na ceno, ki jo pla-
čajo uporabniki, ki živijo v blokih ali večstanovanjskih hišah, 
poleg velikosti zabojnika in števila praznjenj vpliva še število 
oseb v gospodinjstvu ali drugo merilo, ki so ga določili upo-
rabniki ter upravljavec večstanovanjskega objekta.

Na področju ravnanja z odpadki je na spremembe cen naj-
bolj vplivala sprememba pogojev obdelave in odlaganja 
mešanih komunalnih odpadkov s 1. 1. 2016. 

Manj odpadkov gre na odlagališče, nižji so stroški odla-
ganja. Z doslednim ločevanjem smo že več let uspešni 
pri zmanjševanju količine odloženih odpadkov na odla-
gališče. Ceno storitve odlaganja mešanih komunalnih 
odpadkov smo zato lahko znižali, ceno storitve zbira-
nja mešanih komunalnih odpadkov pa ohranili na ena-
ki ravni. Nižji stroški prevzema in obdelave bioloških 
odpadkov so vplivali na pocenitev storitve zbiranja 
bioloških odpadkov.

Zahtevana višja raven obdelave mešanih komunalnih odpad-
kov pred odlaganjem na odlagališču Mala Mežakla pogoju-
je povečanje stroškov obdelave in višjo ceno storitve. Višja 
raven (in vrednost) javne infrastrukture je vplivala na ceno 
najema javne infrastrukture. 

Cenik storitev je objavljen na www.komunala-radovljica.si. 

Cilj Komunale Radovljica je izpolnjevanje pričakovanj upo-
rabnikov, zato si prizadevamo za optimalno razmerje med 
kakovostjo in ceno storitev. Ocena zadovoljstva uporabnikov 
v letu 2015 je na najvišji ravni doslej, kar nam daje potrditev, 
da delujemo v pravi smeri.

Cena višje ravni storitev
Velik obseg vlaganj v komunalno infrastrukturo, predvsem na širšem območju Krope in Begunj, je pomem-
bno vplival na raven oskrbe s pitno vodo ter na odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Obseg novozgrajene-
ga vodovoda in kanalizacije v občini Radovljica je bil v letih 2014 in 2015 največji v zadnjih desetih letih. 
Višja raven storitev seveda vpliva tudi na ceno storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Povezovalni vodovod Hraše-Ledevnica bo pomembno 
vplival na kakovost pitne vode

Ivanka Korošec

Kulturni dnevi, šolski prazni-
ki in druga praznovanja so 
pomemben del dejavnosti te 
šole. Z njimi želijo v učencih 
razviti zavest in odnos do 
sprememb v naravi, izročila 
kulturne dediščine in soobli-
kovanja šole kot socialnega 
organizma. Razredničarke so 
predstavile delo in vsebine 
pouka posameznega razreda, 
potem pa so se odvijale dekla-
macije, petje, plesi, matema-
tične in ritmične igre, kjer so 
učenci pogumno, ubrano in 
nasmejano predstavili, kaj 
vse so se naučili. Na odru so 
jim prav prišli pisano pleteni 
etuiji za flavte, ki jih izdeluje-

jo pri ročnih delih v 3. razre-
du, in kape, ki jih pletejo v 4. 
razredu. Sledile so točke v 
nemščini in angleščini, saj se 
oba tuja jezika učijo od prve-
ga razreda dalje. Manjkali 
niso niti zapleteni lomilci 
jezika (TongueTwisters) in 
zanimive pesmi o poklicih, ki 
so jih peli in deklamirali v 
nemščini, hkrati pa jih pona-
zorili z gibanjem.
Na koncu so poslušalci toplo 
zaploskali vsem nastopajo-
čim, ki so z zelenim Jurijem 
vred zapeli in zaplesali Lepo 
Anko. Zahvalo in vse prizna-
nje prizadevnim učiteljicam 
je izrekel Tine Kralj v imenu 
vseh staršev, starih staršev in 
drugih poslušalcev.

