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Predsednica Nacionalnega 
sveta Švicarske konfederacije 
Marina Carobbio Guscetti, ki 
je bila od nedelje do torka na 
povabilo predsednika držav-
nega zbora Dejana Židana 

na uradnem obisku v Slove-
niji, je že prvi dan obiskala 
Radovljico. Skupaj s predse-
dnikom Židanom si je ogle-
dala Čebelarski muzej v 
Radovljici, kjer sta goste poz-
dravila župan Ciril Globoč-
nik in predsednik Čebelar-
ske zveze Slovenije Boštjan 

Noč. »Počaščeni smo, da ste 
obiskali naš čebelarski 
muzej, ki letos praznuje 
60-letnico delovanja,« je go-
ste nagovoril župan Globoč-
nik. »Čebelarski muzej v 
Radovljici je edini takšen 
muzej v Sloveniji in eden 
redkih na svetu, saj hrani res 

zelo bogato zbirko kulturne 
dediščine čebelarstva. Pono-
sni smo, da lahko predstavi-
mo ohranjene predmete oče-
ta slovenskega čebelarstva 
Antona Janše,« je dodala 
direktorica Muzejev radovlji-
ške občine Petra Bole.

Ob svetovnem dnevu 
čebel pestro dogajanje
V nedeljo je Čebelarski muzej gostil predsednika državnega zbora Dejana Židana in predsednico 
spodnjega doma švicarskega parlamenta Marino Carobbio Guscetti, v ponedeljek je bilo tam odprtje 
nove razstave o kranjski čebeli. Na Osnovni šoli Antona Janše je potekala jubilejna, dvajseta delavnica 
izdelovanja panjskih končnic, v Čebelarskem centru v Lescah pa razstava sodobnih panjskih končnic.

Predsednica Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije Marina Carobbio Guscetti in predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije Dejan Židan sta si v družbi župana Cirila Globočnika in direktorice Muzejev radovljiške občine Petre 
Bole ogledala Čebelarski muzej. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

Zaključil se je tretji izbor 
najboljših slovenskih res-
tavracij The Slovenia Res-
taurant Awards 2019 by 
Diners Club. Razglasitev 
in podelitev priznanj naj-
boljšim slovenskim restav-
racijam po oceni t. i. gas-
tronomske akademije in 
širše javnosti sta gostila 
idilično okolje golfskega 
igrišča Diners CUBO ter 
restavracija Evergreen v 
Smledniku. Zmagovalcev 
je bilo sicer po kategorijah 
kar nekaj, med finalisti so 
bile tudi gorenjske gostilne 
in restavracije, med najbo-
ljše tri na nacionalnem 
nivoju  pa so se uvrstile: 
Hiša Franko, Gostilna pri 
Lojzetu – Dvorec Zemono 
in Vila Podvin. Vila Podvin 
je bila še med finalistkami 
Alpske Slovenije, nomini-
rana pa je bila tudi v kate-
goriji Vox populi.
Prvi mož kuhinje Vile Pod-
vin Uroš Štefelin se je ob 
prejetem priznanju zahva-
lil za zaupanje, poudaril pa 

povezovanje v regiji in šir-
še, kar je v teh časih bistve-
nega pomena za gostince. 
Lokalno okolje, če se le bolj 
ozreš okoli sebe, ponuja 
kvalitetne produkte doma-
čih pridelovalcev s kmetij, 
iz katerih kuharji lahko 
ustvarjajo odlične okuse.
Pred kratkim pa se je Uroš 
Štefelin vrnil z delovnega 
obiska v Ameriki. V Wa-
shingtonu je v družbi dveh 
slovenskih kuharskih moj-
strov – Jožeta Godca iz Pen-
ziona in gostilne Resje iz 
Bohinja in Tomaža Sovdata 
iz Dobre Vile iz Bovca – na 
slovenskem veleposlaništvu 
promoviral alpsko kulinari-
ko in pohodniško pot Julija-
na. Julijske Alpe bodo nam-
reč jeseni bogatejše za 
novo, 300 kilometrov dolgo 
krožno pot Juliano, ki bo 
povezala Posočje s Kranj-
sko Goro, Radovljico, Ble-
dom in Bohinjem. Pohod-
niki na poti se bodo lahko 
okrepčali in odpočili, tako 
pohodništvo kot kulinarika 
pa sta dva izredno zanimiva 
produkta za ameriški trg.

Vila Podvin med 
najboljšimi

Trije najboljši na razglasitvi v Smledniku: Ana Roš in Valter 
Kramar iz Hiše Franko, Uroš Štefelin iz Vile Podvin in 
Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu – Dvorca Zemono
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Monika 
Ažman
Prava sestra nikoli ne 
bo zapustila bolnika, 
pravi predsednica 
Zbornice zdravstvene 
in babiške nege 
Slovenije.
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Pravi 
gledališki 
biseri
Igralci s posebnimi 
potrebami CUDV Radovljica 
in igralci jeseniškega 
gledališča blestijo v predstavi 
Video klub.
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Gozdarji dežja veseli
Upajo, da bodo vremenske 
razmere neugodne za razvoj 
škodljivcev gozdnega drevja.
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GOSPODARSTVO

Direktor ne pričakuje 
večjih sprememb
Stoodstotni lastnik Elana je 
postal sklad KJK Manage-
ment.

stran 4

MLADI 

Iz sence na PUM
Udeleženci programa Pum-o 
in mladinskega centra Kam-
Ra so predstavili zaključni 
projekt.

stran 11

ZANIMIVOSTI

Povezal ljubezen do 
glasbe in piva
Anže Langus Petrović je tudi 
soorganizator prihajajočih 
Okusov piva.

stran 12
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Občina Radovljica obvešča, da je rok za oddajo vlog na javni 
razpis za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kul-
turne dediščine na območju občine Radovljica v letu 
2019 podaljšan do 24. junija 2019. Javni razpis z razpisno 
dokumentacijo je objavljen na  spletnih straneh Občine 
Radovljica na povezavi: www.radovljica.si/objava/188900.
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Ana Šubic

Radovljica – V Krajevni eno-
ti Radovljica so gozdarji lani 
za posek odkazali 37 tisoč 
kubičnih metrov lubadark, 
poleg tega še pet tisoč "kubi-
kov" od vetra polomljenega 
drevja, je razložil Andrej 
Gartner z blejske območne 
enote Zavoda za gozdove 
Slovenije. Za primerjavo: na 
celotnem blejskem gozdno-
gospodarskem območju je 
bilo lani okoli 350 tisoč 
kubičnih metrov lubadark (v 
Sloveniji 738 tisoč) in 146 
tisoč "kubikov" v vetru poš-
kodovanega drevja.
V gozdovih na Zgornjem 
Gorenjskem se je razvoj 
lubadarja lani začel razme-
roma pozno. Gozdarji so že 
upali na preobrat, a je konec 
junija, ko so temperature 
dosegle trideset stopinj Cel-
zija, prišlo do silovitega 
izbruha. Na radovljiškem 
območju je bila slabša situa-
cija v Gozdnogospodarski 
enoti Radovljica – desni 
breg Save, ki se razprostira 
navzgor proti Jelovici, je raz-
ložil Gartner. "V enoti Rado-

vljica – desni breg Save je 
bilo že v preteklosti precej 
težav z lubadarjem, a se je 
tudi tam stanje stabiliziralo 
in ni šlo v povečanje. Lani 
smo tam za posek označili 
22 tisoč kubičnih metrov 
napadenega drevja in še 
2.500 kubičnih metrov od 
vetra poškodovanega drevja. 
V Gozdnogospodarski enoti 
Radovljica – levi breg Save, 
ki se nanaša na karavanški 

predel, pa je bila gradacija 
lubadarja obvladljiva. Situa-
cija je bila podobna kot pre-
dlani, lani nismo zaznali 
porasta. Zaradi lubadarja je 
bilo posekanih pet tisoč 
kubičnih metrov drevja, 
dodatnih petsto kubičnih 
metrov pa je bilo treba pose-
kati še zaradi vetroloma."
Gozdarji upajo, da bodo poz-
no pomladne in poletne vre-
menske razmere neugodne 

za razvoj lubadarja. Rešitev 
prinašajo obilne in enako-
merno razporejene padavine 
in zmerne temperature. Ta 
čas je sicer problematika širi-
tve lubadarja najbolj izrazita 
na območju Bohinja. 
Gartner poziva vse lastnike, 
ki so jim odredili sanitarno 
sečnjo, naj jo izvedejo v dolo-
čenih rokih, saj je to ključno 
pri preprečevanju širitve 
lubadarja. Na blejskem goz-
dnogospodarskem območju 
je bila denimo lani v predpi-
sanem roku izvedena zgolj 
četrtina sanacij. Lastnikom, 
ki niso do roka niti začeli 
delati, so izdali sklepe o izvr-
šbah. Ob tem se kaže tudi 
lastniška problematika; zlasti 
med manjšimi lastniki goz-
dov ni zanimanja za gospo-
darjenje z gozdom. 
Gozdarji obiskovalcem 
odsvetujejo obisk poškodo-
vanih gozdov v času izvaja-
nja sanacijskih del. Kot pra-
vijo, bo obisk zopet varen, 
ko bo les odpeljan iz gozda 
in gozdne ceste sanirane, 
saj so zaradi velikih obre-
menitev ob prevozih lesa 
poškodovane.

Gozdarji dežja veseli
V gozdovih na desnem bregu Save, ki se razprostirajo navzgor proti Jelovici, je bilo tudi lani precej 
več težav z lubadarjem kot v karavanškem predelu. Gozdarji upajo, da bodo poznopomladne in 
poletne vremenske razmere neugodne za razvoj škodljivcev gozdnega drevja.

V Krajevni enoti Radovljica so gozdarji lani za posek 
odkazali 37 tisoč kubičnih metrov lubadark.

Marjana Ahačič

V torek zjutraj so se letošnji 
maturanti z obeh radovljiš-
kih srednjih šol, Srednje 
gostinske in turistične šole 
Radovljica ter Ekonomske 
gimnazije in srednje šole še 
zadnjič skupaj odpravili od 
šole do starega mestnega 
jedra. V sprevodu, na čelu 
katerega so bili ravnateljici 
Ksenija Lipovšček in Mari-
jana Pogačnik ter župan 
Ciril Globočnik, so odpravi-
li do starega mestnega jed-
ra, kjer so pred radovljiško 
graščino zaplesali matu-
rantsko četvorko.
Na Linhartovem trgu je 
maturante nagovori la 
župan, ki jim je zaželel, da 
uspešno opravijo maturo ter 
srečo na prihodnji študijski 
in življenjski poti. V imenu 
obeh šolskih institucij jim je 
vse dobor zaželela ravnatel-
jica Ekonomske gimnazije 
in srednje šole Radovljica 
Ksenija Lipovšček.
Dijaki so kljub slabemu 
vremenu z navdušenjem 
odplesali maturantsko čet-
vorko in se nato podali 
novim izzivom naproti: v 
teh dneh jih čaka matura, 
nato pa počitnice, študij 
oziroma prva služba.

Maturantski sprevod in četvorka
Dijaki ekonomske gimnazije in srednje gostinske in turistične šole so se v torek v sprevodu odpravili 
do Linhartovega trga, kjer so zaplesali četvorko in se tako poslovili od Radovljice.

Sprevod maturantov od Ekonomske gimnazije in srednje šole do starega mestnega jedra 
so vodili župan Ciril Globočnik ter ravnateljici obeh šol Ksenija Lipovšček (EGSŠ) in 
Marijana Pogačnik (SGTŠ).

Dijaki so kljub kislemu vremenu na Linhartovem trgu pred Radovljiško graščino pogumno 
zaplesali četvorko.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ta teden v vseh drža-
vah Evropske unije potekajo 
volitve v Evropski parla-
ment. Tudi v Sloveniji so 
lahko volivke in volivci že 
oddali svoj glas na predčas-
nem glasovanju v torek, sre-
do in četrtek, splošno glaso-
vanje pa bo v nedeljo, 26. 
maja. Volišča bodo odprta 
od 7. do 19. ure. Danes je še 
zadnji dan volilne kampan-
je, opolnoči bo nastopil 
volilni molk.

Evropski parlament sestav-
lja 251 poslancev iz vseh 
držav članic Evropske unije, 
ki delujejo v osmih politič-
nih skupinah. Slovenijo v tej 
instituciji zastopa osem pos-
lancev. Letos bomo izbirali 
med 103 kandidati, 52 je 
moških, 51 žensk. Za ta 
položaj kandidira sedem 
dosedanjih poslancev, za 
vnovično kandidaturo se ni 
odločil le Ivo Vajgl. Kandi-

dature je na Državni volilni 
komisiji (DVK) vložilo 14 
strank in list, sedem so jih 
vložile politične stranke s 
podporo poslank in poslan-
cev, šest politične stranke s 
podporo volivcev, eno pa 
volivci oziroma skupina 
volivcev. Na kandidatnih 
listah so kandidati iz devetih 
parlamentarnih in štirih 
neparlamentarnih strank ter 
enega gibanja. Nastopa tudi 
18 kandidatk in kandidatov 
z Gorenjskega, iz Radovljice 
je kandidatka stranke LMŠ 

Justina Erčulj. Gospodinj-
stva v Sloveniji so pred voli-
tvami prejela publikacijo z 
vsemi kandidatnimi listami 
in imeni kandidatov. Voli-
mo tako, da obkrožimo šte-
vilko liste, lahko pa damo 
preferenčni glas kandidatu, 
za katerega si še posebno 
želimo, da bi bil izvoljen. V 
tem primeru obkrožimo 
številko pred njegovim ime-
nom.

V nedeljo na 
evropske volitve
Po petih letih spet izbiramo poslance za Evropski 
parlament. 

V Sloveniji gremo že četrtič na evropske volitve. /Foto: Tina Dokl
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Svetu Krajevne skupnosti 
Ljubno je zaradi odstopa 
večine članov prenehal 
mandat. V skupni odstopni 
izjavi, ki so jo skupaj podpi-
sali štirje člani (en član pa 
je odstopno izjavo podal 
posebej) so ti kot razlog za 
svoj odstop navedli nesode-
lovanje z drugimi člani sve-
ta krajevne skupnosti in 
nezaupanje v predsednika 
sveta krajevne skupnosti.
Svet Krajevne skupnosti 
Ljubno ima v skladu s sta-

tutom devet članov, in 
sicer tri iz Ljubnega, enega 
iz Praproš, tri s Posavca in 
dva iz Otoč. Predsednika 
sveta med seboj izberejo 
člani; to funkcijo je po zad-

njih lokalnih volitvah pre-
vzel Boštjan Soklič, ki je na 
tem mestu nadomestil 
dotedanjega dolgoletnega 
predsednika sveta KS Bran-
ka Fajfarja.
Da bi krajane podrobneje 
seznanili z nastalo situaci-
jo, je župan Ciril Globoč-
nik sredi maja sklical jav-
no srečanje krajanov Ljub-
nega, na katerem je zbra-
nim med drugim pojasnil 
trenutno stanje, prav tako 
je na očitke članov sveta 
KS s pojasnili odgovoril 
Boštjan Soklič. Župan je 

udeležencem še povedal, 
da je občinska volilna 
komisija že sprejela sklep 
o razpisu predčasnih voli-
tev v svet te krajevne sku-
pnosti. Volitve bodo v 
nedeljo, 30. junija, za dan 
razpisa volitev, s katerim 
začnejo teči roki za volilna 
opravila, pa je bil določen 
15. maj. Volitve bodo pote-
kale na dveh voliščih, in 
sicer v Ljubnem in na 
Posavcu. Po ocenah župa-
na naj bi bil strošek izved-
be nadomestnih volitev 
okoli deset tisoč evrov.

V Ljubnem bodo šli konec 
junija spet na volitve
Sredi aprila je odstopilo pet članov Sveta Krajevne skupnosti Ljubno, občinska volilna komisija je že 
razpisala predčasne volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo na dveh voliščih, v Ljubnem in na 
Posavcu, 30. junija.

Marjana Ahačič

Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Radovljica 
in Naklo ima po novem las-
ten radar. Meritve hitrosti je 
doslej inšpektorat izvajal 
prek najetega izvajalca. Za 
nakup 16.800 evrov vredne 
naprave sta občini zagotovili 
vsaka polovico sredstev.
Lani so v obeh občinah izve-
dli meritev, skupni stroški 
pa so znašali 15 tisoč evrov. 
Tako je razlog za nakup las-
tnega merilnika hitrosti 
predvsem ekonomičnost, 
saj je strošek nakupa meril-
nika primerljiv z letno naje-
mnino izvajanja meritev, so 
pojasnili na radovljiški 
občinski upravi. Prednost 
lastnega merilnika je tudi 
prilagodljivejše določanje 
terminov in lokacij izvajan-
ja meritev. Te bodo lahko 
zdaj izvajali v času in na 
krajih, kjer se pojavlja pro-
blematika zaradi prevelikih 
hitrosti, za krajše obdobje, 

npr. dve uri v času prihoda 
in odhoda v vrtce in šole, za 
zagotavljanje še večje var-
nosti najšibkejših udele-
žencev v prometu. Za 
nakup lastnega merilnika 
hitrosti pa so se odločili 
tudi na podlagi pozitivnih 
izkušenj in podatkov občin 
oziroma inšpektoratov, ki 
že opravljajo meritve s svo-
jimi merilniki.
Na območju občine Radov-
ljica so lani izvajali meritve 
na 27 lokacijah in pri tem 
zabeležili 775 prekoračitev 
hitrosti, za katere so bili 
začeti prekrškovni postopki. 
Kot so še pojasnili na 
medobčinskem inšpektora-
tu, lahko občinski redarji v 
skladu z zakonom o pravilih 
cestnega prometa izvajajo 
nadzor meritev hitrosti vozil 
izključno s samodejnimi 
napravami in sredstvi za 
nadzor prometa, s katerimi 
se prekrški slikovno doku-
mentirajo, pri tem pa nima-
jo pravice ustaviti voznika.

Kupili svoj radar
Medobčinski inšpektorat je najeti radar 
nadomestili z lastnim. 

Pred Vojaškim objektom Rudolfa Badjure na Rudnem polju 
na Pokljuki je potekala slovesnost ob odkritju spominskega 
obeležja. Obeležje, za postavitev katerega je dalo pobudo 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska, je namenjeno spominu na osamosvojitveno 
dogajanje, v katerem so pripadniki voda vojaške policije 22. 
brigade Teritorialne obrambe zavzeli vojaški objekt JLA na 
Rudnem polju in enoto JLA prisili v predajo. Slavnostni 
govornik je bil minister za obrambo Karl Erjavec, ki je dejal, 
da so na Rudnem polju potekali napeti dnevi spopadov in 
pogajanj, ter se zahvalil usposobljenim poveljnikom, ki so s 
svojo preudarnostjo dosegli, da ni prišlo do najhujšega. 

