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Marjana Ahačič

Za pot iz Radovljice v Lipni
ško dolino in obratno ni več 
treba uporabljati dolgega 
obvoza prek Podnarta. 
Konec prejšnjega tedna je 
namreč spet stekel promet 
po obnovljenem odseku 
zgornjega dela državne ces
te na Lancovem.
Za izvedbo te 1,3 milijona 
evrov vredne investicije je 
bila izbrana Gorenjska grad
bena družba, kjer so že ob 

začetku gradnje poudarili, 
da gre za zelo zahteven pro
jekt. Na dobrih štiristo me
trov dolgem odseku so nam
reč morali urediti kar šest 
tisoč kubičnih metrov kam
nitih zložb, ki jih je bilo tre
ba temeljiti do trdne podla
ge, to je okoli deset metrov 
globoko, kar pomeni, da sta 
ob zaključku rekonstrukcije 
dve tretjini opornih zložb 
pod površjem. Uredili so 
odvodnjavanje in cesto raz
širili do širine, kakršno ima 

nižje ležeči, že prej obnov
ljeni del ceste. 
Država oziroma direkcija za 
infrastrukturo je sicer na ces
ti v Lipniško dolino na levem 
bregu Save že lani uredila 
krožišče med Radovljico in 
Lescami, občina pa zgradila 
del pločnika in kolesarske ste
ze, namestila javno razsvetlja
vo ter obnovila vodovod. 
Letos je občina zgradila še 
pločnik ob Cesti na Jezerca 
od krožišča do CUDV Radov
ljica, za kar je v proračunu 

zagotovila skoraj štiristo tisoč 
evrov. Nadaljevanje gradnje 
pločnika do mostu čez Savo 
na Lancovem pa je predvide
no v prihodnjih dveh letih.
Ena od prioritetnih nalog 
občine v prihodnjem letu pa 
bo rekonstrukcija regionalne 
ceste v Podnartu, kjer bo 
Občina Radovljica sofinanci
rala gradnjo hodnika za peš
ce od gasilskega doma do 
prehoda čez železniško pro
go ter sočasno obnovila 
komunalne vode.

Cesta je spet odprta
Po praznikih je spet stekel promet po državni cesti na Lancovem, ki je bila zaradi temeljitih 
obnovitvenih del predvsem pri rekonstrukciji opornih zidov za ves promet zaprta vse od letošnjega 
februarja.

Po praznikih je stekel promet po obnovljeni državni cesti na Lancovem, ki je bila za ves promet zaprta vse  
od začetka februarja. / Foto: Gorazd Kavčič
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V nedeljo, 18. novembra, 
zjutraj se bo po vsej občini 
odprlo 26 volišč, na katerih 
se bo pet kandidatov potego
valo za mesto župana, 13 list 
oziroma strank pa za sedeže 
v občinskem svetu. Tokrat 
se je v tekmo za župana 
Radovljice spustilo pet kan
didatov (na volitvah pred šti
rimi leti sta bila le dva, pred 
osmimi pa kar šest): sedanji 
župan Ciril Globočnik, ki se 
za svoj tretji županski man
dat poteguje s podporo 
voliv cev, Andrej Potočnik, ki 
kandidira s podporo Sloven
ske demokratske stranke, 
Branko Fajfar, ki kandidira s 
podporo volivcev, Dalibor 
Šolar, ki kandidira na listi 
Socialnih demokratov, in 

Vojka Jesenko, ki je kandi
datka Liste Marjana Šarca.
Za 26 mest v občinskem 
svetu se potegujejo kandida
ti iz 13 strank oziroma list, 
kar je enako število kot pred 
štirimi leti. Po vrstnem 
redu, kot ga je določila 
občinska volilna komisija, 
so to: LMŠ – Lista Marjana 
Šarca, LKS – Lista krajevnih 
skupnosti, SDS – Slovenska 
demokratska stranka, 
DeSUS – Demokratična 
stranka upokojencev, Glas 
mladih Radovljica, Do bra 
država, Lista Cirila Globoč
nika, Lista za šport in pros
tovoljstvo, Levica, Prijazna 
lista, NSi – Nova Slovenija 
– Krščanski demokrati, 
SMC – Stranka modernega 
centra in SD – Socialni 
demokrati.

Prihodnjo nedeljo 
lokalne volitve
Volili bomo svoje predstavnike v 26-članskem 
občinskem svetu in župana ter tudi člane svetov 
krajevnih skupnosti.

Od sredine prejšnjega meseca tudi pred stavbo Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Radovljica visi zelena 
zastava Ekošole, programa, ki razvija odgovoren odnos do 
okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 
sedmih korakov, ki je primerljiva z okoljskim standardom 
kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne 
ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot 
najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v 
mednarodni program Ekošola. 

Tudi pred CUDV Radovljica visi zelena zastava

Tudi pred stavbo CUDV Radovljica od letošnje jeseni 
plapola zelena zastava Ekošole. / Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA
"Priznanje in nagrada Občine Radovljica  

odličnim študentom v letu 2018"

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je v 
rubriki Razpisi in objave objavljen razpis "Priznanje in nagra-
da Občine Radovljica odličnim študentom v letu 2018".

Ob prazniku Občine Radovljica 11. decembra 2018 bo občina 
nagradila uspešne študente visokih šol in fakultet visokošol-
skih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitet-
nih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih progra-
mov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so v letu 2018 
zaključili študij in opravili diplomo z odliko. To pomeni, da so 
dosegli skupno oceno vseh izpitov zadnjega, v celoti zaklju-
čenega letnika, vključno z diplomo, najmanj 9,50. Prejeli 
bodo priznanje in denarno nagrado. 

Pogoji in način prijave so navedeni v objavi na spletnih  
straneh. Rok za oddajo vlog je petek, 23. 11. 2018. 

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

Občinska uprava Občine Radovljica
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Marjana Ahačič

Tik pred prazniki so v Rado-
vljici, na Ljubljanski cesti na 
robu Predtrga, odprli novo 
110/20-kilovoltno razdelilno 
transformatorsko postajo in 
plinsko izolirano stikališče. 
Investicija v vrednosti 2,4 
milijona evrov predstavlja 
osnovni napajalni vir elek-
trodistribucijskega omrežja 
mesta Radovljica z njeno 
okolico. S projektom investi-
tor Elektro Gorenjska 
pomembno prispeva k izbo-
ljšanju in ohranjanju kako-
vosti in zanesljive oskrbe z 
električno energijo na 
območju Zgornje Gorenj-
ske. Izgradnja nove razdelil-
ne transformatorske postaje 
in stikališča v Radovljici 
zagotavlja tehnično ustrez-
nejše in zanesljivejše pogoje 
priključne moči, kar za kon-
čne uporabnike dolgoročno 
pomeni tudi nižje stroške, 
pojasnjujejo na Elektru 
Gorenjska.
»Investicija je potekala ob 
tesnem sodelovanju z 
lokalnimi skupnostmi in 
partnerji. Projekt bo še 
dodatno izpolnil temeljno 
obljubo podjetja Elektro 
Gorenjska, to je zagotavlja-
nje kakovostne in zaneslji-
ve oskrbe z električno 
energijo na Gorenjskem. 
Nov energetski objekt bo 
zagotovo vplival tudi na 
nadaljnji gospodarski in 
turistični razvoj regije,« je 
ob uradni predaji objekta 
namenu povedal dr. Ivan 

Šmon, predsednik uprave 
Elektra Gorenjska.
Slavnostnega dogodka sta 
se udeležila tudi državni 
sekretar na ministrstvu za 
infras t rukturo  Bojan 
Kumer in župan Ciril Glo-
bočnik. Strinjala sta se, da 
je kakovostna in zanesljiva 
energetska infrastruktura 
ključnega pomena za 
nadaljnji razvoj Gorenjske. 
»Je osnova, na kateri teme-
lji turistični razvoj, ki je na 
našem področju ključna 
gospodarska panoga,« je 
poudaril Ciril Globočnik, 
župan Občine Radovljica.
Državni sekretar Bojan 
Kumer je v svojem nagovo-

ru poudaril problem global-
nega segrevanja in posledič-
no smele pristope na poti k 
nizkoogljični družbi ter poz-
val strokovnjake k odprte-
mu, ustvarjalnemu iskanju 
novih tehnoloških rešitev in 
inovacij na področju ener-
getske oskrbe, ki bodo omo-
gočile nadaljnji trajnostni 
razvoj družbe. »Če želimo 
obdržati korak z najnapred-
nejšimi pri razogljičenju, 
moramo držati tudi korak 
pri deležu investicij, ki jih 
bodo izvajale naše energet-
ske družbe,« je poudaril 
Kumer.
Na distribucijskem omrežju 
Elektra Gorenjska sicer delu-

je dvanajst razdelilnih tran-
sformatorskih postaj, ki jih 
podjetje ustrezno nadgraju-
je. Razdelilna transformator-
ska postaja Radovljica je bila 
zgrajena leta 1978, kar 
pomeni, da je bil večji del 
primarne opreme, vključno 
s kovinskimi konstrukcijami 
ter z betonskimi temelji por-
talov in podstavkov, star že 
štirideset let in zato na robu 
življenjske dobe, pojasnjuje-
jo na Elektru Gorenjska. 
Nadgradnjo razdelilne pos-
taje so začeli lani, že junija 
letos pa je bil novi elektroe-
nergetski objekt vključen v 
distribucijsko omrežje Elek-
tra Gorenjska.

Odprli novo razdelilno postajo
Investicija, vredna 2,4 milijona evrov, bo pomembno prispevala k izboljšanju in ohranjanju zanesljive 
oskrbe z električno energijo na območju Radovljice in okolice, zatrjujejo v podjetju Elektro Gorenjska.

Državni sekretar Bojan Kumer, predsednik uprave Elektra Gorenjska dr. Ivan Šmon in 
župan Ciril Globočnik so na slovesnosti ob odprtju pri novi razdelilni transformatorski 
postaji v Radovljici posadili tri drevesa. / Foto: Tina Dokl
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Sredi oktobra je Radovljica 
na povabilo župana Cirila 
Globočnika gostila skupšči-
no Združenja zgodovinskih 
mest, organizacije, ki zdru-
žuje 15 slovenskih zgodovin-
skih mest, od tega šest 
gorenjskih: Radovljico, Jese-
nice, Škofjo Loko, Kranj, 
Tržič in Kamnik. Na sreča-
nju so pregledali in ocenili 
opravljeno delo ter potrdili 
načrte za prihodnje leto. Kot 
je povedala Mateja Hafner 
Dolenc, generalna sekretar-
ka združenja, je eno od 
pomembnih področij dela 
združenja prenova, varova-
nje in izobraževanje o kvali-
tetni prenovi kulturne dedi-
ščine. Zato bodo tudi v pri-
hodnje organizirali delavni-
ce – kot so na primer kam-
noseška delavnica, delavnica 
izdelovanja apnenih ometov 
in delavnica obnove starih 

oken – na katerih se udele-
ženci učijo o starih obrteh in 
spretnostih, ki so potrebne 
za kvalitetno prenovo, je 
pojasnila. 

"Vsi člani združenja se zave-
damo, da stara mestna jedra 
brez prebivalcev ne bodo 
nikoli živela. Prvi in ključni 
vidik so zato vedno prebival-

ci, meščani. Zato lastnike 
spodbujamo k prenovi obje-
ktov kulturne dediščine. V 
prazna mesta turisti ne bodo 
prihajali. Po drugi strani pa 

uspeha ne smemo meriti z 
vsakoletnim povečanjem 
obiska turistov. Prav v pove-
zavi s projektom Mesta in 
kultura si moramo želeti 
turiste, ki bodo osveščeni, 
zahtevni, ki jih bo zanimalo 
kaj več kot hiter obisk in 
nekaj fotografij. Taki turisti 
bodo tudi več potrošili."
Kot je še povedala, bo pro-
gram združenja tudi v nasle-
dnjem letu usmerjen v turi-
stično promocijo starih 
mest s poudarkom na kultu-
ri. "Slovenska turistična 
organizacija je letošnje in 
prihodnje leto razglasila za 
leto kulture v slovenskem 
turizmu, ki jo poudarja tudi 
združenje."
Članice združenja so na sre-
čanju podprle pobudo župa-
na Cirila Globočnika za sku-
pno kandidiranje za nepov-
ratna sredstva na področju 
trajnostne mobilnosti. 
"Vesel sem, da smo se tokrat 

zbrali v Radovljici in da so 
tudi predstavniki drugih 
zgodovinskih mest podprli 
mojo pobudo za skupno 
kandidaturo za nepovratna 
evropska sredstva za trajno-
stno mobilnost. V ta okvir 
sodijo kolesarske povezave, 
garažne hiše, parkirni pros-
tori ... O tem sem se že 
pogovarjal z evropsko komi-
sarko Violeto Bulc in prav 
danes smo se dogovorili, da 
se še z njo ponovno srečamo 
in dogovorimo o podrobno-
stih. Potem lahko začnemo 
pripravljati tudi formalne 
predloge. Konec leta 2020 
namreč poteče sedanja 
finančna perspektiva; kot 
kaže, bodo prav na tem pod-
ročju določena sredstva osta-
la – in prav nanje računamo 
v skupnosti zgodovinskih 
mest. Radovljica bi s temi 
sredstvi želeli zgraditi par-
kirno hišo pod grajskim par-
kom," je povedal Globočnik.

Srečanje združenja zgodovinskih mest
Predstavniki petnajstih slovenskih mest, povezanih v združenje, so se sredi prejšnjega meseca srečali v Radovljici. Dogovorili so se za skupno kandidiranje 
za nepovratna sredstva na področju trajnostne mobilnosti; Radovljica si na ta način želi zagotoviti denar za parkirno hišo pod grajskim parkom.