Pomladni praznik

Etuije za flavte so si spletli sami. / Foto: Iztok Zupan

Marjana Ahačič

Dnevi gledališča in glasbe 
2016 so organizatorji poi-
menovali že tretji Festival 
gledališča v Kropi, ki se bo 
začel 10. junija in trajal vse 
do 1. julija. Letošnjo priredi-
tev zaznamujejo predvsem 
komedije, vstopnine ne bo.
"Letošnja izvedba festivala 
je nastajala z željo po čim 
večji raznolikosti kulturne 
ponudbe. Izkušnje preteklih 
let nas učijo, da je število 
obiskovalcev odvisno prav 
od kvalitete in kar najbolj 
raznovrstnega izbora dogod-
kov. Trudimo se, da bi zado-
voljili okuse in želje kar naj-
širšega kroga ljubiteljev kul-
ture in umetnosti," pravita 
umetniški vodja Rok Andres 
in Anže Habjan, gonilna 
sila in idejni oče festivala, ki 
ga organizira kulturno druš-
tvo iz Krope. Letošnji festi-
val, pravi, bo v večjem delu 

pretežno obarvan s komedi-
jami. "Festival se obrača k 
vsem generacijam, nastopa-
jo otroci, mladi, odrasli in 
starejši in prav vsem tem 
skupinam je program name-
njen, vsak mora najti kaj 
zase. Usmeritev je preprosta 
– v program uvrščamo ama-
terske in polprofesionalne 
skupine, ki se kulturno 
udejstvujejo na višji ravni. 
Prvi namen je prav gotovo 
predstaviti lokalni publiki 
dejavnost od drugod pa tudi 
izmenjava mnenj, pogledov 
in načinov dela. Drugi pa 
omogočiti gostovanja izven 
domačih krajev vsem skupi-
nam, ki rade in pogosto gos-
tujejo, pa tudi onim, ki tega 
ne počnejo oz. za to nimajo 
možnosti. Obenem pa utrdi-
ti položaj domačih kultur-
nih deležnikov, ki z vsako-
letnimi nastopi na festivalu 
ohranjajo kondicijo in stik z 
domačim občinstvom."

Festival gledališča

Lanska predstava Pej no hodiče past v izvedbi domače 
dramske skupine iz Krope. / Foto: Arhiv Festivala gledališča

Marjana Ahačič

Center arhitekture v dneh 
pred obletnico rojstva arhi-
tekta Ivana Vurnika poziva 
javnost, da jim pomaga pri 
zbiranju informacij o delih 
njegove soproge Helene 
Kottler Vurnik v zasebni ali 
javni lasti. "Naslednje leto 

Narodna galerija v sodelova-
nju s Centrom arhitekture 
pripravlja razstavo, ki bo 
predstavila likovni opus sli-
karke Helene Kottler Vur-
nik. Veseli bomo, če bomo 
lahko skupaj dopolnili sez-
nam njenih del," je v imenu 
Centra povedala Barbara 
Viki Šubic. Slovenska jav-

nost Heleno Kottler Vurnik 
najbolj pozna po poslikavi 
na stavbi nekdanje Zadruž-
ne gospodarske banke na 
Miklošičevi v Ljubljani. 
Helena Kottler Vurnik se je 
z arhitektom Ivanom Vurni-
kom poročila leta 1913. Leta 
1915 se je z možem preselila 
v Radovljico, štiri leta kasne-

je pa sta odšla v Ljubljano. 
Helena Kottler Vurnik je 
bila po rodu Dunajčanka. 
Sodelovala je pri moževem 
raziskovanju in ustvarjanju 
tipične slovenske arhitektu-
re. Ukvarjala se je tudi s 
stenskimi slikami ter delala 
vinjete za različne revije in 
knjižno opremo.

Kje vse so dela Helene Kottler Vurnik?
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 Prijavite se na kmečko  
 ohcet v Bohinju!

Prijavnica za kmečko ohcet
(Podatke vpisujte čez besedilo v sivih okenčkih)

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna pri- 

reditev, ki jo že dolga leta organizira Turistično 

društvo Bohinj in prikazuje stare življenjske nava-

de Bohinjcev. 

Pare, ki se želijo poročiti na tradicionalen način vabimo, 

da sodelujejo v izboru za poročni par na Kmečki ohceti. 

Poroka bo potekala v soboto, 30.7.2016 ob 19.30 uri. 
V kolikor bo par želel imeti civilno poroko v Bohinju ta 

dan, se bo izvedla v popoldanskem času. Par bo oblečen 

v narodni noši, po poroki bo veselica z ansamblom. 