Spominsko obeležje na Rudnem polju

Pred Vojaškim objektom Rudolfa Badjure na Rudnem polju 
na Pokljuki so odkrili spominsko obeležje. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Novega nakupovalnega cen-
tra na delu še nepozidanega 
trgovsko-poslovnega obmo-
čja na obrobju Lesc pri ron-
doju na izvozu z avtoceste 
za Bled še nekaj časa ne bo. 
Prav tako (še) ne bodo pove-
čali objekta igralnega salo-
na na istem območju. 
Radovljiški občinski svetni-
ki so namreč konec aprila 
na seji zavrnili nadaljevanje 
postopka sprejemanja odlo-
ka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za to 
območje, katerega osnutek 
je bil sprejet že v prejšnjem 
mandatu. 
Dokument, ki ga je svetni-
kom v sprejem predlagal 
župan, bi omogočal, da bi 
na severnem delu trgov-
sko-nakupovalnega centra, 
kjer je sedaj prazno, zaraš-
čeno območje, zrasel novi 
nakupovalni center, v osred-
njem delu območja investi-
torji želijo zgraditi prizidek 
k že obstoječemu igralnemu 
salonu.

Svetniki odločno proti
Svetniki so kljub predlaga-
nim strogim omilitvenim 
ukrepom, ki so bili predvi-
deni v dokumentu, na pri-
mer petmetrskemu zeleni 
pas z drevjem in grmovjem 
v smeri proti zaščiteni kul-
turni krajini v Studenčicah, 
lesena fasada in zelena stre-
ha nakupovalnega centra 

ter členjen prizidek k igral-
nemu salonu, izrazili pomi-
sleke o obeh predlaganih 
novogradnjah. Kot je pove-
dal predsednik odbora za 
prostor, so pri pripravi 
dokumenta upoštevali tudi 
številne pripombe tega 
odbora.
Nekateri svetniki so projek-
tu nasprotovali na načelni 
ravni; tako je svetnik Simon 
Resman poudaril, da doku-
mentu nasprotuje zaradi 
načrtovane širitve igralnega 
salona in s tem povezanih 
slabih vplivov na prebivals-
tvo, predvsem v smislu odvi-
snosti od iger na srečo. 
Mateja Potočnik povedala, 
da Levica odloka ne bo pod-
prla, ker nasprotujejo širje-
nju trgovskih centrov in 
podpirajo lokalne proizvajal-
ce domače hrane. S podob-
nim argumentom je načr-
tom nasprotovala svetnica 
Monika Ažman: "Ne podpi-
ram širitve kazinoja, prav 
tako ne gradnje novega 
nakupovalnega centra, saj 
bomo prelepo Radovljico in 
Lesce vsak čas zadušili s 
trgovinami."

Poudarili problem 
parkirišč
Nekateri svetniki so poudari-
li problem parkirišč in dejs-
tvo, da niti obstoječi niti 
načrtovani trgovski center 
nimajo zagotovljenih oziro-
ma načrtovanih podzemnih 
parkirnih mest, drugi so 

opozarjali na slabe vplive 
širitve igralništva na lokalno 
skupnost. Ob tem je svetnica 
Neža Mezeg poudarila, da je 
prav na omenjenem območ-
ju parkirišč načeloma dovolj. 
"Ljudje se pogosto na poti 
naprej dobijo prav na tem 
parkirišču, tu pustijo svoje 
avtomobile in pot nadaljujejo 
skupaj," je povedala.
Župan Ciril Globočnik je 
sicer poudaril, da gre za 
območje, ki je že sicer 
namenjeno trgovski dejav-
nosti, prostor na severni 

strani, kjer naj bi zgradili 
novi nakupovalni center, pa 
je zdaj zapuščen in zane-
marjen. Igralni salon želijo 
lastniki povečati predvsem z 
namenom, da bi v njem ure-
dili velnes in nastanitvene 
kapacitete, ob tem pa je 
župan posebej omenil tudi 
dejstvo, da koncesijske daja-
tve, ki jih igralnice plačujejo 
od organizacije iger na sre-
čo, pomembno prispevajo 
tudi v proračune lokalnih 
skupnosti.
Kljub temu je občinski svet 
širitev zavrnil že s tem, da je 
zavrnil nadaljevanje postop-

ka sprejemanja dokumenta, 
ki ga je začel že občinski 
svet v prejšnji sestavi.

Potrdili spremembe  
v Predtrgu
So pa svetniki potrdili spre-
membe in dopolnitve 
Občinskega lokacijskega 
načrta za stanovanjsko grad-
njo v Predtrgu, ki omogoča 
spremembo določil za obli-
kovanje enega od obeh načr-
tovanih objektov za potrebe 
oskrbovanih stanovanj, in 
odlok o programu opremlja-

nja zemljišč za gradnjo na 
območju tega občinskega 
lokacijskega načrta. 
Občinski svet je sprejel tudi 
sklep o načinu financiranja 
političnih strank za letošnje 
leto, na podlagi katerega bo 
sedem političnih strank, od 
katerih jih je pet zastopanih 
v radovljiškem občinskem 
svetu, v tem letu iz občin-
skega proračuna prejelo 
skupaj 9.700 evrov. Višina 
sredstev, ki jih bo dobila 
posamezna stranka, je sora-
zmerna številu glasov, ki so 
jih politične stranke prejele 
na lokalnih volitvah.

Proti širitvi igralnice 
in trgovskemu centru
Občinski svet je na redni seji konec aprila zavrnil nadaljevanje postopka sprejemanja odloka o 
podrobnem prostorskem načrtu, ki bi omogočal dograditev obstoječega igralnega salona in novega 
nakupovalnega centra na obrobju Lesc.

Volitve bodo v nedeljo, 
30. junija, za dan 
razpisa volitev, s 
katerim začnejo teči 
roki za volilna 
opravila, pa je bil 
določen 15. maj.

O samem dokumentu tako niso odločali, so pa o 
njem razpravljali in pri tem izrazili predvsem 
nezadovoljstvo z načrtovano dograditvijo objekta 
igralnega salona, deloma namenjeno tudi širitvi 
igralniške dejavnosti.

Občinski svet je potrdil novi operativni program odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica, 
upoštevajoč že izvedene naložbe po letu 2002, ko je bil 
sprejet prvi operativni program, in državna izhodišča, dolo-
čena območja naselij ali delov naselij, ki morajo biti oprem-
ljena z javno kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in 
izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov javne 
kanalizacije. Iz operativnega programa izhajajo ključne 
naloge: dograditev obstoječe kanalizacije na Lancovem in v 
drugih naseljih v občini, izgradnja kanalizacije v naselju 
Kamna Gorica, nadgradnja čistilne naprave Radovljica in 
izgradnja kanalizacijskega sistema Dvorska vas–Brezje–
Posavec–Podnart z zalednimi naselji. Zakonski rok za izved-
bo investicij je konec leta 2023, njihova skupna vrednost pa 
presega 20 milijonov evrov. Kot so pojasnili na občinski 
upravi, Občina Radovljica investicij v predpisanem roku ne 
bo mogla v celoti izvesti z lastnimi sredstvi, zato bo potre-
bovala dodatne vire financiranja.

Nov operativni program čiščenja odpadnih voda
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V začetku meseca se je zak-
ljučil postopek prodaje dru-
žbe Elan, d. o. o. Njen stood-
stotni lastnik je postal sklad 
KJK Management s sede-
žem v Luksemburgu. Koliko 
so odšteli za nakup, niso 
razkrili, bo pa Elan postal 
del skupine proizvajalcev 
športne opreme KJK Sports, 
v kateri bosta tudi estonska 
družba športnorekreativnih 
plovil Tahe Outdoors in bol-
garski proizvajalec koles 
Leader 96.
Za nakup se je sicer zanima-
lo deset resnih kupcev, 
nekateri bi kupili Elan v 
celoti, nekateri po delih. 
Zdaj je lastnik celotnega 
Elana postal finančni sklad; 
tudi zadnja tri leta je bil 
Elan v lasti finančnih skla-
dov, na koncu družbe Wil-
tan Enterprises. 
Glavni izvršni direktor Ela-
na ostaja Jeffrey Tirman, ki 
bo vodil tudi krovno hol-
dinško družbo KJK Sports. 
Kot je dejal Tirman, z novi-

mi lastniki večjih spre-
memb v podjetju ne priča-
kujejo. Še naprej naj bi 

ohranjali transparentno 
poslovanje in odprt odnos 
do poslovnih partnerjev in 

zaposlenih. V družbi je ta 
čas okrog osemsto zaposle-
nih, ki bodo tudi letos pre-

jeli tako regres kot božični-
co, po Tirmanovih besedah 
pa jim je uspelo zvišati 
tudi plače. 
Elan je sicer lani ustvaril 
88 milijonov evrov prihod-
kov od prodaje, kar je deset 
odstotkov več kot leto prej. 
Izguba se zmanjšuje; če je 
še v letu 2017 znašala 1,6 
milijona evrov, so jo lani 
znižali na tristo tisoč 
evrov. Tirman letos priča-
kuje pozitivno poslovanje 
in nadaljnjo rast prihod-
kov. So pa v zadnjih treh 
letih, kar Elan vodi Tir-
man, za investicije name-
nili deset milijonov evrov. 
Letos naj bi zanje nameni-
li od tri do pet milijonov, 
Tirman je napovedal poso-
dobitev informacijskega 
sistema in razvoj nove 
jadrnice, ki bo na trg prišla 
prihodnje leto.
Na vprašanje, kako dolgo-
ročni lastnik bo KJK, pa je 
Tirman odgovoril, da priča-
kuje, da bo Elan ostal v lasti 
novih lastnikov vsaj od tri 
do pet let.

Direktor v Elanu ne 
pričakuje večjih sprememb
Stoodstotni lastnik Elana je postal sklad KJK Management s sedežem v Luksemburgu. Glavni izvršni direktor ostaja Jeffrey Tirman.

Američan Jeffrey Tirman ostaja glavni izvršni direktor Elana. Na vprašanje, kako drugačen 
je Elan danes kot pred tremi leti, ko je prevzel vodenje, je v šali odgovoril: "Ima bolj 
prijaznega direktorja." Kot je dodal, poslujejo odprto in transparentno, tak je tudi odnos 
do zaposlenih.

Pa smo le doživeli zaključek 
del na Kareju H – Vurniko-
vem trgu. Mastodont se šopiri 
na nekdanji "Jožičini" njivi. 
Prejšnji župan Stušek in svet-
niki njegovega mandata so si 
"globoko oddahnili", ko je 
stvar po mnogih popravkih 
zaživela. Tu lahko pohvalim 
sedanjega župana g. Globoč-
nika, ki si je zelo prizadeval 
(vsakodnevno bdel) ob zak-
ljučevanju del za novo knjiž-
nico, ki je na novi lokaciji. 
Vesela sem novih prostorov in 
dogodkov, ki se tam odvijajo.
In zgodba teče naprej. Kaj se 
dogaja po mastodontu "lepih" 
novih blokov? Bolj ali manj 
samevajo. Včasih se spreho-
dim tam mimo (tudi ob 
večernih urah) – vse miruje, 
skoraj nobene luči. Če se prav 
spomnim, naj bi bilo proda-
nih 93 stanovanj. Močno dvo-
mim. Ne vem, koliko je bilo 
obljubljenih poslovnih prosto-
rov. Le pet je zasedenih, preo-
stali ne.
Zanima me, koliko stanovanj 
je bilo prodanih in koliko pos-

Kare H – 
Vurnikov trg, 
tretjič

... širitvi Casinoja v Lescah in 
proti postavitvi parkomatov v 
Radovljici.
Na zadnji občinski seji 24. 
aprila 2019 smo svetniki dobili 
na mizo gradivo, ki investitor-
ju omogoča širitev Casinoja 
Tivoli v Lescah. V Radovljici 
se lahko pohvalimo, da ima-
mo visok standard življenja. 
Veliko vlagamo v šole, vrtce, 
igrišča, zdravstveni dom, v 
športne in kulturne programe. 
V novem prizidku Casinoja, 
ki je po gabaritih približno 
enak obstoječemu, je prav tako 
predvideno igralništvo. Ker 
svetniki nimamo vpogleda v 
analizo pozitivnih in negativ-
nih vplivov širitve igralnice na 
okolico, sem glasoval proti.
Na isti seji smo svetniki zelo 
nepričakovano dobili v potrdi-
tev Odlog o ureditvi prometa v 
občini Radovljica, ki vnaša 
pomembno novost – plačilo 
parkirnine na javnih parkiriš-
čih v občini. V Radovljici nima-
mo ustreznega števila parkir-
nih mest. Nimamo niti učinko-
vitega javnega prevoza niti 
zagotovljenega nobenega parki-
rišča P+R. Z uvedbo plačljivega 
sistema parkiranja bi povzroči-
li veliko težav predvsem obča-
nom, ki so večinski uporabnik 
parkirišč. Z uvedbo parkoma-
tov bi povzročili pritisk na zase-
bna parkirišča, sledili bodo 
neprijetni ukrepi za zaščito 
lastnih parkirnih mest pred blo-
ki, poslovnimi in trgovskimi 

Proti ...

V petek, 10. maja, je župan 
Ciril Globočnik sklical javno 
srečanje krajanov Ljubnega, 
Posavca, Otoč in Praproš. V 
manj kot pol leta od izvolitve 
svetnikov krajevne skupnosti 
(KS) je odstopilo pet od skupaj 
devetih svetnikov KS Ljubno. 
Ker svet KS ni več sklepčen, so 
potrebne nove volitve za celo-
ten Svet KS Ljubno.
Radovljica ima 12 krajevnih 
skupnosti. Sam sem bil pred 
17 leti prvič izvoljen v KS 
Radovljica in v tem času ne 
poznam primera, da bi kateri-
koli predstavnik KS odstopil. 
V tem času so se v svetu KS 
Radovljica zamenjali štirje 
predsedniki – v Ljubnem pa 
nekateri mislijo, da je mandat 
predsednika KS večen. 
Ni mi vseeno, kaj se po naših 
krajih dogaja, zato me je toli-
ko bolj zanimal razloga za 
odstop svetnikov. Športna dvo-
rana v Ljubnem je bila v pet-
ek, 10. maja, polna – me vese-
li, da krajanom ni vseeno, kaj 
se v njihovem kraju dogaja. A 
krajani so zaman čakali, da 
bi jim kdo pojasnil, zakaj so 
predstavniki odstopili. Nihče 
izmed izvoljenih predstavni-
kov Posavca in Otoč, ki so 
podali odstopne izjave, se ni 
udeležil zbora krajanov, da bi 
pojasnil razloge za svoj odstop! 
Njihova dejanja je zagovarjal 
Brane Fajfar, ki je pojasnil, da 

Nekaj besed o 
KS Ljubno

objekti. Postavljale se bodo nove 
ograje in zapornice, kar bo pov-
zročilo, da bodo tudi v času 
nezasedenosti parkirišč s strani 
lastnikov ta mesta prazna.
Prepričan sem, da je Radovlji-
ca brez parkomatov turistom 
prijaznejša kot sosednji dve 
občini, kjer so letos podražili 
ceno parkiranja na tri evre na 
uro ob Bohinjskem jezeru in 
2,5 evra na uro na Bledu. S 
parkomati bi gotovo v občinski 
proračun dobili nekaj denarja, 
a tudi postavitev in vzdrževa-
nje parkomatov ni zastonj. 
Verjamem, da imajo nekateri 
turisti v Radovljici težave, ker 
ne poznajo parkirnih površin, 
kjer je možno celodnevno par-
kiranje. A toliko pomembnejše 
je, da ostane občina prijazna 
do svojih krajanov. Problema-
tiko parkiranja v Radovljici je 
obravnaval tudi Svet KS 
Radovljica, ki prav tako sogla-
sno nasprotuje postavitvi par-
komatov po občini.
Ponosen sem, da živim v eni 
redkih občin, v kateri se par-
kirnina ne plačuje (razen na 
parkirišču KS Brezje). In naj 
tako tudi ostane!

Simon Resman, občinski 
svetnik, predsednik NSi 

Radovljica

bodo krajani v primeru obre-
kovanja obtoženi po 159. čle-
nu Kazenskega zakonika! 
Sem bil prepričan, da je zas-
traševanje način vladanja, ki 
smo ga v naših krajih že preži-
veli.
Mandat sveta KS traja štiri 
leta in je nemogoče po pol leta 
pričakovati veliko rezultatov 
– še toliko bolj, ker je bil občin-
ski proračun sprejet šele pred 
slabima dvema mesecema. 
Vseeno je predsednik KS Lju-
bno Boštjan Soklič predstavil, 
kaj so na obeh sejah svetniki 
KS Ljubno storili in kaj so se 
dogovorili o svojih nalogah v 
prihodnje – vse brez pripomb 
ostalih svetnikov, zato je bil 
njihov odstop še toliko večje 
presenečenje (zapisniki sej KS 
Ljubno so tudi objavljeni na 
občinski internetni strani).
Razlog za odstop seveda ni 
vsebinske narave, ampak je 
posledica političnih kupčkanj 
in Slovencem dobro znanega 
športa – metanja polen pod 
noge!
Nove volitve v Svet KS Ljubno 
bodo v nedeljo, 30. junija 2019. 
Vsake, tudi "vaške" volitve so 
pomemben dogodek. Zato dob-
ro premislite, za koga želite, da 
vas zastopa pri odločitvah in 
vodenju vaše skupnosti.
Pa veliko sreče, predvsem pa 
kmečke pameti pri obkrožanju 
vam želim!

Simon Resman, 
predsednik NSi 

Radovljica

lovnih prostorov je neproda-
nih. Kdo upravlja te stavbe? 
Kdo plačuje to praznino? 
Kako je s stroški kurjave, 
vode, smeti, zavarovanja, 
varovanja, vzdrževanja, ure-
janja okolice, elektrike ...?
Nemogoče je, da bi vse stroške 
poravnavala peščica vseljenih. 
Kdo torej plačuje razliko? Kdo 
mi bo po resnici odgovoril? 
Kar sem napisala, namreč 
zanima tudi sokrajane. 
Dodala bi še naslednje v zvezi 
z okolico teniškega igrišča: 
Lani je bilo tam posekanih 24 
smrek oziroma grmovnic. 
Nekatere smreke so ostale brez 
vrhov (kar sploh ni strokov-
no). Zlasti mi je bil zanimiv 
posek smrek ob enem delu igri-
šča. Mogoče so si tenisači 
zaželeli lepšo veduto – pogled 
na gore. 
Tri smreke blizu pločnika so 
čisto suhe. "Strokovnjakov" to 
ne moti. Sprašujem se, zakaj 
je "abacija" tako lepo oskrblje-
na, ker so z njo imeli opravka 
pravi strokovnjaki. Pred 
časom sem v Deželnih novi-
cah prebrala, da bodo names-
to štorovja sadili na novo, pa 
tega še nisem zasledila.
Sploh pa se mi zdi, da je nek-
do močno zainteresiran za 
posek smrek na Obli gorici. 
Vedno manj jih je, skoraj golo-
sek. Zakaj?
Mogoče pa nekdo na vsa vpra-
šanja odgovori?