Predstavniki združenja zgodovinskih mest so se sredi oktobra srečali na skupščini 
združenja v novi radovljiški knjižnici.
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Matjaž Klemenc

Vita Lukan, članica Športno-
plezalnega odseka Radovlji-
ca, je bila letos že dvakrat z 
razlogom povabljena k rado-
vljiškemu županu Cirilu 
Globočniku. Prvo vabilo si 
je prislužila z uspehi ob 
koncu lanskega in letošnje-
ga leta. Razlog za drugo 
vabilo je bila srebrna meda-
lja na olimpijskih igrah mla-
dih v Buenos Airesu v 
Argentini. Medalja ima še 
poseben lesk, saj je prva 
medalja v športnem plezan-
ju na olimpijskih igrah. Čla-
ni se bodo prvič merili v 
športnem plezanju v kombi-
naciji hitrostnega plezanja, 
balvanov in težavnosti čez 

dve leti v Tokiu. »Čestitke za 
velik uspeh. Zelo me je 
veselilo, da si se tako visoko 
uvrstila v olimpijski kombi-
naciji. Zdaj imaš dve leti 
časa in verjamem, da tudi 
volje. Nudili ti bomo vse 
pogoje, da se uvrstiš na 
olimpijske igre 2020,« je bil 
uvodni pozdrav župana Ciri-
la Globočnika. »Veseli me, 
da je bilo za tekmovanje 
veliko zanimanje Slovencev, 
ki živijo v Argentini. Glede 
same tekme v hitrosti res 
nisem pričakovala prav veli-
ko, saj jo premalo treniram. 
Ker se rezultati seštevajo, 
šesto mesto sploh ni bilo 
slabo. S prvim mestom v 
balvanih se je stanje še bolj 
popravilo. Sproščeno sem 

šla v zadnjo disciplino, mojo 
paradno, v težavnost. Dose-
gla sem vrh, a spodaj sem 
izvedela, da so še štiri dose-
gle vrh. Na taki tekmi se to 
ne bi smelo narediti, saj je 
bila smer prelahka. O zma-
govalki je potem odločal čas. 
Se pravi, da je bilo vse bolj 
podobno tekmi v hitrosti,« 
je Vita Lukan opisala doga-
janje in samo tekmo v 
Argentini. Lukanova je bila 
v težavnosti tretja in skupno 
druga.
Za Lukanovo pa tekmovanj 
za letošnje leto še ni konec, 
saj je vabljena na master 
tekmo na Kitajsko. Še en 
podatek več, da je njeno ple-
zanje vse uspešnejše in pre-
poznavnejše.

Dvakrat na sprejemu pri županu

Vrhunska športna plezalka Vita Lukan in župan Ciril 
Globočnik / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je tudi 
letos tako kot vsako leto ob 
koncu glavne turistične sezo-
ne pripravila srečanje s 
ponudniki namestitvenih 
zmogljivosti in drugih turis-
tičnih storitev, predstavniki 

turističnih društev, zavodom 
za turizem ter drugimi dele-
žniki v turističnem sektorju. 
Tokrat so se zbrali v novi 
restavraciji Kampa Šobec in 
pregledali rezultate turistič-
ne sezone ter izvedene pro-
jekte, predvsem na področju 
digitalizacije, pogovarjali so 
se tudi o infrastrukturnih 
načrtih za naprej.
Kot kažejo statistični podat-
ki, je letošnja turistična 
sezona v občini Radovljica 
ponovno rekordna. Od janu-
arja do konca septembra je 
bilo zabeleženih več kot 112 
tisoč prihodov gostov, od 
tega je večina tujih, in že več 
kot 254 tisoč nočitev – lani 
jih je bilo v vsem letu našte-
tih skupaj dobrih 255 tisoč. 

To pomeni 15 odstotkov več 
gostov kot v enakem obdob-
ju lani. Za primerjavo v dalj-
šem obdobju: še leta 2010 
smo v Radovljici zabeležili 
nekaj več kot 38 tisoč gostov, 
letos jih je samo v prvih 
devetih mesecih že več kot 
112 tisoč.

Povprečna doba bivanja je 
2,3 dneva, razveseljivo je, da 
se nastanitve vse bolj polni-
jo tudi v času pred in po 
glavni sezoni, opažajo turis-
tični delavci, ki razlagajo, da 
se povprečna doba bivanja 
na določenem kraju ne 
povečuje tudi zato, ker se 
sodobni turisti raje kot za 
ene dolge počitnice odločijo 
za več krajših dopustov. 
»Slovensko povprečje glede 
dobe bivanja je sicer 2,3 
dneva, a gre to predvsem na 
račun zdravilišč,« je pojasni-
la direktorica javnega zavo-
da Turizem in kultura Rado-
vljica Nataša Mikelj.
Največ nočitev v občini, 
letos 52 odstotkov, še vedno 
ustvarijo kampi, se pa delež 

nočitev gostov v kampih 
tudi na račun izjemnega 
porasta novih nastanitvenih 
objektov zmanjšuje – še v 
letu 2012 je bil denimo kar 
72-odstoten. Večino, kar 96 
odstotkov vseh nočitev še 
vedno ustvarijo tuji gostje; 
letos so v Radovljico prišli iz 

kar 134 držav, največ iz 
Nemčije in Nizozemske, 
sledijo Italijani. Slovencev je 
bilo 18 tisoč, zanimivo – kar 
15 tisoč je bilo turistov iz 
Južne Koreje. Nove trge 
predstavljajo Francija, Veli-
ka Britanija in ZDA, nekaj 
gostov beležijo tudi iz skan-
dinavskih držav.
»Vesela sem, da smo prese-
gli občinske meje in se zače-
li povezovati v regiji, to je v 
regiji Julijske Alpe; prepri-
čana sem, da se prav zaradi 
tega zaradi tega se podaljšu-
je doba bivanja destinaciji,« 
je povedala Nataša Mikelj, 
direktorica javnega zavoda 
Turizem in kultura Radov-
ljica, in poudarila, da je tis-
to, kar vleče večino turistov v 

Radovljico, tradicija, s kate-
ro se ponaša destinacija. 
»Tisto, kar turisti iščejo, je, 
kako ta tradicija živi v desti-
naciji. Tovrstna doživetja so 
v turizmu vedno pomem-
bnejša in doživetjem bi 
morali posvetiti veliko več 
pozornosti, da jih ohranimo 
oziroma da na trg pridejo 
nova,« je poudarila. »Zato 
tisti, ki oddajate sobe, razmi-
slite, kakšna doživetja lahko 
vključite v ponudbo.« 
Število ponudnikov v občini 
skokovito narašča. Še pred 
petim leti jih je bilo zgolj 34, 
zdaj je število naraslo na 
144. A žal, opozarja Nataša 
Mikelj, vzporedno s tem ni 
naraščalo število ponudni-
kov storitev. Kljub vsemu je 
poudarila tri novosti letoš-
njega leta: Alpski smučarski 
muzej Elan, interaktivni 
potep po Radovljici in dopol-
nitev čebelarskega muzeja. 
Kot je še povedala, so turisti 
z naklonjenostjo sprejeli 
tudi turistični avtobus Hop 
on hop of, ki je bil letos 
bogatejši za dve dodatni tra-
si. Potnikom na teh avtobu-
sih je Turizem Radovljica 
vse poletje omogočal brez-
plačne vode oglede, ki jih 
bodo v prihodnji sezoni nad-
gradili s prav tako brezplač-
nimi vodenimi pohodi. 
»Samo urejena soba že dol-
go ni dovolj,« ob tem ponu-
dnike opozarja Mikljeva. 
»Gost potrebuje in pričakuje 
še marsikaj več. Za začetek 
pristen osebni stik. To in 
kompetentna informacija je 
tisto, kar pomembno vpliva 
na zadovoljstvo gosta s celot-
no izkušnjo. Dokazano je, da 
gost mnogo lažje sprejme 
kakšno tehnično pomanjklji-
vost nastanitve, če jo nado-
mesti prijazen sprejem.«

Turistična sezona je tudi 
letos rekordna
Ob koncu sezone je občina tudi letos pripravila srečanje vseh, ki delajo v turizmu. Do konca 
septembra zabeleženih petnajst odstotkov več gostov kot v enakem obdobju lani.

Ponudniki turističnih storitev so se letos zbrali na srečanju v novi restavraciji Kampa Šobec.

V četrtek, 22. novembra, Čebelarsko društvo Radovljica spet 
organizira delavnico z naslovom Kuhamo z medom. »Profe-
sorica Marija Arh Ivanšek s Srednje gostinske in turistične 
šole bo letos s pomočjo dijakov šole in udeležencev delav-
nice ob pripravi jedi razkrila nekaj novih skrivnosti, ki jih pri 
nas sicer poznamo, a so navadno v jedilnikih poimenovane 
s tujko,« je povedal Sandi Marolt, predstavnik t. i. coolinari-
kov pri radovljiškem čebelarskem društvu. Med drugim se 
bodo tako naučili priprave različnih vrst krostinov, rečjih 
prsi s kostanjevim pirejem in pomarančno holandsko oma-
ko, kremne juhe iz leče s profiteroli in junetine z vlivanci 
treh barv in okusov ter tudi panakote, tiramisuja in rezin z 
bučnimi semeni. Prijave na delavnico, ki se bo v prostorih 
Srednje gostinske in turistične šole začela ob treh popoldan, 
sprejemajo v čajnici Panj v Čebelarskem centru v Lescah.

Čebelarji spet pripravljajo kulinarično delavnico

Območno združenje Rdečega križa Slovenije bo konec 
meseca spet organiziralo krvodajalsko akcijo: ponedeljek, 
19. novembra, od 8. do 13. ure v Kulturnem domu Joža 
Ažmana v Bohinjski Bistrici, v torek, 20. novembra, in v sre-
do, 21. novembra, dopoldan pa od 7. do 13. oziroma 14. ure 
v Festivalni dvorani na Bledu. Na Rdečem križu prosijo, da 
s seboj prinesete veljavni osebni dokument in da pred odv-
zemom zaužijete lahek obrok. Sporočajo še, da je na Centru 
za transfuzijsko dejavnost Jesenice mogoče darovati kri 
vsak torek od 7.30 do 11. ure.                                     

Konec meseca krvodajalska akcija

Marjana Ahačič

Gorenjska turistična zveza 
je na letošnjem, že 48. Sre-
čanju gorenjskih turističnih 
delavcev v Kranju podelila 
več priznanj v okviru akcije 
Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna in pod sloganom 
Dober zgled, drobne poseb-
nosti, ki bogatijo kraj izbrala 
več lepo urejenih krajev po 
Gorenjskem. Priznanja so 

prejeli tudi najprizadevnejši 
in najdolgoletnejši člani 
turističnih društev, med nji-
mi Štefan Novak in Blaž 
Finžgar iz Turističnega 
društva Begunje ter Boštjan 
Luznar iz Turističnega druš-
tva Mošnje. Podelili pa so 
tudi priznanja za najlepše 
gorenjske nageljne. Med 
tremi izbrankami na 
Gorenjskem je tudi Mojca 
Žula iz Radovljice.

Podelili turistična priznanja

Radovljičanka Mojca Žula (v sredini) je prejela priznanje za 
najlepše gorenjske nageljne. / Foto: Tina Dokl

V novembru mineva petde-
set let od ustanovitve Teri-
torialne obrambe v Sloveni-
ji. Obletnice se bodo spom-
nili tudi na osrednji gorenj-
ski prireditvi, ki jo v petek, 
16. novembra, ob 19. uri v 
Linhartovi dvorani v Radov-
ljici organizira zgornjego-
renjsko območno veteran-
sko združenje. Zbrane bosta 
na prireditvi nagovorila pos-
lanec v Državnem zboru RS 
Franc Kramar in predsednik 
Območnega veteranskega 
združenja Zgornja Gorenj-
ska Janez Koselj. Teritorial-
na obramba, predhodnica 
Slovenske vojske, je nespor-
no odigrala pomembno vlo-
go v procesu osamosvajanja 
Slovenije v letih 1990 in 
1991, je v imenu združenja 
poudarila Rina Klinar.

Spomnili se bodo 
ustanovitve TO
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Slovenska demokratska stranka
OO Radovljica

www.sds.si
www.sds.si.zate

“Kandidati SDS za občinski svet občine Radovljica smo mavrica 
najrazličnejših ljudi, gospodarstveniki, delavci, upokojenci in 
študenti. Odlikuje nas pošten odnos do dela, povezuje nas 
korekten odnos do soljudi. Skupen nam je cilj, da s svojim 
znanjem in voljo, vsak po svojih močeh in na svojem področju, 
prispevamo h kakovostnemu življenju v občini.” 

Marjana Ahačič

V Podnartu so si za dan, ko 
obeležujejo praznik krajev-
ne skupnosti, izbrali 19. 
oktober, to je rojstni dan 
rojaka Josipa viteza Pogačni-
ka (1866–1932), predsedni-
ka prve slovenske narodne 
vlade. Nekaj kasneje, v četr-
tek, 25. oktobra, so v kultur-
nem domu v Podnartu pri-
pravili slovesnost z naslo-
vom Visoko, višje, na Tri-
glav, na kateri so sodelovali 
Pevski zbor Podnart, Otroš-
ka folklorna skupina Voše 
in učenci ovsiške osnovne 
šole, in ob tej priložnosti 
obeležili še 240. obletnico 
prvega pristopa na Triglav. 
Predsednik sveta krajevne 
skupnosti Sašo Finžgar je 
na slovesnosti na kratko 
povzel dogajanje zadnjih šti-
rih let. "Žal se je na cestah 
nekaj naredilo le v prvih 
dveh letih tega mandata, 
kasneje sredstev za ta 
namen ni bilo več. V kultur-
nem domu smo vsako leto 

kaj naredili; letos smo tako 
uspeli zamenjati okna, 
upam, da bomo sanacijo 
lahko nadaljevali. Prav tako 
upam, da se bo v prihod-
njem letu začela gradnja 

pločnika, nekaj mesecev bo 
namreč zaprta proga od Kra-
nja do Jesenic in to bo pri-
ložnost tudi za obnovitvena 
dela na infrastrukturi v Pod-
nartu. Urejen bo pločnik in 

postavljena hitrostna ovira 
pred trgovino, sicer pa se 
pripravlja celostna ureditev 
območja od križišča z držav-
no cesto do podjetja Atotech 
oziroma odcepa za Prezren-

je." Vse to je potrdil tudi 
župan Ciril Globočnik, ki je 
izrazil obžalovanje, ker so 
Slovenske železnice v zad-
njih letih blokirale prizade-
vanja občine za izgradnjo 
pločnika, za kar je občina že 
kupila zemljišča in uredila 
formalnosti. "Na programu 
za prihodnji mandat ste 
prvi, ne glede na to, kdo bo 
vodil občino," je zagotovil 
župan Globočnik.
Finžgar je ob tem povedal, 
da v prihodnjem mandatu 
ne bo več kandidiral za pred-
sednika sveta krajevne sku-
pnosti. "Verjamem, da bo 
tudi prihodnji svet krajevne 
skupnosti delal dobro in 
usklajeno, jaz pa sem vedno 
pripravljen pomagati po svo-
jih močeh."
Sašo Finžgar in župan Ciril 
Globočnik sta na slovesnosti 
podelila tudi krajevna priz-
nanja. Na predlog Društva 
upokojencev Podnart ga je 
prejel Franc Zupan, ki že 26 
let opravlja funkcijo gospo-
darja društva. V zadnjem 

času kot podpredsednik skr-
bi za pripravo srečanj upo-
kojencev in je aktiven v sek-
cijah društva. Na predlog 
Kulturnega društva Podnart 
sta priznanje dobila Zdene 
Zupan in Slavko Resman. 
Zupan je človek, ki povezuje 
ne samo Zalošane, ampak 
vse vasi v soseščini, so zapi-
sali v obrazložitev. Krajane 
povabi na prvomajski kres, 
postni voz pa tudi na akcijo 
Očistimo Slovenijo. Slavko 
Resman je nepogrešljiv na 
področju športa; dolga leta 
je vodil nogometno sekcijo 
športnega društva, pomaga, 
ko je treba kaj postoriti v 
domu krajanov in v šport-
nem parku, poskrbi pa tudi 
za varnost na cesti.
Posebno priznanje pa je iz 
rok predsednika Športnega 
društva Podnart prejel 
Janez Erman, dolgoletni 
predsednik Društva upoko-
jencev Podnart, ki tako 
rekoč že vse življenje sode-
luje in pomaga različnim 
društvom v Podnartu. 