Za hrano in pijačo določenega števila svatov bo poskr-

bljeno. Mladoporočenca bosta prejela več lepih daril, 

kot sta prstana, potovanje, najem apartmajev v Bohinju, 

razne športne dejavnosti, obiskala bosta vse lepote Bo-

hinja in še kaj!

Izpolnjeno prijavnico pošljite na TD Bohinj, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero 

najkasneje do torka, 24.5.2016. Razpis je objavljen tudi na www.bohinj-info.com

Pozor!   Ker bo potekala poroka po starem, se bosta morala naučiti 

nekaj besedila (a ne veliko).

Izkoristite edinstveno priložnost za poroko 

in dobro zabavo, korajža velja!

13. maja
19. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 17. uri: URŠKA (CUDV 
Radovljica), Linhartova dvorana Radovljica

19. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: BEJBE (KD 
Bohinjska Bela), Linhartova dvorana Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19. uri: HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, Gostilna 
in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

14. maja
KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA od 10. do 12. ure: KUHAR-
SKA DELAVNICA ZA OTROKE, Vila Podvin*

19. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: OPALO IMA 
VSAK RAD (KD Jurija Jedretiča Ribno), Linhartova dvorana Radovljica

15. maja
19. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: JEKLENE MAG-
NOLIJE (KUD Radovljica), Linhartova dvorana Radovljica

16. maja
ZA DOJENČKE ob 10. uri: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

MUZEJSKI VEČER ob 18. uri: EKONOMIKA MUZEJEV, Občina Rado-
vljica

19. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: BOMBA V BOR-
DELU (2B Bohinj), Linhartova dvorana Radovljica

17. maja
DELAVNICA ob 17. uri: ŽEBLJIČKI IN NITKE, projekcijska soba 
Muzejev radovljiške občine (vhod skozi Čebelarski muzej), Radovljica

PREDAVANJE ob 19.30: AHILOVE PETE EVOLUCIJE, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

18. maja
MEDNARODNI DAN MUZEJEV, brezplačen ogled zbirk v petih eno-
tah Muzejev radovljiške občine

POGOVOR in FILM ob 19.30: BOGDANOM OSOLNIK, Knjižnica A. 
T. Linharta Radovljica

19. maja
GLASBA ob 18.30: JAVNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE 
AVSENIK, Begunje na Gorenjskem

GVERILSKA ČITALNICA ob 19. uri: ZAIGRAJMO PESNIKE, Kavarna 
Prešeren, Radovljica

20. maja
DOBRODELNO-ŠPORTNA PRIREDITEV ob 16. uri: RADOVLJICA 
OTROKOM, športne delavnice v OŠ A. T. Linharta in okoliških igriš-
čih

DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADE ob 17. uri: ARHITEKTURNE 
DELAVNICE, IGRIVA ARHITEKTURA, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19. uri: IGOR IN ZLATI ZVOKI, Gostilna in 
restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

21. maja
PUSTOGRAJSKE DOGODIVŠČINE ob 10. uri: IZMENJAVA OBLA-
ČIL, Gasilski dom Lancovo

GLASBENI VEČER ob 19. uri: GORENJSKI KVINTET, Gostilna in res-
tavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

13. maja – 3. junija
23. maja

ZA DOJENČKE ob 10. uri: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

24. maja
PREDSTAVITEV KNJIGE ob 19.30: ZELIŠČAR NA SPREHODU, Knjiž-
nica A. T. Linharta Radovljica

25. maja
GLASBENI VEČER ob 19. uri: VESELI BEGUNJČANI, Gostilna in res-
tavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

26. maja
PREDSTAVA ZA OTROKE ob 17. uri: TOVARNA MILNIH MEHURČ-
KOV, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

27. maja
GLASBENI VEČER ob 19. uri: HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, Gostilna 
in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

28. maja
KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA od 9. do 15. ure: KUHARSKA 
DELAVNICA ZA LJUBITELJE KUHANJA, Vila Podvin*

MEDNARODNI FESTIVAL KERAMIKE od 10. do 19. ure: TRŽNI 
DAN KERAMIKE, LONČARSKE DELAVNICE ZA OTROKE, GLASBE-
NI PROGRAM, Linhartov trg, Radovljica