Cvetka Pezdič, 
Radovljica

V osmih enotah Vrtca Rado-
vljica so se letos odločili, da 
se pridružijo skupnemu pro-
jektu pod okriljem društva 
PSO, ki nudi pomoč sloven-
skim otrokom in družinam 
na območju celotne Sloveni-
je. Zaradi že znane gospo-
darske situacije v zadnjih 
letih v Sloveniji je veliko dru-
žin pristalo v brezupnem 
položaju, so v vrtcu pojasnili 
razloge za to, da so se prid-
ružili projektu. "PSO si priza-
deva družinam v stiski 
pomagati na različne načine. 
Po svojih močeh so tako tudi 
starši radovljiških vrtcev 
pomagali z zbiranjem in 
doniranjem osnovnih živ-
ljenjskih potrebščin. Darova-
li so hrano z daljšim rokom 
uporabe, higienske pripo-
močke in pralna sredstva," 
so navedli. Poudarili so, da 
se Vrtec Radovljica se v svo-
jem imenu in v imenu druš-
tva PSO zahvaljuje srčnosti 
otrok in staršev, starih star-
šev pa tudi strokovnih 
delavk, ki so sodelovale pri 
projektu. Zbrali so ogromno 
osnovnih življenjskih potreb-
ščin. Pomočnica ravnateljice 
Maruša Praprotnik, ki je akci-
jo tudi pripeljala v vrtec, jih 
je v začetku meseca maja 
uspešno predala koordinato-
rici društva. Velikodušnost 
in prostovoljstvo sta dobri 
popotnici za otroke, ki tako 
že v ranih otroških letih lah-
ko sodelujejo na področju 
dobrodelnosti.

Pomagajo slovenskim 
otrokom
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Marjana Ahačič

Leška Gorenjka se je na 
nedavnem Festivalu čokola-
de v Radovljici predstavila s 
97-kilogramsko čokolado z 
lešniki. Teža festivalske 
čokolade narašča skladno s 
številom let obratovanja 
tega najbolj prepoznavnega 
slovenskega proizvajalca 
čokolade in rulad, ki od 
konca šestdesetih let prejš-
njega stoletja deluje v okvi-
ru družbe Žito. 
V Lescah zdaj na leto proiz-
vedejo okoli 1600 ton čoko-
lade in od petsto do šeststo 
ton rulad. Za proizvodnjo 
čokolade porabijo 250 ton 
kakavove mase, dvesto ton 
kakavovega masla in devet-
deset ton celih lešnikov. 
Čokolado izdelajo iz suro-
vin, ki jih dobijo iz Afrike, 
druge sestavine, kot sta 
sladkor in mleko v prahu, 
pa večinoma dobijo iz Evro-
pe, je povedala direktorica 
Alenka Košir.

Podjetje še vedno najbolj 
slovi po okusu mlečne 
čokolade z velikim deležem 

lešnikov, ki jo letno prodajo 
okoli dvesto ton, vseeno pa 
vedno bolj priljubljeni pos-

tajata temna čokolada in 
riževa čokolada. Smernice 
se namreč gibljejo v smeri 
razvoja temne čokolade s 
funkcionalnimi dodatki, 
kot so na primer antioksi-
danti. »Ljudje želijo jesti 
malo manj sladko čokolado 
z dodatki,« je razložila 
Alenka Košir.
V tujino, predvsem v sosed-
nje države, prodajo okoli 
dvajset odstotkov vse proiz-
vedene čokolade, izvažajo 
pa tudi v Slovaško, Češko, 
Madžarsko, Norveško, 
Kanado, Nemčijo, Italijo, 
Makedonijo, Bosno, Hrvaš-
ko in Švedsko. Doma ima 
Gorenjka med čokoladami 
okoli 12-odstotni tržni delež, 
so pa, se pohvali Alenka 
Košir, prvi v tržnem deležu 
rulad (25 odstotkov) in tem-
ne čokolade. Slovenci ima-
mo radi čokolado, pojemo 
je okoli štiri kilograme na 
prebivalca letno, kar je pre-
cej, a še vedno zaostajamo 
za Švicarji, ki letno pojedo 

kar osem kilogramov čoko-
lade na prebivalca. 
V Lescah je poleg proizvod-
nje čokolad in rulad že dol-
go uveljavljena tudi proiz-
vodnja kruha. V programu 
pekarstva, je povedala Alen-
ka Košir, na mesec spečejo 
okoli dvesto ton kruha, s 
katerim oskrbujejo okoli 
350 okoliških strank od 
Rateč do Kranja. 
Čokolado so v Lescah začeli 
izdelovati leta 1922. V dru-
žinskem podjetju so že po 
slabih dvajsetih letih obsto-
ja proizvedli petdeset ton 
čokolade na leto – toliko jo 
danes v Gorenjki proizvede-
jo v desetih dneh. »Srce bla-
govne znamke gorenjske 
tovarne čokolade je pred-
stavljala podoba Bleda, 
takrat prestižnega evrop-
skega letovišča,« pravijo v 
Gorenjki. »V trgovino v 
Lescah so se med letovan-
jem na Bledu radi prihajali 
sladkat celo člani kraljeve 
družine Karađorđević.«

Po drugi svetovni vojni je 
bila tovarna v Lescah nacio-
nalizirana in preimenovana 
v Gorenjsko tovarno čokola-
de, ime Gorenjka, tovarna 
čokolade Lesce, je dobila 
leta 1958. Leta 1953 je Gore-
njka prvič v povojni zgodo-
vini začela čokolado izvaža-
ti. V London so takrat izvo-
zili dva tisoč kilogramov 
mlečne čokolade. Leta 1964 
se je priključila Tovarni 
bombonov in peciva Šumi, 
v drugi polovici šestdesetih 
let, ko so Gorenjkino proiz-
vodnjo začeli posodabljati, 
pa je postala del Žita. Leta 
1968 so prvi v takratni 
Jugoslaviji uvedli industrij-
sko peko peciva in biskvit-
nega testa pod znamko 
Pecivo Triglav, kar štejejo 
za rojstvo danes še vedno 
priljubljenih Gorenjkinih 
mini rolad in rezin. Žito je 
skupaj z Gorenjko od leta 
2016 del skupine Podravka, 
ki je tudi stoodstotni lastnik 
podjetja.

Gorenjka pred okroglo obletnico
Leška Gorenjka je še vedno ena najbolj priljubljenih čokolad na slovenskem tržišču. Mlečne čokolade z lešniki prodajo dvesto ton na leto,  
vse bolj priljubljena je temna čokolada.

V Lescah na leto proizvedejo okoli 1600 ton čokolade in od 
petsto do šeststo ton rulad. / Foto: Gorazd Kavčič

Znamka Citroën vse od svo
je ustanovitve v svet avto
mobilizma vpeljuje drznost, 
kreativnost in nove inovaci
je, namenjene povečanju 
udobja vožnje. Poglobljena 
skrb za udobje voznika in 
potnikov izhaja iz osnovne 
filozofije znamke, ki pravi, 
da je lahko samo voznik, ki 
se v vozilu počuti dobro in 
udobno, hkrati tudi varen 
voznik. Zgodba znamke Cit
roën se je začela 5. februarja 
1878, ko se je rodil ustanovi
telj znamke André Citroën. 
André, ki se je že od mladih 
nog navduševal nad tehni
ko, je leta 1886 vpisal in v 
letu 1890 dokončal študij na 
Politehnični univerzi v Pari
zu. Še istega leta je na Polj
skem pri lokalnem mizarju 
naletel na edinstveno reši
tev prenosa moči z zobniki z 
dvojnim poševnim ozob

ljenjem (v oblika zobnika). 
Ker ga je rešitev čisto pre
vzela, je odkupil patent za 
izdelavo omenjenih zobni
kov, katerih oblika je ka
sneje postala logotip njego
ve avtomobilske znamke 
Citroën, ki jo je ustanovil  
11. 4. 1919. Prvi avtomobil 
novoustanovljene znamke 
in hkrati prvi avtomobil, 
narejen po principu množič
ne proizvodnje v Evropi, je 
na ceste zapeljal 7. 7. 1919 
pod preprostim imenom 
Type A, ki je že nakazoval 
prve inovativne pristope k 
povečanju udobja. Serijsko 
je bil namreč opremljen s 
posebnim, udobnim vzme
tenjem z eliptičnimi vzmet
mi, električnimi lučmi, elek
tričnim zaganjačem in obla
zinjenimi sedeži. V letu 1926 
je model B15 postal prvo 
francosko gospodarsko 

vozilo s popolnoma zaprto 
kabino, kar je močno pove
čalo udobje, saj so se potniki 
v vozilu odmaknili od vre
menskih vplivov, hrupa in 
prahu, ki so vladali na cesti. 
V letu 1934 je bil predstav
ljen tako za Citroën kot celo
tno avtomobilsko industrijo 
revolucionaren model 7CV, 
bolj znan pod imenom Trac
tion Avant. Vozilo je zaradi 
vgrajenih do tedaj še nepoz
nanih inovacij s področja 
varnosti in udobja postalo 
eno izmed najpomembnej
ših v Citroënovi zgodovini, 
saj je postavilo temelje 
znamke in – še pomembnej
še – temelje koncepta 
modernega avtomobila, ki 
se do danes ni bistveno 
spremenil. Bil je prvi množi
čno proizvajan avtomobil s 
pogonom na prvi kolesni 
par, prvi s samonosno karo

serijo, izdelano v celoti iz 
jekla, imel je neodvisno 
vzmetenje (kasneje tudi hid
ropnevmatsko vzmetenje 
na zadnji osi), hidravlično 
podprte zavore na vseh šti
rih kolesih in gumijaste 
nosilce motorja, ki so izolira
li tresljaje motorja od same 
kabine. V letu 1955, deset let 
po koncu vojne, je Citroën 
svetu predstavil nov revolu
cionaren model višjega raz
reda. Predstavil je model DS, 
pri nas bolj znan kot 'žaba', 
ki je svet osupnil na pariš
kem avtosalonu tako z izra
zito aerodinamično obliko 
kot z revolucionarno tehni

ko, vgrajeno v vozilo. Avto
mobil se je ponašal s hidro
pnevmatskim vzmetenjem, 
servo podprtim volanom in 
kolutnimi zavorami, menjal
nikom s samodejno sklopko, 
uporabo posebnih pen za 
oblazinjenje sedežev, kas
nejše izvedbe pa so se pona
šale še z žarometi, ki so sve
tili v ovinek. Citroënu DS so 
v nasled njih desetletjih sle
dila vozila, kot so kupe SM, 
limuzina srednjega razreda 
GS, limuzina višjega razreda 
CX in nadalje modeli XM, BX, 
Xantia, C5 in C6, v katerih je 
Citroën neprestano nadgra
jeval hidropnevmatsko 
vzmetenje, ki se je ob raču
nalniško podprtih sistemih 
krmiljenja močno razvilo 
predvsem s stališča vozne 
dinamike in varnosti. 

Z aktualno generacijo vozil 
je bil predstavljen tudi nov 
koncept vzmetenja, ki je sve
tovno premiero doživel v 
modelu C5 Aircross, pri kate
rem osnovo blaženja pred
stavljajo t. i. progresivni hid
ravlični omejevalniki in zelo 
zmogljiva zgibna vodila 

podvozja. Novo vzmetenje 
prinaša vse prednosti hidro
pnevmatskega vzmetenja, a 
je hkrati preprostejše in 
cenejše za vzdrževanje. 

V počastitev 100letnice 
znamke je Citroën predstavil 
posebno omejeno serijo 
vozil Citroën Origins. Na vol
jo so modeli: C3, C3 Aircross, 
C4 SpaceTourer in Grand C4 
SpaceTourer v treh brezčas
nih barvah karoserije: črni, 
beli in sivi z dodanimi grafič
nimi elementi na karoseriji 
in v notranjosti v bronasti 
barvi. Vozila so naprodaj 
zgolj v letu 2019.  

Zgodovina znamke Citroën 
je veliko širša, kot je orisana v 
tem članku, zato vabljeni v 
salon Avtohiše Kranj, kjer lah
ko izveste še marsikaj zanimi
vega o znamki, si ogledate 
gostujočo razstavo starodo
bnikov Citroën ter se hkrati 
odločite za nakup novega ali 
rabljenega citroëna  in tako 
pristopite k soustvarjanju 
naše skupne zgodbe. 

Vaša Avtohiša Kranj

Sto let udobja in inovacij znamke Citroën
Redke so avtomobilske znamke, ki se lahko pohvalijo s tako bogato zgodovino inovacij na področju udobja vožnje, kot jo ima Citroën, ki prav letos praznuje  
stoletnico obstoja. Ob tem častitljivem jubileju se bomo ozrli nazaj in se spomnili na glavne mejnike, ki so definirali današnjo podobo znamke Citroën.

AVTOHIŠA KRANJ, d. o. o. 
LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ 
Tel.: 04 201 59 50
avtohisa.kranjd.o.o@avtohisa-kranj.si
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Aktualno

Marjana Ahačič

Letos obeležujemo stoto 
obletnico, odkar je delo nas-
topila prva šolana medicin-
ska sestra na Slovenskem. 
Ob 5. maju, mednarodnem 
dnevu babic, in 12. maju, 
dnevu medicinskih sester, 
smo se pogovarjali z Radov-
ljičanko Moniko Ažman, 
medicinsko sestro, nekaj 
časa tudi srednješolsko uči-
teljico zdravstvene nege, v 
zadnjem obdobju pa direk-
torico in zdaj predsednico 
Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije, ki je 
strokovno, nevladno in nep-
ridobitno združenje, ki 
združuje več kot 16 tisoč čla-
nic in članov – medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov.

Kaj je bil prelomni dogodek, 
zaradi katerega je nega bol-
nika pred stotimi leti postala 
poklic?
"Tretjega februarja 1919 je 
prvi delovni dan na Jeseni-
cah začela Angela Boškin, 
naša prva na Dunaju izšola-
na medicinska, takrat skrb-
stvena sestra. Prav Boškino-
va je postavila temelje stro-
kovnega dela, nato izobraže-
vanja in nekaj let kasneje 
tudi organiziranega delova-
nja medicinskih sester pri 
nas. Pred tem so za bolnike 
skrbele nune, priučene 
pomočnice in podobno. 
Vedno je poudarjala zdravs-
tvenovzgojno delo, njena 
skrb je bila predvsem 
usmerjena v otroke, matere 
in delavce v železarni. Obis-
kovala je barakarska železar-
ska naselja in ljudi poučeva-
la o zdravju in higieni, jim 
tudi nosila mleko in jajca, ki 
jih je dobila od bližnjih 
kmetov. Mene osebno so se 
posebej dotaknile njene 
besede iz enega od zadnjih 
intervjujev, ki jih je imela; 
rekla je, da mora biti medi-
cinska sestra kot sončni 
žarek, ki posije, kamorkoli 
vstopi, ki se dotakne vsako-
gar; ki gre, kot je rekla, tudi 
v beznico, če je treba – in 

hkrati pazi, da se sama ne 
umaže. Imela je močan 
občutek za socialno pravič-
nost, bila je izobražena in 
modra ženska."

Danes ste medicinske sestre 
zelo izobražene, številne 
tudi doktorice znanosti. Se 
je vaše poslanstvo zato kaj 
spremenilo?
"Poslanstvo zagotovo ostaja 
enako. Razvijata se znanost 
in tehnologija, a medicinske 
sestre so v osnovi tudi danes 
zdravstvene vzgojiteljice in 
promotorice zdravja, hkrati 
pa kot največja poklicna sku-
pina v zdravstvu bistveno 
vplivajo tako na blaginjo 
zdravja kot na izide konkret-
nega zdravljena. Prav je, da 
razvijajo strokovno področje, 
da pa zraven nikoli ne poza-
bijo, da bolniki in njihovi 
svojci, torej ljudje, ki niso 
strokovnjaki s področja 
zdravstva, niti zdravnika niti 
medicinske sestre ne morejo 
ocenjevati po njegovi strokov-
nosti – sodijo jih po po odno-
su. To, da smo strokovnjaki 
na svojem področju, je bolni-
ku samo po sebi umevno."

Kako pa se glede na vse več-
jo izobraženost spreminja 
vloga medicinske sestre v 
zdravstvenem timu? Zdaj že 
dolgo ni več zgolj zdravniko-
va pomočnica, kajne?
"Večkrat poslušamo, da 
bodo morale medicinske 
sestre prevzeti tudi večjo 
odgovornost. Želimo biti 
pomemben člen zdravstve-
nega tima – saj to pravzap-
rav že smo – pa tudi svoje 
odgovornosti se dobro zave-
damo in se je absolutno ne 
branimo. Seveda ne želimo 
prevzemati dela in kompe-
tenc zdravnikom, res pa je, 
da svoje področje dela še 
kako širimo – z dodatnim 
znanjem in formalnopravni-
mi pooblastili. Žal pa sta 
zdravstvena in babiška nega 
edini, ki med reguliranimi 
poklici v zdravstvu še nima-
ta svojega zakona, zaradi 
česar smo tudi s tega vidika 
v podrejenem položaju v 

primerjavi z zdravniki, 
zobozdravniki in farmacev-
ti. V stotih letih nam tega 
zakona ni uspelo spraviti 
skozi politične mline. Mor-
da zato, ker prava medicin-
ska sestra, in takšnih je 
veliko, ne bo nikoli zapusti-
la pacienta. Tudi če gre na 
škodo njenega zdravja. To 
pove, da smo zelo, celo pre-
več potrpežljive. Od nas se 
pričakuje veliko, tudi zato, 
ker so se vrednote družbe v 
zadnjem obdobju zelo spre-
menile. Danes je vrednota 
blagostanje, potovanja, 
materialne vrednote ... Da 
si zdrav, lep, mlad in 
močan. Ko si bolan in 
nemočen, se pa sistem vre-
dnot popolnoma spremeni. 
V zapletenem času živimo 
in morda se vsi ne znajde-
mo prav dobro v njem ..."

Je to zato, ker si kot družba 
in posamezniki zatiskamo 
oči pred tem, da bomo 
nekoč vsi stari, nemočni, 
ne-zdravi in ne-lepi? Ste 
medicinske sestre del sveta, 
ki ga nočemo videti?
"Morda. Navzven se radi 
pojavljamo v vsem svojem 
blišču in moči. V bistvu pa 
je vsakega od nas strah, ko 
doživlja izgube in dileme ... 
Me pa vemo, da bi moral 
človek v tej nori dirki s 
časom skrbeti tudi za svoje 
zdravje, ne le za lepoto. Vča-
sih se sprašujem, kaj se bo 
zgodilo, ko bo ves ta botoks 
enkrat popustil ... Prepriča-
na sem, da ima vse omejen 
rok trajanja, tako kot ga ima 
moja kovinska opornica, ki 
so mi jo kot otroku v bolni-
šnici v Valdoltri pričvrstili 
ob krivo hrbtenico."

Kljub temu je poklic medi-
cinske sestre poklic prihod-
nosti, ne nazadnje tudi zato, 
ker se podaljšuje življenjska 
doba, vse več bolezni ozdra-
vimo, vedno več je dolgotraj-
nih, kroničnih bolnikov ...
"Vsekakor. Roboti bodo 
sicer zagotovo še napredo-
vali, biološka kapsula, ki so 
jo iznašli na Inštitutu Jožef 

Stefan, bo vodila v drastičen 
razvoj danes neslutenih 
možnosti, če ne v naši 
generaciji, pa v generaciji 
mojih vnukov. Ampak člo-
vek ni ustvarjen za to, da se 
ukvarja sam s sabo in svo-
jim pametnim telefonom. 
In prav mi, ki delamo v 
zdravstveni negi, bomo tis-
ti, ki bomo morali znati lju-
di spet povezati, zato, da 
bomo sposobni pomagati 
drug drugemu."

