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Danes ob enih se v Radovlji-
ci začenja letošnji Festival 
čokolade, že osmi zapored. 
V treh festivalskih dneh 
organizatorji, zavod Turi-
zem in kultura Radovljica, v 
središču Radovljice priprav-

ljajo zares bogat program 
dogodkov in ponudbe, ki 
naj bi, tako kot lani, v mesto 
privabil kar okoli petdeseti 
tisoč ljudi. 
Organizatorji obiskovalcem 
predlagajo, da obisk prire-
ditve začnejo na Vurniko-
vem trgu, kjer bodo med 

drugim delavnica izdelova-
nja čokolade s Hišo ekspe-
rimentov, kuharski šovi, 
kuharske delavnice za otro-
ke in degustacija treh naj-
bolje ocenjenih pralinejev 
Festivala čokolade; zmago-
valnega, poimenovali so ga 
Honey Bonney, so letos 

naredili v čokoladnici Luci-
fer in je, kot pravijo, poklon 
vsem čebelam, še posebej 
kranjski sivki. Zaradi zahte-
vne ročne izdelave bo na 
voljo zgolj na prireditvi v 
Radovljici.

Konec tedna  
v znamenju čokolade
Danes se v Radovljici začenja osmi Festival čokolade. V treh dneh se bodo na prizoriščih od 
Vurnikovega trga do trga pred cerkvijo predstavili številni, predvsem butični ponudniki čokolade in 
čokoladnih izdelkov. Letos 97 kilogramov težko Gorenjko bodo tradicionalno razlomili v soboto opoldan.

Danes ob 13. uri se v središču Radovljice začenja osmi Festival čokolade. Prireditev bo danes trajala do osmih zvečer,  
jutri od 9. do 20. ter v nedeljo do 9. in 19. ure. / Foto: Tina Dokl
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Petnajstletni Luka Mlakar iz 
Peračice, sicer dijak prvega 
letnika srednje strojne šole v 
Škofji Loki, harmoniko igra 
sedem let. Redno se udele-
žuje številnih tekmovanj, 
kjer običajno posega po naj-
višjih mestih. Lani je tako 
prejel naziv absolutnega 
gorenjskega prvaka na tek-
movanju za pokal Kranja v 
Besnici. Oba z Aljažem sta 
letos prejela tudi zlati priz-
nanji na 13. mednarodnem 
tekmovanju harmonikarjev 
za nagrado Avsenik, kjer je 
bil Luka tretji v absolutni 
konkurenci, Aljaž pa drugi v 
svoji starostni skupini. Na 
državnem tekmovanju v 
Velenju se je kot zmagova-
lec v svoji starostni skupini 
od 16 do 18 let uvrstil v veli-
ki finale.
Enajstletni Aljaž Mauko s 
Posavca, učenec šestega raz-
reda Osnovne šole A. T. Lin-
harta Radovljica, harmoniko 

igra štiri leta. Lani je v Bes-
nici postal gorenjski prvak 
do 12 let, v Velenju pa je bil 
drugi v starostni skupini od 
12 do 13 let in za svoj nastop 
prejel zlato priznanje. 
Mentor obeh mladih harmo-
nikarjev je Matjaž Kokalj z 
Ovsiš, nosilec priznanja sve-
tovnega prvaka v igranju na 
diatonično harmoniko v 
kategoriji od 13 do 18 let iz 
leta 2000. Tudi Luka in 
Aljaž sta si letos zadala cilj, 
da se uvrstita na svetovno 
prvenstvo v igranju na diato-
nično harmoniko, ki ga bodo 
konec maja organizirali v 
Avstriji; pogoj sta na nedav-
nem tekmovanju za nagrado 
Cirila Demiana, ki je bilo 
obenem izbirno tekmovanje 
za svetovno prvenstvo, tudi 
dosegla. Ob tem se letos 
nameravata udeležiti tudi 14. 
mednarodnega srečanja har-
monikarjev PannoniAccor-
ding 2019 v Murski Soboti, 
kjer je Luka Mlakar v prete-
klosti že postal zmagovalec. 

Zlata harmonikarja
Luka Mlakar z Brezij in Aljaž Mauko s Posavca 
sta se odlično odrezala na letošnjem državnem 
tekmovanju v igranju na diatonično harmoniko. 
Luka se je kot zmagovalec v svoji starostni 
skupini uvrstil v veliki finale, Aljaž je bil v svoji 
starostni skupini drugi.

Luka Mlakar in Aljaž Mauko
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Lesce – V Čebelarskem raz-
vojno-izobraževalnem cen-
tru Gorenjske v Lescah je 
Razvojna agencija zgornje 
Gorenjske (RAGOR) že 
jeseni začela s projektom 
Semenjalnice, katerega cilj 
je vzpostavitev pridelave 
ekoloških semeni in ohrani-
tev biotske raznovrstnosti 
na Zgornjem Gorenjskem. 
Pobudo zanj je dala doma-
činka Irena Moro, sicer last-
nica družbe za trgovanje z 
zlatom in direktorica Inšti-
tuta za ekološke raziskave in 
trajnostni razvoj Ekoseme-
na. Prepričana je namreč, 
da so prav dobra semena 
ključna za pridelavo zdrave 

hrane. »Ekološka semena so 
novodobno zlato. Z naložbo 
v ekološko vzgojena semena 
si bomo pridelali lokalno, 
zdravo hrano in hkrati tudi 
lokalno pridelana semena. 
Ljudi želimo opozoriti, naj 
pri nakupu semen pazijo, da 
ne izberejo industrijsko 
obdelanih, ker so enostavno 
strupena«, je poudarila Ire-
na Moro.
Kot je na predstavitvi opo-
zoril nekdanji direktor 
RAGOR-ja, zdaj svetovalec 
pri projektu Stevo Ščavni-
čar, je prehranska oskrba 
Slovenije trenutno odvisna 
od uvoza; kar predstavlja še 
večji problem pa je dejstvo, 
da je samooskrba s semeni 
v Sloveniji zgolj deset-od-

stotna. »Samooskrba je 
strateško vprašanje, ki ga 
sicer z našim projektom ne 
moremo rešiti, lahko pa 
opozorimo državo, da mora 
sprejeti strateške odločitve 
za našo prihodnost,« je 
dejal Ščavničar in poudaril 
tudi vprašanje kakovosti 
hrane. Ekološka pridelava 
hrane danes pomeni pride-
lavo s konvencionalnimi 
semeni pod nadzorovanimi 
ekološkimi pogoji. Vendar 
pa je prava ekološka pride-
lava le tista, ki temelji na 
ekoloških semenih, najbol-
je takih, ki so vzgojena na 
območju uporabe, saj so 
tako prilagojena tamkajš-
njim razmeram, je pojasnil 
Ščavničar.

Prepričan je, da je projekt 
Semenjalnice pilotni oziro-
ma vzorčni projekt, v kate-
rem bodo spoznali, katere 
so ovire do bolj množične 
pridelave ekoloških semen. 
»Ekološka pridelava je res 
dražja, nas pa nagradi z bolj-
šo kakovostjo. Če pa izhaja-
mo iz tega, da je hrana zdra-
vilo, vidimo, da se večji vlo-
žek dolgoročno splača tako 
za posameznike kot tudi za 
državo,« je poudaril.
»Res si ne želimo, da bi 
kmetje in vrtičkarji posegali 
po semenih, obdelanih s 
pesticidi, saj želimo ohrani-
ti zdravo okolje in biotsko 
pestrost ter prispevati k 
trajnostnemu razvoju,« je 
poudarila strokovna vodja 

projekta Semenjalnice dr. 
Maja Kolar. Prva, brezplač-
na semena bodo v Semen-
jalnici predvidoma na voljo 
konec tega leta.
Sicer pa bodo v okviru pro-
jekta vzpostavili laboratorij, 
v katerem bodo testirali 
kakovost semen, in mrežo 
vsaj desetih kooperantov, 
torej kmetov, ki bodo pride-
lovali ekološka semena. 
Sprva se bodo osredotočili 
na stročnice, in sicer na 
grah ter fižol, ki sta že zgo-
dovinsko povezana z obmo-
čjem Gorenjske. Hkrati si 
želijo uvedbe pridelkov iz 
ekoloških semen v vsaj dva 
gostinska obrata, za začetek 
z domačo fižolovo juho kot 
lokalno ponudbo, ki bo 

zanimiva tako za domačine 
kot za turiste. Veliko pozor-
nost, je še poudarila Kolar-
jeva, bodo v projektu name-
nili izobraževanju, zaradi 
česar se posebej aktivno 
povezujejo s Srednjo gos-
tinsko in turistično šolo v 
Radovljici.
Projekt, vreden 118 tisoč 
evrov, vodi Razvojna agen-
cija Zgornje Gorenjske, ki 
je zanj pridobila 85-odstot-
no financiranje evropskega 
kmetijskega sklada za raz-
voj podeželja. Evropsko 
financiranje projekta traja 
do konca leta 2020, vendar 
s tem Semenjalnice ne bo 
konec. Želijo si namreč, da 
bi delovala dolgoročno, kot 
samostojno podjetje.

Ključna so 
dobra semena
Na Zgornjem Gorenjskem je zaživel projekt Semenjalnica, katerega cilj je 
vzpostavitev pridelave ekoloških semen in ohranitev biotske raznovrstnosti. 
Projekt vseh sedmih zgornjegorenjskih občin je pridobil tudi evropska sredstva 
in bi lahko služil kot vzorčni projekt za povečanje samooskrbe Slovenije.

Dr. Maja Kolar, strokovna vodja projekta, Irena Moro, pobudnica, Stevo Ščavničar, 
svetovalec, in Mark Toplak, novi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
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Festivalska pot se bo z Vur-
nikovega trga nadaljevala 
proti parkirišču ob Kranjski 
cesti, največja ponudba 
čokolade in čokoladnih slaš-
čic pa bo kot običajno v graj-
skem parku, kjer bodo prip-
ravili tudi pester nabor špor-
tno-zabavnih aktivnosti in 
kulinarično ponudbo Oku-
sov Radol'ce ter koncerte. 
Na trgu pred cerkvijo bo pri-
ložnost za okušanje čokola-
dnih slaščic, Čebelarski 
muzej pa tam pripravlja 
delavnice za otroke.
Organizatorji tudi letos v 
treh festivalskih dneh priča-
kujejo veliko zanimanje za 
prireditev; na obiskovalce od 

blizu in daleč so, tako zatrju-
jejo, tudi tokrat dobro prip-
ravljeni. »Vstopnine in par-
kirnine ne zaračunavamo, iz 
Ljubljane bo na festival pel-
jal muzejski vlak. Tudi cena 
in način prodaje degustacij-
skih kuponov ostajata enaka 
kot lani,« je pojasnila direk-
torica Turizma Radovljica 
Nataša Mikelj. 
Med novostmi organizatorji 
posebej omenjajo še bolj pes-
ter program za otroke in novo 
vrsto čokolade rožnato-vijolič-
ne barve, večjo pozornost pa 
namenjajo tudi varovanju 
okolja, saj so za obiskovalce 
zagotovili biološko razgradlji-
ve kozarce, v katere bodo ti 
lahko natočili pijačo pri gos-
tinskih ponudnikih.

Organizatorji so sicer zado-
voljni z dobrim odzivom na 
paketno ponudbo, ki so jo 
pripravili za turiste in zdru-
žuje nastanitev, obisk Festi-
vala čokolade ter menije v 
okviru Okusov Radol'ce. 
Župan Ciril Globočnik pa 
poudarja izjemen pomen 
Festivala čokolade za pro-
mocijo destinacije. »Tako 
Občina Radovljica kot jaz 
osebno podpiramo festival, 
ki predstavlja odlično pro-
mocijo za Radovljico. Prep-
ričan sem, da po osmih letih 
ni nikogar, ki ne bi vedel, da 
je Festival čokolade doma 
prav v Radovljici.«
V času prireditve bo tudi 
letos v središču mesta veljal 
spremenjen prometni 

režim. Zaradi zagotavljanja 
nemotenega in varnega pre-
toka obiskovalcev od prizori-
šča na Vurnikovem trgu do 
grajskega parka bo od sobo-
te ob 6. uri zjutraj do pone-
deljka, prav tako do šeste 
ure zjutraj, zaprta Kranjska 
cesta med Vurnikovim 
trgom in avtobusno postajo 
Radovljica. V tem času bo 
po delu Kopališke ceste in 
Gorenjske urejen enosmer-
ni prometni režim. Na Lin-
hartovem trgu zapora velja 
že od torka in bo veljala do 
ponedeljka ob sedmih zve-
čer. V času zapore na Lin-
hartovem trgu ne sme biti 
parkiranega nobenega vozi-
la. Na delu parkirišča pred 
starim mestnim jedrom in 
na parkirišču pred Grajskim 
dvorom bo zapora trajala do 
torka, 16. aprila. "Organiza-
tor Turizem in kultura 
Radovljica prosi za razume-
vanje; na vse morebitne 
posebne prošnje za dostop 
ter individualna vprašanja 
pa smo vam z veseljem na 
voljo v TIC Radovljica," so 
sporočili organizatorji.

Konec tedna v 
znamenju čokolade
31. stran

V leški Gorenjki so v sredo v kalup vlili tradicionalno čokolado velikanko: tokrat 
97-kilogramsko čokolado z lešniki bodo na festivalu razlomili in razdelili med obiskovalce 
v soboto, točno opoldne. / Foto: Gorazd Kavčič

Honey Bonney iz 
čokoladnice Lucifer je po 
izboru žirije (slaščičarski 
mojster Naser Gashi, 
kuharski mojster Uroš 
Štefelin in kulinarična 
stilistka Kristina Smodila) 
zmagovalni praline 
letošnjega Festivala 
čokolade.
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Prejšnjo soboto smo se poslovili od radovljiške občinske svet-
nice Nevenke Osterc. Naše poti so se srečale pred več kot 
desetimi leti. Že takrat smo odkrili veliko stičnih točk. Nav-
dihovala jo je njena pomladna usmerjenost. Med nas je 
prinašala svoje izkušnje iz dolge in bogate poslovne kariere, 
mnogo izkušenj iz gospodarstva. Njen kritičen pogled na 
dogajanje v naši družbi je postal tako močan, da se je odlo-
čila aktivno vstopiti v politiko. Pri vseh svojih obveznostih 
je našla čas tudi za delo v našem občinskem odboru Sloven-
ske demokratske stranke. Motile so jo krivice, očitne nepra-
vilnosti in odkloni od demokracije. Gnali sta jo želja in 
pripravljenost, da s svojim znanjem in izkušnjami po svo-
jih najboljših močeh prispevava k izboljšanju. Delovala je 
kot pogumna ženska, ki se je upala javno izpostaviti in 
zagovarjati svoja stališča in pri tem prisluhniti tudi obča-
nom in občankam. Na podlagi svojega dela se je dvakrat 
znašla na vrhu liste Slovenske demokratske stranke na 
lokalnih volitvah. Obakrat uspešno. Kot občinska svetnica 
se je odlikovala po močni zavzetosti za reševanje odprtih 
problemov. Bila je zelo občutljiva za nesmotrno porabo jav-
nih finančnih sredstev. Pri svojem delu je bila zahtevna, 
tako do sebe kot tudi do sodelavcev. Vsem, ki smo z Neven-
ko sodelovali, je vedno tudi rada pomagala. Vedno je znala 
in bila pripravljena ponuditi kakšen dober nasvet. Svoj dru-
gi mandat pri kreiranju občinske politike, ki se je komaj 
začel, je začela na njen, svojstven način. V dneh pred zad-
njo sejo občinskega sveta je bila še vsa v ognju in polna 
elana. Zadala si je dodatne naloge, ki jih je želela opraviti 
še pred sejo. Na ponedeljkovi seji, ki se je tokrat zavlekla 
pozno v noč, pa je ni bilo. Na njenem mestu je zevala pra-
znina. Nevenko smo pogrešali, ugibali in se spraševali, 
zakaj je ni. Sporočilo o njenem tragičnem odhodu nas je 
globoko pretreslo. Pogrešali jo bomo pri našem nadaljnjem 
delu, ostaja le spomin na njeno zavzetost in ognjevitost. 
Naj počiva v miru.

Mark Toplak  
v imenu občinskega odbora SDS

Nevenka 
Osterc
(1961–2019)

Maša Likosar

Radovljiškega otroškega par-
lamenta so se udeležili pred-
stavniki šolskih skupnosti 
štirih osnovnih šol: OŠ 
Antona Tomaža Linharta in 
OŠ Antona Janše iz Radovlji-
ce, OŠ Staneta Žagarja iz 
Lipnice in OŠ F. S. Finžgarja 
iz Lesc. Tema, o kateri so 

razpravljali – šolstvo in šol-
ski sistemi, je že lani spod-
budila otroke k razmišljanju 
o spremembah na njihovih 
šolah. Lansko leto sprejete 
sklepe letošnje šolsko leto 
poskušajo uresničiti in ude-
janjiti na šolski ravni v okvi-
ru pouka. Polona Javorski 
Korošec, mentorica na leški 
OŠ F. S. Finžgarja, ki je letos 

organizirala otroški parla-
ment, je pojasnila, da je vsa-
ka sodelujoča šola pripravila 
predstavitev teme na svojevr-
sten način. "Naša šola je 
sestavila dva vprašalnika, 
enega za otroke, drugega za 
učitelje, na otroškem parla-
mentu pa smo predstavili 
odgovore. Lipničani so pred-
stavili šolo v času starih star-

šev, učenci radovljiške šole 
Antona Tomaža Linharta 
posebno tehniko učenja s 
psom, učenci šole Antona 
Janše pa so pojasnili, kako 
so lanskoletne predloge vne-
sli v prakso."
Otroci so na predstavitvah 
zaupali, da zelo radi hodijo 
v šolo, nekateri so omenili 
preobremenjenost, preveč 
učenja, stresa in delovnih 
zvezkov, problematično je 
tudi zgodnje vstajanje. 
"Učenci si želijo več vzgoj-
nih in praktičnih predme-
tov, glasbene, likovne in 
športne dejavnosti, tudi 
jezikov se radi učijo, niso pa 
naklonjeni branju iz knjig," 
pove Javorski Koroščeva in 
nadaljuje: "Učitelji smo bili 
enotni pri ugotovitvi, da je 
učiteljski poklic izgubil 
ugled v družbi. Ni nam 
všeč, da druge institucije 
vdirajo v šolo, na primer 
pravniki, inšpekcija, tudi 
starši se brez podlage vtika-
jo v šolski sistem. Je pa dej-
stvo, da smo se učitelji za ta 
poklic odločili, ker radi pre-
našamo znanje na prihodne 
generacije in s tem pomaga-
mo k boljšemu svetu." 
Predstavniki osnovnih šol 
so podali tudi predloge, ki 
bi jih želeli vnesti v šolski 
sistem: več sodelovanja s 
širšim okoljem, tudi z gos-
podarskimi dejavnostmi, ki 
bi teorijo povezale s prakso 
in večji poudarek na obliko-
vanju kvalitetnejših medčlo-
veških odnosov. Mlade par-
lamentarce je nagovoril tudi 
župan Občine Radovljica 
Ciril Globočnik. 