Krajevni praznik v Podnartu
Tudi letos so ob prazniku Krajevne skupnosti Podnart pripravili program, ki so ga popestrili pevci in šolarji, ter zaslužnim krajanom podelili priznanja. 
Prejeli so jih: Franc Zupan, Zdene Zupan, Slavko Resman in Janez Erman.

Nagrajenci Franc Zupan, Zdene Zupan in Slavko Resman s predsednikom KS Podnart 
Sašem Finžgarjem in županom Cirilom Globočnikom ter nagrajenec Janez Erman in 
predsednik Športnega društva Podnart Robert Šušmelj
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Zakaj je 16. oktober, svetov-
ni dan oživljanja, tako pose-
ben dan? Ker vse nas opozo-
ri, kako minljivi smo, kako 
se lahko v trenutku znajde-
mo na meji med življenjem 
in smrtjo, ko smo naenkrat 
odvisni od mimoidočega, ali 
bo znal, ali bo hotel ... opo-
zarja Eva Pogačar, zdravnica 
in reševalka, koordinatorica 
projekta Oživimo srce v 
Občini Radovljica. "Zavemo 
se, kako zelo hvaležni smo 
lahko, da sploh živimo, da 
moramo spoštovati vsak tre-
nutek življenja, ki ga imamo 
na razpolago. Spoštovanje 
življenja bi nam moralo biti 
nad vsemi in nad vsem, 
reševanje življenja brez-
kompromisno. Kot poudarja 
Pogačarjeva, je nenadni srč-
ni zastoj eden izmed vodil-
nih vzrokov smrti v razvitih 
državah." V Sloveniji ga 
doživi okoli 1600 ljudi let-
no, kar je od štiri do pet 
dnevno. Le takojšnji odziv 
očividcev lahko spremeni 
brezizhodni tok dogodkov. S 

pravilnim oživljanjem lahko 
povrnejo življenje ali pa vsaj 
povečajo možnost preživetja 
po srčnem zastoju."
Žal je znanje oživljanja med 
laično populacijo v Sloveniji 
zelo slabo, ugotavljajo stro-
kovnjaki. "Glede na podatke 
je delež očividcev, ki pri nas 
začnejo oživljati, blizu tride-
set odstotkov, medtem ko je 
v bolj ozaveščenih deželah 
od sedemdeset do osemde-
set odstotkov," navaja Eva 
Pogačar.
"Rešiti življenje je najple-
menitejše dejanje, ki ga lah-
ko naredimo. Povrnitev živ-
ljenja je najdragocenejše 
darilo tistemu, ki mu življe-

nje odteka. Nikoli ne vemo, 
kdo se bo znašel v črni stati-
stiki – med tistimi 1600 v 
Sloveniji. Mogoče bo kak 
naš prijatelj, znanec, sorod-
nik, naš ljubljeni ... Morda 
bomo to mi sami. In kako bi 
si takrat želeli, da znamo mi 
njim pomagati ali pa nekdo 
nam! Želim, da se v našem 
okolju ne bi nikoli primeri-

lo, da nekdo ne bi hotel ali 
ne bi znal pomagati. Trudi-
mo se, da postanemo ozave-
ščena, človekoljubna in 
humana skupnost. A to ni 
projekt posameznikov, to 
mora postati vrednota prav 
vsakega človeka."
V občini Radovljica sicer v 
okviru projekta Oživimo 
srce že tretje leto potekajo 
številne aktivnosti za dosego 
tega cilja. "Opremljeni smo 

že z več kot 25 polavtomat-
skimi defibrilatorji, ki so 
nameščeni razpršeno po 
vsej občini. Izobrazili smo 
prve posredovalce, ki lahko 
zaradi lokalne organizirano-
sti pred ekipo nujne medi-
cinske pomoči (NMP) pride-
jo na kraj dogodka. Aktivira 
jih ekipa NMP, kadar oceni, 
da gre za življenje ogrožajoč 

dogodek. Prvi posredovalci 
so prostovoljci iz vrst gasil-
cev, gorskih reševalcev, bol-
ničarjev radovljiškega RK in 
policistov. Izobražujemo 
tudi laike, v prvi vrsti učence 
osmih in devetih razredov 
vseh osnovnih šol v občini, 
prav tako organiziramo teča-
je za občane. Do sedaj smo 
jih organizirali 47, udeležilo 
se jih je več kot tisoč laikov," 
je povedala Pogačarjeva.

Svetovni dan oživljanja
Vsak zemljan lahko reši življenje je bil slogan letošnjega prvega svetovnega dne oživljanja, ki smo ga 
v občini Radovljica z različnimi preventivnimi dejavnostmi obeleževali kar ves teden.

Le takojšnji odziv očividcev lahko spremeni 
brezizhodni tok dogodkov. S pravilnim 
oživljanjem lahko povrnejo življenje.
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Marjana Ahačič

V začetku oktobra je Medob-
činsko društvo delovnih 
invalidov Radovljica v okviru 
programa Usposabljanja za 
aktivno življenje in delo 
invalidov za svoje člane pri-
pravilo najprej teoretični in 
nato še praktični del osveži-
tve poznavanja cestnopro-
metnih predpisov. V projek-
tu je sodeloval tudi Svet za 
preventivo in varnost v pro-
metu z inštruktorjem Gre-
gorjem Solcetom.
"Vemo, da so udeleženci v 
prometu različni – starejši, 
mlajši, strpni, nestrpni, hit-
ri, počasni ... Invalidi, ki se v 
prometu pojavljajo kot pose-
bna kategorija, se načeloma 
ne bi smeli razlikovati od 
drugih udeležencev. So pa 
skupina, ki zaradi zmanjša-
ne funkcionalne sposobnos-
ti potrebuje posebno obrav-
navo," je povedala tajnica 
društva in organizatorka 
dogodka Vera Pelhan.
Pojasnila je, da je cilj pro-
grama Usposabljanja za 
aktivno življenje in delo, da 
uporabniki sprejmejo svojo 

invalidnost in pridobijo 
spretnosti, ki jih potrebujejo 
za premagovanje ovir: dose-
žejo najvišjo možno raven 
osebnega razvoja, pridobijo 
veščine za socialno vključe-
vanje, socialne veščine in se 
pripravijo za neodvisno živ-
ljenje ter pridobijo tudi pra-
ktično pomoč pri integraciji 
v družbo in pri premagova-
nju težav, s katerimi se sre-
čujejo v življenju. Vključeva-
nje v vsakodnevno življenje 
je namreč za invalide in nji-
hove svojce izjemnega 
pomena.
Z njo se strinja tudi inštru-
ktor Gregor Solce, ki pravi, 
da je mobilnost invalidov 
eden boljših kazalnikov raz-
voja prometne infrastruktu-
re modernega sveta. 
"Kakorkoli je odstranjevan-
je že postavljenih bolj ali 
manj problematično, je 
postavljanje novih objektov 
v prometu na žalost še ved-
no premalo premišljeno. 
Tako se invalidi dostikrat 
lahko zanašajo predvsem 
na lastno iznajdljivost, zato 
je smiselno, da skušamo 
obogatiti njihovo znanje in 

spretnosti, da bi bili lažje 
kos prometu, s katerim se 
moramo soočati vsi."
Sicer pa Solce pravi, da se 
vsem, ki ne obnavljajo svoje-
ga znanja, lahko zgodi, da 
jih tudi v prometu mimo-
grede prehitijo novosti. "Še 
vedno se dogaja, da denimo 
krožna križišča in prometna 
signalizacija ostajajo bolj 
predmet sklepanja kot zna-
nja. Izobraževanje za invali-
de zato pokriva krožišča in 
križišča ter novo prometno 

signalizacijo, ki jih pobliže 
spoznamo tudi na praktič-
nem delu, torej vožnji," je 
povedal.
Da je obnavljanje znanja 
pomembno, se zaveda tudi 
Silva Humerca iz Lesc, ki 
ima vozniški izpit že skoraj 
pol stoletja."Rada vozim, 
grem povsod, s svojim tem-
pom sicer, a me nič ne skr-
bi. Se mi zdi prav, da takole 
obnovim znanje. Upam, da 
mi bo inštruktor povedal, da 
mi gre kar dobro."

Tudi invalidi so obnovili znanje
Z inštruktorjem Gregorjem Solcetom so najprej obnovili teoretično znanje cestnoprometnih 
predpisov in nato usvojeno znanje preverili tudi v praksi.

Na cesto: Silva Humerca in Gregor Solce / Foto: Primož Pičulin

www.gorenjskiglas.si

EUR
8168 strani, 170 x 240 mm, spiralna vezava

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

Med več kot 
70 izjemnimi  
tortami in  
torticami boste 
našli npr.: torto 
iz pirine moke z 
orehi, malinami in 
smetano, torto z 
grškim jogurtom in 
pomarančo, torto 
za otroški rojstni 
dan, torto brez 
glutena, poročno 
torto, torto brez 
jajc, tortice na 
palčki (cake pop), 
pa tudi presne 
torte ... 

Marjana Ahačič

V petek, 19. oktobra, so na 
Lancovem pripravili sloves-
nost ob prazniku krajevne 
skupnosti, s katerim obele-
žujejo spomin na dan, ko so 
Nemci 17. oktobra leta 1941 
na Spodnjem Lancovem 
zaradi požiga Remčeve žage 
ustrelili prve talce na 
Gorenjskem. Slavnostna 
govornica na prireditvi je 
bila letos poslanka državne-
ga zbora Mateja Udovč. "Ob 
tem prazničnem dogodku 
se ne sme nikoli pozabiti, 
kaj se je na tej zemlji zgodi-
lo ob začetku druge svetov-
ne vojne, zahvaljujoč posa-
meznikom, ki so se zaveda-
li, kaj pomeni imeti svobo-
do. Splet okoliščin in dogod-

kov je tudi v te kraje prinesel 
vse grozote vojne. Dan, ko 
so bili na Spodnjem Lanco-
vem ustreljeni prvi talci na 

Gorenjskem, med njimi 
tudi prva talka, ste izbrali za 
svoj praznik. V spomin na 
prednike, ki so se nesebično 
vključevali v narodnoosvo-
bodilni boj in jim je bila svo-
boda največja vrednota. Žrt-
vovali so svoja življenja, da 
je vam in nam sedaj boljše. 
Dogodki iz polpretekle zgo-
dovine morajo biti v opomin 
vsem naslednjim generaci-
jam, da se to ne bo nikoli več 
zgodilo," je v svojem nago-
voru povedala poslanka 
Mateja Udovč. "Kultura dia-
loga, povezovanje, spoštova-
nje različnosti, sodelovanje 
in medsebojna pomoč so 
temeljni pogoj za prijazno 
skupno življenje in uspešen 

razvoj kraja," je še poudarila 
v svojem nagovoru.
Tako predsednik sveta kra-
jevne skupnosti Lancovo 

Gregor Remec kot župan 
Ciril Globočnik sta v svojih 
nagovorih poudarila dobro 
sodelovanje med krajevno 
skupnostjo in občino, pred-
sednik KS Remec pa je ob 
tej priložnosti zaslužnim 
posameznikom in organiza-
cijam podeli priznanja. 
Zlato plaketo je prejel bivši 
predsednik KS Lancovo 
Gabrijel Koselj, za dolgolet-
no pomoč pri delovanju ter 
razvoju krajevne skupnosti. 
Srebrno plaketo je prejel 
prav tako bivši predsednik 
KS Lancovo ter dolgoletni 
predsednik krajevnega 
odbora Združenja borcev za 
vrednote NOB Gabrijel Pes-
jak. Bronasto priznanje sta 
prejela bivši predsednik in 
tajnik KS Lancovo Zdravko 

Štefelin, bivši predsednik 
krajevne skupnosti in sode-
lujoči v osamosvojitveni voj-
ni za Slovenijo Vinko Fister, 
oba za pomoč pri razvoju 
krajevne skupnosti, PGD 
Lancovo ter člani društva 
Anže Lukan, Anže Mrak, 
Luka Remec, Aleš Fister in 
Janez Koselj pa so prejeli 
priznanje za pomoč pri čiš-
čenju Save Dolinke pri Caj-
hnovem jezu to poletje.
V kulturnem programu sta 
nastopili vokalna skupina 
društva upokojencev in har-
monikarica Špela Šemrl. 
Predstavniki združenja bor-
cev za vrednote NOB iz 
Radovljice in Črnuč, od 
koder je bila večina ustrelje-
nih talcev, so k spomeniku 
položili vence.