Kdo so danes ljudje, ki se 
odločajo za poklic zdravstve-
ne nege? Kaj jih vodi pri 
izbiri poklica?
"Pred kratkim sem bila med 
dijaki ene od šol, ki izobra-
žuje za zdravstveno nego. 
Rekla sem jim, naj svojim 
staršem, ko bodo prišli 
domov, povedo, kako veliko 
srečo imajo, ker so njihovi 
otroci zares posebni ljudje. 
Že pri 16, 17 letih hodijo v 
šolo za življenje, že zelo 
mladi spoznavajo vse lepote 
in tegobe življenja. Večina 
mladih, ki se odločijo za to 
šolanje, je skrbi za druge 
predana do skrajnosti."

O preobremenjenosti zdrav-
nikov v zadnjem času sliši-
mo veliko, o sestrah bistve-
no manj ...
"Trenutno se res veliko 
govori o družinskih zdravni-
kih, kajti izkazalo se je, da je 
pritisk na primarni nivo vse 
večji. V nekem trenutku 
smo zastali, ZUJF je prepre-
čil zaposlovanje cele genera-
cije. Zdaj se je pojavila še 
gospodarska rast, druge, 
manj naporne in manj 
odgovorne službe so na vol-
jo, zato enega od glavnih 
problemov vidim v tem, da 
ljudi, ki so zdaj zaposleni v 
zdravstveni negi, ne znamo 
zadržati z dobrimi delovni-
mi pogoji. Gre za začaran 
krog: ko tri sestre odidejo, 
jih ne nadomestijo nove, 
tiste, ki ostanejo, delajo še 
za tiste, ki so odšle. Kmalu 
ne zmorejo več opraviti vse-
ga naloženega dela ... In odi-
dejo. Obremenitev in odgo-

vornost, ki so jim jo s tem 
naložili v zadnjem obdobju 
– pa tudi že prej – je izjem-
na. Najbolj me boli, ko 
vidim, da mlade medicinske 
sestre, tehnice zdravstvene 
nege, odhajajo na delo za 
tekoči trak. Plačilo je enako, 
odgovornost pa neprimerno 
manjša."

Kot strokovnjakinja za 
zdravstveno nego ste izkusi-
li delo na različnih področ-
jih, obenem ste bili tako v 
otroštvu kot pred nekaj leti 
dolgo časa potisnjeni tudi v 
vlogo bolnice. Kaj ste se iz 
nje naučili?
"Zaradi ortopedskih težav 
sem pravzaprav zrasla v bol-
nišnici Valdoltra, ki je bila 
moj drugi, včasih celo prvi 
dom. In tam sem se zaradi 
lepih izkušenj, ki sem jih 
imela s sestrami, odločila, 
da bom tudi jaz medicinska 
sestra. Če bi se morala odlo-
čati še enkrat, bi se tudi 
danes odločila enako. V 
odraslem obdobju sem doži-
vela še izkušnjo raka, ki 
danes sicer velja za kronič-
no obolenje, a o njem bistve-
no premalo javno govorimo. 
Na tem področju je moja 
velika vzornica zdravnica 
Mojca Senčar, ki je v zad-
njem obdobju v javnosti 
odprla še eno tabuizirano 
temo, in sicer pogovor o 
minljivosti življenja, o pos-
lavljanju, ob tem pa vsakič 

znova pove, da je življenje 
lepo ... Tudi sama sem bila v 
tej svoji izkušnji včasih do 
konca izčrpana, tako kot so 
zdaj izčrpane številne moje 
kolegice v zdravstvenih 
domovih, bolnišnicah in 
domovih za ostarele. Spom-
nim se, da sem včasih v noč-
ni službi najprej sama sebi 
nastavila infuzijo, potem pa 
odšla k pacientu. Zavedam 
se, da sem bila v katerem od 
takšnih obdobij do pacien-
tov lahko tudi groba, neus-
miljena. Zato, ker sem bila 
tako izčrpana. To ni prav. 
Zato podpiram kampanjo 
medicinskih sester, katere 
slogan je 'Zdravje za vse'. 
Moje poslanstvo je, da vsem 
zdravstvenim delavcem pri-
bližam pomen pomena skr-
bi za lastno zdravje. Le zdra-
vi bodo lahko dobro skrbeli 
tudi za druge. Pa še nekaj je: 
ko je človek v najhujši stiski, 
ob sebi potrebuje človeka, ki 
mu bo dal voljo in oporo. In 
če pogledamo s te strani, se 
v vseh teh desetletjih ni prav 
čisto nič spremenilo. Odnos 
in empatija sta tisto, kar je 
najpomembnejše. Biti 
medicinska sestra, babica je 
lep poklic. Babice nas pos-
premijo na ta svet, medicin-
ske sestre so z nami pri 
odhodu z njega. In ves čas 
vmes. Ni lepšega, kot če se 
te pacienti spomnijo po dob-
rem in ti to, ko te srečajo, 
tudi povedo."

Sestra nikoli ne bo 
zapustila bolnika
Medicinska sestra mora biti kot sončni žarek, ki posije, kamorkoli vstopi, ki se dotakne vsakogar, ki 
gre tudi v beznico, če je treba – in hkrati pazi, da se sama ne umaže, je z besedami prve šolane 
medicinske sestre pri nas Angele Boškin bistvo poklica medicinske sestre opisala Monika Ažman, 
predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru projekta Ani-
ma Sana, ki ga sofinancirajo vse zgornjegorenjske občine, 
pripravlja predavanje z naslovom Kako prepoznati samo-
morilno vedenje. Predavanje bo v sredo, 12. junija, ob 17. uri 
v dvorani nad gasilskim domom v Gozdu - Martuljku. Pre-
daval bo psihiater Damijan Perne, nekdanji direktor Psihia-
trične bolnišnice Begunje, zdaj pa predstojnik centra za kli-
nično psihiatrijo v Ljubljani. Informativne prijave bodo na 
agenciji, kjer so na voljo tudi za dodatne informacije, zbirali 
do ponedeljka, 10. junija.

Predavanje in pogovor s psihiatrom

Tudi letos se je skupina navdušenih pohodnikov iz Radovlji-
ce na drugo majsko soboto podala na 35-kilometrsko pot 
tradicionalnega pohoda Pot ob žici, ki so ga v Ljubljani letos 
pripravili že 63. zapored. Skupini pohodnikov se je tokrat 
pridružil tudi predsednik Društva upokojencev Radovljica 
Peter Ravnihar. Kot je povedala Slavica Soršak, ki se je poho-
da udeležila že devetnajstič, jih je na poti ves čas spremljalo 
lepo vreme in dobra volja, zato se že veselijo naslednjega 
pohoda prihodnje leto. Upajo, da se jim bo v prihodnje pri 
tem zdravem in prijetnem podvigu pridružil še kdo.

Tudi letos so šli na Pot ob žici
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Marjana Ahačič

Prireditev Evropska vas, ki 
jo že osmo leto zapored 
gosti Radovljica, je predsta-
vljala zaključek celoletnega 
projekta, v okviru katerega 
šolarji spoznavajo evropske 
države. Evropsko vas zad-
njih osem let organizira 
Osnovna šola Antona 

Tomaža Linharta. »Cilj pro-
jekta je spodbuditi medkul-
turno razumevanje, tole-
ranco, solidarnost, spozna-
vanje drugih narodov in 
držav v Evropski uniji ob 
hkratnem zavedanju lastne 
kulturne identitete,« je 
povedala Anita Hrovat, 
namestnica ravnateljice 
radovljiške osnovne šole.

»Ideja Evropske vasi ostaja 
enaka: širitev poznavanja 
različnih kultur, spoštova-
nje drugačnosti, raznoliko-
sti. Naši učenci, dijaki in 
otroci v vrtcu vse leto sode-
lujejo pri različnih projek-
tih in dejavnostih. Podrob-
no se seznanijo z jezikom, 
nošami, navadami in pose-
bnostmi izbranih evrop-

skih držav. Pri pripravi 
projekta so šole sodelovale 
z veleposlaništvi, starši, 
občani in partnerskimi 
šolami v Evropi. Danes pa 
je Linhartov trg Evropa v 
malem. Mladi so predstavi-
li zgodovino držav članic 
Evropske unije, njihove 
geografske in etnične zna-

čilnosti, kulturo, običaje, 
narodne noše, glasbo in 
kulinariko.«
Na Evropski vasi so sodelo-
vale osnovne šole in vrtci iz 
občin Bled, Bohinj, Gorje, 
Jesenice, Žirovnica, Kranj in 
Radovljica ter učenci Glas-
bene šole Radovljica, dijaki 
Ekonomske gimnazije 

Radovljica ter strokovne 
delavke radovljiške knjižni-
ce. Prireditve se je udeležilo 
tudi več kot šestdeset otrok 
iz zagrebške Osnovne šole 
Ivana Gundulića, predstav-
niki šol iz Banjaluke in Her-
cegnovega ter romunski 
veleposlanik v Sloveniji 
Anton Niculescu.

Tudi letos gostili Evropsko vas
Učenci iz gorenjskih šol so v starem mestnem jedru Radovljice tik pred dnevom Evrope spet postavili Evropsko vas: na stojnicah so predstavili države 
članice Evropske unije, njihovo kulturo, kulinariko in turistične znamenitosti.

Mladi so na Linhartovem trgu predstavili zgodovino držav članic Evropske unije, njihove 
geografske in etnične značilnosti, kulturo, običaje, narodne noše, glasbo in kulinariko.

Učenci 4. a in 4. d razreda radovljiške osnovne šole so na stojnici takole pestro in slikovito 
predstavili Slovaško. Pripravili so tudi zgibanko z zanimivimi informacijami o državi; 
posebej so se potrudili tudi zato, ker del družine njihove mentorice, učiteljice Uršule Kavar 
(na fotografiji desno) izhaja prav iz Slovaške.
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Matjaž Klemenc

Bili ste član reprezentance, 
ki je nastopila na svetov-
nem prvenstvu divizije 1A 
v Kazahstanu. Ste prvens-
tvo zapustili z mešanimi 
občutki?
"Prvenstvo sem res zapustil 
z mešanimi občutki. Zelo se 
nam je poznalo, da v Kazah-
stan nismo odšli v popolni 
zasedbi. Prepričan sem, da 
je ekipa dala vse od sebe, in 
mislim, da lahko komurkoli 
mirno pogledamo v oči. Žal 
smo slabo odprli prvenstvo, 
kar se ni zgodilo prvič. Proti 
tako slabi Belorusiji še 
nisem igral in tudi Kazah-
stan je bil premagljiv. Na 
turnirju, ki je kratek, smo 
na začetku naredili preveč 
napak. Če bi igrali v popolni 
postavi, sem prepričan, da 
bi se uvrstili v skupino A."
 
Se spominjate svojega prve-
ga večjega reprezentančne-
ga prvenstva?
"Se, bilo je leta 2005 v sku-
pini A v Avstriji. V odločilni 
tekmi za obstanek smo s 6 : 
2 premagali prav gostitelje. 
Tistega leta je bilo prvo veli-
ko prvenstvu tudi za Anžeta 
Kopitarja."

Nastop v Kazahstanu ste si 
priborili z dobro igro v dre-
su Jesenic. Kako ste zadovo-
ljni s sezono?
"Med sezono sem si poško-
doval koleno in s tem žal 
naredil tri korake nazaj. 
Potreboval sem kar nekaj 
časa, da sem se tako fizično 
kot psihično vrnil v norma-
len ritem. Moral sem priti 
na nivo, ko nisem več raz-
mišljal o poškodbi. Če bi, 

ne bi bil stoodstotno v igri. 
Sicer pa: bolj ko je šlo proti 
koncu sezone, bolj sem bil 
zadovoljen s seboj in s tem, 
kako je bila videti ekipa. 
Bili smo drugačna ekipa kot 
na začetku. Te zasluge gre-
do Marcelu (Marcel Rod-
man je na trenerskem mes-
tu decembra zamenjal Gab-
ra Glaviča, op. a.). Z njego-
vim prihodom je ekipa 
začela bolj razmišljati v 
igri, bili smo bolj povezani 
in pridobili smo samoza-
vest. Vse to se je videlo ob 
koncu sezone. Če ocenim 
sebe z rezultatskega stališ-
ča, pa sezona tako repre-
zentančna kot klubskega, ni 
bila uspešna."
 
Dotakniva se Alpske lige. Po 
porazu doma proti Lustena-
uu, ko vam ni in ni šlo, se je 
v nadaljevanju ekipa prebu-
dila. Kje vidite razlog, da ste 
nanizali štiri zmage v red-
nem delu in šest v končnici 
Alpske lige?

"Menim, da ni bila prelomna 
tekma z Lustenauom, saj 
smo že pred tem odigrali 
dobre tekme, a bili zelo neu-
činkoviti. Tu bi predvsem 
poudaril dva poraza doma, z 
1 : 4 proti Asiagu in 5 : 6 pro-
ti Salzburgu. V zadnjih štirih 
tekmah rednega dela in v 
končnici smo naredili poziti-
vni preklop v glavi. Prišli 
smo do igre in spoznanja, da 
lahko osvojimo Alpsko ligo."
 
Polfinale s Pustertalom je 
bila ena najbolj izenačenih 
končnic, kar so jih Jeseniča-
ni odigrali v svoji zgodovini. 
Nič ne bi bilo nezasluženo, 
če bi gledali slovenski finale.
"Res škoda, da nam ni uspe-
lo. Pustertal je v letošnji 
sezoni vseskozi držal visok 
nivo forme. V polfinalu z 
njimi je šlo na vseh petih 
tekmah na tesno."

Slovenski finale je bil tudi 
nenavaden, prvič se je igralo 
samo na dve tekmi. Odlično 

ste odigrali sto minut, nas-
lov ste v Tivoliju izgubili v 
zadnjih dvajsetih minutah.
"Zagotovo ni dobro, da sta 
se igrali le dve tekmi. Verjet-
no niso pričakovali, da bo 
slovenski predstavnik tako 
dolgo igral v Alpski ligi. 
Finale smo odigrali solidno, 
ampak le do vodstva Olimpi-
je s 3 : 2 na drugi tekmi. Če 
potegnem črto: v finalu 
državnega prvenstva smo 
igrali slabše kot na zadnjih 
tekmah Alpske lige. Zakaj 
smo bili slabši, pa ne znam 
odgovoriti."

Z bratom Marcelom sta bila 
prvič v vlogi, ko je bil eden 
trener in drugi igralec iste 
ekipe. Je bilo nenavadno?
"S tem, da sem imel Marce-
la za trenerja, nisem imel 
težav. Sem imel že nekaj 
trenerjev (Edo Terglav, Nik 
Zupančič, Ivo Jan, Gaber 
Glavič, op. a.), s katerimi 
sem bil v preteklosti soigra-
lec. Ko je bil trening ali tek-
ma, sem Marcela gledal kot 
trenerja, ne brata. Delal sem 
enako profesionalno, kot če 
bi bil trener nekdo drug. 
Seveda pa sem mu, če sem 
lahko, pomagal s svojimi 
pogledi."

S petintridesetimi leti se bli-
žate koncu svoje hokejske 
kariere. Se boste tudi sami 
podali v trenerske vode?
"Veliko razmišljam v tej 
smeri. V tem trenutku tež-
ko rečem, ali bi bil lahko 
trener. Videti bi moral, ali 
mi to delo ustreza. Dobro 
se zavedam, da je velika 
razlika med biti igralec in 
biti trener. V hokeju bi rad 
ostal, a ne na silo."

Želi ostati v hokeju
David Rodman iz Radovljice, otrok jeseniškega hokeja, je minulo sezono spet odigral v rdečem dresu.

David Rodman, hokejist moštva SIJ Acroni Jesenice

Matjaž Klemenc

Oblačno vreme z občasnim 
dežjem in vetrom je sprem-
ljalo letošnjo prvo tekmo na 
stadionu Atletskega kluba 
Radovljica. Miting je bil 
mednarodni in hkrati 
Memorial Marjane Lužar 
Kobelenski. Na memorialni 
tekmi na 400 m z ovirami je 
zmaga pripadla Agati Zupin, 
ki je bila najhitrejša že na 
lanski prireditvi. Zelo uspeš-
no so nastopili člani in člani-
ce domačega kluba in se 
veselili kar nekaj stopničk. 
Uvrstitve med prve tri po 
kategorijah: člani, troskok: 2. 
Matic Silič; članice, troskok: 
1. Neja Omanovič, 1500 m: 3. 
Lea Holc; starejši mladinci, 
disk: 2. Nace Gosnik, 3. Ažbe 
Horvatinovič; starejše mla-
dinke, daljina: 3. Barbara 
Štuhec; mlajše mladinke: 
krogla 1. Neža Fister, 3. Eva 
Pačnik, daljina: 2. Pia Holc, 
tek na 100 m: 3. Eva Pačnik; 
pionirji U16, kopje: 1. Matevž 
Podlipnik, daljina: 2. Tjaš 
Peterlin, 3. Nik Kozel Tomše; 
pionirke U16, tek na 100 m: 
3. Katja Janša; pionirji U14, 
višina: 2. Lovro Valter, dalji-
na: 2. Andraž Bizjak, vortex: 
3. Matic Vidmar; pionirke 
U14, višina: 1. Manca Papler, 
2. Živa Kovačič, 3. Ajda Štefe-
lin, tek na 600 m: 1. Tinka 
Turk, 3. Manca Papler; pio-
nirji U12, tek na 300 m: 1. 
Mark Bizjak, daljina: 1. Mark 
Bizjak; pionirke U12: daljina 
1. Katarina Rogač, tek na 300 

m: 3. Katarina Rogač; pionir-
ji U10, tek na 300 m: 3. Jaka 
Kovačič, daljina: 3. Jaka 
Kovačič. Gabrijele Meglič je 
bila na stopničkah v kategori-
ji U10. Prva je bila v teku na 
300 m in druga v teku na 60 
m. 
Radovljičani so nastopili še 
na treh tekmah. V Velenju 
na Pokalu Slovenije je Karin 
Avsenik slavila v tekmovalni 
hoji na 5000 m. Tretji sta bili 
Neža Fister v suvanju krogle 
in Lucija Medja v teku na 
3000 m. Pri fantih štiri zma-
ge. Prvo mesto so osvojili 
Rok Makuc v skoku v dalji-
no, Ažbe Horvatinovič v 
metu diska in Miha Klofutar 
v troskoku. Na drugo stopni-
čko sta stopila Nace Gosnik 
(met diska) in Miha Klofutar 
(skok v višino). Radovljičani 
so se v Velenju udeležili 
prvenstva Slovenije v krosu. 
Na najvišjo stopničko sta v 
kategoriji U16 stopila Lucija 
Medja in v kategoriji U12 
Mark Bizjak. Pri dekletih v 
kategoriji U12 je bila Katari-
na Rogač druga. Velenje je 
gostilo tudi tekmovanje v 
dolgih tekih. Drugega mesta 
na 3000 m se je v kategoriji 
U16 veselila Lucija Medja. V 
tekmovalni hoji za mlajše 
mladinke je bila Karin Avse-
nik prva. S prve tekme za 
pokal Slovenije v tekmovalni 
hoji so se Radovljičani 
domov vrnili z dvema meda-
ljama. Rok Pfajfar je zmagal 
na 2000 m, Kaja Rupar je 
bila tretja na 5000 m.