Zasedanje mladih 
parlamentarcev
V veliki sejni dvorani Občine Radovljica je potekal 29. občinski otroški 
parlament. Otroci so nadaljevali razpravo o lanskoletni temi šolstvo in 
šolski sistemi.

Mladi parlamentarci štirih osnovnih šol so v veliki sejni dvorani Občine Radovljica 
razpravljali o temi šolstvo in šolski sistemi. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Člani Združenja borcev za 
vrednote NOB Radovljica so 
se v sredi marca srečali na 
redni letni skupščini, na 
kateri so pregledali opravlje-
no delo v preteklem letu in 
potrdili letošnji program. 
»Lansko leto je bilo predv-
sem posvečeno sedemdeset-
letnici naše organizacije, 
sicer pa smo tako kot običaj-
no skrbeli za obeležja druge 
svetovne vojne in organizi-
rali oziroma sodelovali pri 
organizaciji spominskih pri-
reditev, kakršni sta avgus-
tovska na Vodiški planini in 
novembrska v Begunjah. 
Ena od naših pomembnih 
nalog je tudi organizacija 
prevozov na bližnje spomin-
ske prireditve,« je povedala 
predsednica združenja 
Danijela Mandeljc.
Poudarila je dobro sodelova-
nje z župani vseh občin, na 
območju katerih deluje 
združenje. »V zadnjih letih 
lepo skrbijo za spominska 
obeležja; v Bohinju so tako 
lani v celoti obnovili spome-
nik na Goreljku in tudi veči-
no ostalih obeležij, obnovlje-
na so obeležja v Gorjah, pro-
blematično pa je grobišče s 
spomenikom talcem v Dra-
gi. Gre za spomenik držav-
nega pomena, zato se bomo 

v dogovoru z radovljiškim 
županom v zvezi s tem naj-
prej obrnili na pristojno 
ministrstvo,« je pojasnila 
predsednica združenja.
Precej energije bo združen-
je v naslednjem obdobju 
usmerjalo tudi v obnovo 
Partizanskega doma na 
Vodiški planini na Jelovici. 
Od lani niso več le najemni-
ki, postali so dvotretjinski 
lastniki Partizanskega doma 
– tretjina pripada jeseniške-
mu združenju. Dom počasi 
urejajo; kuhinja je obnovlje-
na v celoti, prav tako elek-
trična napeljava, zdaj pa 
načrtujejo, da bi v prvem 
nadstropju objekta uredili 
sobe za oddajanje turistom. 
Uredili bodo tudi spomenik 
borcem Cankarjevega batal-
jona, ki je bil ustanovljen 
prav na Vodiški planini.
Število članov, okoli tisoč jih 
je, ostaja stabilno, je še pove-
dala Mandeljčeva, z organi-
zacijskega vidika pa se manj-
še krajevne organizacije 
združujejo v občinske. 
Delo bodo tudi v prihodnje 
nadaljevali tako kot doslej, 
želijo si le še tesnejšega pove-
zovanja z ostalimi veteranski-
mi organizacijami na način, 
kot sodelujejo pri organizaci-
ji tradicionalnega spomin-
skega pohoda na Triglav; 
letošnji bo že 34. zapored.

Združenje borcev 

Marjana Ahačič

Četrta redna seja radovljiš-
kega občinskega sveta 
konec marca se je z zahtev-
nim in obsežnim dnevnim 
redom in aktivno diskusijo 
zavlekla v pozne večerne 
ure. Svetniki so, kot smo že 
poročali, na seji potrdili 
proračun občine za letošnje 
in prihodnje leto, veliko 
pozornosti pa so namenili 
tudi prostorskim dokumen-
tom. Tako so sprejeli štiri 
predloge odlokov, katerih 
osnutki so bili obravnavani 
v prejšnjem mandatu: prve 
spremembe in dopolnitve 
občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za Cen-
tralno čistilno napravo 
(severni del) obsegajo spre-
membe in dopolnitve pros-
torskih izvedbenih pogojev, 
med drugim so tudi podla-
ga za predvideno gradnjo 
nove upravne stavbe Komu-
nale Radovljica. Javno pod-
jetje se namreč že nekaj 
časa intenzivno pripravlja 
na selitev uprave iz Predtr-
ga v neposredno bližino 

zbirnega centra in čistilne 
naprave.

Kolesarska povezava med 
šolama
Prve spremembe in dopol-
nitve občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta za 
stanovanjsko gradnjo na 
območju, ki se uradno še 
vedno imenuje Za Merkur-
jem, dejansko pa predstavlja 
območje za trgovino Spar v 
Lescah, so bile pripravljene 
zaradi načrtovane rekons-
trukcije Begunjske ceste in 
Letališke ulice, predvsem pa 
za potrebe po širšem kori-
dorju za pešce in kolesarje, 
saj v tem delu poteka načrto-
vana daljinska kolesarska 
povezava oziroma kolesar-
ska povezava med osnovni-
ma šolama F. S. Finžgarja 
Lesce in A. T. Linharta 
Radovljica.

Nova oskrbovana 
stanovanja v Predtrgu
Sprejeti osnutek sprememb 
in dopolnitev Občinskega 
lokacijskega načrta za sta-
novanjsko gradnjo v Predtr-

gu omogoča prilagajanje 
načrtovanega objekta za 
potrebe oskrbovanih stano-
vanj obstoječemu; javna 
razgrnitev je že zaključena. 
Kot so v razpravi izpostavili 
tako svetniki kot pripravlja-
vci dokumenta, se na obmo-
čju okoli Doma dr. Janka 
Benedika, ki je sicer v celoti 
namenjeno gradnji stano-
vanjskih objektov za potre-
be oskrbovanih stanovanj s 
pripadajočo komunalno in 
prometno infrastrukturo 
ter parkovnimi ureditvami, 
že zdaj kažejo veliki proble-
mi zaradi nezadostnega šte-
vila parkirišč. Težave s par-
kiranjem bodo tudi, ko bo 
zgrajen novi objekt, ostale 
vsaj enake, če ne večje. 
Objekt z dvanajstimi stano-
vanji bo imel namreč tri-
najst parkirnih mest, kar 
sicer zadošča zakonsko 
predpisanim normativom, 
prometno situacijo na celot-
nem območju pa le še zaos-
truje. Svetnica Neža Mezeg 
je ob tem opozorila še na 
dejstvo, da starejši, tako 
tisti, ki živijo v domu, kot 

tisti, ki so v oskrbovanih 
stanovanjih, nimajo mož-
nosti za sprehode drugje 
kot po pločnikih, zato je 
predlagala, da pristojni zač-
nejo razmišljati o tem, da bi 
v neposredni bližini kom-
pleksa za starejše uredili 
park, kjer bi stanovalcem in 
drugim omogočili kvalitet-
no in aktivno preživljanje 
časa na prostem.

Nov kamp ob Savi
Osnutek odloka o občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu za območje 
površin za turizem v Lescah, 
Pod Golfom jug, načrtuje 
umestitev novega turistične-
ga kampa s spremljajočim 
programom, z večnamen-
sko dvorano za potrebe 
športnih in kulturnih dejav-
nosti. Gre za območje zaho-
dno od Lesc pred mostom 
čez reko Savo proti Bledu, 
tako da je prometno napaja-
nje predvideno preko obsto-
ječega krožišča na državni 
cesti, ki ga bo v ta namen 
treba rekonstruirati, so poja-
snili v občinski upravi.

S seje občinskega sveta
Na zadnji seji konec marca so svetniki potrdili prostorske dokumente, soglašali z uskladitvijo poteka 
meje med občinami in dali prvo zeleno luč prodaji zemljišča na območju gramoznice Graben. 
Naslednja seja že konec aprila.



4 Deželne novice, petek, 12. aprila 2019

Občinske novice

Maša Likosar

Kulturno društvo Podnart 
vsako leto ob Prešernovem 
dnevu pripravi kultur-
no-družabni dogodek. Letos 
so ga nekoliko zamaknili – v 
čas gregorjevega, ko se ženi-
jo ptički. "Pomlad je neiz-

podbitno tukaj in s priredit-
vijo smo jo pozdravili in 
sprejeli odprtih rok," je 
povedal predsednik društva 
Andrej Potočnik in še dodal, 
da je bila poleg pomladi rde-
ča nit letošnje prireditve 
narodno in ljudsko izročilo. 
Prireditev, ki so jo naslovili 

Veselimo se pomladi, so 
oblikovale domače in gostu-
joče skupine.
Napovedovalka Anja Jova-
novič je v uvodu dejala: "Če 
bomo hodili z odprtimi 
očmi, bomo videli, da je 
svet okoli nas, še posebej v 
tem času, lep." Z venčkom 

petih pesmi sta obiskovalce 
v pomladno prireditev pope-
ljala združena moška pev-
ska zbora iz Podnarta in 
Krope pod vodstvom Egija 
Gašperšiča, častnega obča-
na Radovljice. Zapeli so 
pesmi Slovenec sem, Solda-
ška, Soči, Kje so moje rožice 
in Urška. Na odru kulturne-
ga doma Podnarta sta se 
prvič predstavili citrarki, 
sestri Klara in Samanta Pet-
ernelj z Ovsiš, ki nastopata 
skupaj s sestro Lauro, a je 
bila tokrat odsotna. Zaigrali 
sta Trzinko, Pod goro zele-
no in Stoji učilna zidana. 

Ker Prešernov dan vseeno 
ni bil tako daleč, so učenke 
in učenci dramskega krožka 
ovsiške osnovne šole pripra-
vili interpretacijo Prešerno-
ve Lepe Vide. Nastopila je 
tudi folklorna skupina Voše 
z omenjene šole, ki pleše, 
poje in igra pod vodstvom 
Vilme Kravanje. Prireditev 
je sklenila skupina Suhe 
hruške, ki deluje v okviru 
Kulturno umetniškega 
društva Triglav Slovenski 
Javornik. Pet ljubiteljskih 
glasbenikov se je z ljudskim 
izročilom začelo srečevati 
pri folklorni skupini, za 

tokratni nastop pa so prip-
ravili nekaj iz Prekmurja, 
Bele krajine in domače 
Gorenjske. "V času, ko se 
ljudje vse manj družijo, 
želimo, da si naši krajani 
vzamejo čas za klepet s 
sosedom, prijateljem in 
znancem. Temu je namen-
jena naša prireditev in po 
koncu kulturnega dela smo 
skupaj s krajevno skupnos-
tjo Podnart in Joštovim hra-
mom pripravili pogostitev, 
da so obiskovalci še malo 
postali in si izmenjali bese-
de prijaznosti," je sklenil 
Andrej Potočnik.

Veselijo se pomladi
V kulturnem domu v Podnartu so domačini pripravili prireditev v počastitev 
prihoda pomladi. 

Učenke in učenci ovsiške osnovne šole so pripravili interpretacijo Prešernove Lepe Vide. 

Združena moška pevska zbora iz Podnarta in Krope pod vodstvom Egija Gašperšiča 

Urša Peternel

Novi direktor Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske 
(RAGOR), katere soustano-
viteljica je tudi Občina 
Radovljica, sedež pa ima na 
Jesenicah, je postal Mark 
Toplak iz Zapuž. Toplak je 
po izobrazbi univerzitetni 

diplomirani strojnik, ki je 
študij MBA zaključil v Veli-
ki Britaniji. Skoraj celotno 
kariero je delal v družbi 
IBM, zadnjih nekaj let pa je 
deloval kot samostojni pod-
jetnik. Kot je dejal, se je lani 
decembra ponudila prilož-
nost, da kandidira za mesto 
direktorja RAGOR-ja. 

»RAGOR sem spoznal kot 
občinski svetnik in predsed-
nik odbora za gospodarstvo 
na Občini Radovljica. Rado-
vljica je ena od ustanoviteljic 
in vsa leta smo spremljali 
delo, sprejemali poročila in 
program dela javnega zavo-
da,« je povedal. 
V RAGOR-ju je ta čas osem 
zaposlenih, v prvih tednih 
direktorovanja pa se je 
Toplak predvsem seznanil s 
sodelavci, delom in projekti, 
ki jih je veliko; ta čas je aktiv-
nih kar 35. »Takoj je bilo tre-
ba začeti podpisovati pogod-
be, predstavljati poročilo o 
delu v letu 2018 in program 

za leto 2019 občinam. Kot 
sem zapisal že v programu, 
nameravam nadaljevati delo 
predhodnika, revolucionar-
nih sprememb pa ne bom 
uvajal,« je pojasnil.
Ustanoviteljice RAGOR-ja 
so občine Jesenice, Kranjska 
Gora, Radovljica in Bohinj, 
programe pa izvaja na 
območju vseh sedmih občin 
Zgornje Gorenjske. 
Novi direktor je sicer doma 
iz Zapuž, po rodu je iz Ljub-
ljane, a na Gorenjskem živi 
že 33 let. Je oče dveh odras-
lih otrok (starejša hčerka je 
arhitektka, sin zdravnik) ter 
maturantke.

Mark Toplak prevzel 
vodenje RAGOR-ja
Prvega marca je vodenje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, katere ustanoviteljica je tudi Občina 
Radovljica, prevzel Mark Toplak iz Zapuž. 

Mark Toplak, novi direktor RAGOR-ja

Eden od projektov, ki jih koordinira RAGOR in 
sofinancira Občina Radovljica, je Plavž 
Coworking. Mladi podjetniki iz radovljiške 
občine, ki zaganjajo poslovno dejavnost, tako 
lahko v prostorih centra na Spodnjem Plavžu na 
Jesenicah dobijo v najem pisalno mizo v skupni 
pisarni po zelo ugodni ceni (prvo leto za 25 
evrov mesečno), na voljo jim je sejna soba, na 
naslovu centra pa lahko registrirajo tudi sedež 
podjetja. Kot je povedala Romana Smagin, 
koordinatorka iz RAGOR-ja, je pomembno tudi 
povezovanje z drugimi podjetniki, v sklopu 
katerega se rojevajo nove poslovne ideje in 
skupni projekti. Ker Plavž Coworking deluje pod 
okriljem RAGOR-ja, pa člani pridobijo dejansko 
celostno pomoč pri zagonu delovanja 
novonastalega podjetja, saj jim je v okviru točke 
SPOT na voljo brezplačno svetovanje glede 
ustanovitve podjetja, izbire prave oblike 
poslovnega subjekta, napotke glede 
računovodstva ...
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Radovljiški občinski svet je na zadnji seji potrdil zvišanje 
cen programov vrtcev, v povprečju za tri odstotke. Razlog za 
povišanje cen je, kot je pojasnila direktorica radovljiških vrt-
cev Marja Čad, predvsem povišanje stroškov dela in ener-
gentov. Tako od 1. aprila cena programa v radovljiških vrtcih 
znaša 513 evrov za prvo starostno obdobje (doslej 495), 390 
evrov za drugo starostno obdobje (doslej 380), za kombini-
rane oddelke in oddelke za otroke od treh do štirih let staro-
sti pa 423 evrov (doslej 412). Kot so pojasnili na radovljiški 
občinski upravi, povprečno plačilo staršev znaša 35 odstot-
kov cene programa, tako da bodo mesečno plačevali od 3,4 
evra do približno šest evrov več. Radovljiške vrtce bo v 
novem šolskem letu lahko obiskovalo predvidoma do 767 
otrok v 44 oddelkih. Svetniki so soglašali, da lahko število 
otrok v oddelku glede na potrebe predšolske vzgoje presega 
veljavne normative za največ dva otroka. Sprejeli so tudi 
sklep, da bo lahko v prihodnjih dveh šolskih letih notranja 
igralna površina vrtcev manjša od predpisanih treh kvadrat-
nih metrov na otroka. Sprejeta odločitev, če z njo soglaša 
tudi pristojni minister, omogoča, da v vrtec sprejmejo 
sedemdeset otrok več kot sicer.

Višje cene vrtca

Ali nam je tekma v ameriški 
košarkarski ligi NBA prepreči-
la podražitev komunalnih sto-
ritev?
Kdor sledi občinski politiki, je 
seznanjen, da na zadnji seji 
radovljiškega občinskega sveta 
ni bilo sprejeto predlagano 
povečanje cen komunalnih 
storitev. Ne ve jih pa veliko, da 
je šlo pri glasovanju zelo na 
tesno. Rezultat glasovanja je 
bil 11 : 11, neodločeno, bi rekli 
v športnem jeziku. V primeru 
glasovanj se kljub neodločene-
mu rezultatu šteje, da predlog 
ni sprejet. 
Ko že omenjamo šport, pa smo 
lahko malo hudomušni in se 
sprašujemo, ali je k zavrnitvi 

Mnenja

Malo za šalo, 
malo zares

podražitve prispevala tekma 
med ameriškima kluboma, v 
katerih igrata naša odlična 
košarkarja Goran Dragić in 
Luka Dončić. Tekma med nji-
ma in njunima kluboma, ki je 
bila v času seje občinskega sve-
ta, je v Združene države Ame-
rike popeljala kar dva tisoč 
slovenskih navijačev. 
Morda se je množici pridruži-
la tudi košarkarica iz Radov-
ljice? Srečni občani smo sedaj 
mogoče lahko hvaležni tudi 
NBA ligi. Mogoče je tudi ta 
tekma, ki je navijače popeljala 
na pot v času glasovanja o 
podražitvi komunalnih stori-
tev, nekaj prispevala k rezul-
tatu, ki je podražitev prepre-
čil. Kakorkoli že, pomembno 
je, da nam pri plačevanju 
komunalne položnice za zdaj 
še ne bo treba bolj globoko 
segati v žep.     

Hvaležni občan  
Štefan Pesjak
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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
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VSE ŠUNKE SO SUHO SOLJENE        
       IN PREKAJENE Z BUKOVINO  
            PO TRADICIONALNEM  
            POSTOPKU.

Velikonočne 
šunke! 