29. maja
PRAZNOVANJE od 12. do 17. ure: Tretja OBLETNICA VILE PODVIN, 
Vila Podvin

30. maja
ZA DOJENČKE ob 10. uri: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

31. maja
GLEDALIŠČE ob 19.30: SAMOOKLICANI OSEBNI SVETOVALEC, 
absurdna drama v trinajstih slikah, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

1. junija
ODPRTJE RAZSTAVE ob 19. uri: VURNIKOVA KOLONIJA V MARI-
BORU, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19. uri: GORENJSKI KVINTET, Gostilna in res-
tavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem

3. junija
KOLESARJENJE ob 9.30: KOLESARSKI PRAZNIK V RADOVLJICI, 
(praznovanje 70-letnice Društva upokojencev Radovljica), za lokacijo 
kontaktirajte: radovljica.upo@gmail.com

GLASBENI VEČER ob 19. uri: HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, Gostilna 
in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

 
 
Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Več informacij o posameznih prireditvah je na 
voljo na spletni strani www.radolca.si/kaj-po-
ceti/ ali na spletnem portalu http://www.moja-
obcina.si/radovljica/. Dogodke za objavo v 
napovedniku objavite na portalu www.mojaob-
cina.si/radovljica/. Za tedensko obveščanje o 
dogodkih se prijavite na naš elektronski nas-
lov. Organizatorji prireditev si pridržujejo pra-
vico do spremembe programa.

Marjana Ahačič

Letos mineva 132 let od Vur-
nikovega rojstva, Krajevna 
skupnost Radovljica pa 
sodelovanju s Centrom arhi-
tekture tudi tokrat pripravlja 
sklop dogodkov v počastitev 
te obletnice in krajevnega 
praznika, ki je posvečen 
prav spominu na Vurnikovo 
rojstvo. Osrednja dogodka 
praznovanja bosta odprtje 
razstave z naslovom Vurni-
kova kolonija v Mariboru – 
inspiracija za načrtovanje 
sodobnih sosesk v Galeriji 
Šivčeva hiša in recital poezi-
je Toneta Pavčka – O trti, 
oljki in ženi ... na vrtu gostil-
ne Kunstelj v sredo, 1. juni-
ja. Razstava je nastala v 
sodelovanju Centra arhitek-
ture in Fakultete za gradbe-
ništvo, prometno inženirs-
tvo in arhitekturo Univerze 
v Mariboru (FGPA), pod 
vodstvom profesorja Uroša 
Lobnika. Predstavila bo vpliv 
Vurnikove kolonije v Mari-
boru na načrtovanje sodob-
nih sosesk in izzivov trajno-
stnega urbanističnega in 
arhitekturnega oblikovanja 
skozi dela študentov arhite-
kture. Na ogled bo do konca 
meseca. Recital na vrtu gos-
tilne Kunstelj pripravljajo 

KUD Radovljica – Linhartov 
oder in koncertni harmoni-
kar Gašper Primožič; režija 
in izbor sta delo Alenke Bole 
Vrabec. V primeru dežja bo 
recital v gostilni. V okvir 
praznovanja sodi tudi nas-
top učencev 6. in 8. razreda 
Glasbene šole Radovljica v 
četrtek, 2. junija. Koncert bo 
v dvorani glasbene šole. V 
soboto, 11. junija pa lahko 
odidete na Vurnikovo pot 
2016. "Gre za izjemno zani-
mivo potovanje po sledeh 
dediščine zakoncev Vurnik 
ter arhitekta Maksa Fabiani-
ja, katerega 150. obletnico 
rojstva smo praznovali lan-
sko leto. Potovali bomo iz 
Radovljice vse do Trsta in 
Štanjela, kjer si bomo ogle-
dali nekaj najbolj znanih 
del. Za zaključek si bomo v 
Slovenskem narodnem gle-
dališču SNG Nova Gorica 
ogledali še predstavo Fabia-
ni – umetnost bivanja. Na 
potovanju nas bosta sprem-
ljala kustos Narodne galerije 
dr. Andrej Smrekar in arhi-
tekt Robert Potokar," je v 
imenu organizatorjev pove-
dala Barbara Viki Šubic. Pri-
jave na izlet sprejemajo v 
Turistično-informacijskem 
centru (TIC) in na info@
centerarhitkture.org. 