Slovesno ob prazniku na Lancovem
Slovesnost v spomin na talce, ki so bili na Lancovem ustreljeni na začetku druge svetovne vojne. Predsednik sveta krajevne skupnosti Gregor Remec je 
podelil priznanja: zlata plaketa Gabrijelu Koselju za pomoč pri delovanju in razvoju krajevne skupnosti.

Predsednik sveta KS Lancovo Gregor Remec, slavnostna govornica, poslanka državnega 
zbora Mateja Udovč, nagrajenci in župan Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Zmagovalci prazničnega balinarskega turnirja: "Prijatelji" 
Marko Zore, Dane Kovačevič in Januš Golob.

Na Lancovem so zelo zadovoljni s pred časom urejenim parkom ob sotočju Save Bohinjke 
in Save Dolinke.

Občina je podjetju HIS, d. o. o., izdala dovoljenje za izvaja-
nje popolne zapore dela Ljubljanske ceste, dela Šercerjeve 
ceste in dela Langusove ulice, zaradi obnove križišča. Popol-
ne zapore se bodo izvajale občasno do 15. novembra, so 
sporočili z občinske uprave.

Popolna zapora zaradi obnove križišča
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Radovljica – Letošnji kulina-
rični mesec Okusi Radol'ce 
se je v petek z dogodkom ob 
odprtju začel v Joštovem 
hramu v Podnartu. Mesec 
lokalno pripravljene hrane, 

ki povezuje lokalne dobavi-
telje z devetimi gostilnami 
in restavracijami Okusov 
Radol'ce, bo potekal ves 
november in se zaključil s 
prireditvijo ob prižigu praz-
ničnih luči prvo soboto v 
decembru na Linhartovem 
trgu v Radovljici.
"Na Turizmu in kulturi 
Radovljica smo letos spom-
ladi k sodelovanju v projek-

tu Okusi Radol'ce še enkrat 
povabili ostale gostinske 
ponudnike z območja obči-
ne Radovljica. Pogoj za pri-
ključitev je, da jih kulinarič-
na strokovnjaka Uroš in 
Violeta Mencinger ocenita z 
vsaj tremi sončki in pol. 

Takšen je bil namreč tudi 
kriterij, ki ga izpolnjujejo 
sedaj sodelujoče gostilne in 
restavracije. Do sedaj se za 
ocenjevanje ni odločil še 
nihče," je pojasnila Nataša 
Mikelj, direktorica Turizma 
Radovljica. "Mesec radovlji-
ške kulinarike torej ves 
november ponuja najboljše, 
kar premore kulinarika tega 
območja. Pestrost jedilni-

kov, lokalne sestavine, tradi-
cionalne jedi, pripravljene 
na sodoben način, in predv-
sem strokovnost in izkuše-
nost vseh devetih kuharskih 
šefov in njihovih ekip skrbi-
jo, da je kulinarična izkuš-
nja zares vrhunska." 

Na dogodku ob odprtju je 
organizator Turizem Radov-
ljica že popoldan pripravil 
lokalno tržnico, na kateri so 
se predstavili dobavitelji 
zelenjave, mesnih izdelkov, 
mlečnih izdelkov, piva, 
medu, žita, olja in čokolade. 
Za obiskovalce so pripravili 
tudi degustacijo, kjer so 
lokalne pridelke, ki jih v svo-
jih kuhinjah uporabljajo 

Okusi Radol'ce, lahko tudi 
pokusili. Osrednji dogodek 
dneva pa je bila otvoritvena 
večerja, na kateri so vrhun-
sko kulinarično doživetje 
pripravili kuharski mojstri 
vseh devetih vključenih gos-
tiln in restavracij, vključenih 
v Okuse Radol'ce: Vila Pod-
vin, Joštov hram, Gostilna 
Lectar, Gostišče Tulipan, 
Gostilna Kunstelj, Gostišče 
Draga, Gostilna Pr' Tavčar, 
Gostilna Avguštin in Resta-
vracija Lambergh. 
"Dobre jedi ni mogoče sku-
hati brez dobre surovine. Mi 
imamo srečo, da imamo 
odlične dobavitelje in naše 
sodelovanje je tisto, kar 
marsikateremu, tudi kulina-
rično razvitemu narodu, 
manjka," je prepričan gosti-
telj letošnjega uvodnega 
dogodka Miloš Jovanovič, ki 
vodi gostilno Joštov hram. 
"Ponosen sem tudi na kole-
ge, s katerimi se takole sre-
čujemo. Res sem zadovol-
jen, da se tako dobro razu-
memo med seboj."
Okusi Radol'ce bodo še ves 
november v Radovljici in 
okolici z meniji po enotni 
ceni 18 evrov skrbeli za pes-
tro kulinarično ponudbo. V 
soboto, 1. decembra, pa orga-
nizatorji, zavod Turizem in 
kultura Radovljica, na Lin-
hartovem trgu med 17. in 20. 
uro, pripravljamo zaključni 
dogodek Okusov Radol'ce. 
Ta dan bodo v Radovljici pri-
žgali praznične luči, za glas-
bo bo skrbela zasedba Kranj-
ci, pripravili bodo še zanimi-
vo otroško delavnico.

November tudi letos 
mesec Okusov Radol'ce
V Joštovem hramu v Podnartu so zadnji petek v oktobru pripravili dogodek ob odprtju Okusov 
Radol'ce, na katerem so se predstavili kuharski mojstri vseh devetih vključenih restavracij. Mesec 
lokalno pripravljene hrane, ki poveže lokalne dobavitelje z devetimi gostilnami in restavracijami 
Okusov Radol'ce, bo potekal ves november in se zaključil v soboto, 1. decembra, na Linhartovem trgu 
v Radovljici.

Dogodek ob odprtju je organizator Okusov Radol'ce zavod Turizem in kultura Radovljica 
letos pripravil v Joštovem hramu v Podnartu. / Foto: Tina Dokl

Medtem ko so obiskovalci na terasi pred Joštovim hramom 
okušali dobrote, ki so jih sodelujoče restavracije in gostilne 
pripravile za degustacijo ... / Foto: Tina Dokl

... so v kuhinji pripravljali slavnostno večerjo ob odprtju. 
Na fotografiji je hladna predjed: Tulipanova divjačinska 
pašteta in Meglenova salama s humusom Likozarjeve buče 
ter hrustljava špehovka z mini Likozarjevo papriko, ki so jo 
pripravili mojstri iz Gostišča Draga in Gostilne Tulipan.

Lectarjevi so se na degustaciji predstavili z okusnimi in 
privlačnimi lectovimi čebelicami v medenem mleku.
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Ivanka Korošec

Umetnost je na prvi pogled 
oddaljena od veščin in znanj, 
ki bi jih radi predali našim 
otrokom. Včasih se zdi, da je 
nepomembna, ko jo postavi-
mo ob bok šolskim predme-
tom, na primer matematiki 
ali jezikom. Vendar nam 
umetnost polepša življenje, 
če ji le znamo prisluhniti. 
Tako kot starejši tudi otroci 
potrebujejo umetnost: prav-
ljice, pesmi, skladbe, slike in 
kipe. Potrebujejo jih prav 
tako, kot potrebujejo zdravo 
prehrano, gibanje, igro in 
ljubezen. Tega se dobro 

zaveda tudi akademska sli-
karka Tanja Eržen, ki prireja 
v svoji galeriji Titanija v Les-
cah različne delavnice za 
otroke. Z vsemi čuti se otroci 
tam lahko potopijo v novo 
izkustvo, razmišljajo, razis-
kujejo, ustvarjajo in uživajo v 
udejanjanju svojih idej. 
Tanja Eržen je povedala: 
»Delavnice potekajo vsako 
soboto dopoldan. Na teh 
ustvarjalnicah skozi igro in 
ples spoznavamo različne 
likovne materiale in tehni-
ke. Otroci imajo možnost, 
da sproščeno izrazijo svoj 
svet in razmišljanje, hkrati 
pa se naučijo ročnih ter 

miselnih spretnosti, ki jih 
likovni material in tehnika 
ponujata. Z nekoliko starej-
šimi (od desetega leta dalje) 
in odraslimi se dogovarjam 
za tečaje individualno. Teča-
je popolnoma prilagodim 
posameznikovim željam in 
ambicijam, pa naj bo to sli-
kanje ali kiparstvo, namen-
jeno sprostitvi ali preproste-
mu pridobivanju ročne 
spretnosti, osredotočanju na 
trenutek tukaj in zdaj, kar je 
v tem hitrem svetu izjemno 
pomembna veščina.«
Tečaji so primerni za vse, 
tako za tiste, ki se ob ustvarja-
nju želijo umakniti od vsak-

dana ter pridobljene veščine 
prenesti na preostala področ-
ja življenja, kot za tiste, ki 
imajo zahtevnejše ambicije. 
»Živimo v času, ki se vse bolj 

prebuja, v času, ko je ozaveš-
čenost o pomembnosti umet-
nosti in likovnega ustvarjanja 
na vse višji ravni, saj ta spod-
buja miselne in motorične 

procese, ki jih tako zelo pot-
rebujemo, umetnost sama pa 
je gonilo in osnova civilizira-
nosti nasploh,« še poudarja 
Tanja Eržen.

Otroci in umetnost
Akademska slikarka Tanja Eržen v galeriji Titanija na ustvarjalnicah otroke 
skozi igro in ples seznanja z likovno umetnostjo.

Najmlajši se z likovno umetnostjo seznanjajo na ustvarjalnicah.
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Prihaja iz Rusije, kjer je bil 
vojaški zdravnik, kasneje je 
specializiral nevrologijo in 
manualno terapijo. Zdaj že 
nekaj let živi v Sloveniji, 
uspešno vodi svojo ordinacijo 
in še druge projekte. Projekt 
Šole zdravja izvaja s podporo 
ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti. S svojo metodo 
tisoč gibov je v gibanje spravil 
velik del Slovenije. 

Ste že v otroštvu vedeli, da 
boste zdravnik?
"Ah, kje pa. Moje otroštvo in 
mladost sta bila zaznamova-
na s športom. Od petega 
razreda sem treniral plavan-
je. Bazen je bil na drugi stra-
ni mesta in vsak dan sem 
moral opraviti dolgo pot; kar 
dvakrat sem moral prestopi-
ti na drug avtobus in tako 
sem porabil veliko časa za 
vožnjo. A bil sem potrpežljiv 
in vztrajen. Odplavali smo 
šest ali sedem kilometrov, 
nato je sledila šola. Bilo je 
kar naporno, a bil sem disci-
pliniran in sem imel svoj 
sistem. Dosegal sem kar 
lepe rezultate in mislil sem, 
da bom svoje življenje pove-
zal s športom. A kot odličen 
študent sem se odločil za 
medicinsko univerzo v mes-
tu Perm, sedemsto kilomet-

rov stran od doma. Imel 
sem 16 let in bival sem v 
študentskem domu. To je 
bil začetek samostojnosti. 
Nato sem se po štirih letih 
študija na državni medicin-
ski univerzi na hitro odločil, 
da bom nadaljeval študij na 
medicinski univerzi v Tom-
sku. Preselil sem se več kot 
štiri tisoč kilometrov na 
vzhod, tam sem pridobil 
medicinsko izobrazbo in 
postal zdravnik."

Kako ste prišli v Slovenijo?

"Ker bi rad živel družinsko 
življenje z ženo in hčerko, 
mi je bilo avantur dovolj. 
Naredil sem specializacijo iz 
nevrologije in manualne 
terapije. Ko pa so mojemu 
kolegu, manualnemu tera-
pevtu, ponudili delo v Slove-
niji in je o tem tuhtal dva 
meseca in delo ponudil 
meni, sem se kot že toliko-
krat v življenju kar čez noč 
odločil – čez tri dni sem bil 
že v Moskvi in sem urejal 
papirje za vizum. Leta 2002 
sem prišel v Slovenijo."

Kje ste začeli?
"Začel sem v Slovenj Gradcu, 
kasneje v Celju in Kopru. Prvi 
dve leti sem bil zaposlen pri 
drugih delodajalcih. Žena je 
prišla za mano, hči pa je osta-
la v Brestu v Rusiji, kjer je 
študirala na pedagoški fakul-
teti. Zdaj imam svojo ordina-
cijo v Ljubljani. Jezik je bil 
sprva ovira, a nikoli ne kom-
pliciram. Česar ne moreš 
povedati z jezikom, poveš z 
rokami, z dotikom. Ne smem 
se hvaliti, a ljudje pravijo, da 
imam zlate roke. Tukaj delam 
kot manualni terapevt in 
imam po vaših zakonih lahko 
le licenco zdravilca. Če bi 
hotel v Sloveniji pridobiti 
zdravniško licenco, bi moral 
opraviti ogromno dodatnih 
izpitov, kar pa se mi je zdelo 
brez potrebe."

Kako ste prišli do ideje za 
ustanovitev društva Šola 
zdravja?
"Kamorkoli sem prišel, pov-
sod so bili okrog mene bolni 
ljudje, ki potrebujejo pomoč. 
Človek potrebuje svoje telo 
in razum v zdravem stanju. 
Včasih telo in možgani eno-
stavno odpovejo zaradi utru-
jenosti in stresa. Trenutna 
odpoved udov in razuma 
lahko vodi do dolgotrajne in 
neozdravljive bolezni. Tako 
sem organiziral Šolo zdrav-
ja, ki se spopada z nezdra-

vim načinom življenja in uči 
samopomoči. Edini učinko-
viti in še poceni izhod niso 
zdravila, marveč redna in 
zmerna telesna aktivnost ob 
zdravi prehrani, seveda. 
Poudaril bi, da ima zdravnik 
vedno odgovornost, pacient 
pa nikakršne in večina ne bi 
nič naredila zase. Tisoč raz-
logov najdejo ljudje, da bi se 
izognili temu: nimam časa, 
ne znam, ne vem, nimam 
izobrazbe. Pojdi se učit, jim 
pravim."