Marjana Ahačič

Kamp je v lanski, spet rekor
dni sezoni obiskalo 47 tisoč 
gostov, kar je devet odstotkov 
več kot leto poprej. Prenoči
tev je bilo 41 tisoč, kar je štiri 
odstotke več, se je pa v zad
njih dveh letih število gostov 
povečalo za šestdeset odstot
kov, je povedal predsednik 
upravnega odbora društva 
Zlatko Kavčič. Predvsem pa 
so poslovno leto zaznamova
le velike investicije v infra
strukturo.
»Že dolgo vemo, da je v 
turizmu toliko kot od nas, 
če ne še več, odvisno od 
okolja, v katerem delamo, 
in od vremena. Domače 
okolje ni veliko prispevalo k 
dobrim rezultatom, medna
rodno pa je. Gospodarstvo 
držav, od koder prihajajo 
naši obiskovalci, je v vzpo
nu, ljudje po krizi spet več 
trošimo in več potujemo. 
Vreme ni bilo idealno: po 
slabem juniju in juliju je bil 
avgust prijazen; vse skupaj 
nam je omogočilo, da smo 
presegli zelo uspešno leto 
2017. Še bolj kot rekordni 
turistični promet in tekoči 
rezultati dela so poslovno 
leto zaznamovale naložbe, 
ki zaokrožujejo nekajletno 
obdobje popolne prenove 
kampa Šobec, ki se je po 
šestdesetih letih rodil na 
novo: staro se je v celoti 
umaknilo novemu.«
Kot je še omenil Kavčič, so 
cene kampiranja na Šobcu 
lani dvignili za 12, za neka
tere lokacije celo trideset 
odstotkov, dodaten dvig 
načrtujejo tudi letos. Kot 

pravi, se gostje na višje cene 
niso odzvali negativno; 
kakovost storitve in prijaz
nost osebja jih prepričata, 
da še vedno v velikem števi
lu prihajajo v Lesce. 
Je pa kritično ocenil poviša
nje turistične takse in nera
zumevanje lokalne skupno
sti in države, ki društvu ne 
dovoli, da bi ob cesti postavi

li lastne usmeritvene table 
za kamp. Prav tako, poudar
ja, je težko razumeti, zakaj 
država še ni uredila obljub
ljenega krožišča na cesti 
Lesce–Bled. »Upam, da ne 
bom naslednje leto spet pri
povedoval, kako je krivično, 
da je križišče za golf, kamor 
poleti zavije dvesto avtomo
bilov na dan, zgrajeno, kro

žišče za Šobec, kamor jih 
gre dva tisoč, pa ne. Normal
nemu človeku se to ne zdi 
razumljivo.«
Društvo sicer trenutno šteje 
nekaj več kot 2.100 članov. 
Z letošnjo sezono uvajajo 
tudi spremenjen režim vsto
panja v kamp. »Povečanje 
turističnega obiska namreč 
terja tudi večjo skrb za kako
vost storitev in varnost biva
nja. Vse več je namreč pri
tožb turistov, ki niso zadovo
ljni s tem, da se dnevni obi
skovalci sprehajajo med 
šotori in jih motijo. Vse gla
snejše so tudi zahteve, da se 
v sezoni kamp za obiskoval
ce zapre. Tega ne bomo 
naredili, bomo pa omejili 
doslej neomejen dostop na 
podlagi članstva v društvu. 
Za člane društva, ki so pre
bivalci KS Lesce, se ne bo 
spremenilo nič, prav tako za 
druge člane zunaj glavne 
sezone. Bo pa drugače med 
sezono, ko bodo imeli pravi
co vstopanja brez dodatne 
vstopnine v kamp le trikrat 
mesečno. Za več vstopa pa 
bodo morali plačati vstopni
no; dnevno, lahko pa tudi 
sezonsko,« je pojasnil Kav
čič, ki je predsednik uprav
nega odbora društva že 35 
let, član pa celo 46. »Druš
tvo deluje brez pretresov; 
enotno in delovno. Vodstvo 
je stabilno in pripravljeno 
na vključevanje mlajših in 
postopno zamenjavo,« je 
povedal in za prihodnje 
obdobje napovedal postop
no profesionalizacijo neka
terih funkcij, ki so jih v 
društvu doslej opravljali na 
prostovoljni osnovi.

Leški turizem pred 
novo sezono
Leto rekordov, sprememb in novosti je bil moto enainšestdesete letne skupščine Turističnega društva 
Lesce. Člani so se tokrat prvič zbrali v novi restavraciji kampa Šobec, kjer so še enkrat pregledali 
dosežke poslovno odličnega lanskega leta in predstavili načrte za letošnje leto.

Predsednik Turističnega društva Lesce Zlatko Kavčič je 
nagovoril zbrane v novi restavraciji kampa Šobec.

»Krivično je, da je križišče za golf, kamor poleti 
zavije dvesto avtomobilov na dan, zgrajeno, 
krožišče za Šobec, kamor jih gre dva tisoč, pa 
ne. Normalnemu človeku se to ne zdi 
razumljivo.«

Ivanka Korošec

V okviru srečanj v radovljiš
kem župnišču je bil prejšnji 
teden pogovor o prostovolj
stvu, katerega gost je bil 
generalni tajnik Slovenske 
karitas Cveto Uršič. Rezka 
Šubic Pleničar je za uvod 
orisala zgodovino Župnijske 
karitas Radovljica, Cveto 
Uršič pa je na kratko pred
stavil prostovoljstvo, ki ima 
v Sloveniji že dolgo tradici
jo. Prostovoljci želijo nudi
ti  pomoč posameznikom v 
stiski,  višati kakovost življe
nja  v lokalni skupnosti 
ali spreminjati svet na bolje. 
Uršič je v nadaljevanju opi
sal razvoj Karitas v Sloveniji. 
Nato se je razvil pogovor z 
udeleženkami srečanja, pro

stovoljkami različnih orga
nizacij – Rdečega križa, 
Hospica in skupine Starejši 
za starejše. Izmenjali so si 
mnenja in izkušnje, na pod
lagi katerih se je izkristalizi
ral sklep, da bo v prihodnje 
potrebnega več sodelovanja. 
Vidno je, da je med dobro
delnimi organizacijami – pa 
ne samo v naši občini – vse 
premalo povezav, izmenjave 
izkušenj in sodelovanja, na 
primer pri obiskovanju sta
rejših v domu za ostarele ali 
pa razdeljevanju hrane iz 
Evropskega sklada za pomoč 
najbolj ogroženim, ki jo 
delita Karitas in Rdeči križ. 
Uršič je izpostavil še skrb 
za ostarele prostovoljce. 
Treba bi bilo razviti pro
gram, da bi bilo poskrblje

no za prostovoljce, ki so 
dolga leta delali na tem 
področju; ko obnemorejo, 
se jih ne sme pozabiti. 
Poseben izziv za vse dobro
delne organizacije je tudi 
vključevanje novih, mlajših 
prostovoljcev. Na podlagi 
svojih mladostnih izkušenj 
je predlagal, da bi se mlade 
dalo pritegniti k prostovolj
nemu delu le projektno, kot 
na primer oratorij, obiski v 
domovih za ostarele ob 
posebnih priložnostih, vrst
niško svetovanje; in ne red
no vsak teden, saj je to zan
je praviloma prevelika obre
menitev. Kot poseben izziv 
pa velja izpostaviti še prido
bivanje novih prostovoljcev 
v generacijski skupini od 45 
do 55 let.

Želijo si več povezovanja

Člani Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke 
Radovljica so se konec marca zbrali na redni volilni konfe-
renci. Delo so začeli z minuto molka v počastitev spomina 
na svojo članico in občinsko svetnico Nevenko Osterc, nato 
pa za predsednika občinskega odbora ponovno izvolili 
dosedanjega predsednika Marka Toplaka. Na novo so izvo-
lili še devetčlanski izvršni odbor in tričlansko nadzorno 
komisijo ter potrdili so poročila o pretekli dejavnosti in spre-
jeli usmeritve ter načrt aktivnosti za letošnje leto. Na sreča-
nje so povabili tudi drugo zainteresirano javnost, saj je kon-
ferenci sledilo druženje in predstavitev knjige z naslovom 
Kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB, avtorjev 
Igorja Omerze in Rada Pezdirja, so sporočili z vodstva 
občinskega odbora stranke. Nekaj dni kasneje se je na usta-
novnem sestanku zbral radovljiški podmladek Slovenske 
demokratske stranke. "Sestanku se je pridružil tudi posla-
nec Žan Mahnič, predsednik Slovenske demokratske mladi-
ne na nacionalni ravni. Dogodek izpolnjuje vse kriterije, po 
katerih se lahko šteje kot uradni začetek delovanja stranki-
nega podmladka v občini Radovljica," je sporočil Andrej 
Potočnik, občinski svetnik iz vrst SDS:  

Mark Toplak ostaja na čelu občinskega  
odbora SDS

Avtorja Igor Omerza in Rado Pezdir sta predstavila knjigo z 
naslovom Kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB.

Med 5. in 7. aprilom je po vsej Sloveniji potekal deseti festi-
val Odprte hiše Slovenije. Za javnost je bilo odprtih devet-
deset kakovostnih, lepih in drznih stavb ter ureditev, ki so 
nastale v zadnjih letih. Tema letošnjega jubilejnega festivala 
je bila Prostor povezuje. Festival omogoča brezplačne ogle-
de in predstavitve kakovostne arhitekture in prostorskih ure-
ditev. V programu sta bila tudi dva objekta iz občine Radov-
ljica, in sicer Knjižnica Antona Tomaža Linharta in Sportina 
digi hub. Objekte, ki so bili odprti javnosti na letošnjem 
festivalu, je izbrala strokovna žirija.

Med Odprtimi hišami tudi dve iz Radovljice

Ljudska univerza, nekoč Delavska univerza Radovljica, bo 
letos jeseni praznovala šestdeset let obstoja. Ob tej prilož-
nosti želijo zbrati šestdeset zgodb udeležencev programov 
iz preteklosti. Zgodbe in podatke o tem, kdaj so nastale in v 
okviru katerega programa so jih udeleženci doživeli, na 
Ljudski univerzi zbirajo tako na elektronskem kot na klasič-
nem poštnem naslovu.

Zbirajo zgodbe iz preteklosti
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

IZLET /  SREDA, 17. APRILA 2019

Tržaški Kras
Tokrat se bomo podali na Tržaški Kras, ki je po delitvi po drugi svetovni vojni ostal na italijanski 
strani. Odpeljali se bomo do cerkve iz 14. stoletja na Taboru, ki je posvečena Marijinemu vne-
bovzetju in je primer utrjene cerkve za obrambo pred Turki. Zraven cerkve je še Srenjska hiša in 
župnišče. Od tam je lep pogled na morje in na kraško planoto, tako na italijanski kot slovenski 
del. Pri Repnu si bomo ogledali muzej Kraška hiša, ki je tipični primer kraške arhitekture z opremo 
in orodjem. Nato sledi ogled Ribiškega muzeja v Križu, ki hrani zgodovino slovenskega ribištva 
na Krasu in drugih pomorskih dejavnosti. Sledilo bo kosilo. Z nami bo tudi novinar Jože Košnjek.
Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob 7.00, z AP Creina Kranj ob 7.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.35, z AP Škofja Loka ob 7.55. Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po Tržaškem Krasu, kosilo, ogled cerkve na Taboru,  
Kraške hiše in Ribiškega muzeja ter DDV. 

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  

CENA: 36 € 

PONOVITEV 
IZLETA 

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Peter Kolman

Društvo upokojencev Begu-
nje šteje 350 članov. Veliko 
dejavnosti se odvija v Ran-
cingarjevi vili v središču 
Begunj, kjer domujejo. 
Dosedanji predsednik Mar-
jan Legat je v poročilu pou-
daril, da je z županom pod-
pisal pogodbo o najemu do 

konca leta 2022, kar pome-
ni, da lahko upokojenci s 
svojimi dejavnostmi ostane-
jo v teh prostorih. Pred 
letom jo je občina namreč še 
imela namen prodati. Pou-
daril je še, da veliko energije 
namenijo urejanju okolice 
in vrta pred vilo, obnovili so 
leseno ograjo, organizirali 
srečanje upokojencev Obči-
ne Radovljica, športna tek-
movanja, skupaj s kultur-
nim društvom predstavo ob 
krajevnem prazniku, projek-
te, namenjene starejšim od 
osemdeset let, ter številne 
dejavnosti po sekcijah. V 
športu se udeležujejo različ-
nih tekmovanj, kot so strel-
janje z zračno puško, keglja-
nje, veleslalom, smučarski 
teki, prstomet in bovling. 
Zelo dejavne so telovadke, 
kar štirideset se jih tedensko 

udeležuje vadbe. Ponosni so 
na plesno skupino Country 
č'bele, ki jih razveseljuje s 
številnimi nastopi.  Breda 
Iskra, koordinatorka progra-
ma Starejši za starejše, je 
predstavila delo prostovolj-
cev, ki so v preteklem letu 
opravili kar 366 obiskov na 
domu starejših z namenom 
pomagati tistim, ki pomoč 

potrebujejo, ter omogočiti, 
da starejši lahko čim dlje 
ostanejo v svojem domačem 
okolju. Letos bodo na novo 
obiskali krajanke in krajane, 
rojene v letu 1950, in opravi-
li anketo. Če kdo pri tem ne 
želi sodelovati, mu seveda ni 
potrebno. Namen obiska pa 
je, da prostovoljci na terenu 
spoznajo tiste, ki bi morda 
potrebovali kak nasvet, 
pomoč ali zgolj klepet. Sta-
rejšim se tega obiska ni tre-
ba bati, saj lahko le pridobi-
jo pomoč, če to želijo.   
Da društvo opravlja svoje 
poslanstvo, je pohvalil tudi 
Branko Vodopivec, predsed-
nik ZDU Radovljica. Člani 
so soglasno za častnega čla-
na izvolili dolgoletnega 
predsednika Marjana Legata 
in mu s tem izrazili hvalež-
nost za dosedanje delo. 

Bogata dejavnost 
društva upokojencev 

Maks Vrečko in Marjan Legat, novi in nekdanji predsednik 
Društva upokojencev Begunje

Marjana Ahačič

Brezje – Turistično društvo 
Brezje je tudi letos tik pred 
začetkom pomladi pripravi-
lo občni zbor, na katerem so 
ocenili opravljeno delo v 
preteklem letu in načrte, ki 
so si jih zastavili za letos. 
Kot je povedal predsednik 
društva Branislav Šmitek, so 
si tudi za lansko leto zastavi-
li smele načrte, ki jih, ker se 
je število turistov na Brezjah 
v primerjavi z letom poprej 
ponovno zmanjšalo, žal niso 
popolnoma dosegli. Obisk 
se je v primerjavi z letom 
2018 zmanjšal, prav tako 
tudi obseg stojnične proda-
je. Glede na število parkira-
nih avtomobilov in avtobu-
sov ob sobotah in nedeljah 
se je obisk Brezij glede na 
leto poprej lani zmanjšal za 
dva odstotka, ocenjujejo, da 
je Brezje v preteklem letu 
obiskalo okoli 150 tisoč obi-
skovalcev.

Sicer pa je društvo lani ure-
sničilo precej zastavljenih 
načrtov: od jeseni je v celoti 
osvetljeno parkirišče pred 
baziliko, opremili so tri turi-
stične sobe in prenočitvena 
dejavnost v gostilni Pr' Fin-
žgar, ki je v lasti društva, se 
je lahko začela. Obisk je bil 
predvsem poleti zelo velik, 

kasneje je bilo zanimanja za 
prenočitve na Brezjah manj. 
Dodatnih treh sob jim še ni 
uspelo opremiti, je povedal 
Šmitek. Bodo pa še pred 
veliko nočjo postavili nove 
stojnice za prodajo spomin-
kov. Kot je pojasnil Šmitek, 
bodo predvsem težje, kot so 
bile doslej, saj jih je v zad-
njih letih veter dobesedno 
prestavljal po vsem parkir-
nem prostoru.
Z novim letom je na parkiri-
šču tudi parkomat, kar 
pomeni, da je parkirnino 
treba plačati vsak dan; cene 
za osebne avtomobile ostaja-
jo enake kot doslej, dva evra 
dnevno, za avtobuse so 
nekaj višje, uvajajo tudi 
novo kategorijo za kombije.
Člani so sicer sodelovali pri 
številnih delovnih akcijah 
ter opravili ogromno prosto-
voljnega dela, predvsem pri 

vzdrževanju infrastrukture 
in urejanju prometa, je še 
povedal Šmitek. »Aprilske 
čistilne akcije se je udeležilo 
skoraj osemdeset krajanov, 
kar je prav gotovo največ v 
vsej občini, na kar smo zelo 
ponosni. Tudi to pomlad jo 
bomo organizirali, in sicer 
prvo sredo v aprilu.«
Načrtujejo, da bodo letos s 
pobiranjem parkirnine in 
prodajo spominkov zaslužili 
približno toliko kot lani, v 
srednjeročnem načrtu pa je 
seveda zagotavljanje sredstev 
za investicijo v drugo fazo 
prenove gostilne na Brezjah, 
ki bi jo, če bo šlo vse po načr-
tih, radi zaključili do leta 
2022. Še naprej bodo obnav-
ljali in označevali učne poti 
in parkirišče, organizirali 
akcije ter skrbno vzdrževali 
lastnino društva, ki ima tre-
nutno več kot tristo članov.

Na parkirišču zdaj 
stoji parkomat
Turistično društvo Brezje je predstavilo opravljeno delo in načrte za letos: največja letošnja novost je 
parkomat na parkirišču pred baziliko na Brezjah, še pred veliko nočjo pa bodo postavili nove, trdnejše 
stojnice za prodajo spominkov. 

Člani Turističnega društva Brezje so se sredi marca zbrali na 61. rednem občnem zboru.

Zbrano občinstvo so posebej navdušili domači glasbeniki.
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Biba Jamnik Vidic

Že v zgodnjem otroštvu je 
risbice, ki so bile zelo abs-
traktne, večinoma risal v 
temnih barvah. Bil je tudi 
precej neroden, spotikal se 
je na ravnem, stvari so mu 
pogosto padale iz rok, več-
krat je razbil kozarec, ker ga 
je po nesreči postavil na rob 
mize ali pulta. Jutranji in 
večerni rituali oblačenja in 
umivanja so trajali uro ali 
več. Ko je začel hoditi v šolo, 
so se pokazale še težave pri 
branju. V tretjem razredu je 
učiteljica opazila, da ga pisa-
nje po nareku spravlja v sti-
sko in da so njegove težave 
morda lahko povezane z 
disleksijo. Testiranje na 
Inštitutu za disleksijo je 
pokazalo, da ima deček bla-
go disleksijo in močno obli-
ko skotopičnega sindroma.
Za skotopični sindrom je 
značilno, da ljudem črke 
plešejo pred očmi, vrstice se 
zvijajo, izstopajo, nekaterim 
se meglijo, za nekatere pa je 
branje črnih črk na belem 
papirju zgolj neprijetno. 
Težave z branjem so le del 
problema. Največji problem 
ljudi s skotopičnim sindro-
mom je obremenjenost s 
svetlobo, ki smo ji danes 
izpostavljeni veliko bolj kot 
pred leti. Posledica so lahko 
hude migrene, pekoči mož-

gani, utrujene oči, žgoč in 
pikajoč občutek v njih, mot-
nje koncentracije, slabost in 
omotičnost. Pri dečku se je 
pokazalo, da je brez poseb-
nih očal videl dvojno, ni 
imel občutka za globino, 
bolela ga je glava, na sploš-
no se je počutil slabo.