Memorial Marjane 
Lužar Kobelenski
Atletski klub Radovljica je pripravil uvodno tekmo 
v letošnji sezoni, mednarodni atletski miting, ki 
je bil hkrati Memorial Marjane Lužar Kobelenski.

Letošnjo sezono v slovenski malonogometni ligi so začeli 
štirje predstavniki, ki tekmujejo v Medobčinski malonogo-
metni ligi Radovljica. Begne so v rednem delu igrale v skupini 
C in s tremi zmagami in neodločenim rezultatom zasedli 
prvo mesto. V skupini D je bilo Ribno prvo s štirimi zmagami. 
Elmont Bled je bil drugi z dvema zmagama in dvema porazo-
ma. Prvo mesto je osvojila tudi Smola s tremi zmagami in 
enim porazom. Igrali so v skupini E. V četrtfinalu sta bila 
uspešna Ribno in Begne. Ribno je v gosteh premagalo Meni-
ško vas (7 : 2), doma je dobil tekmo s 3 : 0, brez boja. Begne 
so v gosteh s 6 : 2 premagale Krajno. Doma so izgubili s 3 : 
1, a so se zaradi boljše razlike v golih uvrstili naprej. Smola je 
doma s 3 : 1 premagala Teksas bar Videm. V gosteh so izgu-
bili s 3 : 0 in bili za polfinale za gol "prekratki". Elmont Bled 
je že doma izgubil z ekipo Arko Ključarevci s 5 : 1. Tekmo v 
gosteh je predal (3 : 0). V polfinalu sta se srečala Begne in 
Ribno. Slednji so dobili prvo tekmo v gosteh s 6 : 3. V povrat-
ni tekmi so Begne zmagale s 3 : 2, kar je bilo premalo za 
finale. S skupnim rezultatom 8 : 6 se je v finale, kjer jih čaka 
ekipa Ključarevci Arko, uvrstilo Ribno. Zanje je to že tretji fina-
le. Lani so bili drugi, leta 2017 pa so bili zmagovalci Lige Ena.

Mali nogomet

Ribno še tretjič v finalu Lige Ena

Na zadnjih petih tekmah so nogometaši Šobca Lesce dose-
gli štiri zmage in en poraz. Doma so premagali Polet s 6 : 0. 
Štiri zmage so dodali v gosteh. Premagali so Zarico (2 : 0), 
SIJ Acroni Jesenice (4 : 0) in Velesovo (5 : 1). Edini poraz so 
doživeli doma – z 1 : 2 z Bohinjem. Na srečo poraz ni odlo-
čilen. Dve koli pred koncem prve Gorenjske lige je na vrhu 
Bohinj z 49 točkami. Leščani imajo le točko manj.

Nogomet

Poraz z Bohinjem še ni usoden

V prvi moški ligi so odigrali štiri kola. Lestvica: 1. Senica (8 
točk), 2. Veseli Gorjanci (7), 3. Ribiči 1 (4), 4. Jesenice (4), 
5. Pajek (4, tekma manj), 6. Dvojček (4, –1), 7. MD Begu-
nje-Cifra (3), 8. Restavracija Center Lesce (3), 9. Rokce 1 
(3), 10. ŠDP Lesce (2), 11. Flinger (2), 12. Podnart (2, –1), 
13. Struževske korenine 2 –1). V gorenjski regiji so odigrali 
že devet tekem. Lestvica je naslednja: 1. Skledarji Ljubno 
(15), 2. Stari Lisjaki (14), 3. Košir Kamna Gorica (11), 4. 
Marin Kranj (9), 5. MIzaVAS Kropa (7), 6. Senica (6), 7. 
Rokce 2 (4), 8. Ribiči 2 (3), 9. Pajek 2 (3). V prvi ženski ligi 
so odigrali tri tekme. Lestvica: 1. Pajek (6), 2. Nike-Cifra 
(5), 3. Ločanke (3), 4. Rokce (3), 5. DU Škofja Loka (3, –1), 
6. DU Šenčur (2, –1), 7. DU Kranj (1), 8. Kamna Gorica 
Ajda (1, –1), 9. Podnart (0).

Prstomet

Tri prstometne lige

Smučarski klub Radovljica je potegnil črto pod sezono 
2018/2019. Cicibani so si vzeli malce počitka, otroške in 
mladinske kategorije pa se na ledenikih že pripravljajo na 
bližajočo se sezono. V klubski razvrstitvi Zahodne regije je 
Radovljica sezono zaključila na tretjem mestu. Dobro so se 
odrezali tudi na državnem nivoju. Med 38 klubi so bili na 
koncu šesti. Pobliže poglejmo še zaključne rezultate iz drža-
vnega prvenstva: cicibanke U12, veleslalom: 3. Taja Prešern; 
cicibani U12 veleslalom: 3. Jakob Arih. Pri starejših mladin-
cih je bil Borut Božič najboljši v slalomu in veleslalomu ter 
drugi v superveleslalomu in smuku. 

Smučanje

Črta pod sezono

Člana Športnega društva Brezje Miro Potočnik in Marko Roz-
man sta se že drugo leto zapored udeležila enega najzahtev-
nejših rekreacijskih pohodov v Sloveniji, imenovanega Po 
medvedovih stopinjah. Ta poteka po čudoviti naravi in zna-
meniti roški pešpoti v okolici Kočevja. Tudi tokrat sta prema-
gala 64 kilometrov vzdržljivostnega pohoda čez drn in strn z 
višinsko razliko 2300 metrov. Eden lepših in tudi zahtevnej-
ših delov je šest kilometrov prečenja rajhenavskega pragoz-
da. Šeste izvedbe pohoda se je udeležilo 2009 pohodnikov, 
večina se je odločila za polovično pot. Sosedski dvojec je že 
odločen, da se na ta pohod odpravi tudi prihodnje leto.

Brezjana po medvedovih stopinjah

Miro Potočnik in Marko Rozman
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Urša Peternel

Po lanski uspešnici Jasna 
stvar je igralska zasedba 
Gledališki biser tudi letos na 
oder postavila predstavo, v 
kateri skupaj nastopajo 
igralci s posebnimi potreba-
mi iz CUDV Radovljica in 
uveljavljeni igralci Gledališ-
ča Toneta Čufarja Jesenice. 
Režiserka in mentorica Nika 

Brgant je letos priredila 
tekst Gorana Glivića Video 
klub, predstava pa je bila še 
pred uradno premiero na 
Jesenicah na ogled v sklopu 
22. Linhartovega gledališke-
ga maratona v Radovljici. 
V 45-minutni predstavi nas-
topajo Tadej Kramberger, 
Ivan Berlot - Taubi, Danila 
Koselj, Olja Šest, Gašper Sto-
jc, Matjaž Tibola in Dominik 
Vončina. Igralci sedijo na 

stolih in gledajo v eno točko. 
Gledajo film. Glavni igralec 
jih pri tem moti ... Liki so 
nastali z improvizacijskimi 
vajami, kjer so igralci izhajali 
iz sebe, zato je v predstavi 
veliko osebnih izkušenj in 
izpovedi.
Glavna zvezda predstave je 
Radovljičan Tadej Kramber-
ger, uporabnik CUDV Rado-
vljica, ki živi v stanovanjski 
enoti v Poljčah. Že v lanski 
predstavi je blestel, letos pa 
je po besedah Nike Brgant 
pokazal neverjetno voljo, da 

bi igral in se izpostavil na 
odru. Moral se je naučiti 
ogromno teksta, predstava 
zahteva tudi veliko koncen-
tracije, zato je nanj – in tudi 
na vse druge igralce – zelo 
ponosna.
Kot je povedala Nika Brgant, 
je sodelovanje z osebami s 
posebnimi potrebami zelo 
dragoceno, saj se igralci uči-
jo eden od drugega, si 
pomagajo in se spodbujajo. 
Vaje so se začele februarja, 
potekale pa so na odru jese-
niškega gledališča. Kot je 

dejala Nika Brgant, so tudi 
na ta način varovanci CUDV 
Radovljica pokazali izredno 
samostojnost, saj so na vaje 
prihajali sami, z avtobusom. 
"Žal je nekaj igralcev CUDV 
Radovljica od začetka prip-
rav odnehalo, zdaj pa upam, 
da jim bosta velik aplavz in 
uspeh predstave spodbuda, 
da se nam spet pridružijo 
prihodnje leto," je dejala 
Nika Brgant in dodala, da so 
"njeni" igralci res pravi gle-
dališki biseri, s katerimi je 
užitek delati.

Pravi gledališki biseri
Igralci s posebnimi potrebami CUDV Radovljica in igralci jeseniškega gledališča blestijo v predstavi 
Video klub.

Sedem igralcev v predstavi Video klub

V Linhartovi dvorani v 
Radovljici bo predstava 
ponovno na ogled v 
četrtek, 30. maja, in 
sicer kar dvakrat, ob 
11. in 19. uri v sklopu 
prireditve CUDV 
Radovljica Pozdrav 
poletju.

Od sredine junija do 5. julija bo Kropa tudi letos gostila tradi-
cionalni Festival gledališča, letos ga pripravljajo že šesto leto 
zapored. "Festival tudi letos prinaša pester izbor gledaliških 
uprizoritev in pester spremljevalni program. Festivalsko 
dogajanje bodo odprli ustvarjalci iz Prešernovega gledališča 
v Kranju. Predstavili se bodo s predstavo Judovski pes, ki je 
zgodba o pogumu, želji po preživetju in prijateljstvu med 
človekom in psom, ki ju niti smrt ne more ločiti," je pojasnil 
vodja festivala Anže Habjan. Kot pravi, je program tako kot 
vsa leta doslej zasnovan s prireditvami za vse generacije; 
otrokom bodo tako namenjene tri domače predstave, lahko 
pa se bodo srečali s kamišibaj gledališčem. Med predstava-
mi, ki bodo namenjene odraslim, velja izpostaviti še gostova-
nje dramske igralke Saše Pavček z monokomedijo Bužec on, 
bušča jaz. Z zanimivo mono opero se bo predstavila tudi 
priznana operna pevka Irena Yebuah Tiran. Ker je program 
tako kot v preteklih letih mednarodno obarvan, bo Kropa v 
začetku poletja gostila tudi umetnike iz Avstrije in Italije. 

Letos že šesti Festival gledališča v Kropi

Marjana Ahačič

Območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejav-
nosti Radovljica je v začetku 
meseca v Linhartovi dvorani 
organizirala že 22. Linhar-
tov gledališki maraton – 
Območno srečanje odraslih 
ljubiteljskih gledaliških sku-
pin občin Bled, Bohinj, Gor-
je in Radovljica. Hkrati je 
bilo to zadnje območno sre-
čanje na Gorenjskem, ki si 
ga je ogledala letošnja stro-
kovna spremljevalka Maja 
Gal Štromar.
Sredi meseca so se nato 
predstavniki vseh gorenj-
skih odraslih gledaliških 
skupin v Radovljici s stro-
kovno spremljevalko srečali 
na okrogli mizi. Maja Gal 

Štromar je predstavila letoš-
njo produkcijo odraslih gle-
daliških predstav na Gorenj-
skem ter najboljše štiri 
predstave in nominacije za 
posamezne nagrade. V spre-
mljevalni program sta se 
uvrstili predstavi Kraljična z 
mrtvim srcem (Gledališče 
Bohinjska Bistrica 2B, avtor 
Rudolf Pečjak, režija Darko 
Čuden) in muzikal Za zme-
raj (KD IS pri Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice, 
avtor Gregor Čušin, režija 
Gaber Trseglav), za tekmo-
valni program pa je selekto-
rica izbrala predstavo Čaka-
joč Godota (Gledališče 
Bohinjska Bistrica 2B, avtor 
Samuel Beckett, režija Niko 
Kranjc) ter Blaznost igre 
(KUD Franc Kotar Trzin, 

avtor Nebojša Pop Tasić, 
režija Sebastjan Starič).  
Za nagrade in za izbor za 22. 
Festival gorenjskih komedi-
jantov – to je regijsko sreča-
nje gledaliških skupin, ki bo 
prvi teden v juniju, tokrat v 
Radovljici – se je skupaj 
potegovalo 24 predstav, na 
sporedu pa bodo vse tri naj-
boljše, razen muzikala Za 
zmeraj. Zadnji dan festivala 
bodo podelili tudi nagrade 
najboljšim posameznikom. 
"Izredno veseli smo, da je 
nagrado za najboljšo stran-
sko moško vlogo prejel Kle-
men Langus iz Gledališča 
Bohinjska Bistrica 2 B, in 
sicer za vlogo Pikoloruma v 
predstavi Kraljična z mrtvim 
srcem, nagrado za najboljšo 
stransko žensko vlogo pa 

Katja Korošec iz Gledališča 
Bohinjska Bela v predstavi 
Govorice," je povedala Tatja-
na Kržišnik, vodja Območne 
izpostave Radovljica. Nagra-
di za najboljšo glavno moško 
vlogo in žensko vlogo sta 
dobila igralca KUD Franc 
Kotar Trzin v predstavi Blaz-
nost igre Anže Zupanc in 
Tina Lipovec. Na festivalu, ki 
bo v organizaciji radovljiške 
izpostave JSKD potekal v 
Linhartovi dvorani od 3. do 
6. junija, bo podeljena tudi 
posebna nagrada za vsebin-
sko drznost in avtorstvo pri 
izvedbi psevdodrame Izhod 
Kulturnega društva Figura iz 
Kranja. Prejela jo bosta avtor 
dela Izhod Domi Vrezec in 
režiser predstave Iztok Ali-
dič.
Vstop na vse predstave, ki se 
bodo v Linhartovi dvorani 
zvrstile od 3. do 6. junija, bo 
prost.

Po maratonu še festival

Marjana Ahačič

Mladi harmonikarji iz Glas-
bene šole Radovljica so se 
tudi to pomlad uspešno ude-
ležili dveh mednarodnih tek-
movanj v Sloveniji in na 
Hrvaškem. Na prvem med-
narodnem tekmovanju v 
Celju je Martin Dijak v prvi 
kategoriji prejel srebrno pla-
keto, Miha Mozetič pa zlato v 
drugi kategoriji. V tretji kate-
goriji sta zlati plaketi prejela 
Špela Šemrl in Janez Cerko-
vnik; Špela je zasedla prvo, 
Janez pa drugo mesto. Har-
monikarji so se udeležili tudi 
tradicionalnega, že 44. med-
narodnega tekmovanja v 
Pulju. V kategoriji A1 je 
Matija Polanc prejel drugo 
nagrado, prav tako drugo 
nagrado je v kategoriji A2 
prejel Martin Dijak. Miha 
Mozetič je v kategoriji B2 

prejel prvo nagrado, v kate-
goriji C2 pa Janez Cerkovnik 
drugo nagrado in Špela 
Šemrl prvo nagrado, uvrstila 
se je na tretje mesto. Jure 

Pavlič je v kategoriji D prejel 
drugo nagrado, harmonikar 
Miha Mozetič in violinist 
Klemen Poklukar (Duo Kle-
mi) sta v kategoriji komorna 
glasba A prejela prvo nagra-
do. Mentor Martina Dijaka 
in Špele Šemrl je Gašper Pri-
možič, Matija Polanc, Miha 
Mozetič, Janez Cerkovnik so 
učenci Tomaža Cilenška, 
mentor Jureta Pavliča pa je 
Mitja Jeršič. Člana Dua Kle-
mi sta za nastop na tekmova-
nju pripravila mentorja 
Tomaž Cilenšek ter Tomaž 
Pinter. Pouk harmonike v 
Glasbeni šoli Radovljica 
sicer obiskuje okoli petdeset 
učencev, na šoli delujeta tudi 
dva harmonikarska orkestra 
in kvintet harmonik. Starejši 
harmonikarski orkester glas-
bene šole in KUD Radovljica 
konec meseca, v petek, 31. 
maja, ob 20. uri v avli Radov-

ljiške graščine pripravlja 
koncert, na katerem bo na 
povabilo Radovljičanov nas-
topil tudi harmonikarski 
orkester iz Salzburga.

Harmonikarji uspešni 
na tekmovanjih

Špela Šemrl na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev 
v Pulju / Foto: arhiv družine Šemrl
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Dijaki tretjih letnikov Srednje šole Jesenice, program Pred-
šolska vzgoja, so sredi aprila gostovali v vrtcu Begunje. 
Otroke so najprej navdušili z igrico Veveričke posebne sor-
te, nato pa za otroke, stare tri in štiri leta, skupaj z mentorji 
pripravili še pet ustvarjalnih kotičkov: profesorici Marta Bajc 
in Nevenka Novak sta dijakinje pripravili za igrico s plesom 
v plesnem kotičku, profesorica Ines Rajgelj je organizirala 
angleški kotiček, Marjeta Rakar in Barbara Bezenšek kemij-
ski kotiček, Ana Retuznik Bozovičar kotiček igre za otroke, 
Marisa Monti likovni kotiček ter Katja Zupan glasbeni koti-
ček. "Vzdušje je bilo zelo dobro in otroci so z veseljem sode-
lovali. Njihov odziv je bil dodatna motivacija za naše nadalj-
nje delo. Pridobili smo veliko novih praktičnih izkušenj in si 
želimo še več sodelovanja z otroki v vrtcu," je dogajanje 
povzela Marta Bajt. Dijaki sicer z igricami in ustvarjalnimi 
kotički po gorenjskih vrtcih gostujejo že šesto leto.