Kaj skušate doseči s Šolo 
zdravja?
"Pacienta je treba obravna-
vati celostno. Posameznika 
moramo aktivirati, naučiti, 
motivirati k samoozdravitvi 
– in Šola zdravja to počne. 
To je tisto druženje, ki se v 
mnogih krajih kaže kot sku-
pinsko jutranje razgibavanje 
v naravi. Jutranja telovadba 
je sestavljena iz 55 vaj. Zaja-
memo vse sklepe, mišične 
skupine, aktiviramo celotno 
telo; s ponovitvami zagotovo 
naredimo več kot tisoč 
gibov. Kdor se ni sposoben 
udeleževati vsakodnevnih 
srečanj, lahko nekaj naredi 
zase kar doma. Pomemben 
je prvi korak, o njem sem 
pisal v svoji prvi knjigi Vsak 
trenutek je lahko nov zače-
tek. Vsak lahko izkoristi ali 
zavrže priložnost. Vsako-

mur je na voljo dovolj učne-
ga gradiva – napisal sem več 
knjig in priročnikov ter pos-
nel različne filme. Registri-
ral sem tudi svojo blagovno 
znamko."

Ste z odzivom na Šolo zdra-
vja zadovoljni?
"Kako ne bi bil! V različnih 
slovenskih krajih deluje več 
kot 130 skupin, več kot tri 
tisoč udeležencev. Podpira 
nas tudi ministrstvo za zdra-
vje, saj v tem vidijo možnost 
za zdravstveno preventivo." 

Načrti?
"Da bi vse, kar sem s trudom 
in zagnanostjo naredil, tudi 
unovčil. Tri leta sem garal, 
iskal sodelavce, pridobil dva 
certifikata – prvi je za stro-
kovnjaka po metodi 1000 
gibov, drugi za terapevta po 
metodi zdravja 1000 gibov. 
Želim, da bi k projektu pri-
tegnili tudi mladino. Ko se je 
rodil moj vnuk, sem začel 
pisati pravljico, ki bo tudi 
prevedena. Sodelujem z rus-
kimi znanstveniki. Upam, da 
bo moj certifikat postal med-
naroden. Idej je dovolj, pro-
jektov imam še za tri življe-
nja. Predvsem pa bi rad 
odprl internetna prostrans-
tva, da bi svoj projekt čim 
bolj razširil, hkrati pa bi se 
odprle tudi možnosti zapos-
litve za mlade."

Vsak trenutek je lahko nov začetek
Dr. Nikolay Grishin je idejni vodja in ustanovitelj društva Šola zdravja, v njej je glavni motivator in animator, je izredno dober ter uspešen predavatelj, 
zdravnik nevrolog in manualni terapevt.

Dr. Nikolay Grishin je za svoje navdihujoče delo leta 2013 
dobil priznanje Športne zveze Slovenije – znak za športne 
zasluge, leta 2014 pa priznanje izjemna osebnost v akciji 
Ljudje odprtih rok.

Matjaž Klemenc,  
Maja Bertoncelj

V Wujiangu na Kitajskem je 
bila predzadnja plezalna tek-
ma težavnosti za svetovni 
pokal. Domen Škofic je tek-
mo končal v kvalifikacijah in 
na koncu zasedel 19. mesto. 
Zaključna tekma je bila v 
Xiamenu. Domen je zadnjo 
tekmo odplezal odlično in 
zasluženo stopil na najvišjo 
stopničko. Zmaga ima dvoj-
ni pomen, saj je na koncu v 
težavnosti v svetovnem 
pokalu osvojil tretje mesto.
Škofic je na Kitajskem po 
več kot dveh letih znova sto-
pil na najvišjo stopničko. 
Najboljši je bil tudi v kvalifi-
kacijah in polfinalu. »Sezo-
ne svetovnega pokala ne bi 
mogel končati bolje. Zave-
dati se začenjam, kaj mi je 
uspelo na tej zadnji tekmi. 
Najboljši sem bil v vseh 
delih tekmovanja in se iz 
četrtega povzpel na tretje 
mesto v skupnem seštevku 
težavnosti. To je moja peta 

zmaga na tekmah svetovne-
ga pokala, a ker je znova pri-
šla po tako dolgem času, se 
mi zdi, kot bi bila prva,« pra-
vi 24-letni Domen Škofic, 
katerega trener je Škofjelo-
čan Roman Krajnik. Kot je 
dejal, je bil letos v zelo dobri 
formi, a se mu v sezoni ni 

sestavilo, kot bi si želel: 
»Usmerjen sem bil v svetov-
no prvenstvo v Innsbrucku, 
kjer mi ni uspelo, kar sem si 
želel. Motivacija, ki mi je še 
ostala, je bila skupni sešte-
vek svetovnega pokala v 
težavnosti. Po tekmi v Wui-
jangu sem bil prepričan, da 

sem že izgubil ta boj in šel v 
Xiamen povsem sproščeno. 
Tekmo sem vzel kot trening, 
užival ... Občutek na koncu 
je bil neverjeten. Takšnih 
trenutkov ne bom nikoli 
pozabil.«
S tekmama v Kamniku na 
balvanih in v Slovenski Bis-
trici v težavnosti se je nadal-
jevalo državno prvenstvo v 
športnem plezanju. Pobliže 
si poglejmo uvrstitve pred-
stavnikov Športnoplezalne-
ga odseka Radovljica med 
prvo deseterico po kategori-
jah. Kamnik – mlajši dečki: 
5. Tanej Cerar Božič, 6. Nejc 
Skumavec, 10. Gorazd Jure-
kovič; mlajše deklice: 7. 
Maja Arnež; starejše deklice: 
2. Eva Puhar; kadeti: 1. Luka 
Potočar; kadetinje: 8. Lara 
Nikolič. Slovenska Bistrica 
– mlajši dečki: 3. Gorazd 
Jurekovič, 9. Nejc Skubic; 
mlajše deklice: 1. Maja 
Arnež; starejše deklice: 7. 
Eva Puhar; kadeti: 1. Luka 
Potočar; kadetinje: 9. do 10. 
Lara Nikolič, Nina Grošelj.

Zmaga Domna Škofica
Zaključna tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju je bila v Kitajskem Xiamenu.  
Domen Škofic je tekmo odplezal odlično in zasluženo stopil na najvišjo stopničko.

Domen Škofic / Foto: PZSS tekmama v Kamniku na balvanih in v Slovenski Bistrici v 
težavnosti se je nadaljevalo državno prvenstvo v športnem 
plezanju. Pobližje si poglejmo uvrstitve predstavnikov Špor-
tnoplezalnega odseka Radovljica med prvo deseterico po 
kategorijah: Kamnik: mlajši dečki: 5. Tanej Cerar Božič, 6. 
Nejc Skumavec, 10. Gorazd Jurekovič; mlajše deklice: 7. 
Maja Arnež; starejše deklice: 2. Eva Puhar; kadeti: 1. Luka 
Potočar; kadetinje: 8. Lara Nikolič; Slovenska Bistrica: mlajši 
dečki: 3. Gorazd Jurekovič, 9. Nejc Skubic; mlajše deklice: 1. 
Maja Arnež; starejše deklice: 7. Eva Puhar; kadeti: 1. Luka 
Potočar; kadetinje: 9. do 10. Lara Nikolič, Nina Grošelj.

Športno plezanje

Dve prvi mesti za Luka Potočarja

Taekwon-do klub Radovljica je sodeloval na dveh turnirjih, v 
Šentjurju in Doboju v Bosni in Hercegovini. Poglejmo uvrstit-
ve na stopničkah. Šentjur: mlajše deklice: Taja Oblak, 1. mesto 
forme, 8. kup, 1. mesto borbe -23 kg (najboljša mlajša deklica), 
deklice: Neža Guštin, 2. mesto forme 2. kup, 3. mesto borbe 
-40 kg, dečki: Marko Oblak, 3. mesto forme 5. kup, 1. mesto 
borbe -25 kg, Medej Ručigaj, 3. mesto forme 1. kup, 3. mesto 
borbe -45 kg, mladinke: Ivana Sitar, 3. mesto forme 2. kup, 2. 
mesto borbe -50 kg, Ajlana Džafić, 2. mesto forme 8. Kup, 
Zoja Lukač, 3. mesto forme 8. Kup, Naja Zupan, 1. mesto for-
me II. DAN, mladinci: Jurij Sitar, 3. mesto forme 4. kup, člani: 
Denis Škufca, 1. mesto forme 2. kup, 3. mesto borbe -63 kg; 
Doboj: mlajši otroci (od 8 do 9 let): Taja Oblak, borbe -25 kg, 
2. mesto, Marko Oblak, forme 5. kup, 1. mesto, borbe -25 kg 
(najboljši otrok na tekmovanju), otroci (od 10 do 11 let): Neža 
Guštin, borbe -40 kg, 3. mesto, Jernej Remar, borbe -40 kg, 2. 
mesto, Tibor Oblak, borbe -40 kg, 1. mesto, starejši otroci (od 
12 do 13 let): Lina Buhaj, forme 1. kup, 3. mesto, borbe -50 kg, 
3. mesto; mladinci (14 do 17 let): Ivana Sitar, forme 2. kup, 3. 
mesto, Aljana Džafič, forme 8. kup, 1. mesto, Zoja Lukač, for-
me 8. kup, 2. mesto, Jurij Sitar, forme 4. kup, 3. mesto; člani 
(18 let in več): Denis Škufca, forme 2. kup, 1. mesto.

Taekwon-do 

Uspešni v Šentjurju in Doboju
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Radovljiški košarkarji, ki nastopajo v četrti slovenski ligi, so 
na uvodni tekmi doma gostili Ivančno Gorico. Po štirideset-
ih minutah sta bili ekipi izenačeni, zato so igrali podaljšek, 
ki so ga na koncu z rezultatom 69 : 64 dobili gostje. Drugo 
tekmo so Radovljičani spet igrali doma in visoko s 66 : 31 
premagali Žiri. Prvo gostovanje so zaključili s porazom. Z 91 
: 70 jih je premagala Cerknica. Velja omeniti, da so imeli v 
prvi četrtini še prednost 26 : 16, a so v nadaljevanju gostite-
lji povsem prevzeli pobudo. Po treh tekmah so Radovljičani 
peti s štirimi točkami.

Košarka

Dva poraza in zmaga

V sedmem krogu so nogometaši NK Šobec Lesce gostili 
Jesenice in se razšli z neodločenim rezultatom 3 : 3 (Der-
mastja, Strašek, Černivec). Sledile so tri zmage. Najprej so 
v gosteh z golom Andreja Jožefa premagali Polet z 1 : 0. 
Sledila je domača zmaga s 3 : 1 (Rozman, Mlakar, Gorišek) 
proti ekipi Velesovo. Piko na i so postavili prejšnjo soboto, 
ko so v gosteh z 1 : 0 (Kazič) premagali Bitnje. Na vrhu Prve 
gorenjske lige je Bohinj s 27 točkami. Leščani so drugi s 23 
točkami. Jutri doma gostijo ekipo Visoko.

Nogomet

Po remiju tri zmage

V Locarnu v Švici je bila zadnja tekma padalcev v skokih na 
cilj za svetovni pokal. Od leških padalcev je nastopil samo 
Matej Bečan, ki je okrepil ekipo Ptuja. Bečan je slabo odprl 
tekmovanje s tremi kazenskimi centimetri. V nadaljevanju je 
skakal izjemno in zapored nanizal sedem ničel. Dobri skoki 
so ga na koncu pripeljali na stopničke, na tretje mesto. Pred 
njim sta bila z dvema kazenskima centimetroma Čeh Šorf in 
Nemec Wiesner. Ekipno je zmagala Češka ekipa Dukla s 37 
kazenskimi centimetri. Ptujčani so bili sedmi z 59 kazenski-
mi centimetri.

Padalstvo

Za konec Matej Bečan tretji

Ekipa Taekwon-do klub Begunje je nastopila na mednarod-
nem turnirju v Doboju, na katerem je nastopilo osemindvaj-
set klubov. Begunjčani so se domov vrnili z 21 medaljami. 
Dobili so jih: Vanessa Dobre (ena zlata, ena srebrna, dve 
bronasti), Petra Race (ena zlata, ena srebrna), Nikolina 
Lazarevič (ena zlata), Boris Lavrih (ena zlata), Aljaž Šobar 
(ena zlata, ena bronasta), Kristina Lazarevič (ena srebrna), 
Neja Fister (ena srebrna, ena bronasta), Elena Lovrič (ena 
srebrna, ena bronasta), Matic Barber (ena srebrna), Taj Fis-
ter Lovšin (ena srebrna, ena bronasta), Domen Arko (dve 
srebrni, ena bronasta). Petra Race je dobila pokal za najbo-
ljšo članico. Ekipa je na koncu osvojila osmo mesto.

Taekwon-do

Petra Race najboljša med članicami

Matjaž Klemenc

Kdaj in zakaj hokej?
"Hokej sem začel trenirati 
zelo pozno, pri dvanajstih 
letih. Pred tem sem treniral 
nogomet, tenis in košarko, a 
hotel sem neki nov izziv. 
Mlajši brat Bine se je pri 
šestih letih vpisal v hokejsko 
šolo. Šel sem ga pogledat in 
tudi meni se je zdelo zani-
mivo. Poskusil sem in videl, 
da bi bil lahko to moj novi 
šport."

Na katerem mestu ste zače-
li?
"Vseskozi sem v napadu. 
Začel sem na krilu, kasneje 
na poziciji centra, kjer sem 
še danes."
 
Katera pozicija vam je bolj 
všeč?
"Zagotovo ta, kjer sem sedaj. 
Pozicija centra nosi večjo 
odgovornost, več je drsanja. 
Ta pozicija mi predstavlja 
izziv."

Kdo so trenerji, ki so vas 
spremljali skozi dosedanjo 
kariero?
"Prvo leto sem bil pri HDD 
Bled, kjer me je največ treni-
ral Gorazd Hiti. Pri MK 
Bled sem začel pri Valeriju 
Šahraju, sedaj pri Toniju 
Tišlarju. V Ljubljani je bil 
trener Andrej Brodnik, na 
Jesenicah pa Gaber Glavič."

Omenili ste Ljubljano in 
Jesenice. Bili ste posojeni v 
ekipo Olimpije in Jesenic v 
konkurenci U20. 
"Oboje mi je bilo zelo dobra 
izkušnja. Prideš v novo eki-
po, kjer se je treba podrediti 
novim ljudem, novim prije-
mom."