Pri tistih, ki imajo skotopič-
ni sindrom, ena od barv na 
poti od oči po vidnem živcu 
do vizualnega korteksa 
malenkost zamuja. To 
pomeni, da vse informacije 
do možganov ne pridejo 
sočasno. Zato možganom 
največ težav predstavlja bela 
barva, saj jo lahko vidimo 
samo v primeru, da se od 
nje odbijejo čisto vse barve. 
Od tod tudi izvira problem z 
branjem. Ker je večina šol-
skega gradiva zapisana s 
črnim besedilom na beli 
podlagi, imajo možgani veli-
ko dela, otroci s skotopič-
nim sindromom pa težave z 
branjem. Dodatne težave 
jim povzročajo tudi neonske 

in LED-luči, močna sončna 
svetloba in bleščanje.
Raziskave kažejo, da ima 
skotopični sindrom od deset 
do dvanajst odstotkov ljudi, 
po nekaterih raziskavah celo 
14 odstotkov. V razredu, v 
katerem je trideset učencev, 
to pomeni, da imata ta sin-

drom vsaj dva otroka, ki ju 
bodo po krivici označili za 
lena, težavna, celo neumna. 
Na srečo obstaja rešitev. Tis-
tim z blago obliko, ki se kaže 
predvsem v problemih z bra-
njem, lahko pomagajo že z 
barvnimi folijami, ki jih polo-
žijo čez besedilo. Težji pri-
meri pa potrebujejo posebna 
očala, s posebnimi, prav njim 
prilagojenimi barvnimi filtri. 
Deček z naše zgodbe jih dobil 
po testiranju na Inštitutu za 
disleksijo v Ljubljani.
Skotopični sindrom in z 
njim povezane težave bo v 
sredo, 17. aprila, ob 19.30 v 
knjižnici na Jesenicah na 
predavanju predstavila Lea 
Novak Kolman.

Ima otrok težave  
z branjem?
Ste v Radovljici že kdaj srečali dečka, ki v vsakem vremenu nosi sončna 
očala? Njegova očala so posebna, tako kot je poseben on. Čeprav so testi 
pokazali, da je nadpovprečno inteligenten, je imel, preden je dobil očala, 
veliko problemov.

Raziskave kažejo, da ima skotopični sindrom od 
deset do dvanajst odstotkov ljudi, po nekaterih 
raziskavah celo štirinajst odstotkov. V razredu, v 
katerem je trideset učencev, to pomeni, da imata 
ta sindrom vsaj dva otroka, ki ju bodo po krivici 
označili za lena, težavna, celo neumna. 

Urša Peternel

"Vsak dan v letu več kot ena 
slovenska družina izgubi 
bližnjega zaradi samomora. 
Ob tragični izgubi svojce 
prežemajo vprašanja, zakaj 
... Ni lahko razumeti, še 
težje pa sprejeti dejstvo, da 
je oseba, ki si jo imel rad, 
kar odšla. Še toliko težja je 
izkušnja pri samomorih 
otrok za starše, ki se ob tem 
sprašujejo, kaj so naredili 
narobe," pripoveduje Maja 
Kunčič iz jeseniške enote 
društva Ozara Slovenija. V 
društvu nudijo pomoč lju-
dem s težavami v duševnem 
zdravju in ljudem v duševni 
stiski ter njihovim svojcem. 
V zadnjem obdobju ugotav-
ljajo, da je vse prepogosta 
tudi stiska ob izgubi bližnje-
ga zaradi samomora, zato so 
lani izdali knjižico z naslo-
vom "Zakaj tako boli?". 
Avtorica je Violeta Irgl, s 
knjižico pa je želela olajšati 
iskanje odgovorov na vpra-
šanja, ki se pojavljajo v dru-

žini ob samomoru bližnje-
ga. Izhaja predvsem iz izku-
šenj ljudi, ki so sami dožive-
li smrt bližnjega zaradi 
samomora. 
"Izguba bližnje osebe vedno 
povzroči hudo osebno stisko 
in krizo v družini. Če se v 
družini zgodi samomor, je 
naloga svojcev še težja, ko 

morajo sprejeti realnost 
izgube, razumeti komplek-
sno naravo samomora," pri-
poveduje Maja Kunčič. 
"Z vsebino knjižice želimo 
pomagati svojcem, da se 
lažje prebijejo skozi boleči 
čas in stopijo na pot okreva-
nja. Pot skozi žalovanje je 
polna čustev, od krivde, obu-

pa, sramu, jeze do neskonč-
ne žalosti. Knjižica olajša 
iskanje temeljnih odgovorov 
na vprašanja, ki se ob samo-
moru pojavljajo v družini," 
dodaja Kunčičeva.
Knjižico so podarili knjižni-
cam, dostopna je tudi v elek-
tronski obliki. Vsi, ki se soo-
čajo s travmatično izkušnjo, 

pa lahko pridejo na pogovor v 
Ozaro (na Cesti C. Tavčarja, 
Jesenice), kjer se bodo lahko 
čustveno razbremenili in 
dobili podrobnejše informa-
cije, kam se še lahko obrnejo 
po pomoč. Prav tako so na 
pogovor vabljeni starši, če 
opažajo, da imajo njihovi 
mladostniki težavno obdobje.

Ko zaradi samomora 
izgubimo najbližnje ...
Združenje Ozara je izdalo knjižico z naslovom Zakaj tako boli?, s katero 
skušajo olajšati iskanje odgovorov, ki se v družinah pojavljajo ob 
samomoru bližnjega.

Stiske mladih se povečujejo. Po izkušnjah Maje 
Kunčič je veliko samopoškodovanj, motenj 
hranjenja, depresij med sicer »normalnimi« 
najstniki. Samomor je najslabša možna posledica 
stisk, žal se jih je v zadnjem obdobju tudi na 
zgornjem Gorenjskem zgodilo kar nekaj.
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Karmen Sluga

Letošnji kulturni praznik so 
na Osnovni šoli Lipnica pro-
slavili malo drugače. Medse 
so povabili Pihalni orkester 
Lesce, ki je za vse učence 
tako lipniške kot ovsiške šole 
pripravil zanimivo, poučno 
in za uho prijetno glasbeno 

uro. V dobri uri in pol glasbe-
nega programa so jih člani 
Pihalnega orkestra Lesce z 
dirigentom Gašperjem Brez-
nikom prepričali, da so kos 
različnim glasbenim zvrs-
tem. Obiskali so svet muzi-
kala, risank, filmov, ni šlo pa 
niti brez Avsenikove Golice. 
V orkestru igra kar nekaj 

nekdanjih lipniških učencev 
in dve učiteljici. Po konča-
nem koncertnem delu se je 
za učence od prvega do pete-
ga razreda lipniške in ovsiške 
šole kulturni dan nadaljeval z 
različnimi delavnicami, na 
katerih so spoznavali inštru-
mente v orkestru, se presku-
šali v petju in muziciranju.

Kulturni dan malo drugače

V dobri uri in pol glasbenega programa so člani Pihalnega orkestra Lesce z dirigentom 
Gašperjem Breznikom prepričali, da so kos različnim glasbenim zvrstem.
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Matjaž Klemenc

Jutri se začne spomladanski 
del sezone. Ste v klubu 
zadovoljni z opravljenim v 
pripravljalnem delu?
"V letošnji zimi smo imeli 
dobre pogoje za trening, saj 
snega praktično ni bilo. Tre-
nirali smo na velikem igrišču 
v Športnem parku v Radovlji-
ci, na umetni travi. Trenirali 
smo trikrat na teden, večino 
v večernih urah, da se je čim 
več igralcev zaradi ostalih 
obveznosti lahko udeležilo 
treninga. Treningi so imeli v 
veliki meri poudarek na kon-
diciji. V zadnjem obdobju 
smo se premaknili na naše 
igrišče v Lesce, kar nam je 
omogočilo, da smo 'začutili' 
žogo na daljšem in širšem 
igrišču in seveda na naravni 
travi. Odigrali smo kar nekaj 
prijateljskih tekem in izgubi-
li le z ekipo Brinje - Grosup-
lje z 0 : 2. Imeli smo tudi 
mini priprave v Umagu, kjer 
smo še bolj dvignili moštve-
ni duh, ki bo v nadaljevanju 
prvenstva še kako pomem-
ben. Če povlečem črto, mis-
lim, da gremo v prvenstvo 
dobro pripravljeni."

Je v ekipi kaj sprememb?
"Veseli me, da nas je zapus-
til le en igralec, Tilen Vrtač-
nik. Prišel je Žan Peklaj, ki 
je nazadnje igral pri avstrij-
skem SAK-u."
 
Kakšna je vaša ocena jesen-
skega dela?
"Z jesenskim delom smo 
zadovoljni. Pomembna je 
bila zmaga v gosteh proti 

prvouvrščenemu Bohinju. 
Tako z Bohinjem kot proti 
tretji Škofji Loki igramo v 
Lescah, kar se mi zdi velika 
prednost."
 
Katera ekipa vam je povzro-
čala največ težav?
"Ekipa Poleta, na njihovem 
igrišču. Igrajo zelo trdo, ob 
tem pa se na njihovem sla-
bem igrišču zelo težko igra 
dober nogomet."

Cilji za spomladanski del so 
jasni, prvo mesto v 1. 
Gorenjski ligi.
"Seveda, zanima nas samo 
prvo mesto. Da bomo na 
pravi poti, je zelo pomem-
bno, da že jutri osvojimo tri 
točke na gostovanju proti 
Britofu."
 
Kdaj ste se začeli ukvarjati z 
nogometom?

"Z nogometom sem se začel 
ukvarjati zelo pozno, pri 13 
letih, pri starejših dečkih. 
Pred tem sem treniral košar-
ko in rokomet. Kot sedaj 
vidim, je bilo pravilno, da 
sem se na koncu odločil za 
nogomet, v katerem res uži-
vam. Prva leta, ki mi manj-
kajo, se mi ne poznajo pre-
več, saj imam za nogomet 
občutek."
 
Kje so vaše pomanjkljivosti?
"Manjka mi malo več hitro-
sti in borbenosti. Slabo 
komuniciram. Med tekmo 
bi moral več govoriti."

Se je bilo težko privaditi na 
veliki nogomet?
"Iskreno, s tem nisem imel 
nekega velikega problema."
 
Ste vseskozi pri Nogomet-
nem klubu Lesce?

"V teh šestih letih nisem 
menjal sredine."

Kdo so bili vaši trenerji v 
Lescah?
"Prvi trener je bil Andrej 
Jožef, ki me trenira tudi v 
članski ekipi. Pri mladincih 
me je treniral Jure Berton-
celj. Jožef in Bertoncelj sta 
me zelo veliko naučila."
 
Kot mladinec ste nastopili v 
2. Slovenski ligi. Verjetno 
zelo dobra izkušnja?
"Izkušnja je bila zelo dobro-
došla. Na tem nivoju se je 
igral zelo dober nogomet. 
Žal se nam ni uspelo obdr-
žati v ligi. Glavni razlog 
vidim v tem, da je bila veči-
na ekip bolje pripravljenih 
od nas."
 
Na kateri poziciji največ 
igrate?
"Že od samega začetka 
igram na poziciji zadnjega 
veznega igralca."

Opravljate večizmensko 
delo. Kako usklajujete delo 
in nogomet?
"Ko imam popoldne službo, 
dopoldne sam opravim teka-
ški trening."
 
Katere so vaše prednosti 
pred tekmeci?
"Zelo dobro sem kondicij-
sko pripravljen in imam 
dober pregled nad igro."

Kakšne cilje imate še v 
nogometu?
"Želim si, da bi kdaj igral v 
tujini ali pri nas v 1. oziroma 
2. Slovenski ligi."

Občutek za nogomet
Dvajsetletni Miha Rozman iz Kamne Gorice je najprej treniral košarko in rokomet, zdaj pa je že šest 
let član Nogometnega kluba Lesce.

Miha Rozman, član Nogometnega kluba Šobec Lesce

V Slovenski Bistrici je potekal atletski mnogoboj za katego-
rijo U12. Pri dekletih je bila Katarina Rogač posamezno prva. 
Prva je bila še skupaj s Tinkaro Krnc. Radovljičani so obe 
zmagi odnesli tudi pri fantih. Posamezno je bil najboljši 
Mark Bizjak. Mark je bil prvi skupaj z Maksom Jeralo. Vsee-
kipno so bili peti. Radovljičani so nastopili na Prvenstvu Slo-
venije v krosu, ki je potekalo v Velenju. V kategoriji sta bila 
spet najboljša Katarina Rogač in Mark Bizjak. V kategoriji 
U16 je bila najhitrejša Lucija Medja.

Atletika
Dvakrat stopničke za Marka Bizjaka  
in Katarino Rogač

Zadnji dve tekmi so radovljiški košarkarji zaključili z zma-
go. V gosteh so s 65 : 58 premagali Lesdog Kočevje. Uspeh 
so potrdili v derbiju proti Šentvid-Ljubljani. Tekmo so pred 
domačimi gledalci dobili z rezultatom 80 : 74. V ligi za 
razvrstitev v skupini 1 so Radovljičani prvi s 7 točkami, 
kolikor jih ima tudi ekipa Šentvid-Ljubljana. Tretji Lesdog 
Kočevje ima 4 točke.

Košarka
Dve zmagi radovljiških košarkarjev

Za nogometaši ekipe Šobec Lesce sta uvodni tekmi v spo-
mladanskem delu 1. Gorenjske lige. Na gostovanju pri ekipi 
Britof so iztržili neodločen rezultat. Strelsko so bili razpolo-
ženi prejšnjo soboto, ko so doma s 7 : 1 odpravili Preddvor. 
Zanimiv je pogled na vrh lestvice, kjer ima Bohinj 31 točk. 
Točko manj imata Šobec Lesce in Škofja Loka.

Nogomet
Remi in visoka zmaga za uvod

Plavalni klub Gorenjska banka Radovljica je na svojem red-
nem občnem zboru podelil svojim plavalcem in plavalkam 
priznanja za dosežke v letu 2018. Posebna priznanja so pre-
jeli: Darko Đurič, Špela Perše in Anja Klinar. Zlato priznanje 
so prejeli: Manca Marčun, Žan Pogačar, Jan Toman in Vito 
Vodenik. Srebrno priznanje so prejeli: Rok Pečar, Katrin Kri-
stan, Miha Marčun, Nejc Pšeničnik in Maša Gomboc. Bro-
nasta priznanja so prejeli: Petra Frelih, Vita Gomboc, Ema 
Pšeničnik, Mojca Marčun, Zala Pia Biček, Gia Gartner, Maša 
Arnež, Janez Potočnik, Primož Peternel, Tinkara Lipovec, 
Anže Dolenc in Maj Šumi Branilovič.

Plavanje
Priznanja za radovljiške plavalce

Radovljiški plezalci in plezalke so se udeležili dveh tekem v 
Zahodni ligi v balvanih. Pobližje si poglejmo njihove uvrstitve 
med deseterico: Log pri Dragomerju: mlajše deklice: 4. Lina 
Laharnar, 5. Ela Glavač; mlajši dečki: 1. Gorazd Jurekovič, 10. 
Andraž Bajželj; starejše deklice: 5. Maja Arnež; starejši dečki: 2. 
Tanej Cerar Božič, 5. Nejc Skumavec; kadetinje: 9. Nina Gro-
šelj, 10. Nina Železnik; Kamnik: mlajše deklice: 5. Lina Lahar-
nar; mlajši dečki: 9. Matjaž Grilc; starejše deklice: 5. Maja 
Arnež, 6. Lucija Medja; starejši dečki: 3. Tanej Cerar Božič, 5. 
Jan Ulčar, 9. Žiga Bertoncelj; kadetinje: 4. do 5. Nina Grošelj.

Športno plezanje
Dve tekmi v balvanih v Zahodni ligi

V zadnjem obdobju so rokometaši Cerklje - Radovljica dose-
gli tri zmage in dva poraza. Doma so premagali Sevnico s 
36:28, Arcont Radgono z 42:31 in Alples železniki z 39:27. Žal 
so izgubili oba derbija v gosteh – z ekipo Ljubljana z 29:26 in 
Grosupljem z 28:25. Lestvica v 2. ligi pred zadnjim kolom: 1 
Ljubljana 32, 2. Grosuplje 30, 3. Cerklje-Radovljica 28. V jutri-
šnji zadnji tekmi ekipa Cerklje - Radovljica gostuje pri ekipi 
Moškanjci - Gorišnica.

Rokomet
Dva poraza v derbijih

Kljub temu da se je zima že poslovila, mladi radovljiški 
smučarji še pridno tekmujejo. V Cerknem je bilo državno 
prvenstvo v veleslalomu za kategorijo U12. Pri cicibanih in 
cicibankah sta šli medalji v Radovljico. Tretje mesto sta 
osvojila Taja Prešern in Jakob Arih. Radovljičani so nastopi-
li na dveh Pokalih Zavarovalnice Triglav. V Kranjski Gori so 
se merili v veleslalomu. Poglejmo uvrstitve med deseterico 
po kategorijah: cicibanke U10: 3. Brina Stroj Skubic; ciciba-
ni U10: 5. Lukas Potočnik, 6. Tobias Blažič; cicibanke U12: 
3. Taja Prešern, 7. Živa Rozman; cicibani U12: 3. Lan Kun-
stelj, 4. Jakob Arih, 7. Aljaž Rozman; deklice U14: 3. Kristina 
Paščinski; dečki U14: 7. Vid Rozman, 8. Tristan Blažič; 
deklice U16: 5. Nika Anderle. V Cerknem so se merili prav 
tako v veleslalomu: cicibanke U10: 1. Brina Stroj Skubic; 
cicibani U10: 4. Lukas Potočnik; cicibanke: U12: 4. Taja Pre-
šern, 7. Živa Rozman, 8. Lana Janc; cicibani U12: 6. Lan 
Kunstelj, 7. Aljaž Rozman, 9. Jakob Arih. Na Mini Pokalu 
Vitranc v Kranjski Gori v veleslalomu so se poleg Slovencev 
merili še smučarji iz Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije, Bosne 
in Hercegovine: Cicibanke 2013–2014: 7. Neja Bogataj: cici-
bani 2013–2014: 7. Teodor Blažič, 8. Nejc Havliček; ciciban-
ke 2011–2012: 1. Zoja Stroj Skubic, 2. Alja Prešern, 5. Ajda 
Šparovec, 10. Stella Potočnik: cicibanke 2009–2010: 5. Bri-
na Stroj Skubic; cicibani 2009–2010: 9. Lukas Potočnik; 
cicibanke 2007–2008: 6. Taja Prešern; cicibani: 2007–2008: 
4. Lan Kunstelj, 5. Jakob Arih, 10. Aljaž Rozman. Radovljiča-
ni so nastopili tudi na 6. Pokalu Asje (v spomin tragično 
preminule Asje Oražem): cicibanke U10/U12: 3. Živa Roz-
man, 7. Lana Janc, 8. Brina Skubic Stroj; cicibani U10/U12: 
5. Jakob Arih; deklice U14: 4. Kristina Paščinski; dečki U14: 
2. Vid Rozman, 3. Tristan Blažič; dečki U16: 3. Bruno Božič. 
Radovljiški klub je v Kranjski Gori pripravil FIS-tekmo za 
moške in za ženske. Tekma je štela za mladinsko državno 
prvenstvo. V moški konkurenci je zmagal član Smučarske-
ga kluba Radovljica Borut Božič.