Bodoči vzgojitelji na obisku v vrtcu

Maša Likosar

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske (RAGOR) in 
EGSŠ Radovljica kot sloven-
ska partnerja sodelujeta v 
mednarodnem projektu 
programa Erasmus+ CSR in 
CLASS. Projekt z delovnimi 
nalogami dijakov na kon-
kretnih primerih podjetij 
obravnava družbeno odgo-
vorno podjetništvo in obe-
nem teži k razvoju zavedan-
ja in odgovornosti že pri 
mladih. V projektu sodeluje-
jo tudi šole in organizacije 
iz Avstrije in Italije. V vsaki 
državi so partnerji poiskali 
in izbrali konkretno podjet-
je, s katerim so se dogovorili 
za sodelovanje na temo dru-
žbene odgovornosti. Podjet-
je je predstavilo svoje izzive, 
ovire in smernice za odgo-
vornejše poslovanje. V Slo-
veniji je v projektu sodelova-
lo podjetje Plastkom z Jese-
nic, ki se ukvarja s predelavo 
plastike iz rabljenih nagrob-
nih sveč. Plastkom je edino 
podjetje v Sloveniji, ki se 
ukvarja prav s tako predela-
vo, ki pa se zaradi svojih 
specifik srečuje z veliko izzi-
vi. Dijaki so za predstavljene 
probleme iskali rešitve in 
tako s svojimi predlogi in 
idejami pomagali podjetju 
do boljših in bolj družbeno 
odgovornih strategij. "Druž-
bena odgovornost podjetja 

je za naše dijake zelo aktual-
na tema in s tem projektom 
so pridobili predvsem meh-
ke veščine, kako se lotiti 
izzivov v gospodarstvu in 
družbi, obenem tudi bolje 
razumejo okoljsko in druž-
beno problematiko. Pomem-
bno je in mi težimo k temu, 
da naše dijake vzgajamo v 
smeri spoštovanja vrednot 
za trajnostni razvoj," je 
povedala ravnateljica EGSŠ 
Radovljica Ksenija Lipov-
šček.
Romana Smagin iz agencije 
RAGOR je pojasnila, da so 
maja v Radovljici gostili avs-
trijske dijake in projektne 
partnerje iz Avstrije in Itali-
je. Ves teden so se odvijale 
različne aktivnosti; pomem-

bnejša med njimi je bil mul-
tiplikacijski dogodek, na 
katerem so gostje različnih 
gospodarskih, družbenih in 
izobraževalnih in političnih 
profilov predstavili dobre 
prakse. Razpravljali so o 
tudi o vprašanjih, kaj je dru-
žbena odgovornost, kako jo 
razlaga politika, kako jo 
razumejo in v praksi udeja-
njajo slovenski podjetniki, 
kako jo v vzgoji in izobraže-
vanju predstaviti mladostni-
kom, da bodo tudi sami 
začutili svoj del odgovorno-
sti do družbe, pogovor pa je 
povezoval direktor agencije 
RAGOR Mark Toplak. "Pro-
jekt CSR in CLASS, ki se je 
začel septembra leta 2017, je 
trenutno že v zaključni fazi, 

omenjeno gostovanje je bilo 
zadnje v tej obliki," je še 
pojasnila Smaginova in 
dodala, da so pa partnerji v 
nekoliko razširjeni zasedbi 
že oddali tudi novo prijavo 
za nadaljevanje projekta, za 
katero verjamejo, da bo 
uspešna. "Če bo uspešna, 
bomo temo družbene odgo-
vornosti v podjetništvu lah-
ko prek dijakov in podjetij 
še naprej izpostavljali in o 
njeni pomembnosti izobra-
ževali ter opozarjali tako 
mlade kot javnost nasploh. 
Zavedati se moramo, da 
družbeno odgovorno podje-
tje tako svojim zaposlenim 
kot okolju, v katerem deluje, 
dviguje kakovost življenja," 
je sklenila Smaginova.

Mladi o odgovornosti
Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli (EGSŠ) Radovljica je v sklopu programa Erasmus+ in projekta 
CSR in CLASS potekal multiplikacijski dogodek z naslovom Družbena odgovornost v podjetjih. 
Sodelujoči so razvili razpravo in poudarili, da bi morala družbena odgovornost bili del poslanstva 
vsakega podjetja ne glede na njegovo dejavnost. 

Na EGSŠ Radovljica je v sklopu projekta CSR in CLASS potekal multiplikacijski dogodek z 
naslovom Družbena odgovornost v podjetjih. / Foto: Tina Dokl

Radovljiški športni plezalci so bili dejavni tako na tekmah 
doma kot v tujini. V svetovnem pokalu bi poudarili dve tek-
mi. Prejšnjo nedeljo je na tekmi na balvanih v Münchnu Vita 
Lukan ostala tik za finalom in bila na koncu sedma. V Čin-
gkingu na Kitajskem je bila v kombinaciji balvanov in hitro-
sti 15. Na Evropskem pokalu v Innsbrucku v Avstriji je na 
tekmi na balvanih Luka Potočar osvojil 18. mesto. Naši tek-
movalci so nastopili še na dveh tekmah evropskega mladin-
skega pokala. Na obeh tekmah so se merili na balvanih. V 
Gradcu v Avstriji stopničke za Evo Puhar. Osvojila je tretje 
mesto. Hana Humerca je bila enajsta. V moški konkurenci 
je bil Luka Potočar šesti. V Soureu na Portugalskem četrto 
mesto za Evo Puhar. Luka Potočar je bil deveti. Radovljičani 
so bili še na dveh tekmah v Sloveniji. V Celju je bila tekma 
za državno prvenstvo v hitrosti. Uvrstitve naših tekmovalcev 
so bile naslednje: mlajši dečki: 3. Gorazd Jurekovič; starejši 
dečki: 6. Tanej Cerar Božič; starejše deklice: 2. Eva Puhar, 4. 
Hana Humerca; mladinci: 1. Luka Potočar; mladinke: 2. Vita 
Lukan; člani: 1. Luka Potočar; članice: 4. Vita Lukan. V sobo-
to je bila v Žirovnici tekma iRCC v težavnosti. Uvrstitve 
Radovljičanov po kategorijah med deseterico so bile nasled-
nje: U14 fantje: 3. Gorazd Jurekovič; U16 dekleta: 4. Maja 
Arnež, 9. Klara Štukelj; U16 fantje: 2. Nejc Skumavec, 4. Jan 
Ulčar.

Športno plezanje

Dejavni doma in v tujini

Taekwon-do klub Radovljica je organiziral že 4. Taekwon-do 
chocolate weekend seminar. Vodil ga je Master Michael Fla-
herty s pomočjo asistentke Jane Galinski, V. DAN, oba iz ITF 
Irska, in v sodelovanju z Gerardom Galinskim, V. DAN, iz 
nemške ITF. Sodelovali so taekwondoisti iz Nemčije, Češke, 
Italije, Velike Britanije, Nizozemske, Avstrije in Slovenije. 
Prvi dan so dali poudarek funkcionalni vadbi in kondiciji, 
borbenim tehnikam, psihološki pripravi tekmovalcev ter for-
mam za barve pasov. Drugi dan je prinesel znanje form za 
črne pasove. Sedem članov Taekwon-do Radovljica se je 
udeležilo IV. German ITF Open, mednarodnega tekmovanja 
v Dortmundu. Tekmovalo je 200 tekmovalcev iz Slovenije, 
Poljske, Irske, Španije, Albanije, Belgije, Nizozemske, Češke 
in Nemčije. Uvrstitve Radovljičanov po kategorijah so bile 
naslednje: otroci do 10 let: Taja Oblak: prva v borbah -150 
cm, druga v posebni tehniki »running kicks«, tretja v for-
mah 8. kup; Marko Oblak: drugi v posebni tehniki »running 
kicks«, tretji v formah 4. kup, tretji v borbah -140 cm; otroci 
od 10 do 12 let: Neža Guštin: prva v borbah -150 cm, prva v 
posebni tehniki »running kicks«, druga v formah 1. kup; Jer-
nej Remar: prvi v borbah -150 cm, drugi v posebni tehniki 
»running kicks«, drugi v formah 7. kup; Tibor Oblak: prvi v 
borbah -150 cm, prvi v posebni tehniki »running kicks«, tre-
tji v formah I. DAN; veterani: Robert Guštin, drugi v formah 
II. DAN.

Taekwondo

Tekma v Dortmundu
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Maša Likosar

Predstava Iz sence na Pum 
je od ideje do izvedbe rezul-
tat ustvarjalnosti in trdega 
dela mladih udeležencev 
omenjenih programov, ki so 
nam skozi animirani film in 
gledališče senc odprli vrata v 
svoj svet. "Vsako leto pripra-
vimo zaključni projekt oziro-
ma letni dogodek v obliki 
predstave, na katero povabi-
mo učitelje, svetovalne delav-
ke, skrbnice in starše. Z njim 
se predstavimo lokalni sku-
pnosti in širše, predvsem pa 
želimo dokazati, da lahko 
tudi mi odlično izpeljemo 

projekt, ki se ga lotimo," je 
pojasnila ena od mentoric 
Gabrijela Humerca in doda-
la: "Zanimivo je bilo sprem-
ljati naše udeležence, kako 
so se skozi projekt razvijali. 
Sprva so bili vsi nekoliko 
skeptični in zadržani, nasto-
pati so želeli s papirjem zapi-
skov v rokah, tik prej osred-
njim dogodkom pa jih je 
zajelo navdušenje. Pridobili 
so samozavest, veliko so se 
naučili, predvsem pa medse-
bojno sodelovali in se spod-
bujali. Spoznali so, da stvari 
niso enostavne, temveč da 
zahtevajo veliko časa, vaj in 
priprav." 

 V predstavi, ki so jo priprav-
ljali od konca lanskega leta, je 
sodelovalo več kot dvajset 
pumovcev in kamrovcev, 
prav vsak pa je imel svojo vlo-
go in zadolžitev. Vsebino in 
scenarij so oblikovali in napi-
sali sami, opisuje pa resnično 
zgodbo enega od udeležen-
cev programa. "V prvem delu 
smo z gledališčem senc 
pokazali, kaj je pumovca pri-
vedlo v naš program. Nasto-
pajoči so z grafoskopom na 
platno ustvarjali sence in pre-
ko njih pripovedovali zgod-
bo. V drugem delu pa smo z 
animiranim filmom predsta-
vili, kako je udeleženca pro-

gram spremenil. Postal je 
bolj socialen, dobil nove pri-
jatelje in kompetence, predv-
sem pa dokončal šolo, kar je 
za nas ključnega pomena," je 
pojasnila Gabrijela Humer-
ca. Animiran film so ustvarili 
s figurami iz plastelina, pri 
izdelavi jim je pomagala aka-
demska slikarka Lučka Špa-
rovec, pri snemanju pa 
Andreja Goetz iz Društva za 
izvajanje filmske vzgoje 
Slon. Predstavo so popestrili 
z raperskim nastopom dveh 
udeleženk programa, po ura-
dnem delu pa je sledila pogo-
stitev, ki so jo prav tako prip-
ravili pumovci in kamrovci. 

Iz sence na Pum
V Linhartovi dvorani v Radovljici so udeleženci programa Projektno učenje mlajših odraslih (Pum-o) 
Radovljica in mladinskega dnevnega centra KamRa predstavili svoj zaključni projekt – predstavo z 
naslovom Iz sence na Pum.

Pumovci in kamovci so s predstavo Iz senc na Pum odprli vrata v svoj svet. / Foto: Jan Hvasti

Karmen Sluga

Na Osnovni šoli Staneta 
Žagarja Lipnica so letos že 
četrtič izvedli Noč z Ander-
senom. V tej zabavni obele-
žitvi 2. aprila, mednarodne-
ga dneva knjig za otroke in 
mladino, je sodelovalo 58 

učencev od 3. do 9. razreda 
in 14 učiteljev, kar je trenut-
ni lipniški rekord. Da uče-
nec lahko sodeluje na Noči z 
Andersenom, mora pravoča-
sno opraviti bralno značko, 
na ta način pa najdejo moti-
vacijo za branje tudi manj 
zainteresirani učenci. 

Letos so za ustvarjalno 
izhodišče izbrali tri pravlji-
ce: Grdi raček, Kraljična na 
zrnu graha in Palčica. 
Učenci so lahko sodelovali 
v eni od šestih delavnic: 
orientacija neba, platonska 
telesa, razgibanke, kuharji, 
izdelava lutk in likovno-gi-

balna delavnica. Ko je čas 
dopuščal, je na šolskem 
stadionu učence čakal tudi 
»Razgibani Andersen« – 
premagovanje ovir v temi 
in met na koš s čelno svetil-
ko.  
Ko so učenci kuharji pomili 
od slastne bolonjske omake 
in testenin umazane krožni-
ke, se je začel kviz v slogu 
Malih sivih celic. Ekipi s po 
petimi tekmovalci sta bili 
nezmotljivi v poznavanju 
Andersena in njegovih del 
in sta se razšli brez zmage, 
tako da je ostalo nekaj več 
časa za karaoke in ples. Oko-
li polnoči so s plesišča v 
spalne vreče skočili učenci 
3. in 4. razreda, uro pozneje 
pa še preostali šolarji, kate-
rih pogovor se je zavlekel do 
3. ure zjutraj.
Budilke so zazvonile ob 6. 
uri, sledil je hitri zajtrk ter 
priprava razstave in povzet-
ka za starše, ki so prišli ob 8. 
uri. Učenci so jim poročali, 
kaj so počeli na delavnicah 
in kaj jim je bilo najbolj 
všeč. 

Noč z Andersenom tudi  
v lipniški šoli

V tej zabavni obeležitvi mednarodnega dneva knjig za otroke in mladino je sodelovalo 58 
učencev 14 učiteljev, kar je trenutni lipniški rekord.

Peter Kolman

Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine 
Radovljica je s pomočjo 
osnovnih šol prejšnji petek 
na Osnovni šoli A. T. Lin-
harta Radovljica organiziral 
kvalifikacijsko tekmovanje 
osnovnošolcev "Kaj veš o 
prometu?".
Tekmovalci so se pomerili v 
poznavanju teoretičnih vse-
bin, v vožnji na spretnost-
nem poligonu ter vožnji po 
mestnih ulicah Radovljice. 
Kot pravijo v radovljiškem 
Svetu za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu, je 
vzgoja mladih kolesarjev 
dandanes še toliko bolj 
pomembna, saj med otroki 
prevladuje nezdrav sedeč 
način življenja, v luči trajno-
stne mobilnosti pa moramo 
vzgajati bodoče kolesarje, ki 
bodo varno kolesarili vsak 
dan. Tekmovanja Kaj veš o 
prometu? so tradicionalna 
oblika preventivnih akcij za 
kolesarje, ki potekajo tako 

na šolski ravni kot na ravni 
občin, regij in nazadnje na 
državni ravni.
Ekipi so zastopali učenci, ki 
so bili najboljši na šolskem 
tekmovanju. V ekipi OŠ A. 
T. Linharta Radovljica so 
tekmovali Katarina Rogač, 
Drejc Romih, Matija Šifrer, 
Dan Novak, Nejc Jeran - 
Pirih, Taj Hrastnik, Lara 
Lukan, Matevž Dermota, 
Ažbe Pohar in Klara Dermo-
ta, v ekipi OŠ F. S. Finžgarja 
Lesce pa Tinkara Bagi, Alina 
Damailovska, Maša in Zoja 
Geršič, Ela Korošec, Ema 
Meze in Ines Mlakar, ki so 
prikazali dobro poznavanje 
prometnih pravil in obvla-
dovanje spretnosti v cest-
nem prometu. 
Najboljši trije so bili iz rado-
vljiške osnovne šole. Lara 
Lukan se je kot najboljša 
uvrstila na državno tekmo-
vanje, tik za njo pa sta se 
uvrstila Matevž Dermota in 
Klara Dermota. Državno 
tekmovanje bo 25. maja v 
Mislinji.

Kolesarsko 
tekmovanje

Cenejše prijave v MAJU
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Kaja Beton

V njegovem prostoru za 
ustvarjanje, kjer se v zad-
njem času mešajo glasba in 
okusi piva, sva se z Anžetom 
Langusom - Dagijem pogo-
varjala o njegovem glasbe-
nem ustvarjanju ter o priha-
jajočem dogodku Okusi 
piva.

Anže, če se ne motim, ste že 
zelo kmalu ugotovili, kaj bi v 
življenju radi počeli, in se 
tega tudi zelo kmalu lotili?
"Res je. Ko so nas v prvem 
razredu osnovne šole vpra-
šali, kaj bi bili radi po pokli-
cu, je bil moj odgovor basist. 
Verjetno taka želja tudi zara-
di očeta Srečka Langusa, ki 
je prav tako baskitarist, zato 
mi je bilo igranje basa polo-
ženo že v zibelko. Vrata v 
Ljubljano pa mi je odprl 

legendarni basist Čarli 
Novak, ko sem imel 12 let. 
Odšel sem v Ljubljano in že 
s 13 leti igral v skupini Babe-
watch, v katerem sta bila 
takrat tudi Miha in Matevž 
Šalehar - Hamo, sicer kar 
nekaj let starejša od mene." 

Danes pa vendarle nimate 
svoje zasedbe, ampak kot 
baskitarist sodelujete v več 
projektih?
"Da. V preteklosti sem sicer 
imel tudi svoje projekte, Da 
Phenomena je na primer 
tak primer. Sicer pa je prvi 
resnejši projekt nastal v 
sodelovanju s Tinkaro Kovač 
in kasneje z Magnificom. S 
Sestrami sem bil na Evro-
songu in še veliko jih je bilo. 
Trenutno največ delam z 
Janom Plestenjakom. Sem 
pa kot baskitarist primarno 
bolj kot 'sideman' na odru, a 

vendar tudi producent in 
aranžer. Z različnimi zased-
bami sem posnel več kot 
dvesto plošč. Vsaka mi je 
bila zanimiva, posebej, če se 
je delala s srcem. Verjetno 
sem na teh ploščah tudi sam 
pustil neki pečat. Vedno 
sem rad prisluhnil in sode-
loval v dobrih projektih. 
Sodelujem tudi kot glasbe-
nik v muzikalih, kot sta 
Mama Mia in Briljantina. V 
zadnjem letu pa veliko sode-
lujem tudi z Ansamblom 
Saša Avsenika."

Narodno-zabavni ansambel 
je nenavadna izbira za bas-
kitarista vašega kova ...
"Sem dolgoletni oboževalec 
Avsenikove glasbe, doma 
smo jo poslušali in Begunje 
so blizu. Vedno sem imel 
željo igrati v kvintetu. Želja 
se je uresničila, ko me je k 

sodelovanju povabil prav 
Sašo Avsenik in iz enega se 
je razvilo trajnejše sodelova-
nje. Trenutno se z njimi 
odpravljam na turneje po 
Sloveniji, Avstriji in Nemči-
ji, pokličejo me vedno, ko 
potrebujejo razširjeno zase-
dbo, in to mi zelo ustreza."

Če bi morali izbrati svojo 
zvrst glasbe, kaj bi izbrali?
"Imam se za pop-rock glas-
benika in hkrati narod-
n o - l j u d s k e g a  g o d c a . 
Pop-rock je pač zahodni 
vpliv, ob njem pa ne pozab-
ljam na korenine, iz katerih 
črpam. Živim vendarle od 
slovenske glasbe."

Kje pa se v tej zgodbi srečata 
baskitara in pivo?
"Pivo se povsod sreča. Lah-
ko si tenisač ali pa glasbe-
nik, na koncu gresta oba na 

pivo. Pivo mi pomeni hedo-
nističen trenutek, ko se čas 
ustavi."

Od kod ideja za festival piva?
"Lani na Festivalu čokolade. 
V parku sem pil pivo, srečal 
prijatelja Aleša Betona in mu 
rekel, da bi se tu, ker je tako 
udobno, lahko odvil še kak 
drug festival, na katerem bi 
lahko poslušal glasbo, pil 
pivo, kaj dobrega pojedel in 
se družil s prijatelji. Aleš se 
je strinjal, in ko sem nasled-
nji dan spet razmišljal o tem 
in ga želel poklicati, mi je 
prekrižal pot. To je bil nekak-
šen znak." 

In kaj vse od prve ideje se bo 
zares dogajalo?