Kje ste se bolje znašli?
"Bolje sem se znašel na 
Jesenicah."

Vam je sedaj žal, da kariere 
niste nadaljevali na Jeseni-
cah?
"Seveda sem si želel, a 
moral sem se odločiti med 
hokejem in študijem. Na 
koncu sem se odločil, da 
redno študiram, hokej pa še 
naprej igram na Bledu. Če 
sem pošten, mi je malce žal, 
da nisem ostal na Jesenicah. 
Po drugi strani pa bom imel 
z zaključenim študijem 
diplomo 'v žepu'."

Kaj študirate?
"Sem v četrtem letniku radi-
ološke tehnologije. Študija 
in športa ni najlažje usklaje-
vati. Potrebno je odrekanje, 
ob tem pa moraš imeti rad 
tako študij kot šport. Druga-
če ne gre."

Že kot mladinec ste igrali za 
člansko ekipo MK Bled. Je 
bil ta preskok težak?
"Ta prestop ni bil lahek, saj 
je takrat članska ekipa Bleda 
igrala v ligi INL. Spomnim 
se, da sem imel takrat dva 
treninga dnevno in posebej 
še suhe treninge. Tisto sezo-
no sem nabral okoli sto 
tekem, saj sem igral tako za 
mladince kot za člane. Vese-
lilo me je, da sem hitro in 
praktično brez težav naredil 
ta preskok."

S katerimi igralci ste največ 
igrali v napadu?
"Z Mitjem Pazlarjem in 
Luko Ulamcem, ki je sedaj 
član ljubljanske Olimpije."

Lansko sezono je članska 
ekipa igrala tudi v mednaro-

dni ligi. Letos vam ostane le 
državno prvenstvo.
"Tega mi je res žal, saj je 
tekem v državnem prvens-
tvu premalo. Vsi bi radi igra-
li mednarodno ligo IHL, saj 
imaš veliko več možnosti za 
dokazovanje. Žal pa v klubu 
ni sredstev." 

Letos ste že igrali proti 
Olimpiji in Jesenicam. Kak-
šen vtis sta na vas naredili ti 
dve ekipi?
"Obe ekipi sta veliko bolje 
pripravljeni kot mi. Obe tre-
nirata dvakrat na dan, mi le 
trikrat tedensko. Tu je naš 
največji manko." 

Do tega pogovora ste odigra-
li pet tekem v državnem 
prvenstvu. Posebej bi ome-
nil domačo tekmo s Trigla-
vom, na kateri ste že vodili s 
3 : 0, a na koncu izgubili s 5 
: 3. Kaj je bil temu razlog?
"Res škoda te tekme. Po 
visokem vodstvu s 3 : 0 nam 
je padla koncentracija. 

Mogoče smo prehitro vknji-
žili tri točke, kar se nam je 
na koncu maščevalo."

Kaj tej ekipi manjka za 
korak, dva višje?
"Za kaj več v državnem 
prvenstvu nam manjka bolj-
ši, izkušenejši vratar. Žal tudi 
premalo streljamo in že prej 
omenjeni manko treningov."

Imate tudi reprezentančne 
izkušnje?
"Igral sem za reprezentanč-
ne selekcije U16, U18 in 
U20. Spet zelo dobra izkuš-
nja in imaš dober občutek, 
da je bil vloženi trud nagra-
jen. Zraven sem spoznal 
nove igralce, spet drugačne 
prijeme trenerjev, ob tem pa 
so tekme na zelo visokem 
nivoju."

Kaj si še želite doseči v hoke-
ju?
"Želim si, da bi igral vsaj pri 
Jesenicah in s hokejem 
nekaj tudi zaslužil." 

Pozicija centra mu 
predstavlja izziv
Nejc Mašič iz Hlebc, 22-letni hokejist članske ekipe MK Bled, je, kljub temu da je pozno vstopil  
v hokej, zelo hitro napredoval.

Nejc Mašič, hokejist članske ekipe MK Bled

Po uvodni zmagi so rokometaši Cerklje - Radovljica v 2. slo-
venski ligi dosegli še dve zmagi. V gosteh so premagali 
Jadran Hrpelje - Kozina s 26:23, doma pa visoko Metliko s 
36:25. Ekipa Cerklje - Radovljica je na vrhu lestvice, edina s 
stoodstotnim izkupičkom.

Rokomet

Rokometaši Cerklje - Radovljica edini stoodstotni

Marjana Ahačič

Mladinski klub Garaža je 
oktobru v sodelovanju s Pro-
stovoljnim gasilskim druš-
tvom Begunje, Policijsko 
postajo Radovljica, Druš-
tvom gorske reševalne služ-
be Radovljica, Slovensko 
vojsko, NATO Centrom 
odličnosti za gorsko bojeva-
nje Poljče, Lokostrelskim 
parkurjem Draga, Chor-
chypom, društvom Trim 
Krpin ter Društvom za aktiv-

no preživljanje prostega 
časa Ejga organiziral športni 
dan za mlade. Dogodka se je 
udeležilo približno sedem-
deset mladih iz Ekonomske 
gimnazije in srednje šole 
Radovljica, Srednje gostin-
ske in turistične šole Radov-
ljica, PUM Radovljica in 
PUM Škofja Loka. Poleg 
njih je sodelovala še skupina 
devetih mednarodnih pros-
tovoljcev iz programa Evrop-
ske prostovoljske službe, ki 
je pod vodstvom mentorjev 

Zavoda Manipura pomagala 
pri pripravah, organizaciji 
in vodenju vseh dejavnosti.
"Udeleženci in naključni 
mimoidoči so imeli prilož-
nost preizkusiti reševalno 
opremo gorskih reševalcev 
in gasilcev, preveriti, kako 
ponesrečenca z nosili varno 
mobilizirati in nositi, čemu 
vse so namenjeni različni 
kosi opreme gasilcev, Slo-
venske vojske, gorskih reše-
valcev ter policije, kako se 
gibati v gorah in še marsikaj. 

Mladi so tipali po zaščitnih 
jopičih Slovenske policije, 
odvzemali prstne odtise, 
uporabljali simulator strelja-
nja, si ogledovali vojaško 
vozilo, učili so se osnov loko-
strelstva in streljanja s klasič-
nim lokom ter samoobram-
be s pridihom kikboksa.  V 
drugem delu športnega dne-
va je sledil orientacijski 
pohod skozi vas Begunje do 
trim steze Krpin. Krožno pot 
so udeleženci prehodili prek 
čim več ovir in v skupni raz-

dalji približno tri kilometre.
Dogodek je začinilo sončno 
vreme ter izjemno prijetni 
dialogi med mladino in 
predstavniki vseh organiza-
cij," je povedal David Doše-

nović, mladinski delavec iz 
mladinskega kluba Garaža. 
Ta v Poljčah deluje v okviru 
Zavoda Manipura in je 
odprt za vse mlade od 14. 
leta starosti naprej.

Športni dan za mlade
Mladinski klub Garaža, ki v Poljčah deluje v okviru Zavoda Manipura, je oktobra v Begunjah 
organiziral športni dan za mlade. 

Športnega dne se je udeležilo okoli sedemdeset mladih iz 
Radovljice in Škofje Loke.
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Jože Košnjek

Na sončno soboto sredi sep-
tembra je bil opravljen drugi 
del letošnje Vurnikove poti. 
Na prvem je zatajila tehnika 
in morda smo zaradi tega 
lahko še hvaležni, da nam je 
za drugi, čudoviti del ostalo 
več časa. 
Arhitekti Robert Potokar, 
Špela Kuhar in Barbara 
Viki Šubic so izbrali tri 
enkratne postaje: spomin-
sko cerkev Svetega Duha na 
Javorci na Tolminskem, 
Kržišnikov vrt v Žireh in 
obnovljeni zgornji del trga 
v središču Škofje Loke. Šli 
smo k sosedom za bohinj-
ske in tolminske hribe. 
Med 1. marcem in 1. novem-
brom leta 1916 zgrajena 
cerkev Svetega Duha na 571 
metrov visoko ležeči Javorci 
nad planino Polog, osem 
kilometrov proč od Zatolmi-
na, je edinstven primer 
secesijske gradnje, ki sta ji 
bila naklonjena tudi Ivan 
Vurnik in njegova soproga 
Helena. Po načrtih dunaj-
skega slikarja in scenografa 
Remigiusa Geylinga (1878–
1974) in pod vodstvom gra-
dbenega mojstra poročnika 
Geza Jablonszkyja je ta gra-
dbeni biser iz kamna in lesa 
ter izraz spoštovanja do svo-
jih mrtvih tovarišev gradilo 
okrog tisoč vojakov 3. gor-
ske brigade borbene enote 
15. korpusa. Vojaki so grad-
beni material v potu svojega 
obraza pridobivali v okoliš-
kem skalovju in gozdovih 
ter tako sredi topovskega 
grmenja dobra dva kilomet-
ra stran zgradili trajen spo-
menik vojakom, ki so padli 
na Vodil vrhu, na Mrzlem 
vrhu, na Slemenu in na 
Rdečem robu in so pokopa-
ni na vojaškem pokopališču 
v Ločah pri Tolminu. Njiho-
va imena, skupaj nad 2800, 
so vojaki tri mesece vžigali v 
hrastove in macesnove des-
ke, iz katerih so bili izdelani 

zaboji za strelivo! Arhitekt 
Robert Potokar je ob pojas-
njevanju načina gradnje in 
zgodovine cerkvice spom-
nil, da je bila leta 1916 zgra-
jena tudi Ruska kapelica na 
Vršiču in prva mošeja v 
Logu pod Mangartom. Arhi-
tekt Potokar je dejal, da ima 
vsak predmet na tem sve-
tem kraju svoj pomen in 
vsebino, vsako ime, vžgano 
na lesenih ploščah v cerkvi, 

pa svojo zgodbo. Sporočilo 
cerkve je poziv k miru, 
beseda Pax je napisana tudi 
pri sončni uri nad vhodom, 
in razumu, da se dogodki, 
kot je bila prva svetovna voj-
na, in sovraštvo ne bi pono-
vili. Vse pove plošča, name-
ščena ob prvi obnovi leta 
1934: Ultra cineres hostium 
ira non superest ali Preko 
pepela sovražnikov jeza ne 
seže. Javorca je najlepši 

spomenik prve svetovne 
vojne na slovenskih tleh. Je 
postaja Poti miru in ima 
znak Evropska kulturna 
dediščina. Z njim se lahko 
pohvali 38 tovrstnih spome-
nikov v Evropi, med njimi 
pri nas le Partizanska bolni-
ca Franja. 
Tudi druga postaja »Vurni-
kove rajže« je povezana s 
slavnim radovljiškim roja-
kom. Skoraj dva hektara 
obsegajoči vrt akademskega 
slikarja Tomaža Kržišnika 
in žene Maje je načrtovala 
Majina mama, krajinska 

arhitektka Juta Krulc (1913–
2015). Vsako drevo, vsaka 
rastlina ima svoj pomen. 
Maja spoštljivo neguje vrt, 
ki ga obišče vedno več ljudi, 
tudi mladih. V njem spoz-
najo, kako čudovita in pouč-
na je lahko narava. Juta 
Krulc je bila študentka arhi-
tekta Ivana Vurnika. Maja 
Kržišnik in mož Tomaž sta 
nas sprejela zelo prijazno in 
nas povabila pod veliki kozo-

lec na klepet in pokušino 
dobrot z vrta. Tretja postaja 
je bila Škofja Loka, kjer je bil 
nekdaj dom Roberta Poto-
karja. Z njim smo se spre-
hodili po preurejenem zgor-
njem trgu škofjeloškega 
mesta in potovanje sklenili 
na otroškem igrišču 
»Zamorc«, ki je del zgodbe, 
zakaj je črnec oziroma 
»Zamorc« skočil v škofjelo-
ški grb. Vso prenovo je zas-
noval Robert Potokar, ki je 
najbolje od vseh razumel 
dušo tega starodavnega 
mesta.

Pot k sosedom
Drugi del letošnje Vurnikove poti se je usmeril k sosedom na Tolminskem, na Žirovskem in v Škofji 
Loki. Arhitekti Robert Potokar, Špela Kuhar in Barbara Viki Šubic so izbrali tri enkratne postaje: 
spominsko cerkev Svetega Duha na Javorci na Tolminskem, Kržišnikov vrt v Žireh in obnovljeni 
zgornji del trga v središču Škofje Loke.

Organizatorji Vurnikovih poti Špela Kuhar, Robert Potokar 
in Barbara Viki Šubic (od leve) pred cerkvico Svetega Duha 
na Javorci

Udeleženci Vurnikove poti na Kržišnikovem vrtu v Žireh

Stari del Škofje Loke je bil zadnja postaja Vurnikove poti.

Ivanka Korošec

Avtorici je uspelo s fotografi-
jami vzbuditi močne čustve-
ne učinke, saj je drevo sim-
bol človeške povezanosti z 
naravo. Drevo raste navzgor, 
se dviguje, sega po soncu, a 
tako kot človek črpa notranjo 
življenjsko moč iz korenin. 
Drevesa na fotografijah so 
prikazana v različnih letnih 
časih, svetlobah, kombinaci-
jah med seboj in z ljudmi. 
Vida Markovc je upokojena 
inženirka tekstilne tehnolo-
gije. »Sem Blejka, zadnjih 
14 let živiva z možem v 
Radovljici.« se je predstavi-
la. »Že od mladih nog me je 
zanimalo fotografiranje, saj 
je moj oče že tedaj imel foto-
aparat. Že v osnovni šoli 
sem sama razvijala črno-be-
le fotografije. Kasneje pa 
sem se preusmerila na dia-
pozitive. Imela sem različna 
predavanja s svojih planin-
skih popotovanj.«
Je tudi članica planinskega 
društva in obiskala je gors-
tva, kot so Dolomiti, Julijci, 
Karavanke, Durmitor … Še 
raje kot z družbo je hodila v 
gore z možem ali sama. »Ne 
morem gledati v zrak ali biti 
na enem mestu. Najraje pa 
imam Slovenijo oziroma 
naše okolje, nikoli me ni vle-
klo v eksotične dežele. Kot 
fotografinja vedno lahko 
dobim motiv tu in zdaj. 
Nekdaj je bila moja želja 
podvodna fotografija, ven-
dar je bila tedaj vsa potrebna 
oprema tako draga kot en 
avto in si tega nisem mogla 
privoščiti. Dandanes je 
dosegljiva z manj denarja.«
Resneje se je s fotografijo 
začela ukvarjati, ko se je pri-
selila v Radovljico – in takrat 
je postala tudi članica foto-
grafskega društva. Od leta 
2011 je bila tudi tajnica v 
tem društvu, letošnjo pom-
lad pa je postala njegova 
predsednica. Prvič v zgodo-
vini sedemdesetletnega 
obstoja Fotografskega druš-
tva Radovljica je vodenje 
prevzela ženska. 