Smučanje
Dve tretji mesti na državnem prvenstvu

Sredi marca se je nenadoma in mnogo prezgodaj poslovila 
Nataša Bertoncelj iz Krope. Nataša je zadnjih petnajst let 
predano skrbela za teniška igrišča v Kropi, v lokalu, ki je 
deloval v sklopu igrišč, pa vedno prijazno postregla številne 
domačine in druge obiskovalce.
Upravljanje teniškega igrišča v Kropi je prevzela od očeta, ki 
je bil leta 1990 eden od dveh soustanoviteljev, kasneje pa 
motor in gonilna sila Teniškega kluba Kropa. Temelje teni-
sa je Miha Bertoncelj v Kropi postavil v času, ko je bil ta 
šport v naših krajih komaj poznan, v nekaj letih pa je v klub 
pridobil kar okoli tristo članov iz Krope ter bližnje in daljne 
okolice. 
Takrat se je s tenisom srečala tudi Nataša, ki jo je v igro 
uvedel oče. Rada je prijela za lopar, tekmovalni šport pa je 
ni zanimal. Tako je po koncu srednje šole za očetom prevze-
la vodenje kluba; igrišče v 29 letih, odkar je začelo obratova-
ti, ni bilo zaprto niti en dan. 
Takole so ji Kroparji zapisali v slovo:
Vsak dan smo se ustavili pri tebi, da nam rečeš, kaj boš, 
kako si … nam daš občutek topline, sprejetosti. Premalo smo 
te opazili. 
Vse, kar si bila, je ostalo med nami, radi te imamo, živiš z 
nami in pogrešali te bomo. Iskala si svojo pot; verjamemo, 
da si našla svoj mir in ga poslala med svoje najbližje. Nata-
ša, hvala.

Tvoji tenisači

Nataša 
Bertoncelj
(1981–2019)

Še danes do dvanajste je mogoče glasovati za plezalko, Rado-
vljičanko Vito Lukan, ki je ena od finalistk projekta Mladi upi. 
Gre za projekt, v katerem sicer strokovna komisija izbere 
nadarjene posameznike s področja športa, umetnosti, znano-
sti in parašporta in jim nameni sredstva za razvoj njihovega 
talenta, z glasovi pa pri izboru pomaga tudi javnost.

Vita Lukan finalistka projekta Mladi upi
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Matjaž Klemenc

Letošnji občni zbor Planin-
skega društva Radovljica je 
bil, kljub temu da po bese-
dah predsednika društva 
Valentina Rezarja ni bilo 
opravljeno vse načrtovano 
delo, eden najbolj umirjenih 
v zadnjih letih, iz poročil 
posameznih odsekov pa je 
bilo mogoče sklepati, da si 
društvo za delo v lanskem 
letu zares zasluži priznanje. 
Z 966 člani se po številčno-
sti uvršča na četrto mesto 
med slovenskimi planinski-
mi društvi. Vsi odseki druš-
tva dobro delujejo, svoje 
delo so dobro opravili tudi 

oskrbniki in njihovi pomoč-
niki v planinskih postojan-
kah, je povedal predsednik 
Rezar. Zadovoljen je, da 
dobro sodelujejo tako z 
Občino Radovljica kot z 
občinama Žirovnica in 
Bovec, v katerih ima društvo 
sovje postanke, pa tudi s 
Slovensko vojsko in Gorsko 
reševalno službo. 
Športnoplezalni odsek, ki je 
tudi skupni državni prvak, 
je vsako leto številčnejši, 
zato se že srečujejo s pros-
torskim in kadrovskim pro-
blemom. Tekmujejo v Zaho-
dni ligi, iRCC in državnem 
prvenstvu, udarna trojica 
Domen Škofic, Vita Lukan 
in Luka Potočar tudi na veli-
kih tekmovanjih v tujini. 
S številom otrok so zadovolj-
ni tudi v mladinskem odse-
ku; vključenih 173 otrok jih 
uvršča v slovenski vrh. Alpi-
nistični odsek ima 82 čla-
nov, 28 jih je opravilo deset 
ali več alpinističnih vzpo-
nov. Vodniški odsek bo dru-
go leto praznoval trideset let 

aktivnega delovanja. V svo-
jih vrstah imajo 14 vodni-
kov. Lani so realizirali 19 
planinskih izletov. Markacij-
ski odsek pokriva 55 km pla-
ninskih poti, kar je za štiri 

člane velik zalogaj, zato si 
želijo, da se njihove vrste 
razširijo. 
Desetčlanski turnokolesar-
ski odsek deluje šele od lan-
skega leta. S prostovoljnim 

delom so uredili dva kilome-
tra dolgo kolesarsko progo. 
Pod gospodarski odsek spa-
dajo tri postojanke: Roble-
kov dom, Valvazorjev dom 
in Pogačnikov dom na Kriš-
kih podih. Na Roblekovem 
domu so problem elektrike 
rešili z nakupom baterije, 
obnovili so sobe, v katerih so 
zamenjali pode, jih prebelili 
in zamenjali ležišča. Z dona-
cijo so nabavili defibrilator, 
ki ga imajo tudi na Pogačni-
kovem domu na Kriških 
podih. V domu so obnovili 
kuhinjo, na Valvazorjevem 
domu pa je bil saniran dim-
nik za kmečko peč. Na vseh 
treh postojankah je bil 
nameščen sterilizator za 
vodo. 

Koče bodo tudi v prihodnje 
redno vzdrževali, ob tem pa 
želijo na Roblekovem domu 
namestiti dve cisterni za 
vodo, na Valvazorjevem 
domu urediti strehe nad 
učilnico, na Pogačnikovem 
domu pa je predvidena 
obnova jedilnice ter zamen-
java električne napeljave in 
vrat.
Občni zbor in delovanje 
društva so s pohvalnimi 
besedami pozdravili sosed-
na planinska društva in 
predstavnik Meddruštvene-
ga odbora PD Gorenjske.
Ob koncu je Valentin Rezar 
nagradil najbolj aktivne pro-
stovoljce: Nevenko Šolar, 
Niko Blejc, Matevža Papler-
ja in Karolino Kozjek.

Predstavili delo in načrte za letos
S skoraj tisoč člani je Planinsko društvo Radovljica po številnosti v Sloveniji na četrtem mestu. Na občnem zboru so ocenili opravljeno delo v lanskem 
letu in predstavili načrte za letos.

Valentin Rezar, predsednik Planinskega društva Radovljica

Otvoritev
TC Radovljica

18. 4. 2019

www.deichmann.com
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Radovljica oglas_259x191mm.indd   1 10. 04. 2019   10:26:45

Valentin Rezar 
nagradil najbolj 
aktivne prostovoljce: 
Nevenko Šolar, Niko 
Blejc, Matevža 
Paplerja in Karolino 
Kozjek.

Koče bodo tudi v prihodnje redno vzdrževali,  
ob tem pa želijo na Roblekovem domu namestiti 
dve cisterni za vodo, na Valvazorjevem domu 
urediti strehe nad učilnico, na Pogačnikovem 
domu pa je predvidena obnova jedilnice.
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s kuponom do 31. 5. 2019.

Ivanka Korošec

Pri celjski Mohorjevi družbi 
je izšla nova knjiga za otoke 
z naslovom Bager Agi in 
njegove dogodivščine. Avto-
rica in ilustratorka sta mama 
in hči, Radovljičanki Majda 
in Andreja Srna. Zgodbice 
so napisane hudomušno in 
z barvitimi ilustracijami 
bodo prav gotovo navdušile 
otroke. Zgodbice o bagerju 
pravzaprav govorijo o dečku, 
ki je tako  zelo občudoval 
stroje, da si je tudi sam želel 
postati eden izmed njih. S to 
iskrivo knjigo želi avtorica 
mladim bralcem približati 
čudoviti svet naravoslovja in 
tehnike ter jih navdušiti za 
tehnologijo.
Majda Srna se je po zaključe-
ni jeseniški gimnaziji vpisala 
na Pedagoško fakulteto v 
Ljubljani (smer matematika 
in fizika) in študij uspešno 

zaključila. Poklicna pot jo je 
vodila od službovanja na 
Jesenicah in v Radovljici do 
Lesc, kjer poučuje že devet-
najsto leto. Z mnogimi pris-
pevki je sodelovala v revijah 
Atelje in Unikat, s strokovni-
mi članki pa v revijah Vzgoja, 
Fizika v šoli in celo v medna-
rodnem časopisu Eco news.
Andreja Srna je leta 2014 
diplomirala na slikarskem 
oddelku Akademije za likov-
no umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani. Med magistrs-
kim študijem se je izpopol-
njevala tudi na National Col-
lege of Art and Design v 
Dublinu (Irska) in študij 
zaključila leta 2017 v Ljub-
ljani. Danes ustvarja v Rado-
vljici in Loškem Potoku. Za 
svoje slike je prejela že več 
odmevnih nagrad. Zdaj se ji 
je izpolnila tudi njena želja 
– na policah uzreti knjigo, ki 
jo je ilustrirala sama.

Nova knjiga za otroke

Majda in Andreja Srna

Glasbena šola Radovljica vabi k vpisu za šol. leto 2019/20

EVIDENČNE PRIJAVE
za opravljanje preizkusa glasbenih sposobnosti zbiramo

od ponedeljka, 6. maja, do petka, 10. maja 2019,
preko e-prijavnice na spletni strani šole,

ali v tajništvu od 9.00 do 13.00 oz. v četrtek od 11.00 do 17.00. 

SPREJEMNI PREIZKUSI
bodo po razporedu, objavljenem na spletni strani šole ter  

na oglasni deski, potekali v petek, 24. maja, soboto, 25. maja, 
ter ponedeljek, 27. maja 2019.

VPIS 
V PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO, GLASBENO  

PRIPRAVNICO in BALETNI ODDELEK bo potekal 6., 7. in 10. 
junija 2019 brez predhodnega preizkusa.

več na: www.gs-radovljica
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Maša Likosar

Šestnajst otrok z osnovnih 
šol Radovljice, Bleda, Gorij, 
Bohinjske Bistrice in Lesc 
se je zadnji petek v marcu 
ob sedmi uri zvečer zbralo v 
Čajni sobi in kavarni knjiž-
nice, da bi noč preživeli ob 
spoznavanju Andersena in 
njegovih pravljic. "Anderse-
nove pravljice so klasika in 
otroci jih dobro poznajo. 
Vsebina se jih dotakne, saj 
vedno vsebuje sporočilo, ki 
ni vidno na prvo žogo in 
nima vzgojne težnje, a ta 
občutek, da dobro vedno 
premaga zlo, je tisto, ki nan-

je zaseje sled zadovoljstva," 
je pojasnila direktorica knji-
žnice Božena Kolman Fin-
žgar.
Otroke je pred dolgo nočjo 
lastnik čajnice Nizar Najjar 
Al Tinawi najprej seznanil z 
različnimi vrstami čajev, 
tudi okušali so jih, vsak je še 
spil skodelico zelenega čaja, 
ki pripomore k budnemu 
stanju. Po kratki predstavitvi 
danskega pisatelja, ki mu je 
bila noč posvečena, so se 
igrali družabno igro Ander-
sen, ne jezi se. "Odgovarjali 
so na vprašanja, ki so se 
navezovala na Andersenove 
pravljice in njegov videz. Bil 

je posebnega videza, velik in 
suh, kodrastih las, sivo mod-
rih oči, številko noge pa je 
imel kar 47," je pojasnila 
Kolman Finžgarjeva in 
nadaljevala: "Prebrali smo 
poslanico ob mednarodnem 
dnevu otrok, letos so jo pri-
spevali Latvijci. Spregovorili 
so o tem, kako se moramo 
umiriti in kako nas knjiga 
upočasni, saj ko beremo, čas 
teče drugače." Otroci so si 
ogledali še film o vesolju 
Wall-e in planetarij, kjer so 
opazovali zvezde in nebesna 
telesa. Noč so si popestrili s 
karaokami, proti jutru pa so 
se sprehodili po Radovljici.

Obiskali sta jih tudi posebni 
gostji iz domžalske knjižni-
ce Barbara Ahačič Osterman 
in Katarina Peterc, ki sta jim 
predstavili kamišibaj, pose-
bno japonsko tehniko pripo-
vedovanja pravljic, in razlo-
žili, kako se naredi. Obe 
gostji sta najprej odigrali 
dva kamišibaja – Anderse-
novo pravljico Vse je čisto 
res, ljudsko pravljico Skrb, 
žalost in primejduš, Prešer-
novega Povodnega moža in 
Cankarjevo Skodelico kave. 
Otroci so se nato razdelili v 
štiri skupine in po tehniki 
kamišibaja uprizorili eno 
izmed manj znanih Ander-
senovih pravljic: Ajda, Polž 
in vrtnica, Princesa na zrnu 
graha in Hranilnik. Po zajtr-
ku so nočno dogajanje in 
kamišibaje predstavili tudi 
staršem. 
Udeleženke Tinkara Jelenc, 
Teja Žvan in Žana Vilfan so 
nam zjutraj zaupale, da je 
bilo živahno, zabavno in 
zanimivo. "Budni smo ostali 
celo noč, nihče ni šel spat. 
Noč z Andersenom smo si 
predstavljale malo drugače, 
bolj v šolskem stilu, je bilo 
pa vse prej kot šolsko. Vzdu-
šje je bilo sproščeno, prebra-
li smo tudi nekaj pravljic, ki 
jih prej nismo poznale," so 
zaupala nekoliko utrujena 
dekleta in še dodala, da dru-
go leto zagotovo spet pride-
jo. 

Bilo je živahno,  
nihče ni šel spat
V Knjižnici A. T. Linharta Radovljica je letos potekala že trinajsta Noč z Andersenom, kjer so otroci na 
različne načine spoznavali literarna dela in življenje danskega pisatelja Hansa Christiana Andersena.

Šestnajst otrok je noč preživelo v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, kjer so spoznavali 
Andersena in njegove pravljice. / Foto: Maša Likosar

Marjana Ahačič

Predstavniki organizacij iz 
petih evropskih držav (Slo-
venija, Češka, Španija, Fin-
ska, Irska), med katerimi je 
tudi Ljudska univerza Rado-
vljica (LUR), so se v začetku 
marca v okviru projekta 
ExProm srečali v Španiji, 
kjer so spoznavali nove nači-
ne dela na področju izobra-
ževanja odraslih. "Srečali 
smo se v mestu Huesca v 
pokrajini Aragon, gostila pa 
nas je šola za odrasle CPE-
PA Miguel Hernandez," je 
povedala Mateja Rozman 
Amon, direktorica LUR. 
"Predstavili so nam različne 
načine dela z odraslimi, raz-
ložili so nam njihov sistem 
izobraževanja, srečali pa 
smo se tudi z udeleženci."
Kor pravi, je bil vsak dan 
posvečen določeni temi. 

"Prvi dan so nam pokazali 
metode, ki jih uporabljajo za 
motiviranje udeležencev 
izobraževanja odraslih, zelo 
se nam je zdela zanimiva 
uporaba čuječnosti v izobra-
ževanju. Drugi dan so nam 
predstavili njihove načine 
spremljanja udeležencev, ki 
temeljijo na potrebah posa-
meznika, njihovih preteklih 
izobraževalnih izkušnjah, 
poklicnih ambicijah ali gle-
de na to, kje so zaposleni. 
Zadnji dan pa so nam pove-
dali, na kakšen način pro-
movirajo svoje programe, 
kako dosegajo udeležence, 
naučili pa smo se uporablja-
ti tudi nekatera spletna oro-
dja za izdelavo oglasov, pro-
mocijskih akcij ter ozavešča-
nja potencialnih udeležen-
cev."
Ogledali so si tudi nekaj 
organizacij, s katerimi 

sodelujejo, na primer 
poklicno šolo z oddelkom 
za odrasle, različna društva 
ter dobrodelne organizaci-
je. "Ker smo bili tam ravno 
v času praznika žensk, je 
bilo veliko pozornosti 
namenjene tej temi. Doži-
veli smo tudi množične 
mirne demonstracije za 
pravice žensk. Kljub temu 
da smo bili v majhnem 
mestu, so se na ulice odpra-
vile ženske, moški, mladi, 
otroci in tudi cele družine. 
Presenetila nas je močna 
energija, bojevitost in zav-
zetost za pravice žensk, saj 
je to v Sloveniji precej dru-
gače," opisuje Rozman 
Amonova. "Ogledali smo si 
park pri univerzi, kjer so 
obeležja pomembnih žen-
skih znanstvenic iz celega 
sveta, obeležja na hišah v 
mestu Huesca, ki so posve-

čena pomembnim žen-
skam iz španske zgodovi-
ne, udeleženci izobraževa-
nja odraslih pa so sami 
izdelali plakate o naših 
deželah in izpostavili žen-
ske iz področja umetnosti, 
literature in glasbe. Iz Slo-
venije so izpostavili Svetla-
no Makarovič, Ivano Kobil-
co, Majdo Sepe, Deso 
Muck, Mojco Kumerdej, 
Katjo Perat, Leo Sirk, Almo 
Karlin ter Kajo Teržan."
Ljudska univerza Radovlji-
ca se je izobraževanja v 
Španiji udeležila v okviru 
mednarodnega projekta 
Erasmus+ KA2 – Strateška 
partnerstva. Junija se bodo 
udeleženci ponovno srečali 
na Univerzi v Vaasi na Fin-
skem, kjer bodo pridobivali 
nova znanja na temo izob-
raževanje odraslih v podje-
tjih.