"V bistvu vse. Kot glavni 
bend bodo nastopili King 
Foo, pridružili pa se jim 
bodo še Doors Highway z 
Bleda ter pevsko-kitarski 
duet Dušana Sagadina in 
Marka Hrvatina z obale. 
Povezali smo se z Okusi 
Radol'ce, ki bodo pripravili 
ulično hrano, pa seveda 
slovenski craft pivovarji – 
deset jih bo prisotnih. 
Predvsem pa si želimo 
druženje in dobro voljo. 
Ker je isti dan finale lige 
prvakov,  razmišljamo, 
kako bi omogočili ogled 
tekme, dogovarjamo se še 
za gorskokolesarsko pope-
stritev dopoldneva. Če bo 
še vreme na naši strani, bo 
vrhunsko."

Povezal ljubezen do 
glasbe in dobrega piva
Uveljavljeni baskitarist Anže Langus Petrović je v svoji bogati glasbeni karieri igral s številnimi 
priznanimi glasbeniki, kot so Tinkara Kovač, Magnifico in Jan Plestenjak, v zadnjem času pa veliko 
sodeluje z Ansamblom Saša Avsenika. Je tudi soorganizator prihajajočega dogodka Okusi piva, ki ga 
bo Radovljica, njegovo domače mesto, gostila na prvo junijsko soboto.

Anže Langus Petrović
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Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 5. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

Marjana Ahačič

Med tistimi, ki redno sode-
lujejo na mednarodni raz-
stavi mineralov in fosilov 
MINFOS v Tržiču, je tudi 
geološki krožek Bobovec, ki 
že od leta 1995 deluje na 
Osnovni šoli Staneta Žagar-
ja Lipnica. "Na razstavi 
MINFOS v Tržiču sodeluje-
mo že več kot dvajset let. 

Tam predstavljamo minera-
le, fosile, kamnine in rude 
– pretežno z Jelovice, redno 
pa pripravljamo tudi delav-
nico prepariranja fosilov," je 
povedal mentor mladih geo-
logov Peter Urbanija. 
Krožek sicer vsako leto obi-
skuje okoli deset učencev, ki 
z navdušenjem raziskujejo 
predvsem geološka bogastva 
Lipniške doline pa tudi 
radovljiške občine in ostale 
Slovenije. Kot pravi mentor, 
so mladi geologi zelo srčni 
raziskovalci, ki k dejavnosti 
pogosto pritegnejo tudi svo-
je starše. Tudi zato so pri 
delu zelo uspešni. Leta 2001 
so tako kot prvi v Sloveniji 
izvedli poizkus redukcije 
železove rude (bobovec) po 

postopku iz železne dobe. 
Mentor pri prvih poizkusih 
jim je bil takratni dekan 
Naravoslovno tehniške 
fakultete prof. Jakob Lamut, 
od takrat naprej pa vsako 
leto samostojno opravimo 
vsaj eno taljenje, običajno 
na prireditvah, kot sta Kova-
ški šmaren v Kropi in Fuži-
narski dnevi v Bohinju. Red-
no sodelujejo tudi s Kovaš-

kim muzejem v Kropi, Pri-
rodoslovnim muzejem Slo-
venije, oddelkom za geologi-
jo na ljubljanski Naravoslov-
no tehniški fakulteti ter šte-
vilnimi posamezniki in 
organizacijami iz vse Slove-
nije.

Predstavili 
bogastva Jelovice
Na nedavni mednarodni razstavi mineralov in 
fosilov MINFOS v Tržiču je sodeloval tudi 
geološki krožek Bobovec z Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica.

Ekipo geološkega krožka, v kateri so bili Stanko Šolar, Igor 
Gerl, Peter Urbanija, Andrej Eržen, Joža Eržen, Stella 
Muhovec, Tija Treven Čater, Ana Kavar, Miha Rampre in 
Teja Šolar, je na njihovem razstavnem prostoru letos 
obiskal tudi župan Ciril Globočnik.

Oligocenski fosilni polž iz 
Rovt, eden od dragocenih 
primerkov iz izbirke krožka 
Bobovec

Marjana Ahačič

Dijaki Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica, 
smer gastronomski tehnik, 
so v začetku maja strokovni 
del izobraževanja zaključili 
na posebej privlačen način. 
V goste so povabili nekdan-
jega učenca radovljiške gos-
tinske šole, zdaj namestnika 
šefa kuhinje (sous-chef) v 
znani ljubljanski restavraciji 
Strelec Jure Kralja. Predsta-
vil jim je sodobne trende v 
visoki kuhinji, ki jih je spoz-
naval na nedavnem izobra-
ževanju na Nizozemskem.
Jure je dijakom, sošolcem 
svojega brata Matica, pred-
stavil sodobne kulinarične 
trende najboljših zahodno-
evropskih restavracij, ki jih 
je spoznaval na Nizozem-
skem, v restavracijah Pure 
C in AIRepublic – prva ima 
dve, druga eno Michelino-

vo zvezdico. Kot pravi, so v 
obeh restavracijah krožniki 
vsebovali le od tri do pet 
komponent, kar je precej 
manj, kot je bilo običajno v 
preteklih letih. Tako kot pri 

nas tudi v tujini poudarjajo 
uporabo  kakovos tnih 
sezonskih sestavin in divjih 
rastlin," je povedal mladim 
kuharjem in jim pokazal, 
kako pripraviti preprosto, a 
moderno in okusno jed: 
postrv s spomladanskimi 
zelišči in omako iz citru-
sov.
Povedal jim je še, da je delo 
v vrhunskih restavracijah 
izjemno naporno. "V obeh 
nizozemskih restavracijah, 
kjer sem bil, se je delalo od 
pol devete zjutraj do dveh 
ponoči, šestnajst kuharjev je 
bilo v ekipi, delo je bilo orga-
nizirano tako, da smo bili 
vsi izjemno hitri in učinko-
viti, komunikacija je bila 
odlična. Sicer pa je poklic 
kuharja na Nizozemskem 
dosti bolj cenjen kot pri 
nas," je opisal izkušnjo, bra-

tovim sošolcem pa položil 
na srce, naj si naberejo čim 
več izkušenj po različnih 
kuhinjah, naj berejo, hodijo 
po svetu z odprtimi očmi in 
poslušajo profesorje. 
Matic in Jure Kralj sta doma 
v Zbiljah in včasih kuhata 
tudi v družinski kuhinji, sta 
povedala. "Nič posebnega, 
poleti je sezona žara, sicer 
pa nedeljska kosila na klasi-
čen način ... " sta bila skro-
mna.
Profesor Tone Tušek pa pra-
vi, da je ponosen na dijake, 
kot je bil Jure in kakršni so 
zdaj Matic in njegovi sošol-
ci. "Dobro delajo, kot razred 
so povezani, odlično funkci-
onirajo kot skupina, to pa je 
tisto, kar jim bo prav prišlo 
tudi naprej v profesional-
nem in zasebnem življen-
ju."

Z dijaki delil izkušnje  
iz najboljših restavracij
Nekdanji dijak Jure Kralj je sošolcem svojega brata Matica predstavil kuharske trende,  
ki jih je spoznaval na nedavnem izobraževanju v dveh restavracijah z Michelinovimi zvezdicami  
na Nizozemskem.

Matic in Jure Kralj pri pripravi postrvi z zelišči in z omako 
iz citrusov v učilnici Srednje gostinske in turistične šole 
Radovljica.

Dijaki četrtega letnika smeri gastronomski tehnik. Njihova razredničarka je profesorica 
Majda Hajnrihar.

Malonogometaši v medobčinski ligi Radovljica se približuje-
jo koncu sezone 2018/2019. Kar se tiče borbe za vrh, je naj-
bolj izenačeno v skupini A. Lestvice posameznih skupin so 
naslednje: skupina A: 1. Biser-Fasaderstvo Kumalič, 31, 2. 
TVD Partizan Begunje, 31 (1 tekma manj), 3. Ribno, 25, 4. 
Begne, 24, 5. Smola, 20, 6. Podnart, 18. 7. Brezje, 15, 8. 
Utrip, 13, 9. Hrušica-Fitnes O2 Jesenice, 9 (1 tekma manj), 
10. Šmeks Vrbnje, 6; skupina B: 1. Elmont Bled, 34, 2. Gaš-
perin Stara Fužina, 29, 3. Gorje, 26, 4. Calimero boys, 23, 5. 
Kamna Gorica, 22, 6. Cifra, 19, 7. Hom, 18, 8. Lipce, 14, 9. 
Dovje, 13, 10. Lancovo, 1. Skupina C je razdeljena v dve sku-
pini, in sicer od 1 do 7 in od 8 do 13 let: 1. Lisjaki Naklo, 38, 
2. Sokol bar, 33, 3. Podbrezje, 28, 4. TVD Partizan Žirovnica, 
26, 5. Venezia, 26, 6. Posavec, 19, 7. Čpinarji Ljubno, 17, 8. 
Team orange, 18, 9. Mošnje CoMetal, 15, 10. Dvorska vas, 
15, 11. Brezje Moby Dick, 15, 12. Team Hraše, 14, 13. Zvezde 
gorje, 9.

mali nogomet

Za vrh izenačeno v skupini A
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Krajevne novice

Ivanka Korošec

Rojen je bil v veliki kmečki 
družini na Spodnji Dobravi, 
kjer je bilo sedem otrok, pet 
fantov in dve dekleti, ena ni 
dočakala prvega rojstnega 
dne. Tudi Jože je bil, ko je 
bil star 12 let, zelo bolan – 
imel je davico. "Drugi v dru-
žini so imeli bolj milo obli-
ko, jaz pa sem bil že na 
smrtni postelji. Doktor 
Šarec je staršem rekel, da 
bom težko preživel noč. A 
sem jo in potem so me 
odpeljali v bolnišnico v Lju-
bljano, kjer so me zdravili 
devet tednov."
V šolo so hodili na Srednjo 
Dobravo. "Vsi razredi sku-
paj – pa je bilo dosti več 
otrok, kot jih je zdaj. V naši 
vsi je bilo samo sedem hiš-
nih številk, otrok, rojenih 
med letoma 1921 in 1935 pa 
kar 38," se spominja in 
pove, da so otroci že od 
malega pomagali na kmetiji. 
"Vedno se je našlo kakšno 
delo; če so šli kosit za krave, 
sem šel z njimi, da sem gra-
bil, pomagal sem poganjati 
vole, ko so orali, ko sem bil 
večji, sem jih gonil že sam. 
Starši so vedno skrbeli, da je 
vsak dobil delo, ki ga je lah-
ko opravil, letom primerno, 
nikoli ga niso naložili preveč 
ali pretežkega."
Dokončal je štiri razrede, 
potem je prišla vojna in z njo 
je bilo lepega otroštva konec. 
"Decembra leta 1941 so našo 
družino izselili. V enem dne-
vu so izpraznili vse tri Dob-
rave in še Mišače. Tri mese-
ce smo bili v škofovih zavo-

dih v Šentvidu, nato so nas 
odpeljali v Rajhenburg, seda-
njo Brestanico, čez tri dni pa 
s transportom v delovno 
taborišče Straubing na 
Bavarskem. Pomagali smo 
pri delu na kmetih, zaposlen 
pa sem bil tudi v trgovini, 
kjer so prodajali vse od koles 
in motorjev do njihovih 
delov. V taborišču smo bili 
do februarja 1944, ko smo 
starši in trije mlajši otroci 
prišli domov, dva brata, ki 
sta bila starejša od 15 let, pa 
sta se vrnila kasneje." Doma 
so našli izropano hišo, pra-
zen hlev. Kupili so kravo, da 
so imeli vsaj mleko za otro-
ke, dobili so tudi enega vola 
za oranje, a so ga ob koncu 

vojne morali vrniti lastniku. 
Po vojni se je na Jesenicah 
izučil za livarja, se po odslu-
ženi vojaščini vrnil v žele-
zarno in tam ostal zaposlen 
deset let. Ko so v Otočah 
ustanovili podjetje Iskra, je 
tam dobil lažje delo, bližje 
domu, in ostal vse do upo-
kojitve leta 1990.
Poročil se je z domačinko iz 
Otoč, ki jo je spoznal na 
poti v službo. Na mestu, 
kjer je v skromni baraki 
živela skupaj s starši, sta 
sezidala novo hišo, potem 
ko so starši prevzeli kmetijo 
v bližini in se odselili. To 
obdobje ima Jože tudi za 
svoje najtežje. "Dobil sem 
sicer posojilo za gradnjo, a 

denarja ni bilo za sproti. Pa 
tudi gradbenega materiala 
se ni dalo dobiti, čakali smo 
na opeko, cement …" Tudi 
žena je bila zaposlena v 
Iskri, leta 1964 sta dobila 
hčerko. 
Žena mu je umrla pred 15 
leti, stara je bila komaj 66 
let. Hčerka, ki je medicinska 
sestra, živi s svojo družino v 
bližini. "Imam štiri vnukin-
je, ki so stare od 16 do 33 let, 
pa tudi enega pravnuka in 
eno pravnukinjo," je pono-
sen Jože.
"Kuhamo skupaj, včasih 
hčerka, včasih jaz. Dogovo-
riva se, kaj bi kuhali, in ko 
pridejo iz služb in šole 
domov, je kosilo že priprav-
ljeno. Saj nekaj pač moraš 
delati in se s tem zamotiti. 
Berem težko, saj sem na 
eno oko zaradi očesne kapi 
slep. Tudi na sprehod grem 
bolj malo, rad pa gospodin-
jim, tudi kuriti v štedilniku 
mi ni težko. Včasih smo 
imeli ovce in koze, a zdaj se 
s tem ne morem več ukvar-
jati." Ko je bila žena še živa, 
sta šla rada na izlete z upo-
kojenskim društvom, zdaj 
pa se drži bolj doma. "Vča-
sih dan teče hitro, včasih pa 
počas'," se nasmeje.
"Kar je bilo težko, moraš 
pozabiti, potisniti ob stran, 
nikar premlevati. Kako člo-
vek doživi devetdeset let, res 
ne vem. Leta pridejo kar 
sama od sebe." Ob koncu 
pogovora je dodal: "Človek 
je kot kaplja na veji, doli 
pade, ko je pretežka. In ko 
pride njegov čas, mora tudi 
človek oditi."

Jubilej Jožeta Špendova
V prijetnem domovanju tik pod gozdnim robom, od koder je razgled na del vasi Otoče, živi Jože 
Špendov. Osmega aprila je praznoval devetdeseti rojstni dan.

Jože Špendov iz Otoč je aprila dopolnil devetdeset let.

V Domu krajanov na Brezjah bo danes ob 17. uri odprtje 
razstave Brezje skozi otroške oči, ki so jo pripravili otroci iz 
skupin Čebelice in Medvedki Vrtca Brezje. V programu bodo 
najprej predstavili projekt, nato bosta sledila nastop otrok in 
druženje.

Brezje skozi otroške oči

V začetku junija bosta brezskrbno veselje in zabava doma 
na Brezjah, kjer bodo več desetletij uspešnega dela prazno-
vala kar tri domača društva – športno, gasilsko in turistično. 
Brezjani, ki se že zavzeto pripravljajo na pester in raznolik 
program, obljubljajo, da bo tridnevno dogajanje namenjeno 
prav vsem generacijam. Športno društvo Brezje bo v petek, 
7. junija, praznovalo svoj štirideseti rojstni dan. Skupaj s 
člani društva se boste na glavnem brezjanskem parkirišču 
lahko zabavali z Duom Pustotnik in skupino Joške v'n. V 
soboto, 8. junija, ko sedemdeset let obeležuje Prostovoljno 
gasilsko društvo Brezje, bo še posebno slovesno. Najprej se 
bodo v gasilskem tekmovanju med seboj pomerile članice 
Gorenjske. Sledila bo uradna proslava, na katero so toplo 
vabljeni tudi gasilski kolegi iz celotne radovljiške občine. 
Večerno druženje bodo zaokrožile tri vrhunske glasbene 
točke: nastop Veselih Begunjčanov, Vilija Resnika in skupi-
ne Rok'n'band. Nedeljsko dogajanje bo 9. junija odeto v 
barve turizma, saj bo šestdeset let delovanja proslavilo Turi-
stično društvo Brezje. V zgodnjih popoldanskih urah bo za 
ples in zabavo poskrbel Hišni ansambel Avsenik. Obiskoval-
cem se bo s kratkim programom predstavila tudi Otroška 
folklorna skupina Nageljčki. Člani društev imajo iz leta v leto 
več zagona, saj so prepričani, da njihove aktivnosti povezu-
jejo krajane in bogatijo kraj. Dosedanje več kot uspešno 
delo pa si želijo proslaviti z obiskovalci od blizu in daleč, 
zato prisrčno vabijo na največjo brezplačno junijsko zabavo 
na Gorenjskem.

Dnevi športa, gasilstva in turizma na Brezjah

Fotonatečaj Dogodki v občini 
Radovljica

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2018, tema 
Čebelnjaki in panji v občini Radovljica, avtor: Marjan 
Resman, 3. nagrada. Čebelnjak je slikan v Kamni Gorici.

Ekipa Zgodovinskega zbirateljskega društva Planika 1 v ses-
tavi Zvone Razinger, Dejan Mladenovič in Nejc Vobovnik, 
vsi iz radovljiške občine, se je na strelišču v Crngrobu uspe-
šno udeležila strelskega tekmovanja z vojaško polavtomat-
sko puško M59. Na tekmovanju v streljanju v tarčo na sto 
metrov, ki ga je organizirala Slovenska vojska, so bili aprila 
v prvem krogu med 175 ekipami peti. Odličen rezultat jih je 
uvrstil v polfinale zahodne regije, kjer so bili še boljši, tretji 
med dvajsetimi ekipami, in si tako zagotovili sodelovanje v 
finalu, ki bo oktobra v Murski Soboti.

Odlični na tekmovanju z vojaško puško

Dejan Mladenovič, Zvone Razinger in Nejc Vobovnik

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 1.000 € Ob nakupu vozila iz zaloge prejmete dodatni popust 350 € in ob menjavi staro za novo popust 
400 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.000 €. **5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km. 
Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Že od 8.990 €*

S paketom COOL
     radio + klima

5 let 
podaljšanega  
jamstva**

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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Srednja šola Jesenice, zdravstvena usmeritev, bo v sodelo-
vanju z Občino Radovljica v torek, 4. junija, pripravila že 
drugi Bazar zdravja. Celodnevna prireditev se bo med 10. in 
18. uro odvijala na Vurnikovem trgu. Kot so pojasnili organi-
zatorji, bo na bazarju sodelovalo več kot dvajset različnih 
lokalnih promotorjev zdravega načina življenja, med njimi 
zdravstvena domova Radovljica in Bled, Nacionalni inštitut 
za javno zdravje, Splošna bolnišnica Jesenice, Psihiatrična 
bolnišnica Begunje, Policija ter okoliška društva in podjetja, 
ki bodo s svojimi preventivnimi delavnicami pripomogli k 
večji ozaveščenosti o pomenu skrbi za zdravje. Tako bodo 
obiskovalci lahko brezplačno pomerili krvni tak, krvni slad-
kor, holesterol, se preizkusili v oživljanju dojenčkov, otrok in 
mladostnikov z uporabo defibrilatorja, preizkusili vožnjo 
pod vplivom alkohola s pomočjo simulatorja, si na napihlji-
vem modelu ogledali predrakave in rakave spremembe na 
debelem črevesju, se z modeli poučili o samopregledovanju 
dojk in mod, pa tudi o pravilni izvedbi in pomenu nordijske 
hoje. Strokovnjaki bodo na voljo za pogovor o pomenu psi-
hičnega zdravja in izogibanja stresu ... Na Bazar zdravja so 
tako vabljeni vsi, ki želijo od strokovnjakov z različnih pod-
ročij brezplačno izvedeti več o skrbi za lastno zdravje.