Imela je že 16 samostojnih 
razstav, razveseljivo pa je, 
da svoje bogato fotografsko 
znanje deli na fotografskih 
delavnicah na LU Radovlji-
ca in tudi v DU. Kvaliteta 
fotografije je odvisna od 
fotografa in njegovega zna-
nja ter šele nato od opreme, 
ki jo uporablja. Kvaliteta se 
navadno ocenjuje po dveh 
kriterijih: umetniški vtis in 
tehnična izvedba. Umetniš-
ki vtis odseva fotografovo 
osebno dojemanje okolice, 
tehnična izvedba pa je kate-
gorija, ki pokaže fotografo-
vo tehnično znanje. Na 
Ljudski univerzi bo že v 
tem mesecu spet ena od teh 
praktičnih delavnic, na 
kateri se bo z udeleženci 
posvetila fotografiranju s 
telefoni.
V pogovoru se je dotaknila 
še dela v zvezi s svojo funk-
cijo predsednice društva. 
»Vodimo precej projektov. 
Naše glavno razstavišče je 
Pasaža v Radovljiški grašči-
ni, razstavljamo pa tudi v 
Domu dr. Janka Benedika in 
hipermarketu Spar. Marca 
razstavljajo članice, enkrat 
letno imamo tudi pregledno 
društveno razstavo. Prek 
fotografske zveze dosežemo 
naziv fotograf 3, 2, 1 in kan-
didat ter mojster, kar je 
odvisno od točk, ki se prido-
bijo z udeležbami na nateča-
jih in razstavah. Imamo tudi 
projekt o dogodkih v občini 
Radovljica, z vsakoletno raz-
stavo v avli na občini zaja-
memo najpomembnejše 
prireditve in dogodke.«
V društvu je 35 članov, veči-
na je aktivnih. V društvo 
lahko pristopi vsak, ni pose-
bnih pogojev. 
»Zelo sem vedoželjna in 
med mnogimi mojimi hobi-
ji je prav pogled skozi objek-
tiv fotografskega aparata 
največji izziv za moje izraža-
nje oziroma opazovanje 
okolice, kjer živim, prijatel-
jev, ki me obdajajo, in poti, 
ki jih ubiram na svojih   
potepanjih,« je zaključila 
Vida Markovc.

Drevo, drevesi, 
drevesa …
V pasaži Radovljiške graščine je na ogled 
razstava fotografij Vide Markovc z naslovom 
Drevo, drevesi, drevesa.

Vida Markovc ob svojih fotografijah

Javorca je najlepši spomenik prve svetovne vojne 
na slovenskih tleh. Je postaja Poti miru in ima 
znak Evropska kulturna dediščina.
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Briljantina -  
dodatna predstava!
Po razprodani predstavi v oktobru, prihaja muzikal 
Briljantina 24. novembra ponovno v Festivalno 
dvorano na Bledu!
Dogajanje muzikala je postavljeno šolsko leto na 
namišljeni šoli, kjer se mladostniki na poslavljajo od 
brezskrbnega življenja. Osrednja lika sta neotesan in 
predrzen fant Danny Zuko, ki se zaljubi v pridno, lepo 
vzgojeno dekle Sandy. 
Producent Jurij Franko je pripravil muzikal s podobno 
kreativno ekipo kot pri muzikalu Mamma Mia!. 
Briljantina je v celoti prevedena v slovenščino.
V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek/Maša Medved 
kot Sandy in Luka Markus Štajer/Matjaž Kumelj 
kot Danny. Ob njih nastopajo še izbranci iz avdicije 
in velika imena slovenskega filma in gledališča: 
Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, 
Uroš Smolej, Domen Valič in Alenka Tetičkovič. 
Vstopnice so že v prodaji!

Mamma Mia! 
PONOVNO NA BLEDU

Slovenska različica svetovno znanega muzikala že četrto 
leto navdušuje gledalce po Sloveniji. 11. decembra prihaja 
ta najbolj gledan muzikal ponovno na Bled.
Duhovito in čustveno zgodbo spremlja prepoznavna 
glasba skupine Abba. V muzikalu nastopajo odlični pevci, 
plesalci, igralci in glasbeniki: Simona Vodopivec Franko 
(Donna), Alenka Godec (Rosie), Damjana Golavšek 
(Tanya), Gojmir Lešnjak – Gojc/Jaša Jamnik (Bill), 
Uroš Smolej/Jure Sešek (Sam), Marjan Bunič (Harry), 
Lina Rahne/Veronika Kozamernik/Lea Bartha Pesek 
(Sophie), Matjaž Kumelj (Sky) ter mnogi drugi. 
Domiselna scena in kostumi, skupaj s privlačnimi 
skupinskimi plesnimi točkami in z razkošno osvetljavo, 
poskrbijo za pravljično vizualno podobo.
Mamma Mia! prihaja 11. decembra ob 19.30 v Festivalno 
dvorano na Bledu.  Vstopnice so že v prodaji na spletni 
strani eventim.si, na vseh poštah ter na bencinskih servisih 
Petrol in OMV.

Ivanka Korošec

Mešani pevski zbor Slavček 
Društva upokojencev Lesce 
je praznoval 25-letnico svoje-
ga obstoja. Ob tem jubileju 
so v soboto, 20. oktobra, 
organizirali koncert v Čebe-
larskem centru v Lescah. 
Zapeli so več pesmi iz svoje-
ga bogatega programa, 
zaplesali so tudi člani Fol-
klorne skupine KPD Lesce. 
Tatjana Kržišnik, vodja 
JSKD Radovljica, je ob jubi-
leju podelila pevcem Gallu-
sova priznanja in značke. 
Bronaste značke (za več kot 
pet let udejstvovanja) so 
dobili: Alenka Alauf, Vin-
cenc Juratovec, Pavla Poga-
čar; srebrne značke (za več 
kot deset let udejstvovanja): 
Ludvik Dragan, Vesna Jan; 
zlate značke (za več kot 15 let 
udejstvovanja) pa so prejeli: 
Franci Ažman, Jelka Dež-
man, Ivanka Hanžič, Roman 

Jakopič, Marija Kirin, Franc 
Kuščar, Marija Legat, Anton 
Noč, Avgust Šlibar, Jožica 
Šnajder in Franc Zavratnik. 
Prav tako so podelili prizna-
nja tudi članom, ki so bili 
aktivni do konca leta 2017: 
bronasto značko je dobila 

Antonija Lovrenčič, srebrno 
Rezka Koman in zlato Kata-
rina Kramar, Jože Sovič in 
Štefan Stiperski. Poleg šte-
vilnih krajanov so se koncer-
ta udeležili tudi predsednik 
Društva upokojencev Lesce 
Vasilij Koman, radovljiški 

župan Ciril Globočnik in 
predsednik Krajevne skup-
nosti Lesce Jože Mlinarič. 
Člani in članice se zahvalju-
jejo vsem, ki so kakorkoli 
pomagali in omogočili izve-
dbo praznovanja 25-letnice 
zbora.

Slavček je praznoval s koncertom

Mešani pevski zbor Slavček Društva upokojencev Lesce  Foto: Marjan Resman

Marjana Ahačič

V radovljiški galeriji Šivčeva 
hiša je do sredine prihodnje-
ga meseca na ogled razstava 
črno-belih fotografij Toma-
ža Sedeja, Radovljičana, ki 
se kot grafični oblikovalec 
tudi profesionalno veliko 
ukvarja s fotografijo. Njego-
ve fotografije so uporabljene 
v številnih publikacijah, 
imel je več samostojnih raz-
stav in predvsem kot član 
Fotografskega društva Rado-
vljica sodeloval tudi na mno-
gih skupinskih razstavah.
Kot je v uvodnem nagovoru 
ob odprtju razstave poudari-
la kustosinja razstave Barba-
ra Boltar, je Tomaž Sedej 
formalno inovativen foto-
graf, odprt za eksperimente 
in raziskovanje likovnih 

možnosti in tehničnih zako-
nitosti medija. "V svojih 
fotografijah skoraj vedno 
zadrži pripovedno kompo-
nento, kar jih naredi značaj-
sko, vsebinsko večslojne, 
avtorja pa definira kot pred-

stavnika tako imenovane 
subjektivne fotografije. 
Predvsem pa velja, da je 
Tomaž Sedej odprt do vsega 
sveta, zavedajoč se neponov-
ljivosti trenutka, ki ga je tre-
ba fotografsko zabeležiti, 
pripravljen opaziti tiste 
odtenke in podrobnosti, ki 
delajo svet vreden videnja in 
spoznavanja.
Kot še poudarja Barbara Bol-
tar, avtor na svojih črno-belih 
digitalnih fotografijah s pre-
finjeno senzibilnostjo za 
nenavadnost podrobnosti in 
hkrati za prepričljivost celote 
prikazuje tako mestne prizo-

re kot pejsaže, žanrske prizo-
re, tihožitja, portrete ... 
»Tomaž Sedej je fotograf z 
izrazitim slikarskim občut-
kom. Njegovi posnetki s 
svojimi kompozicijskimi 
rešitvami pričajo o likov-
nem doživljanju motiva. 
Posnetki s svojimi kompo-
zicijskimi rešitvami – na 
prvi pogled nepomembnih 
fragmentov, predmetov, 
narave, figure ... – pričajo o 
likovnem doživljanju moti-
va. Spominjajo na dela sli-
karjev realistov, ki ne izbi-
rajo motiva, temveč v vsem, 
kar opazijo v okolici, pre-

poznajo likovni motiv – pre-
pričljivo celoto, ki očesu 
govori najbolj neposredno. 
Avtor ne pozabi niti lepote 
in raznovrstnosti faktur, ki 
ustvarjajo glavno draž posa-
meznih fotografij.«
Kot ocenjuje kustosinja Bar-
bara Boltar, so dela, ki jih je 
iz svojega bogatega opusa 
izbral za razstavo v galeriji 
Šivčeva hiša, po svojem zna-
čaju kompleksna, saj so 
hkrati fotografija, slikarski 
motiv ter dokument nekega 
časa in prostora. Razstava je 
na ogled do prihodnje nede-
lje, 18. novembra.

Fotografije Tomaža 
Sedeja v Šivčevi hiši
V galeriji Šivčeva hiša je do sredine decembra na ogled razstava črno-belih fotografij domačina 
Tomaža Sedeja. Dela, ki jih je avtor iz svojega bogatega opusa izbral za razstavo, so po svojem 
značaju kompleksna, saj so hkrati fotografija, slikarski motiv ter dokument nekega časa in prostora.

Podvin, 2016

Spominjajo na dela 
slikarjev realistov, ki 
ne izbirajo motiva, 
temveč v vsem, kar 
opazijo v okolici, 
prepoznajo likovni 
motiv.

Marjana Ahačič

V četrtek, 22. novembra, bo 
ob 18. uri v Galeriji Avla v 
prostorih Občine Radovljica 
odprtje pregledne razstave 
likovnih del Kulturno-umet-
niškega društva Velika nara-
va. Rzstavljali bodo: Gašper 

Kordež, Judita Mandelc 
Kunčič, Špela Pirnat, Andre-
ja Pogačar, Brigita Požegar 
in Margaret Silverwood. 
Razstavo, ki bo na ogled do 
konca leta, bo na slovesnem 
odprtju predstavila predsed-
nica KUD Velika narava Bri-
gita Požegar Mulej.

Velika narava na ogled  
v Galeriji Avla
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Mladi, šport

Marjana Ahačič

Sredi oktobra so se v dvora-
ni radovljiške knjižnice na 
filmskem večeru predstavili 
mladi radovljiški filmski 
ustvarjalci. Ljubitelji sedme 
umetnosti so si lahko ogle-
dali tri kratke filme: Rešen 
režiserja Cirila Zupana, 
Zavrnjena Tadeja Pernuša 
in Ita (B)Rina – na marato-
nu  kra tkega  f i lma 
Muvit/6x60 nagrajenega fil-
ma, ki ga je režiral Oskar 
Šubic. Vsi trije predvajani 
filmi obravnavajo teme iz 
najstniškega življenja.
Prva dva filma, Rešen (v gla-
vnih vlogah Gašper Stojc in 
Ana Humerca Šolar) in 
Zavrnjena (glavni vlogi: 
Sara Ravnik in Armin 
Čulić), sta nastala kot proje-
kta za sprejem na AGRFT, 
kjer je v letošnjem študij-
skem letu Ciril Zupan štu-
dent filmske in televizijske 
montaže, Tadej Pernuš pa 
televizijskega in filmskega 
snemanja. 
Tretji film Ita (B)Rina pa je 
nastal poleti na maratonu 
kratkega filma v Sežani. 
Ekipa mladih filmskih 
ustvarjalcev, med katerimi 
so tudi Radovljičani Oskar 
Šubic, režiser, Jure Sovinc, 
direktor fotografije, in sne-
malec Janez Jakob Dremelj, 
se je s filmskega maratona 
vrnila s kar dvema vrhun-
skima nagradama: prvo 
nagrado občinstva in drugo 
nagrado žirije za film z nas-
lovom Ita (B)Rina. »Odlična 
igra glavne igralke, režij-

sko, scenografsko in foto-
grafsko premišljen in funk-
cionalno izpeljan koncept 
ter zaključni scenaristični 
obrat jasno kažejo na zre-
lost ustvarjalcev in razume-
vanje pripovedne oblike 
kratke forme. Film, kjer 
vsebina narekuje način pri-
povedovanja, je celovita, 
zaključena kratka zgodba, 
ki gledalca z glavno junaki-
njo popelje na lov za sanja-
mi,« je napisala žirija.
Film so mladi ustvarjalci, 
povezani v ekipo SOOS, 
tako kot zahtevajo pravila 
f i l m s k e g a  m a r a t o n a 
Muvit/6x60, ki je bil letos v 

Sežani, posneli v šestdesetih 
urah, v Gabrovici na Krasu. 
Dijak Oskar Šubic in štu-
dent Jure Sovinc iz Radovlji-
ce sta pojasnila: »Vsaka od 
24 sodelujočih ekip je dobi-
la enake tri usmeritve: pri 
delu je morala uporabiti 
določen predmet, akcijo in 
stavek. To so bili: čevlji, 
odhod kot akcija in citat iz 
enega od pisem Srečka 
Kosovela: ''Jaz ne verjamem 
nikomur, verjamem temu, 
kar čutim v sebi. To je 
moje.''« Povezali so zgodbo 
najstnice, ki odločno začen-
ja svojo igralsko pot (igra jo 
Brina Vozelj), z zgodbo slo-

venske igralke Ite Rine, ki 
se je kot Ida Kravanja v 
začetku prejšnjega stoletja 
rodila v Divači na Krasu in 
je bila ena redkih sloven-
skih igralk, ki se jim je 
uspelo uveljaviti v tujini. 
Tehnično, pravita, je najve-
čjo težavo predstavljala 
časovna omejitev. Sicer pa 
so pri delu uživali in se 
seveda zelo veselili uspeha, 
ki so ga dosegli na festivalu.
Zanimiv pogovor z ustvar-
jalci vseh treh filmov je po 
projekciji povezovala Brina 
Skaza; projekcijo si je z 
zanimanjem ogledal tudi 
župan Ciril Globočnik.