Izkušnje so pridobivali v Španiji
Predstavnice Ljudske univerze Radovljica so v začetku marca nove izkušnje na področju dela z 
odraslimi pridobivale na srečanju v okviru mednarodnega projekta v Španiji.
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VELIKONOČNE FIGURE  
IN PLETENJE
zanke za pirhe, putke, zajčki ...

POTICE PO  
VAŠEM OKUSU
orehova, lešnikova, pehtranova, 
makova, kokosova, čokoladna, 
lahko so brez rozin, iz pirine 
moke ali manj sladke …

PIŠKOTI
preko 20 vrst, brez ali z  
minimalno pecilnega praška, 
100% masleni piškoti, piškoti 
brez jajc in mleka, iz pirine 
moke, medenjaki …

ODPRTO:  PETEK: 6.00–16.00, SOBOTA: 6.00–13.00
druge dni po naročilu ali dogovoru

tudi v Domači trgovini v Radovljici in v KZ Križe. 

Zgoša 44, 4275 Begunje na Gorenjskem
Telefon: 031 257 125, 04 53 33 340, 041 437 463 in 031 555 348

IZ PEKARNE RESMAN NA ZGOŠI VAM  
ŽELIMO VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE

ZA PRAZNIKE PRIPRAVLJAMO  
DOMAČE DOBROTE IZ NARAVNIH SESTAVIN  

BREZ DODATKOV

Verena Štekar - Vidic

V zadnjih dveh desetletjih 
številna gibanja in organiza-
cije poudarjajo pomen lokal-
no pridelane hrane, izobra-
ževanje za trajnostni razvoj 
ter vključevanje le-tega v 
šolski pouk. Zato zdaj ob 
marsikaterih vrtcih, osnov-
nih in tudi nekaterih sred-
njih šolah po Sloveniji lahko 
spet občudujemo posebej 
ograjene vrtove z gredicami 
in sadovnjaki, ki so nekak-
šne učilnice v naravi. Omo-
gočajo povezovanje različ-
nih učnih predmetov, ponu-
jajo prav posebno vrsto 
rekreacije, veselja in druže-
nja, vzbujajo ljubezen in 
odgovornost do narave ter 
zadoščenje ob lastnih 
ustvarjenih in zdravih pri-
delkih. Količina slednjih ni 

toliko pomembna. Pomem-
bna je izkušnja, ki dandanes 
utrjuje prepotrebno zavest o 
ekološki pridelavi hrane in 
nujnosti varovanja narave. V 
njej je vse povezano in v 
medsebojni odvisnosti, tudi 
ljudje. 
A šolski vrtovi niso od 
danes. Vrednost učenja na 
podlagi izkustva in z opazo-
vanjem so poudarjali že kla-
siki pedagogike, razsvetljen-
ski misleci, uveljavljati pa se 
je začelo od sredine 19. st. 
Glavno vodilo takega učenja 
je bilo tedaj gospodarstvo, 
izobraževanje za bolj uspeš-
no kmetovanje.
Slovenci, ki smo bili tedaj v 
okviru države Habsburža-
nov, kasneje Avstro-Ogrske, 
pri tem nismo prav nič zao-
stajali. Eden prvih zapisov o 
šolskih vrtovih na Sloven-

skem sega v leto 1842, ko je 
Anton Martin Slomšek v 
delu Blaže in Nežica v nedel-
skej šoli eno poglavje sklenil 
z besedami: "Vsak oče naj 
svojimu otroku, vsak kumej 
svojimu zeticu drevesce vsa-
di, naj bo z otrokom raslo, 
ino sadu prineslo. Nas že 
dolgo ne bo, drevo bo še 
rodilo ino otroka nas spom-
nilo. Vsako rodovitno drevo 
je gotov dnar, ki iz zemlje 
cveti." Slomškova drevesna 
šola za učence nedeljskih 
šol je bila poskus šolskega 
vrta, ki se je uveljavil kasne-
je. Leta 1869 je bil namreč 
sprejet državni ljudskošol-
ski zakon, ki je določil splo-
šno šolsko obveznost vseh 
otrok od šestega do štiri-
najstega leta starosti, med 
drugim pa uveljavil tudi 
predmet prirodopis, izobra-

ževanje učiteljev za kmeto-
vanje in šolski vrt ob ljud-
skih šolah kot učni pripo-
moček za učence.
Tudi Zakon o narodnih 
šolah leta 1929 je zahteval 
obvezno ureditev šolskega 
vrta za podeželske šole, za 
mestne pa po zmožnostih. 
Poudaril je pomen šolskega 
vrta za učne namene, zlasti 
za pouk prirodoznanstva, za 
praktične vaje iz kmetijstva, 
pa tudi za praktični gospo-
dinjski pouk za dekleta. Leta 
1949 je posebna uredba šol-
ske vrtove še zapovedovala. 
V knjigi Šolski vrt Andreja 
Škulja iz leta 1954 še piše: 
''Šolski vrt je živ kabinet, ki 
prekaša vse preparate in naj-
boljše slike.'' Dejansko pa je 
uredba ostajala vse bolj na 
papirju, šolski vrtovi so izpa-
dali iz učnih programov, 

površine so se spreminjale v 
športna igrišča in parkirišča 
ali pa so ostajale neobdela-
ne, z uveljavljanjem indus-
trijsko pridelane hrane se je 
opuščala zavest o vrednosti 
in potrebi lastne pridelave.
Avtorica razstave je kustodi-
nja Mateja Ribarič, ki je v 
pripravi sodelovala z mnogi-
mi zunanjimi strokovnjaki. 
Spremlja jo katalog, dopol-
njuje pa še celotna številka 

revije Šolska kronika. Na 
ogled bo do konca februarja 
prihodnje leto. Jeseni bo 
avtorica v Radovljici ob raz-
stavi izvedla delavnico Man-
dala, že v času Festivala 
čokolade, to je 13. in 14. apri-
la, pa bo muzejska pedago-
ginja Jerneja Jelovčan Koselj 
po programu vodila delavni-
co spoznavanja vonjev 
medovitih rastlin "Mmm, 
kaj tako diši?". 

Šolski vrt včeraj, 
danes, jutri
V Čebelarskem muzeju je od sredine marca na ogled razstava z naslovom Učilnica v naravi: šolski vrt 
včeraj, danes, jutri, ki jo je pripravil Slovenski šolski muzej.

Učenci radovljiške osnovne šole in učitelj Franc Pikelj pri 
obrezovanju sadnega drevja pred letom 1957. Iz 
fotodokumentacije MRO.

Maša Likosar

Lansko leto je izšla knjiga 
Dušana Jovanoviča z naslo-
vom Na stara leta sem 
vzljubil svojo mamo. Pred-
stavlja žanrski hibrid eseja, 
avtobiografije in memoar-
jev. V njej se je posvetil 
zanj in za njegovo življenje 
pomembnim osebam. Pre-
pletajo se anekdote njego-
vih umetniških kolegov, 
prepoznavnih kulturnih ter 
političnih ikon, kot tudi ter 
oseb intimnega prostora. 
Zelo odkrito so orisani 
avtorjevi vtisi, osebne izku-
šnje in spomini na otroš-
tvo, odraščanje, vojaščino, 
profesionalno in družinsko 
življenje. "Knjigo sem pisal 
počasi, skoraj eno leto. 
Nastajala je kaotična struk-
tura, ki vzdrži, saj v knjigi 
ni kontinuitete niti prave 
zgodbe," je zaupal Jovano-
vič in nadaljeval: "Knjiga ni 
klasična avtobiografija, saj 
o sebi govorim posredno 
preko drugih oseb in gre 
bolj za pogovor z mojim 
alter egom." Knjiga se zač-
ne na Bohinjski Beli na 
pokopališču, kar je, kot 
pojasni Jovanovič, storil 
namenoma, saj je njegova 
življenjska sopotnica Mile-
na Zupančič velika ljubitel-
jica pokopališč in zanimi-
vo, tudi njena avtobiografi-

ja, ki jo je napisal Tadej 
Golob, se začne na tem 
istem pokopališču. 
Naslov Jovanovičeve knjige 
Na stara leta sem vzljubil 
svojo mamo v bralcu ned-
vomno vzbudi zanimanje, 
da ta dokument časa, napi-
san skozi oči umetnika, 
vzame v roke. "Skozi naslov 
sem želel sporočiti, da v 
otroštvu svoje matere 
nisem ljubil. Družina moje-
ga očeta je ni marala, ker je 
bila Nemka. Nenehno sem 

poslušal, da je ona človek 
brez srca. Počasi po kaplji-
cah sem spoznaval, da ni 
bilo bolj srčne ženske v naši 
družini, kot je bila ona. O 
materi sem napisal le bis-
tveno in naslov je zagotovo 
najbolj resnična teza v tej 
knjigi."
Med pisanjem knjige, pravi 
Dušan Jovanovič, je podoži-
vel tudi družbeno klimo 
izpred tridesetih let in začu-
til razliko z današnjim 
časom. "Skozi zgodbe se 

odsevajo družbeno-eko-
nomske razmere, izogibal 
sem se le neposrednim 
popisom političnega doga-
janja. A črke na papirju vse-
eno težko posredujejo tiste 
tople in iskrene občutke, ki 
sem jih doživljal med odra-
ščanjem. Ljudje smo res 
čez čas postali drugačni, a v 
svojem bistvu ostali isti. Ko 
se spominjam sebe kot 
otroka, čutim, da sem nekje 
v globini svoje duše še ved-
no ta isti otrok." 
V knjigi je Jovanovič popi-
sal tudi srečanje s trenut-
nim predsednikom vlade 
Marjanom Šarcem. "Bil 
sem član izpitne komisije 
na sprejemnih izpitih 
AGRFT. Sedanjemu pred-
sedniku vlade Marjanu Šar-
cu, kandidatu za študij gle-
dališke igre, sem zastavil 
nalogo oziroma situacijo, 
ki je bila kompleksna in 
potencialno celo grozljiva, 
a Šarec je deset minut nes-
mrtno zabaval trinajst čla-
nov izpitne komisije. Bil je 
neskončno duhovit in 
talentiran komik, ampak 
naloge je se lotil površno," 
je povedal Dušan Jovano-
vič, ki trenutno ustvarja še 
eno literarno delo, podobno 
tej knjigi. "Potapljam se v 
začetke začetkov svoje eksi-
stence, v neposredno sredi-
šče svojega otroštva."

Svet je drama
Dušan Jovanovič pravi, da je svet drama. Kakšen pa je njegov svet – svet dramatika in režiserja, ki je 
spremenil potek ne le slovenske, temveč tudi evropske dramatike –, nam je zaupal na literarnem 
večeru v radovljiški Knjižnici A. T. Linharta.

Dušan Jovanovič je svoje življenjske anekdote zapisal v 
knjigo Na stara leta sem vzljubil svojo mamo. / Foto: Tina Dokl

Območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti tudi letos pripravlja Linhartov gledališki 
maraton. Srečanje odraslih gledaliških skupin občin Bled, 
Boginj, Gorje in Radovljica bodo pripravili že dvaindvajset-
ič zapored. Na prireditvi v Linhartovi dvorani bo od pone-
deljka, 6. maja, do sobote, 11. maja, na sporedu devet pred-
stav, ki jih bo strokovno spremljala Maja Gal Štromar. 
Vstop na vse predstave je prost, so sporočili z območne 
izpostave JSKD.

Prihodnji mesec gledališki maraton
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Janja Budič je s plavanjem 
v Blejskem jezeru odprla 
letoš njo sezono izzivov 
Radia Gorenc. Naslednja se 
je z izzivom spoprijela 
moderatorka Maja Tekavec. 
Na Prešernovem semnju v 
Kranju je neprekinjeno eno 
uro plesala valček. Priljub-
ljenemu Boštjanu Megliču 
- Peški so gledalci naložili 
drsalni izziv. Ko je hokej-
ska dvorana na Jesenicah 

gostila večni derbi med 
Jesenicami in Olimpijo 
Ljubljana, je med polčasom 
obul drsalke in ob pomoči 
spretnih drsalk z Jesenic na 
ledeni ploskvi pripravil pra-
vo umetniško točko. Kot 

zadnja pa se je s predlaga-
nim izzivom spopadla še 
radijka Urša Mlakar: strel-
jala je v tarčo z gasilsko 
cevjo. Pri opravljanju izziva 
so ji na pomoč priskočili 
gasilci PGD Begunje in 
dogajanje je pri domačem 
gasilskem domu pospremi-
la pogostitev, prikaz neka-
terih gasilskih veščin, 
intervencije in gašenja 
požara, za piko na i pa so 
po »kavbojsko« zaplesale 
še Begunjske č’bele.

Uršo in publiko sta nagovo-
rila poveljnik in predsednik 
PGD Begunje Rok Justin in 
Klemen Štefelin. Iz rok Šte-
felina je Urša prejela tudi 
skodelico s svojo fotografijo 
v gasilski opravi. Dogajanje 
se je začelo s pesmijo V 
Begunjah smo doma, neura-
dno himno Begunj, delom 
Uršinega pokojnega očeta, 
vodenje programa pa so 
zaupali Petru Kolmanu.
Ker je Urša gasilka že od 
malih nog, so begunjski 
gasilci pred finalnim izzi-
vom preizkusili še njeno 
gasilsko znanje. Uspel ji je 
jamborski vozel, zvijala pa je 
tudi gasilsko cev. Napetost 
je naraščala, in ko je prišlo 
do prikaza intervencije, Urši 
adrenalina ni primanjkovalo 
– kot prava gasilka je strelja-
la z vodnim curkom v tarčo, 
goreči objekt. 

Urša sprejela izziv

Urša je prejela v dar 
skodelico s svojo fotografijo 
v gasilski opravi. / Foto: A. B.

Zaplesale so Begunjske č'bele. / Foto: A. B.

Manca Perdan

V gramoznici Graben so v 
začetku meseca pripravili 
tradicionalno avanturo s 
terenskimi avtomobili Slo-
venija OffRoad 2019. »Gra-
moznica se je tudi letos 
izkazala za odlično prizoriš-
če z majhnimi jezerci, pre-
lomnicami in skoki ter tako 
omogočila pripravo atraktiv-
nih prog,« je povedal orga-
nizator tekmovanja Iztok 
Boltez. Obiskovalci so imeli 
panoramski pogled na celot-
no dogajanje, organizatorji 
so pripravili spremljevalni 
program, za glasbene ritme 
pa je poskrbela rokovska 
skupina The Unimogs 
Band.
Vozniki so se tudi letos 
pomerili v dveh preizkuš-
njah, hitrostni in težavnost-
ni. »Hitrostna preizkušnja 
je namenjena klasičnim 
terenskim vozilom, čeprav 
so tudi ti že precej divje 
predelani. To je tekmovan-
je na čas. Najboljši vozijo 
slabi dve minuti,« je hitro-
stno preizkušnjo na kratko 

opisal Boltez. Na startu je 
bilo 48 tekmovalcev, najbo-
ljših trideset se je uvrstilo v 
drugi krog. Končni rezultat 
je sestavljen iz skupnega 
časa obeh voženj. Na težav-
nostni preizkušnji pa je 
bilo na startu 13 vozil. 
»Težavnostna preizkušnja 
je namenjena voznikom s 
posebej predelanimi teren-
skimi vozili, ki morajo biti 

opremljeni z varnostno kle-
tko,« je povedal Boltez. 
Vozniki so na poti prema-
govali različne ovire, kar je 
bilo še posebej zanimivo za 
obiskovalce.
Tekmovanje pa brez ekipe 
prostovoljcev, ki so pomaga-
li pri organizaciji in na dan 
dogodka, ne bi bilo tako 
uspešno. »Ekipa, ki je prip-
ravljala tekmovanje, je veči-

noma iz Radovljice, del pa 
jih je iz Offroad kluba White 
Tiger s Ptuja, saj tekmovan-
je šteje tudi za državno 
prvenstvo,« je povedal Bol-
tez. Pojasnil je, da mora biti 
za tekmo državnega prvens-
tva organizator klub, ki je 
včlanjen v Offroad zvezo 
Slovenije, na Gorenjskem 
pa za zdaj takšnega kluba še 
ni.

Dve terenski preizkušnji
Tekmovanje OffRoad Slovenija je v gramoznici Graben tudi letos postreglo z zanimivimi vožnjami 
terenskih avtomobilov in privabilo številne obiskovalce.

Začetek težavnostne preizkušnje, ki je za gledalce najbolj zanimiva

Ob 10. obletnici podjetja 
Vam podarimo dodatni 
10 % popust na okna, 
vrata in storitev.
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AKCIJA VELJA OD 
1. 3. - 30. 4. 2019

Slovensko društvo hospic – območni odbor Gorenjska je v 
sodelovanju s knjižnico A. T. Linharta Radovljica v leški knji-
žnici organiziral Hospickafe z naslovom Tihotapci miru. 
Gostja večera je bila Carmen L. Oven, avtorica knjige Tiho-
tapci miru. Zgodba je postavljena v dva svetova – notri, v 
hišo odhajajočih, in ven, v vsakdanje življenje ljudi – tiho-
tapce miru. Knjiga govori o smislu življenja s smrtjo na 
obzorju, njen roman se namreč dogaja v hospicu. Ljudje 
neradi govorimo o smrti, čeprav je sestavni del našega živ-
ljenja in se ji nihče ne more izogniti. Prav zaradi izrivanja 
misli iz pogovora o smrti je naša stiska toliko večja, ko se z 
njo soočimo. V pogovoru je svoje bogate življenjske izkuš-
nje delila tudi upokojena pediatrinja dr. Majda Medvešček.

Na pogovornem večeru o Tihotapcih miru

Povezovalka Ana Katarina Prešeren, avtorica Carmen L. 
Oven in predsednica OO društva hospic Mira Stušek

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je na 
pobudo občinskih svetnikov 
tudi letos pripravila priredi-
tev, s katero so se številnim 
predanim prostovoljcem, ki 
kot posamezniki ali v okviru 
društev delujejo na območju 
občine, zahvalili za njihovo 
požrtvovalno delo. Sredi 
marca si je tako skoraj tristo 
prostovoljcev v Linhartovi 
dvorani še pred uradno pre-
miero lahko ogledalo novi 
muzikal Nune v akciji! – v 
vlogi ene do nun nastopa 
domačinka Simona Vodopi-
vec Franko, producent je 
njen soprog Jure Franko. 
Kot je povedala pobudnica 
prireditve občinska svetnica 

Tea Beton, so brezplačne 
vstopnice razdelili med pri-
javljena društva, ta pa so jih 
nato razdelila med svoje čla-
ne. Tako kot lani so tudi 
letos oddali vse, odziv udele-
žencev pa je bil odličen, je 
zadovoljna Tea Beton, ki 
pravi, da je tovrstna priredi-
tev po eni strani simbolna 
zahvala vsem, ki so priprav-
ljeni žrtvovati svoj čas in 
energijo za pomoč drugim, 
po drugi strani pa prilož-
nost, da se prostovoljci pove-
žejo med seboj. Občinski 
svetniki so se tudi tokrat 
izkazali v vlogi gostiteljev: 
prostovoljce so pozdravili z 
domačimi piškoti in jih po 
prireditvi pogostili s prigriz-
kom in pijačo.