Vurnikovi dnevi
Prireditev Vurnikovi dnevi vsako leto obeležuje 
spomin na arhitekta Ivana Vurnika, Radovljičana, 
ki se je rodil 1. junija 1884, v Radovljici preživel 
del svojega življenja in tu leta 1971 tudi umrl. 

V okviru Vurnikovih dni bo Center arhitekture v osnovnih 
šolah radovljiške občine pripravil delavnice, na katerih 
bodo mlade seznanili z delom znamenitega rojaka. 
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Urša Gluščič

Reku »Za vsako bolezen 
rož'ca raste« pritrjuje vzgoji-
teljica leškega vrtca Branka 
Slapar, ki svoje znanje o 
zdravilnih učinkih rastlin 
prenaša na otroke, sodelav-
ke, starše in stare starše. 
Tudi letos so v leškem vrtcu 
pod mentorstvom Slaparje-
ve izdelali zeliščna mazila in 
olja, ki imajo zdravilne učin-
ke, čaje iz plodov, ki so jih 
otroci v okolici vrtca nabrali 
sami, različne sadne sirupe 
in čemažev pesto. 
»Lansko leto smo se odloči-
li, da bomo tisto, kar skupaj 
z otroki preko leta pridela-
mo na vrtu vrtca in njegovi 
okolici, uporabili pri izdela-
vi različnih zeliščnih izdel-
kov. Želeli smo namreč, da 
bi bili naših pridelkov oz. 
izdelkov iz pridelkov poleg 
otrok deležni tudi starši in 
prijatelji vrtca. Lani smo v 
poletnih mesecih te izdelke 
združili v tržnico, ki smo jo 
postavili zunaj pred vrtcem, 
kar bomo storili tudi letos. 
Poudariti moram, da kljub 
temu, da tržnice letos še 
nismo postavili, so zeliščni 
pripravki že izdelani in dos-
topni v vrtcu,« je povedala 
vzgojiteljica vrtca Lesce 
Branka Slapar.
Slaparjeva je s svojim znan-
jem in s starimi recepti patra 
Simona Ašiča tudi letos pri-
delke že uporabila za izdela-
vo »zdravil domače lekarne 
vrtca Lesce«. Otroci so sku-
paj z vzgojiteljicami izdel-
kom dodali unikatne ročno 
izdelane škatlice in košarice, 
na vsak izdelek pa prilepili 
tudi oznako vrtca Lesce. 
»Z otroki skupaj naberemo 
največ čaja, zato je zelo veli-
ko izdelkov ravno takšnih. 
Vsaka rožica raste ob dolo-
čenem času in marca smo 
nabirali lapuh. Ko nabere-
mo plodove, vzamem veliko 
posodo in skupaj zmešamo 
mešanico čaja ter se nauči-
mo, katero bolezen ta meša-
nica pozdravi. Iz orehov, ki 
jih prinesejo starši, naredim 
orehovo olje, iz rožmarina, 
ki nam zraste na vrtu, pa 
mazilo. Posejemo ogromno 
ognjiča, ki ga potem otroci 
potrgajo, iz njega pa naredi-
mo ognjičevo mazilo in olje. 
Poleg vsega tega smo letos 
pripravili tudi regratov 
sirup, vršičkov med, mazilo 
iz divjega kostanja, ognjiče-
vo olje, čemažev pesto, sad-
ne sirupe in podobne narav-
ne izdelke,« je na kratko 
predstavila zeliščno tržnico 
Branka Slapar.

Otroci se torej že ob pridelavi 
zelišč in sadja ter nabiranju 
raznih plodov seznanjajo z 
njihovo podobo, preko izde-

lave »zdravil domače lekarne 
vrtca« pa spoznajo tudi nji-
hove zdravilne učinke in jih 
skupaj s starši uporabijo.

Domača lekarna  
v leškem vrtcu
Zaposlene strokovne delavke v vrtcu Lesce se s podporo vodstva 
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in leških kuharic ter pod 
mentorstvom vzgojiteljice Branke Slapar zadnja leta trudijo otrokom v  
vrtcu skozi izkušnjo prikazati, kako poteka vzgajanje rastlin. Tudi letos  
so iz pridelkov naredili zeliščna mazila, olja, čaje, sadne sirupe … in jih 
združili v tržnico.