Letos že drugi Bazar zdravja

Marjana Ahačič

S predavanjem fotografa 
Mirana Kambiča o arhitek-
turni fotografiji so se v četr-
tek že začeli letošnji Vurni-
kovi dnevi, prireditev, s kate-
ro v Radovljici vsako leto 
obeležujemo spomin na 
rojaka arhitekta Ivana Vur-
nika. Rodil se je 1. junija 
1884 v Radovljici, kjer je 
preživel del svojega življenja 
in leta 1971 tudi umrl.
Dogodek ob odprtju letošnjih 
Vurnikovih dnevov bo seveda 
v soboto, 1. junija, na praznik 
Krajevne skupnosti Radovlji-
ca, ko bo ob 18. uri pri spo-
meniku Josipini Hočevar na 
Linhartovem trgu zbrane 
nagovoril predsednik KS 
Radovljica Andrej Golčman. 
Sledilo bo odprtje razstave z 
naslovom Zasnova sodobnih 
mašnih plaščev po navdihu 
umetniških del zakoncev 
Vurnik v Šivčevi hiši. Razsta-
va je nastala v sodelovanju z 
Oddelkom za tekstilstvo 
Naravoslovnotehniške fakul-
tete Univerze v Ljubljani. 
Praznovanje se bo nadaljeva-
lo z razglasitvijo zmagovalcev 

in odprtjem razstave del Vur-
nikovega fotografskega nate-
čaja ob 19.30 ter podelitvijo 
druge Vurnikove študentske 
nagrade za perspektivnega 
študenta arhitekture ali urba-
nizma v Baročni dvorani 
Radovljiške graščine ob 
osmih zvečer.
V četrtek, 6. junija, bo v avli 
Radovljiške graščine koncert 
komornih skupin in podelitev 
priznanj najboljšim učencem 
Glasbene šole Radovljica, v 
soboto, 8. junija, organizatorji 
spet pripravljajo Vurnikovo 
pot – letošnja bo že šesta 
zapored. Pot, ki bo tokrat vodi-
la na Dolenjsko, bo vodil arhi-
tekt Robert Potokar, sicer pa 
bodo letos ponovno izvedli 
tudi nekaj Vurnikovih poti iz 
preteklih let – 12. junija v 
Radovljici, dan zatem v Mari-
boru in 15. junija v Ljubljani.
Konec meseca bo Linhartov 
oder na vrtu Šivčeve hiše 
pripravil še recital z naslo-
vom France Vurnik: Vseza-
vedanje, v Vili Podvin pa 
bodo tudi letos ves junij v 
okviru Okusov Radol'ce pri-
pravljali degustacijski Vur-
nikov meni.

Vurnikovi dnevi
Prireditev ob odprtju, s katero v Radovljici 
zaznamujemo krajevni praznik, bo prihodnjo 
soboto na Linhartovem trgu.

Od PETKA, 24. maja
S čebelico po Radovljici, na dogodivščino se aktivno lahko podate od 
petka, 24. maja, naprej, vse informacije dobite v TIC Radovljica, Rado-
vljica (park, trg pred cerkvijo, razgledna točka, Čebelarski muzej)

PETEK, 24. maja
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

Brezje skozi otroške oči, ob 17.00, odprtje razstave otrok Vrtca Brez-
je, Dom krajanov, Brezje

Marija Pomagaj, slovesni praznik, svete maše ob: 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 16.00 in 19.00, ob 10.00 bo sveto mašo vodil ljubljanski 
pomožni škof msgr. Anton Jamnik, Brezje

Marija Prečista, vseh milosti vir!, ob 20.00, koncert v zahvalo in pri-
prošnjo Mariji Pomagaj, sodelujejo znani slovenski glasbeniki, trg 
pred baziliko, Brezje

Prevarantki, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Bleščeči rakci, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 25. maja
Medeni LandArt, ob 9.00, terenska delavnica z dr. Sabino Šegula, 
prijave na cebelarski.center@gmail.com ali 031 628 499, Čebelarski 
center Gorenjske, Lesce

Koncert KPD Drouz Radomlje, ob 17.00, radovljiška graščina

Stavka, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 26. maja 
Nedeljska glasbena matineja, ob 11.00, Irena Lenuzzi, dvorana Glas-
bene šole, Radovljiška graščina

Prevarantki, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

John Wick 3: Parabellum, ob 20.00, akcijski triler, Linhartova dvora-
na Radovljica*

PONEDELJEK, 27. maja 
Medoviti vrt, ob 17.00, kolekcijski vrt medovitih rastlin, terenska 
delavnica z dr. Sabino Šegula, prijave na cebelarski.center@gmail.
com ali 031 628 499, Čebelarski center Gorenjske, Lesce

Moje življenje z Almo Karlin, ob 20.00, Ta veseli knjižni svet – priredi-
tev Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 28. maja
Zagret za tek, ob 19.30, o knjigi se bo z Markom Roblekom pogovar-
jal Peter Štrukelj, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

ČETRTEK, 30. maja
Tine in promet, ob 17.00, predstava gledališča FRU-FRU, ki otroke 
seznanja s pravili obnašanja na cesti, Knjižnica A. T. Linharta, Rado-
vljica

Od kod lepote tvoje …, ob 18.00, odprtje fotografske razstave Bojana 
Kolmana, galerija Avla, Občina Radovljica

Zaključni koncert orkestrov in pevskega zbora, ob 19.00, Baročna 
dvorana, radovljiška graščina

Video klub, ob 11.00, gledališka predstava / POZDRAV POLETJU – 
prireditev Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, orga-
nizacijske enote Varstveno delovni center, Linhartova dvorana Rado-
vljica*

Ustvarjalne delavnice in prodajni bazar, 12.00–19.00, POZDRAV 
POLETJU – prireditev CUDV Radovljica, Linhartova dvorana Radov-
ljica*

Video klub, ob 19.00, gledališka predstava / POZDRAV POLETJU – 
prireditev CUDV Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 31. maja
Diči, diči, diča, urno na konjiča, ob 19.00, literarni večer Zupančiče-
ve poezije, nastopili bodo: otroška literarna skupina KD Kropa, 
dramska skupina Čofta, otroški pevski zbor KD Kropa, Kropa

Koncert harmonikarskega orkestra GŠ Radovljica in KUD Radovljica 
z gosti iz Salzburga, ob 20.00, avla Radovljiške graščine

Aladin, ob 18.00, domišljijska pustolovščina, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Rocketman, ob 20.15, biografska glasbena drama, Linhartova dvora-
na Radovljica*

SOBOTA, 1. junija
Vodeni gorskokolesarski izleti, zbor ob 9.00 v Grajskem parku, brez-
plačno, obvezne predhodne prijave do 28. 5. tamalpetek@gmail.
com, vodeni gorskokolesarski izleti na območju med Jelovico in 
Karavankami s skupnostjo SmallFriday, zaključek na Okusih piva

Okusi piva, ob 12.00, ponudba slovenskega craft piva in Okusi 
Radol'ce ter koncert Doors Highway in King Foo Band, Radovljica, 
grajski park

Podvinska tržnica, ob 10.00, tržnica lokalnih pridelovalcev hrane in 
rokodelcev, Vila Podvin, Mošnje

Vurnikovi dnevi 2019, ob 18.00, odprtje, pri spomeniku Josipini 
Hočevar, Linhartov trg, Radovljica

Odprtje razstave Zasnove sodobnih mašnih plaščev po navdihu 
umetniških del zakoncev Vurnik, ob 18.30, Šivčeva hiša, Radovljica

Od 24. maja do 7. junija 2019
Slovesnost ob podelitvi Vurnikove študentske nagrade, Baročna dvo-
rana, radovljiška graščina

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

Aladin, ob 18.00, domišljijska pustolovščina, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Rocketman, ob 20.15, biografska glasbena drama, Linhartova dvora-
na Radovljica*

NEDELJA, 2. junija
Nedeljska glasbena matineja, ob 11.00, pianistka Paula Ropuš, dvo-
rana Glasbene šole, Radovljica

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

Rocketman, ob 18.00, biografska glasbena drama, Linhartova dvora-
na Radovljica*

Pri mami, ob 20.30, srhljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 3. junija
Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom starosti, 
vabljeni skupaj s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

Kraljična z mrtvim srcem, ob 19.30, gledališka predstava, Linhartova 
dvorana Radovljica

TOREK, 4. junija
Bazar zdravja, od 10.00 do 18.00, na stojnicah pogovori z zdravstve-
nimi delavci, informacije o sladkorni bolezni, cepljenju, preventivi 
raka, gibanju ..., Vurnikov trg, Radovljica

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

Kraljična z mrtvim srcem, ob 20.00, gledališka predstava, 22. Festival 
gorenjskih komedijantov, vstop prost, Linhartova dvorana Radovljica

SREDA, 5. junija 2019
Blaznost igre, ob 20.00, gledališka predstava, 22. Festival gorenjskih 
komedijantov, vstop prost, Linhartova dvorana Radovljica

ČETRTEK, 6. junija
Angleščina za mamice in dojenčke, ob 10.30, vodi Rebecca Svetina, 
junijska tema: Multicultural Parenting, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

Koncert komornih skupin in podelitev priznanj najboljšim učencem 
Glasbene šole Radovljica, ob 19.00, avla Radovljiške graščine

Podelitev posameznih nagrad, ob 19.30, 22. Festival gorenjskih 
komedijantov, vstop prost, Linhartova dvorana Radovljica

Čakajoč Godota, ob 20.00, gledališka predstava, 22. Festival gorenj-
skih komedijantov, vstop prost, Linhartova dvorana Radovljica

PETEK, 7. junija
Jogica za dojenčke, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Odiseje v zgodovini zahodne civilizacije, ob 17.00, predavanje bo 
vodil mag. Marko Ogris, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Fizika letenja na smučeh, ob 20.00, predaval bo dr. Darko Brudar, 
atrij Župnišča, Radovljica

Stotnik, ob 20.00, vojna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave
Kako ravnamo s knjigo? Razstava knjig, ki so podlegle malomarnim 
rokam, od 3. 5. do 31. 5., Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Smiljan Rozman – pisatelj, slikar, glasbenik, razstava Knjižnice Vele-
nje, ki potuje po krajih, kjer je Smiljan Rozman živel in ustvarjal, od 
6. 5. do 12. 6., Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Odprtje dopolnjene stalne zbirke originalnih del slovenskih ilustra-
tork in ilustratorjev, ob 18.00, V Galeriji Šivčeva hiša si boste po ura-
dnem odprtju dopolnjene stalne zbirke originalnih del slovenskih 
ilustratork in ilustratorjev lahko ogledali, kaj vse obsega zbirka ilus-
tracij. Na ogled bodo dela različnih ilustratorjev, Galerija Šivčeva 
hiša

Od kod lepote tvoje …, fotografska razstava Bojana Kolmana, od 30. 
5. do 27. 8., galerija Avla, Občina Radovljica

Društvena fotografska razstava, Trst 2018, razstavljajo člani in članice 
Fotografskega društva Radovljica, od 1. 5. do 31. 5., fotografska galeri-
ja Pasaža, Radovljiška graščina

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 programa.

1. junij od 12ih naprej
10 slovenskih craft pivovarn 

street food Okusi Radol`ce
King Foo Band & Doors Highway

www. radolca.si
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Marina Carobbio Guscetti je 
izrazila zadovoljstvo, da bo v 
Sloveniji prav na svetovni 
dan čebel, in pohvalila priza-
devanja, ki jih Slovenija 
usmerja v delo na področju 
zaščite čebel. »Tudi v Švici 
veliko pozornost posvečamo 
ohranjanju biotske raznovr-
stnosti in varstvu čebel,« je 
povedala. »Signal, ki ste ga 
javnosti poslali s svetovnim 
dnevom čebel, je zelo 
pomemben.« Predsednik 
ČZS Boštjan Noč je pohvalil 
dobro sodelovanje sloven-
skih čebelarjev s švicarskimi 
in poudaril, da tudi uradni 
obiski na najvišji ravni kre-
pijo sodelovanje med med 
čebelarji obeh dežel.

Nova razstava
Dan za tem, v ponedeljek, 
na svetovni dan čebel, so v 
Čebelarskem muzeju odpr-
li novo razstavo z naslovom 
Kranjska čebela – naša 
naravna dediščina, na kate-

ri je predstavljena Pleme-
nilna postaja Antona Janše, 
ki je med leti 1965 in 2010 
na nadmorski višini 1200 
metrov delovala na koncu 
doline potoka Završnica, 
vodil pa jo je legendarni 
čebelar Ciril Jalen z Rodin. 
Plemenilna postaja je bila 
postavljena v neoporečen, 
odmaknjen gorski svet, v 
okolje, ki je omogočalo 
nadzorovano vzdrževanje 
najkvalitetnejših lastnosti 
kranjske sivke, je povedala 
avtorica razstave Verena 
Štekar - Vidic. Na razstavi 
so predstavljeni zgodovina 
zaščite kranjske sivke v Slo-
veniji, plemenilna postaja 
in izobraževalno-vzrejni 
center Zelenica, ki je v prej-
šnjem desetletju deloval v 
okviru Plemenilne postaje 
Anton Janša, ohranjanje 
rase kranjske sivke z načr-
tovano rejo ter vzreja rodo-
vniških matic. »Razstavo 
smo zasnovali tako, da smo 
izhajali prav iz Plemenilne 
postaje Zelenica, pri čemer 
smo skušali prikazati tudi 

postopke zagotavljanja naj-
bolj kvalitetnih matic kranj-
ske čebele,« je pojasnila 
Verena Štekar - Vidic. Raz-
stava je del projekta Never-
jetne gore, v okviru katere-
ga gorenjski muzeji izbra-
no dediščino, ki jo hranijo 
v svojih zbirkah, navezuje-
jo na bližnji gorski svet.

Dvajset let ustvarjanja 
panjskih končnic
Na svetovni dan čebel so na 
Osnovni šoli Antona Janše 
v Radovljici pripravili tradi-
cionalno likovno delavnico 
izdelovanja panjskih konč-
nic. Letošnja je bila že dvaj-
seta zapored, udeležili pa 
so se je učenci in mentorji 
iz osnovnih šol radovljiške, 
blejske, bohinjske in žirov-
niške občine ter vseh 
gorenjskih šol s prilagoje-
nim programom. Tokrat so 
panjske končnice ustvarjali 
s tehniko polstenja, ki jo je 
mladim predstavila Petra 
Golinar, mojstrica domače 
obrti. Kot je pojasnila rav-

nateljica OŠ A. Janše Jelena 
Hrovat, je namen delavnic 
spoznavanje kulturne dedi-
ščine in tradicije ter razvija-
nje ustvarjalnosti. »Otroci 
delajo na panjskih končni-
cah pravih dimenzij, torej 
takšnih, kakršne so imeli 
kranjiči v starih čebelnja-
kih, vsako leto ustvarjajo v 
drugi tehniki. Tako je nas-
tala bogata zbirka panjskih 
končnic, ki jo z veseljem 
pokažemo javnosti. Razsta-
ve panjskih končnic, ki so 
nastale na naših delavni-
cah, smo tako postavili že v 
državnem zboru, predsed-
niški palači, ministrstvu za 
šolstvo ...« je povedala rav-
nateljica. Idejni vodja 
ustvarjalnih delavnic je 
likovna pedagoginja na OŠ 
Antona Janša Tadeja R. Pet-
ernel, ki pravi, da se sicer 
delavnice v obliki, kakršno 
smo poznali zadnji dve 
desetletji, poslavljajo, a tudi 
obljublja, da že za prihod-
nje leto načrtuje nov, svež 
način druženja ob ustvarja-
nju na temo čebelarstva. 

Čudoviti svet čebel
V Čebelarskem razvojno 
izobraževalnem centru 
Gorenjske v Lescah so v sre-
do odprli razstavo modernih 
mozaikov panjskih končnic 
z naslovom Čudoviti svet 
čebel. Mozaike so ustvarili 
udeleženci študijskega krož-
ka Čudoviti svet čebel, ki sta 
ga osnovali Špela Kalan 
Razinger, upravnica v cen-
tru, in Urška Ambrožič 
Potočnik, zunanja izvajalka 
Ljudske univerze Radovlji-
ca, ki predaja znanje moder-
nega mozaika. Osem ustvar-
jalcev je tradicionalne panj-
ske končnice preoblikovalo 
z modernim mozaikom, 
sodobnimi motivi ter zgod-
bami in tako s pomočjo 

umetnosti opozorilo na izje-
men pomen čebel za preži-
vetje človeštva. Svoja sporo-
čila so oplemenitili tudi s 
poezijo in vsak mozaik opre-
mili s pesmijo. Avtorica 
večine pesmi je Anita Prap-
rotnik, svoje misli pa sva v 
verze stkali tudi Vesna Mis-
jak in Minka Rogelj. »Umet-
nost ima neverjetno moč 
ozaveščanja in opominjanja 
ljudi, kaj vse je treba storiti, 
da nam bo uspelo ohraniti 
zdravo ter lepo naravo in da 
bodo v njenih dobrinah lah-
ko uživali tudi naši potomci. 
Pri tem pa imajo tudi čebele 
zelo pomembno vlogo,« je 
povedala Urška Ambrožič 
Potočnik. Razstava Čudoviti 
svet čebel bo na ogled do 15. 
junija.

Ob svetovnem dnevu 
čebel pestro dogajanje
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Župan Ciril Globočnik je gostji iz Švice, na fotografiji v družbi Boštjana Noča, predsednika 
Čebelarske zveze Slovenije, in Dejana Židana, predsednika državnega zbora, izročil repliko 
panjske končnice. / Foto: Gorazd Kavčič

V ponedeljek zvečer so v Čebelarskem muzeju odprli razstavo z naslovom Kranjska čebela 
– naša naravna dediščina, ki je del projekta Neverjetne gore, v katerem sodelujejo vsi 
gorenjski muzeji. / Foto: Gorazd Kavčič

Tadeja R. Peternel, likovna pedagoginja na Osnovni šoli 
Antona Janše v Radovljici, je idejna vodja vsakoletnih 
ustvarjalnih delavnic izdelovanja panjskih končnic, ki imajo 
že dvajsetletno tradicijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Razstava modernih mozaikov panjskih končnic Čudoviti svet čebel v Čebelarskem centru v 
Lescah opozarja na izjemen pomen čebel za preživetje človeštva. / Foto: Primož Pičulin

Prvošolci iz OŠ A. T. Linharta so tokrat v gosteh pri sosedih, v OŠ Antona Janše, uživali v 
izdelovanju čebelic. / Foto: Gorazd Kavčič