Pripravili prireditev  
za prostovoljce

Občina je na pobudo svetnikov pripravila 
prireditev v zahvalo predanim prostovoljcem.
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Alenka Bole Vrabec

Dne 15. junija bo v Radovlji-
ci slovenska prangerijada, 
srečanje krajev, ki še imajo 
pranger oziroma sramotilni 
steber. Le še trinajst krajev 
je na Slovenskem, kjer so 
ohranjeni pomniki, ob kate-
rih so že od zgodnjega sred-
njega veka naprej kaznovali 
ljudi za manjše prestopke. 
Zanimivo je, da Radovljica 
ni imela prangerja, ampak 
ima sramotilno klop, prizi-
dano na pročelje tako ime-
novane Malijeve hiše, kjer je 
še opaziti odprtine za verige, 
s katerimi so uklepali zlikov-
ke ali zlikovce. 
Na trgu pred graščino se 
bodo Turistična društva iz 
Brestanice, Kopra, Lemberga 
pri Šmarju, Motnika, Nego-
ve, Pilštanja, Pirana, Pred-
grada, Ptuja, Ptujske Gore, 
Rečice ob Savinji in Radovlji-

ce predstavila s turističnim 
gradivom in tudi s številnimi 
domačimi dobrotami. Ob 10. 
uri se bo v grajskem parku 
formirala povorka udeležen-
cev v srednjeveških in baroč-
nih oblačilih, ki bo s svojim 
prihodom počastila Frideri-
ka III. Ortenburškega z nek-
daj mogočnega Pustega gra-
du. Sojenja, ki jih uprizarjajo 
gostujoče skupine, bodo na 
prizorišču pred cerkvijo sv. 
Petra.
Obeta se nam zanimiv dogo-
dek kot nalašč za živahni 
predkresni čas.
Turistično društvo Radovlji-
ca se zahvaljuje vsem, ki so 
za pustni sprevod vložili v 
svoje preobleke idejo, trud, 
domiselnost, ure šivanja in 
oblikovanja ter voljo, da se 
nadaljuje tradicija, ki je 
1996 obudila spomin na 
prvi pustni sprevod v Radov-
ljici 1932.

Pust odšel,  
prihaja pranger
Turistično društvo Radovljica, ki je uspešno 
priredilo letošnji pustni sprevod, že snuje 
naslednjo veliko prireditev, ki se obeta pred 
kresom na Linhartovem trgu. 

Pustne maske so napolnile Linhartov trg. 
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Na čelu sprevoda so korakali godbeniki. 
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Tudi letos je bilo veliko aktualnih mask. 
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Maša Likosar

Nada Širovnik je tista gene-
racija šivilj, ki je iz obdobja 
tekstilne revolucije prešla v 
čas, ko sta jo razvoj spletne-
ga nakupovanja ter množič-
na rast trgovskih centrov 
prikrajšala dela. A kot pravi, 
je ostalo le eno. "Šivilje 
nikoli nismo bile cenjene, 
niti pred tridesetimi leti, 
danes pa še mnogo manj." 
Pripoveduje, da je bilo lju-
dem vedno težko plačati 
nekoliko več za izdelavo po 
meri ali popravilo obleke. 
"Bili so redki posamezniki, 
ki jim je obleka po meri 
pomenila statusni simbol. 
Predvsem pa je bil nekoč 
pomemben urejen videz jav-
nih uslužbencev, poštnih in 
bančnih uradnikov, tudi 
natakarji so imeli značilne 
uniforme. Šivali smo kostu-
me za igralce, televizijske 
ustvarjalce, danes tega ni 
več. Lansko leto sem le obli-
kovala in sešila uniformo za 
Pihalni orkester Lesce." 
Širovnikova meni, da je raz-
voj in porast spletne prodaje 
popolnoma uničil poklic 
šivilje. "Ljudje kupujejo 
obleke na internetu ali v niz-

kocenovnih trgovinah. Ni 
jim več važna kvaliteta ali 
material niti unikatnost, 
urejenost ali stilska dovrše-
nost. Ženske so si med 
seboj kopije, ker vse drvijo 
na razprodaje v isto trgovi-
no. Žal danes obleka ne 
odraža več človeka. Pa le 
kako naj, če brez sramu 
hodijo v trenirkah.”
Nadi Širovnik izdelava oblek 
po meri predstavlja le tride-
set odstotkov celotnega dela. 
Pravi, da je največ popravil, 

krajšanja, menjave zadrg in 
predelave. "Obleke si po 
meri dajo izdelati le osebe 
močnejše postave, ker v kla-
sičnih trgovinah ne dobijo 
primernih oblek ali pa so te 
vrečaste in nemoderne. 
Zanje oblikujem edinstvene 
in unikatne tunike ter hlače, 
ki jim dodam raznorazne 
gumbe, trakce, čipke, poi-
gram se tudi z barvami," 
pove Nada in nadaljuje: 
"Nekoč sem na sezono 
maturantskih plesov izdela-

la vsaj dvajset maturantskih 
oblek, danes pa le dve ali tri. 
Naročijo jih predvsem sred-
nješolke, ki želijo biti edins-
tvene in bi se rade izognile 
nerodni situaciji, ko bi ime-
la sošolka enako obleko. 
Obenem se zavedajo, da je 
obleka po meri kvalitetnej-
ša, sploh če uporabimo 
naravne materiale, kot so 
viskoza, lan ali bombaž."
Poklicu šivilje se po Nadinih 
besedah ne obeta nič dobre-
ga. "Slej ko prej bo zamrl, 
tako kot so vsi tradicionalni 
obrtniški poklici in butične 
trgovinice. Nihče več ne 
izdeluje sam, temveč vsi vse 
le še uvažajo. Mladi se za 
poklic šivilje ne odločajo 
več." Radovljiška šivilja 
meni, da bi za obstoj manj-
ših obrtnikov in rokodelcev 
morala poskrbeti občina. "V 
centru Radovljice, kjer pros-
tori samevajo, bi občina 
morala spodbujati odprtje 
manjših specializiranih trgo-
vin domače obrti in izdelkov. 
Če bi meni finančno poma-
gali, bi z veseljem vodila izo-
braževanja in tečaje šivanja 
ter s tem mlade podučila, 
kako se pravilno uporabljajo 
šivanka, škarje in platno." 

Obleka danes ne 
odraža več človeka
Nada Širovnik iz Begunj na Gorenjskem šiva že petintrideset let. Zaposlena je bila v tapetništvu v 
Radovljici, v najustvarjalnejših letih je imela svojo šivalnico v Ljubljani, obenem pa je pomagala v 
šenčurskem razvojnem podjetju. Ko se je pred šestimi leti naveličala napornega dvanajstinvečurnega 
delovnika, je odprla Šivalnico Radovljica.

Nada Širovnik je v Radovljici edina šivilja, ki ponuja 
šiviljske storitve. / Foto: Tina Dokl
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Ivanka Korošec

Kati Rozman s Prezrenj je 
12. februarja praznovala 
devetdeseti rojstni dan. 
Rodila se je v kmečki druži-
ni Ažman na Brdih pri 
Radovljici, kot predzadnja 
od sedmih otrok. »V šolo in 
cerkev smo hodili v Radov-
ljico, na vsako stran po uro 
hoda, pozimi še več, saj je 
bilo včasih snega do kolen. 
Potem pa si sedel v šoli ves 
moker in premražen …« 
Med vojno je družina plačala 
visok krvni davek. »Bratje so 
odšli v partizane, starša, 
mene in mlajšega brata pa 
so izgnali v Nemčijo. Enega 
brata so Nemci ustrelili, ko 
je naredil le korak vstran. Še 
z nekaterimi drugimi druži-
nami – Brcetovi, Zupanovi, 
Tepinovi – so nas poslali naj-
prej v Goričane, od tam pa 
na Bavarsko. Oče je hodil 
delat na žago, jaz sem pazila 
na otroke, brat pa je hodil z 
mamo delat na njive. Nato so 
nas premestili v drugo tabo-
rišle; v neki tovarni smo šiva-
li otroške copate.« Še danda-
nes se živo spominja bobne-
nja zloveščih letal, ki so lete-
la nizko nad njimi proti 
Nürnbergu, kjer so stresla 
svoj smrtonosni tovor …
Vrnitev v domovino je bila 
prava odisejada. Najprej so 
jih peljali v zbirni center v 
Degendorf. »Nekateri niso 
hoteli nazaj, šli so v Anglijo. 
Nas so v mestu Passau str-
pali v živinske vagone in nas 
odpeljali nazaj. Jesti nismo 
dobili, šele na Jesenicah so 
nam dali malo juhe. Potem 
so nas peljali v kranjsko 
gimnazijo, šele od tam smo 

se lahko vrnili domov. Tri-
najst let sem imela tedaj, 
vendar vse še dobro pom-
nim, to se človeku usede 
globoko v dušo.«
Dom je bil prazen in izro-
pan. Dva brata sta se vrnila, 
eden pa je leta 1945 zgorel v 
požaru, zaradi izdaje. »Vse 
so nam pobrali. Bili smo lač-
ni, ležali na deskah, mamin 
brat nam je prinesel ličkan-
je, da smo ga dali v vreče in 
ležali na njih. Le počasi smo 
se pobrali. Ata je hodil vso 
zimo na Jelovico, vozil je les 
za Cajhna, da je lahko plačal 
davek.« Kati je ostala doma 
in delala na kmetiji, saj je 
pridnih rok primanjkovalo. 
»Bilo je dosti zemlje in goz-
da, dela pa ogromno.«
Kjer danes stoji šola Staneta 
Žagarja, so tedaj imeli Kro-
parji veselico in tam je Kati 
spoznala svojega bodočega 
moža. Leta 1954 sta se poro-
čila in prišla je k Praprotniko-

vim na Prezrenje za ta mla-
do. Bila je velika kmetija, pa 
posledično veliko dela, ki je 
padlo na ramena mlade gos-
podinje. Tudi mož ni bil 
zaposlen, ukvarjala sta se 
samo s kmetijstvom. Rodili 
so se jima trije otroci, dva 
sinova in hčerka. 
»Mož se je smrtno ponesrečil 
s traktorjem, ko je imel 
komaj štirideset let. Otroci so 
bili še šoloobvezni. Pomagali 
so sosedje, Rdeči križ je otro-
kom plačal malico v šoli. Za 
vse sem bila sama,« se Kati 
spominja težkih let. Potem 
se je še enkrat poročila, z 
vdovcem iz sosednje vasi. 
»Veliko lažje je, če ima člo-
vek nekoga ob sebi. Z dru-
gim možem sva bila poroče-
na 11 let, že dvajset let je, 
odkar je umrl … Po njem 
imam majhno pokojnino, saj 
je bil zaposlen v Železarni.« 
Starejši sin je prevzel kmeti-
jo, jo dal v najem, zdaj pa je 

žal pogrešan, ne vedo, kje je 
in kaj je z njim. To je za 
mater velika bridkost, a leta 
so jo naučila, da je življenje 
preplet tako žalostnih in trp-
kih kot tudi veselih dogod-
kov. Drugi sin živi v Cer-
kljah, hčerka pa blizu Ljub-
ljane. Ima pet vnukinj, pet 
pravnukinj in enega pravnu-
ka. »Hčerka pride posprav-
ljat, tudi sin mi pomaga pri 
različnih delih. Zdravje mi s 
pomočjo tablet še kar služi. 
Kuham si sama, rada berem 
časopise in revije. Včasih 
sem imela vrtiček, na kate-
rem sem vse pridelala. Zdaj 
ne morem več, obdeluje ga 
ena od vnukinj.«  
Svoje žulje in znoj je pustila 
na tej kmetiji, nikoli ni ime-
la časa zase. Šele po smrti 
drugega moža si je lahko 
privoščila izlet z upokojenci 
ali krajši dopust na morju. 
Prijateljic skorajda ni več, 
zato je zelo vesela obiskov 
otrok, vnukov in sorodnikov. 
Najbolj srečno obdobje nje-
nega življenja pa je bila mla-
dost. »Ata je bil glasbenik, 
igral je harmoniko, hodil je 
okoli igrat, pa tudi doma je 
velikokrat raztegnil meh. 
Tudi brat, ki je ostal na 
domu, je igral, mlajši brat 
Franci pa je sploh dober har-
monikar. Jaz ne znam ne 
igrati in ne peti, a plesala 
sem strašno rada. Kakšni 
lepi časi so bili, ko smo hodi-
li plesat v Radovljico v Graj-
ski dvor! A nekoč vse mine, 
takšno je pač življenje.«
Za rojstni dan so jo svojci 
zelo presenetili. »Sorodnikov 
imam veliko, vsi so prišli. 
Vnukinja je pripeljala 14 cit-
rark, hiša je bila polna rož!« 

Jubilej Kati Rozman
Najbolj srečno obdobje njenega življenja je bila mladost ob očetu glasbeniku in bratih harmonikarjih. 

Kati Rozman s Prezrenj je praznovala devetdeset let.

Matjaž Klemenc

Letošnji občni zbor Fotograf-
skega društva Radovljica je 
odprla predsednica Vida 
Markovc, ki je lani po nepre-
klicnem odstopu Justina 
Zorka prevzela vodenje druš-
tva. »V lanskem letu je bilo 
Fotografsko društvo Radov-
ljica zelo aktivno. Pripravili 

smo triindvajset razstav: dva-
najst v Pasaži radovljiške 
Graščine, dve v Šparu, štiri v 
avli Doma dr. Janka Benedi-
ka, dve v novi knjižnici v 
Radovljici, dve v avli Občine 
Radovljica in eno v Kultur-
nem domu v Kropi. Skupaj s 
fotografi CDA Gradec smo 
razstavljali v njihovi klubski 
galeriji. Sodelovali smo tudi 
na fotografski razstavi treh 
dežel, Koroške, Furlanije - 
Julijske krajne in Gorenjske, 
ki nosi sporočilo, da razstav-
ljene fotografije prispevajo k 
medsebojnemu spoznavan-
ju treh različnih narodov. 
Letošnja razstava je imela 
naslov Slike brez meja. 
Območna obrtna zbornica 
Radovljica je lani praznovala 
50-letnico delovanja. Skupaj 
z nami je pripravila razstavo, 
ki je prikazala obrtno dejav-
nost na območju zbornice. 
Naši člani so sodelovali na 
razstavi ob odprtju nove 
radovljiške knjižnice. Veseli 
me, da vedno več članov 
sodeluje na fotografskih raz-
stavah tako doma kot v tuji-
ni. Vse bolje je obiskana 
naša spletna stran, ki nam 
omogoča še večjo prepozna-
vnost. Imamo redne meseč-
ne sestanke in debatne veče-
re. Na teh se izobražujemo 
in izbiramo fotografije za 
skupinske razstave. Tradici-
onalno smo pripravili Foto 
informator 2018. V društvu 
si prizadevamo, da pridobi-
mo še kakšnega novega čla-
na,« je o delu društva v letu 
2018 spregovorila predsed-
nica Vida Markovc. 
Društvo si je postavilo kar 
nekaj nalog za letos. Nekate-

re so že bile realizirane, sicer 
pa bodo v galeriji Pasaža tudi 
letos pripravili dvanajst raz-
stav, v Domu dr. Janka Bene-
dika šest, Dogodki v občini 
Radovljica v letu 2018 pa 
bodo v prostorih občine na 
ogled od sredine aprila. 
Društvo bo pripravilo še 
društveno razstavo in razsta-
vo fotografij z društvene 

ekskurzije. Gostovali bodo v 
Feldkirchnu, v načrtu je tudi 
razstava gorenjskih fotograf-
skih društev. Še naprej si 
bodo prizadevali, da bodo 
člani sodelovali na čim več 
regijskih, republiških in 
mednarodnih razpisih in se 
dobivali na debatnih večerih. 
Občni zbor je s svojo prisot-
nostjo počastil Stane Vid-
mar, predsednik Fotograf-
skega društva Jesenice in 

tajnik Fotografske zveze 
Slovenija. V svojem govoru 
je predvsem pohvalil radov-
ljiško društvo za sodelovan-
je z društvi iz tujine. 
Omenimo še najpomem-
bnejša priznanja članov: 
Simon Senica, zlata plaketa 
na Mednarodnem natečaju 
čebelarske fotografije 2018, 
Jasim Suljanović, častni 
znak FIAP na 9. Bienalni 
mednarodni razstavi foto-
grafij malega formata, Jakob 
Gnilšak, zlata medalja na 
Mednarodnem natečaju 
Format 10 v Grazu v Avstri-
ji. Na Dogodkih v občini 
Radovljica v letu 2018 so čla-
ni v dveh temah dobili pet 
nagrad, in sicer Peračiški tuf 
v naravi in arhitekturi: 1. 
Janez Resman, 2. Ljubo Jan-
čič, 3. Vida Markovc; Dogod-
ki v občini Radovljica 2018: 
2. Žarko Petrovič, 3. Marjan 
Resman.

Cilji društva 
ostajajo visoki
Letošnji občni zbor Fotografskega društva 
Radovljica je bil prvi, odkar ga vodi nova 
predsednica Vida Markovc.