Otroci so skupaj z vzgojiteljicami pripravili šabeso.

Letos so že izdelali naraven čemažev pesto.

Vzgojiteljica Branka Slapar in prva zeliščna tržnica belih 
čarovnic leškega vrtca.

Marjana Ahačič

Šolski sklad, ki ga že šesto 
leto vodi učiteljica telovadbe 
Darja Pagon, je doslej v spo-
mladanskem času organizi-
ral dobrodelne koncerte, na 
katerih so se predstavili 
učenci in gostje, tokrat pa so 
se odločili, da bo prireditev 
športno obarvana. "K sodelo-
vanju smo povabili klube, 
društva in posameznike, ki 
delajo z otroki na različnih 
gibalnih in motoričnih pod-
ročjih. Poudarek prireditve 
bo tako na igri, zabavi in 
medgeneracijskem družen-
ju," je povedala Darja Pagon. 
Športna društva in klubi so 
se vabilu za sodelovanje odz-
vali v zares velikem številu, 
zato bodo lahko organizirali 
kar okoli dvajset različnih 
delavnic in aktivnosti, med 
njimi košarka, nogomet in 
mini odbojka, lokostrelstvo, 
skoki v višino, plesno-borilna 
veščina capoeira, taek-
won-do, zamigaj v ritmu, 
med dvema ognjema, vrtne 

igre, iskanje skritega zakla-
da, disk golf, skakanje z vre-
čami, rolanje, floorball in 
celo gibanje na konju. Na 
radovljiškem bazenu se bos-
te lahko lotili plavalnega izzi-
va, na zelenici pred njo pa 
pilatesa – vse pod vodstvom 
izkušenih vaditeljev pa seve-
da za zabavo in dober namen.
Prireditev bo ob pomoči uči-
teljice Suzane Adžič povezo-
val Bojan Makovec, ki ga 
poznamo kot vrhunskega 
napovedovalca in povezoval-
ca predvsem iz Planice. Svo-
jo udeležbo na dogodku so 
potrdili nekateri vrhunski 
športniki, med njimi smu-
čarka Katarina Lavtar in atlet 
Rožle Prezelj. Učenci lahko 
vstopnice po ceni tri evre že 
kupijo v šoli, nekaj pa jih bo 
na voljo tudi na dan priredi-
tve. "Starši, stari starši in 
drugi pa seveda lepo vablje-
ni na tudi na sam ogled živa-
hnega športnega dogajanja v 
šoli in njeni okolici, kjer 
bomo pripravili še bogat sre-
čelov," je občane Radovljice 

na prireditev, ki jo je podpr-
la tudi Športna unija Slove-
nije, povabila Darja Pagon. 
Šolski sklad OŠ A. T. Lin-
harta je v osmih letih delo-
vanja pomagal že številnim 
otrokom, ki si sicer ne bi 
mogli privoščiti marsikatere 
dejavnosti, ki jo je treba pla-
čati, prav tako so mnogim 
družinam pomagali pri 
nakupu šolskih potrebščin. 
S sredstvi, zbranimi v okvi-
ru šolskega sklada, so poma-
gali urediti igrišče za naj-
mlajše učence ob stavbi 
matične šole v Radovljici, 
uredili kolesarnico, učilnice 
opremili s projektorji in pla-
tni, sofinancirali končni 
izlet za najboljši razred in 
pomagali pri nakupu oblačil 
za šolsko folklorno skupino 
in plačali marsikatero vsto-
pnico za kulturno prireditev 
… Denar, ki ga bodo zbrali 
tokrat, bo namenjen za 
obnovo igrišča ob Podruž-
nični šoli Ljubno in obnovo 
igral na radovljiškem šol-
skem igrišču.

Radovljica otrokom
Prihodnji petek, 20. maja, popoldan bo šolski sklad radovljiške OŠ A. T. 
Linharta na šolskih igriščih in telovadnicah v šoli in okolici organiziral 
tradicionalno dobrodelno prireditev Radovljica otrokom. Tokrat bo temeljila 
na gibanju in športu, organizatorji pripravljajo dvajset različnih delavnic.