Tajnik Žarko Petrovič in Vida Markovc, predsednica 
Fotografskega društva Radovljica

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

»Veseli me, da vedno 
več članov sodeluje na 
fotografskih razstavah 
tako doma kot v tujini.«
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OD PETKA, 12., do NEDELJE, 14. aprila:  
Festival čokolade Radovljica

PETEK, 12. aprila
Festival čokolade, od 13.00 do 20.00, Čokoladni ruby bingo, poslika-
va obraza, pump track poligon, medena dogodivščina, lokostrelski 
kotiček, veliki peskovnik, Čokoladna Radovljica 360°, kuharski šovi, 
adrenalinski spust po vrvi z jamarji, cirkuške delavnice in animacija 
s Čupakabro, kuharske delavnice za otroke, Okusi Radol'ce, koncerti: 
Dominik & Marko Acoustic, orkestri Glasbene šole Radovljica, Zmel-
koow; Radovljica

Premierna večerja treh chefov in 20chocolate, ob 19.00, večerja treh 
kuharskih šefov, Uroš Štefelin, Igor Jagodic, Jorg Zupan, potrebne 
rezervacije, možnost rezervacije z nočitvijo, Vila Podvin

Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Delavnice Igrive arhitekture, ob 17.00, brezplačna delavnica v sodelo-
vanju s Centrom arhitekture, delavnica je primerna za otroke od 5. 
do 12. leta, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica

Tinko Polovinko, ob 17.00, gledališče, za abonma Čebelice in čmrlji 
ter izven, Linhartova dvorana Radovljica*

Dvojna življenja, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Celodnevno spovedovanje, ob 7.00, bazilika Marije Pomagaj, Brezje

SOBOTA, 13. aprila
Festival čokolade, od 9.00 do 20.00, Čokoladni ruby bingo, poslika-
va obraza, pump track poligon, medena dogodivščina, lokostrelski 
kotiček, veliki peskovnik, adrenalinski spust po vrvi z jamarji, kuhar-
ski šovi, družinska delavnica izdelovanja čokolade s Hišo eksperi-
mentov, cirkuške delavnice in predstava s Teaterom Cizamo, kuhar-
ske delavnice za otroke, otroške delavnice s Čebelarskim muzejem, 
Čokoladna Radovljica 360° – 3D-dogodivščina, Gorenjkina čokolada 
velikanka, Čokoladna modna revija, Okusi Radol'ce, koncerti: Pihalni 
orkester Lesce, Ansambel Saša Avsenika, Suhu svetje, 101-ka Band, 
Radovljica

Občinski test hoje na 2 km, v primeru slabega vremena odpade, ZD 
Radovljica

Legorobotika, ob 8.30, s Tonijem in Žanom, obvezne prijave s prijav-
nico v knjižnici ali po e-pošti toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

Gospod Link: V iskanju izgubljenega doma, ob 16.00, animirani film, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Šazam!, ob 18.00, akcijska domišljijska pustolovščina, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Dvojna življenja, ob 20.15, komična drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

NEDELJA, 14. aprila
Festival čokolade, ob 9.00, Čokoladni ruby bingo, poslikava obraza, 
pump track poligon, medena dogodivščina, lokostrelski kotiček, veli-
ki peskovnik, adrenalinski spust po vrvi z jamarji, Mini Planica, 
kuharski šovi, družinska delavnica izdelovanja čokolade s Hišo 
eksperimentov, otroške kuharske delavnice, otroške delavnice s 
Čebelarskim muzejem, razstava atraktivnih starodobnikov iz Beljaka, 
Čokoladna Radovljica 360°, Cirkuška predstava in delavnice s Čupa-
kabro, Okusi Radol'ce, koncerti: Pohorje Express, Nipke, Help! Beat-
les Tribute Band, Joške v'n, Suhu cvetje, Radovljica

Lions singers Trieste, ob 17.30, dobrodelni koncert, cerkev sv. Petra, 
Radovljica

Cvetna nedelja, ob 10.00, blagoslov zelenja, prostor pred baziliko, 
Brezje

Gospod Link: V iskanju izgubljenega doma, ob 16.00, animirani film, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Šazam!, ob 18.00, akcijska domišljijska pustolovščina, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Izbrisana, 20.15, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 15. aprila
Ne pozabite na rože, ob 19.30, gledališče, za abonma in izven, RAZ-
PRODANO!, Linhartova dvorana Radovljica*

Angleške pravljice, ob 16.30, otroci med 1. in 6. letom vabljeni skupaj 
s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

TOREK, 16. aprila
Beremo s tačkami, ob 17.00, otrok bere psu, obvezne prijave v knjiž-
nici ali na 04 537 39 01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Barok izpod prstov mladih rok, ob 18.30, Učenci različnih oddelkov 
Glasbene šole Radovljica bodo predstavili dela baročnih skladateljev, 
Radovljiška graščina

Dober dih – dihajte pravilno in živite bolje, ob 19.30, predavanje ob 
izidu knjige Dober dih irskega strokovnjaka Patricka McKeowna. Pre-
daval bo Janez Hudovernik, certificirani inštruktor, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

SREDA, 17. aprila
Bralni klub, ob 9.00, ob kavi in čaju bo tekel pogovor o knjigah, Knji-
žnica A. T. Linharta, Radovljica

Od 12. aprila do 26. aprila 2019
Ta veseli klub, ob 16.45, druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 
svetopisemskih zgodbah za otroke od 5. do 11. leta, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Nune v akciji!, ob 19.30, gledališče, za izven, RAZPRODANO, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 18. aprila
Veliki četrtek, ob 7.00 in ob 19.00, bazilika Marije Pomagaj, Brezje

Mala rdeča koklja, ob 17.00, predstava, v kateri nastopajo učenci 
dramskega krožka POŠ Ribno, pod mentorstvom Blanke Valant, 
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Odprtje slikarske razstave Sande Vlašić, ob 18.00, galerija Šivčeva 
hiša

Stan in Olio, ob 20.00, biografska komična drama, Linhartova dvora-
na Radovljica*

PETEK, 19. aprila
Veliki petek, ob 7.00 in ob 19.00, bazilika Marije Pomagaj, Brezje

Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Delavnica Črkoslikarije, ob 17.00, poučne in zabavne delavnice, prija-
ve na mro@mro.si, galerija Šivčeva hiša, Radovljica*

Srečen kot Lazzaro, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovlji-
ca*

SOBOTA, 20. aprila
Velika sobota, ob 7.00, ob 14.30, blagoslov velikonočnih jedi na Črni-
vcu, 15.00, blagoslov velikonočnih jedi na Dobrem Polju, 15.00, 
16.00. 17.00, blagoslov velikonočnih jedi v baziliki, 19.00, velikonoč-
na vigilija, slavje luči vstajenjska maša

Čudežni park, ob 16.00, animirana pustolovščina, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Srečen kot Lazzaro, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Oni, ob 20.15, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 21. aprila
Velika noč Gospodovega vstajenja, ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 
19.00, bazilika Marije Pomagaj, Brezje

Čudežni park, ob 16.00, animirana pustolovščina, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Stan in Olio, ob 18.00, biografska komična drama, Linhartova dvora-
na Radovljica*

Oni, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 22. aprila
Ponedeljek v velikonočni osmini, svete maše ob 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 16.00, 19.00, Brezje

Čudežni park, ob 17.00, animirana pustolovščina, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica*

O ljudeh in vaseh, ob 20.00, dokumentarni film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

TOREK, 23. aprila
Noč knjige, ob 19.30, večer Pesem v krvi, gost pisatelj, prevajalec, 
gledališki in literarni kritik, dramatik, založnik in Prešernov nagraje-
nec Aleš Berger. Z njim se bo pogovarjala Alenka Bole Vrabec, Knjiž-
nica A. T. Linharta, Radovljica.

SREDA, 24. aprila
Dan odprtih vrat, ob 16.30, predstavitev inštrumentov in baleta pred 
vpisom v novo šolsko leto, glasbena šola Radovljica, Radovljiška 
graščina

Ta veseli klub, ob 16.45, druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 
svetopisemskih zgodbah za otroke od 5. do 11. leta, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

ČETRTEK, 25. aprila
Tulipan, ob 17.00, ustvarjalno delavnico za otroke bo pripravila Met-
ka Repinc, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Odprtje dopolnjene stalne zbirke originalnih del slovenskih ilustratork 
in ilustratorjev, ob 18.00, galerija Šivčeva hiša

PETEK, 26. aprila
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Stotnica Marvel, ob 17.00, akcijska domišljijska pustolovščina, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Maščevalci: Zaključek, ob 19.30, akcijska domišljijska pustolovščina, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino. 
Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani 
www.radolca.si. 

Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe progra-
ma.

Marjana Ahačič

V četrtek, 25. aprila, bodo v 
Galeriji Šivčeva hiša odprli 
stalno razstavo zbirk ilustra-
cij iz obdobja med leti 2003 
in 2019. 
Šivčeva hiša, znana predv-
sem po raznoliki razstavni 
dejavnosti, ima v galerijskih 
depojih shranjeni dve 
pomembni likovni zbirki: 
zbirka del likovnih ustvarjal-
cev, ki izhajajo iz Radovljice 
in okolice, ter zbirka origi-
nalnih ilustracij, ki so jih za 
knjige iz domače in svetov-
ne literarne zakladnice 
ustvarjali številni slovenski 
ilustratorji in ilustratorke. 
Zbirko ilustracij je Galerija 
Šivčeva hiša leta 2003 prvič 
predstavila javnosti s stalno 
postavitvijo v podstrešnem 
prostoru nad dvoriščem Šiv-
čeve hiše. 
"Po letu 2003 se je zbirka 
slovenskih ilustratork in 
ilustratorjev še naprej siste-
matično dopolnjevala z 

odkupi. Zdaj se bo z novo 
dopolnjeno postavitvijo 
predstavil še drugi del zbra-
nih ilustracij iz obdobja 
med leti 2003 do 2019. Z 
dopolnjenim drugim delom 
zbirke ilustracij v stalni pos-
tavitvi se Galerija Šivčeva 
hiša, ki jo vodi kustosinja 
Barbara Boltar, predstavlja 
kot muzejska ustanova, ki 
hrani dragocen in edinstven 
fond slovenske umetnosti. 
Tako kot razstave v Galeriji 
Šivčeva hiša je tudi vse 
odkupe ilustracij financirala 
Občina Radovljica. S tem je 
omogočila nastanek zbirke, 
ki danes po svojem pomenu 
daleč presega običajne zbir-
ke občinskih galerij," je 
pojasnila direktorica Muze-
jev radovljiške občine Petra 
Bole.

Na ogled zbirke 
ilustracij v Šivčevi hiši

Marjeta Cvetko, Desetnica

Zbirka daleč presega 
običajne zbirke 
občinskih galerij.
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Zdravstveno-vzgojni center, ki deluje v Zdravstvenem domu 
Radovljica, jutri, v soboto, 13. aprila, spet pripravlja tradicio-
nalni občinski test hoje. "Preizkus hoje na dva kilometra je 
enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s 
pomočjo tako hitre hoje, kot jo posameznik zmore, ne da bi 
ogrožal svoje zdravje, izmerimo telesno zmogljivost. Po 
prehojeni razdalji se izmeri čas hoje ter odčita srčni utrip. 
Pred testom bomo udeležencem izmerili tudi krvni tlak, krv-
ni sladkor in holesterol," je pojasnila Alenka Korošec Jan iz 
zdravstveno-vzgojnega centra. Trasa preizkusa je speljana 
okoli Oble gorice, test pa se bo kot običajno pred zdravstve-
nim domom začel zjutraj; trajal bo od 7.30 do 9.00. Kot še 
poudarjajo na centru, je test priporočljivo opraviti vsakih 
šest mesecev, saj tako lahko sledite izboljšanju svoje teles-
ne zmogljivosti. Naslednji test bo že v soboto, 11. maja. 
Udeležba na testu je brezplačna, prireditev pa v primeru 
slabega vremena odpade. Organizatorji priporočajo športno 
obleko in obutev.

Jutri spet test hoje

Maša Likosar

Cvetna nedelja je zadnja 
nedelja pred veliko nočjo in 
z njo se začnejo priprave na 
največji krščanski praznik. 
To je prvi dan velikega ted-
na, ko se spominjamo pri-
hoda Jezusa Kristusa. Na 
cvetno nedeljo običajno pri-
našamo butarice k blagoslo-
vu in s tem ohranjamo tradi-
cijo svoje kulturne dedišči-
ne. "Butarice se izdelujejo iz 
zimzelenega zelenja, veže 
se na osrednji del, ki je nare-
jen iz vej ali ravnih palic. 
Običajno se dodaja sadje, 
predvsem pomaranče, man-
darine, jabolka," je povedla 
vodja delavnice domačinka 
Sabina Šegula in dodala: 
"Na delavnici sem obisko-
valcem razložila izdelavo 
butarice po korakih, sledil je 
demonstracijski prikaz in 
tako smo skupaj enakomer-
no napredovali do končnega 
izdelka. Naučili smo se sple-
sti tudi posebno mrežo, s 
katero na butarico pritrdimo 
sadje." Sabina Šegula je 
oblikovala posebej pristop 
in tehniko izdelave butarice. 
"Gre za nizanje, prepletanje 
in žičenje v harmonično 
kombinacijo. Zelo rada 
ustvarjam z naravnimi 
materiali in okrasno volno, 
na osnovo butarice pa prile-
pim raznorazne dodatke."
Dandanes tradicionalnim 
butaricam dodajajo mode-

ren pridih in pri oblikovanju 
domišljiji prepustijo prosto 
pot. "Butarica ohranja svojo 
podolgovato obliko in pred-
vsem sporočilnost – pričako-
vanja velike noči. Pri izbiri 
materialov pa smo lahko 
zelo izvirni in kreativni," 
pripoveduje Šegulova in 
nadaljuje: "Na naši delavnici 
smo uporabili leskove in 
vrbove veje, pušpan, bršljan, 
klek, tise, ptičji lim belega 
omela. Vse te naravne sesta-
vine simbolizirajo sad z raj-
skega vrta. Lahko prilepimo 
tudi prepeličja jajčka, naša 

so bila pozlačena, zlata bar-
va namreč simbolizira barvo 
vladarjev. Poleg zlate pa so 
moden trend za velikonočne 
dodatke tudi pastelne barve, 
tradicionalna rumena v 
kombinaciji z rjavimi odten-
ki. Na koncu smo butaricam 
dodali še en simbol – iz dro-
bnih vejic smo spletli ven-
ček, ki pomeni večnost in 
krog življenja.”
Šegulova je ob koncu še deja-
la, da se običaji spreminjajo 
in Slovenci žal prevečkrat 
posnemamo tiste, ki prihaja-
jo k nam iz tujih dežel. "Glo-

balizacija je nedvomno zaje-
la našo deželo in skrb vzbu-
jajoče je, da postajata valenti-
novo in noč čarovnic bolj 
popularna kot običaji, ki 
imajo pri nas dolgoletno tra-
dicijo. Vrniti se moramo h 
koreninam, se zavedati in 
spoštovati našo kulturno 
dediščino, kamor sodi tudi 
velika noč, in jo – ne zgolj s 
krščanskega vidika, temveč 
tudi s stališča naše identitete  
– ohranjati in gojiti. To je 
vendarle običaj, ki poveže 
družino, in je čas, ki ga 
namenimo eden drugemu."

Tradicionalna butarica 
z modernim pridihom
Pred cvetno nedeljo so v radovljiškem župnišču tokrat prvič organizirali delavnico izdelovanja butaric 
oziroma beganic, kot jim pravimo na Gorenjskem, ki so del slovenske krščanske velikonočne 
simbolike že od devetega stoletja.

Sabina Šegula spodbuja k domačemu izdelovanju butaric, saj s tem ohranjamo tradicijo 
slovenske kulturne dediščine. / Foto: Tina Dokl

Tradicionalnim butaricam dandanes dodajajo moderen 
pridih in pri oblikovanju domišljiji prepustijo prosto pot. 
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Največji problem pri izdelavi butarice predstavlja 
pritrjevanje sadja, običajno pomaranč, mandarin in jabolk. 
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Avto moto društvo Radovljica svoje člane vabi na zbor čla-
nov, ki bo v četrtek, 18. aprila, v prostorih Obrtne zbornice 
Radovljica. Srečanje se bo začelo ob 18. uri.

Zbor članov avto moto društva

Učenke in učenci Osnovne šole Lipnica so letos že drugič 
obiskali Radio Slovenija in z voditeljico Tadejo Bizilj vodili 
svojo enourno oddajo HUDO! Ajda, Tia, Blažka, Tinka, 
Neja, Tinkara, Lara, Danaja, Timotej in Jure so pod mentor-
stvom Katarine Perič oddajo naslovili Gremo v hribe. Pred 
mikrofon so povabili zanimive goste: Jasno in Andreja Peč-
jaka, mentorico planinskega krožka Mojco Brezovec, ekipo 
mladih planink, ki so se udeležile državnega tekmovanja 
Mladina in gore, ter seveda lipniške učence. Beseda je tekla 
o planinskih podvigih, lednem plezanju, elektromobilnosti 
... Po oddaji so si ogledali prostore radia, poklepetali s ton-
skim mojstrom Tonetom Košmrljem, tehnikom Žigom in 
napovedovalko Evo Longyka Marušič. Lipniški tretješolci pa 
so letos sodelovali v oddaji Dobro jutro, otroci.

Ko učenci postanejo radijski voditelji

Učenci OŠ Lipnica so letos že drugič obiskali Radio 
Slovenija in z voditeljico Tadejo Bizilj vodili svojo enourno 
oddajo "HUDO!".

Fotonatečaj

Dogodki v občini Radovljica 2018, tema Čebelnjaki in panji 
v občini Radovljica, avtor: Jasim Suljanović, 2. nagrada

Kaja Beton

Od februarja dalje je aktiv-
na spletna stran www.kam-
na-gorica.si, na kateri so 
zbrane informacije o Kam-
ni Gorici. Spletna stran, ki 
jo je pripravilo in uredilo 
domače Kulturno-turistič-

no društvo, vsebuje infor-
macije o zanimivostih, turi-
stični ponudbi ter priredit-
vah v Kamni Gorici. Člani 
društva si želijo, da spletna 
stran, ki jo bodo v prihod-
nje dopolnili še z informa-
cijami o naravnih zanimi-
vostih ter jo sproti dopol-

njevali z aktualnimi priredi-
tvami, postane središče 
informacij o tem zanimi-
vem kraju v Lipniški dolini. 
Druga novost, ki jo društvo 
uvaja v letošnjem letu, je 
Langusov kulturni mozaik. 
Pod tem imenom se bodo 
namreč od zdaj naprej odvi-

jale glasbene, gledališke in 
likovne prireditve, ki jih v 
kraju organizira domače 
kulturno-turistično društvo. 
Preko celega leta namreč v 
Domu krajanov, cerkvi sv. 
Trojice in v Muzejski hiši 
Mežnarija potekajo različne 
prireditve.

Kamna Gorica ima svojo spletno stran

Prejšnjo soboto je gibanje Kultura-Natura Slovenija v Križu 
pri Trstu podelilo priznanja Naša Slovenija 2018. Odbor za 
izbor in podelitev priznanj, ki ga vodi koroška Slovenka dr. 
Herta Maurer - Lausegger, je med prejetimi predlogi v štirih 
kategorijah izbral enajst prejemnikov, med njimi je tudi 
Muzej jaslic Brezje, in sicer v kategoriji Raziskovanje in uve-
ljavljanje dediščine. Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje 
slovenske kulturne in naravne dediščine oziroma krajine 
Kultura – natura Slovenije, ki ga vodi Slavko Mežek iz Krope, 
je sicer razpis za priznanja naša Slovenija objavilo že deve-
tič zapored.

Podelili priznanja naša Slovenija