Mladi filmski ustvarjalci
Na tematskem večeru v radovljiški knjižnici so predvajali tri filme mladih ustvarjalcev, ki obravnavajo 
pomembne teme najstniškega življenja: Rešen, Zavrnjena in Ita (B)Rina.

Mladi filmski ustvarjalci: Jure Sovinc, Lara Bogataj, Oskar Šubic, Brina Skaza (voditeljica 
pogovornega večera), Žan Žnidar in Brina Vozelj; spredaj: Tadej Pernuš, Ciril Zupan in 
Janez Jakob Dremelj / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

V začetku oktobra sta šolski 
minister Jernej Pikalo in 
predsednik republike Borut 
Pahor na Brdu pri Kranju 
pripravila sprejem s podelit-
vijo priznanj diamantnim 
maturantom, tistim torej, ki 
so na poklicni in splošni 
maturi dosegli vse možne 
točke. Med njimi sta bila tudi 
Gal Mladenović in Tadej Per-
nuš z Ekonomske gimnazije 

in srednje šole Radovljica, ki 
sta zaključila program medij-
ski tehnik, na poklicni matu-
ri pa zbrala vseh 23 točk. V 
Sloveniji je bilo sicer letos 
102 diamantnih maturantov. 
Na splošni maturi je maturo 
z vsemi točkami (34 točk) 
opravilo 14 dijakov iz devetih 
šol. Pri poklicni maturi je 
bilo kandidatov, ki so dosegli 
vse možne točke (20 ali 23 
točk) 88, prihajajo pa iz 43 
izobraževalnih zavodov.

Diamantna maturanta pri 
ministru in predsedniku

Tadej Pernuš in Gal Mladenović z ravnateljico EGSŠ 
Ksenijo Lipušček na Brdu pri Kranju / Foto: Arhiv EGSŠ

Marjana Ahačič

Nika Meglič je tista strastna 
glasbenica iz Kovorja pri 
Tržiču, ki je že kot majhno 
dekletce svoje starše – pa 
tudi vse druge – postavila 
pred dejstvo: igrala bo har-
moniko. Kljub očitnemu 
talentu in zagnanosti ni šlo 
vedno vse po njenih načrtih, 
a se ni pustila prestrašiti, kaj 
šele ustaviti. Ko se nekako 
ni našla v domači glasbeni 
šoli, je ob skrbni podpori 
staršev našla izvrstnega in 
predanega pedagoga v Rado-
vljici. Starši so jo dolga leta 
vozili k Tomažu Cilenšku v 
radovljiško glasbeno šolo, 
nato pa je glasbeno pot zad-
nja štiri leta nadaljevala na 
Konservatoriju Maribor, ki 
ga je letošnjo pomlad tudi 
uspešno zaključila.

"Maribor sem vzljubila v 
prvem trenutku," je poveda-
la v pogovoru pred nekaj 
leti, ko je dejala, da ji je bilo 
tam všeč prav vse: zahtevno 
delo pri profesorju harmo-
nike Andreju Lorberju, 
vzdušje na konservatoriju in 
delovni pogoji v dijaškem 
domu. Oboževala je utrip 
mesta, kjer so vrata koncer-
tnih dvoran na široko odprta 
tudi mladim glasbenikom, 
in ljudi, ki so prijazni in pri-
pravljeni pomagati, če jih 
potrebuješ. Mariborski kon-
servatorij je šola z dušo, kjer 
smo delali kot eno, drug 
drugega podpirali, sodelova-
li, bili pogosto kot velika 
družina, je povedala v začet-
ku jeseni, ko se je že pripra-
vljala na odhod na graško 
akademijo, kjer bo preživela 
naslednjih šest let. V zad-

njih letih je osebnostno in 
glasbeno zorela, a pot, po 
kateri hodi, ostaja ista kot 
doslej, odločno zatrdi. "Le 
pot, ki se je začela kot stezi-
ca, je zdaj vedno širša," se 
modro nasmehne. "Zdaj 
poznam še druge zvrsti kot 
prej, spoznavam nove nači-
ne, drugačne interpretacije, 
kar mi širi obzorja. Kot se 
pred tabo odpre toliko nove-
ga, spoznaš, da v resnici niti 
dva človeka ne moreta ena-
ko čutiti iste skladbe. Kaj ni 
to izjemno? Vsi poslušamo 
isto, a vsak sliši drugače!"
Zaključni recital je – spet ob 
pomoči svojega nekdanjega 
profesorja Tomaža Cilenška 
– pripravila spomladi v 
Radovljici, kjer se je števil-
nemu navdušenemu občin-
stvu predstavila skupaj s 
čelistom Andijem Pogačni-

kom, doma iz Podnarta, 
sicer sošolcem z radovljiške 
glasbene šole. Recital je bil 
tudi neke vrste priprava na 
maturitetni koncert. "Zelo 
me je bilo strah na maturi-
tetnem koncertu, priznam. 
Ampak ko sem prišla na 
oder s programom, ki sem 
ga kdove kolikokrat preigra-
la, sem se sprostila in samo 
še uživala. Tako kot je vedno 
rekel Tomaž Cilenšek: malo 
s srcem in malo z razumom 
– no, takrat je bilo bolj s 
srcem."
To jesen je začela novo 
poglavje v svojem življenju, 
študij harmonike namreč 
nadaljuje v avstrijskem 
Gradcu. "Seveda me je 
strah, ampak se tudi zelo 
zelo veselim, je povedala tik 
pred odhodom." Načeloma 
naj bi tam ostala šest let, 

računa celo, da bi v drugem 
letniku vpisala tudi pedago-
ško smer. "Prav gotovo se v 
prihodnosti vidim kot kon-
certna glasbenica, a razmiš-
ljam, da bi mi bilo v veselje, 

če bi se lahko ukvarjala tudi 
s poučevanjem otrok. Toliko 
znanja imam že sedaj, koli-
ko ga bom še imela! Super 
bi bilo, če bi ga lahko posre-
dovala naprej."

Iz Radovljice odšla v svet
Nika Meglič je že kot deklica svojega prvega pravega učitelja in mentorja našla na radovljiški glasbeni 
šoli. Študijska pot jo je nato peljala v Maribor, a si je za zaključni recital spet izbrala Radovljico. Zdaj 
študij harmonike nadaljuje v Gradcu.

Nika Meglič se še vedno rada vrača v Radovljico, kjer v 
prostorih glasbene šole najde svoj kotiček in vadi.
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V Novi Gorici se je končala atletska sezona s tradicionalnim 
tekmovanjem Pokalom Slovenije v mnogoboju. V kategoriji 
U12 je bil med posamezniki prvi Luka Makuc. Mark Bizjak je 
bil peti, Oskar Zupan sedmi in Andrej Mihelič deveti. Ekipno 
so bili fantje prvi. Pri dekletih U12 je četrto mesto osvojila 
Katarina Rogač, deseto mesto pa Lina Jerkovič. V kategoriji 
U14 je drugo mesto mesto osvojila Nika Kozela Tomšeta. 
Nejc Pogačnik je bil četrti, Tevž Podlipnik pa sedmi. Prav tako 
kot v U12 so bili tudi v kategoriji U14 fantje prvi. Pri dekletih 
U14 je peto mesto osvojila Manca Papler. V tej kategoriji so 
bila dekleta tretja. V kategoriji U16 je Eva Pačnik osvojila sed-
mo mesto. Vseekipno so bili fantje tretji, dekleta pa šesta.

Uspešen zaključek atletske sezone
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Marjana Ahačič

»Tako nas gonijo v krog, da 
smo že vsi obupali. Raztrga-
ni, lačni pridemo na kolod-
vor Halm in tam na vlak 
zopet na Kovel. V Kovelu je 
bila menaža. A kruha so 
nam dali kakor za otroka, ki 
je pet let star. In potem dalje 
na Vlademir. A potem z 
ozkotirno železnico proti 
frontu. Vozili so nas ponoči. 
Oh, kako me je zeblo. O 
Bog, koliko mora človek pre-
stati. Okoli dvanajstih pono-
či pridemo na mesto lačni 
kakor psi. Dobili smo malo 
grenke kave in marš spat.« 
Iz dnevnika Boštjana Olipa, 
5. marec 1918.
Leta 2016 je Mestni muzej 
Radovljica prejel lesen voja-
ški kovček ter sveženj foto-
grafij in dokumentov, vse iz 
življenja Boštjana Olipa, 
Radovljičana, znanega Soko-
la, ki je bil maja 1918 ustre-
ljen v kraju Murau na Zgor-
njem Štajerskem. V kovčku 
sta bili tudi dve knjižici Oli-
povih dnevniških zapiskov, 
prva zajema čas od 7. marca 
do 9. avgusta 1916, druga pa 
23. julija 1917 do 6. marca 
2017. Transkripcijo zapis-
kov je mestni muzej objavil 
v zborniku z naslovom Boš-
tjan Olip, Dnevnik 1914–
1918; uredila ga je Verena 
Štekar-Vidic, avtorji besedi 
so ob urednici še dr. Miha 
Šimac, mag. Marko Štepec 
in Tone Marolt.
Družina Olip iz Lesc je Mes-
tnemu muzeju sicer podari-
la zapuščino Boštjana Olipa. 
Velike zasluge za to ima 
Boštjanov pranečak, pokojni 
Jože Cvenkelj, ki se je zave-
dal vrednosti dediščine in si 
je v letih obeleževanja prve 
svetovne vojne zelo prizade-
val Olipu v Radovljici urediti 
obeležje.

Rojen na kajži pod 
mestom
»Boštjan Olip se je rodil v 
številni kmečki družini, ki je 
živela na kajži pod mestom 
– staro Radovljico. Starša, 
oče Janez in mati Neža, sta 

trdo garala na mali Srednje-
kovi kajži. Otroci so zgodaj 
odhajali od doma po svetu: 
na Dunaj, v Gorico – služit 
in učit se. Boštjan je ostal 
doma, pomagal je očetu in 
materi pri kmečkih opravi-
lih. Telovadnemu društvu 
Sokol Radovljica se je med 
prvimi pridružil že ob usta-
novitvi Sokola leta 1908,« je 
pojasnil Tone Marolt, ki je s 
Štekar-Vidičevo avtor bese-
dila, ki opisuje Boštjana Oli-
pa in njegovo družino ter 
Radovljico na prelomu 19. 
in 20. stoletja. 

Na fronto in v ujetništvo
»Olipa oktobra 1913 vpokli-
cali na služenje kadrovskega 
roka v Kanal ob Soči. Razpo-
redili so ga k 4. stotniji, s 

katero je po začetku vojne 
12. avgusta 1914 iz Gradca 
odšel na fronto. V Galiciji se 
je udeležil najhujših bojev, v 
katerih so Rusi strahovito 
porazili avstrijske armade. 
Na pragu ruske zime v 
novembru 1914 so ga skupaj 
s soborci zajeli pod prela-
zom Lupkow. Novo leto 1915 
je dočakal v Moskvi, kjer so 
jih nastanili v začasno tabo-
rišče vojnih ujetnikov. Pom-
ladi 1916 je prispel v Tju-
men v zahodni Sibiriji. V 
sibirskih taboriščih so vlada-
li pomanjkanje in slabe higi-
enske in zdravstvene razme-
re. Vojni ujetniki so zaradi 
pomanjkanja delovne sile 
morali delati na poljih, v 
tovarnah in rudnikih. Leta 
1917 je skupaj s ''kameradi" 
kopal premog v rudniku 
premoga v okolici mesta 
Vladimir, v tulski guberniji. 
Tu so bile razmere boljše, 
ujetniki so si lahko kupovali 
hrano in tobak. Iz časopisov 
in od Rusov je zvedel za 
nemire in revolucijo v Rusi-
ji. 
Po novem letu 1918 je začel 
načrtovati beg. V drugem 
poskusu pobega sta s tovari-
šem dosegla rusko-nemško 
mejo in se predala.« Svojo 
bojno pot in ujetništvo je 
popisal v dveh dnevnikih.

Domov, na dopust
Iz nemškega zbirnega tabo-
rišča se je za veliko noč vrnil 
domov, v Radovljico. »Dobil 
je mesec dni dopusta, 1. 
maja 1918 pa se je moral 
zglasiti pri nadomestni sto-
tniji 7. lovskega bataljona v 
Murauu (Zgornja Štajer-
ska). V vojsko se je vrnil 
trdno odločen upreti se nes-
miselni moriji vojne. V pet-
em vojnem letu je v avstrij-
skih deželah in vojski zavla-
dalo pomanjkanje in neza-
dovoljstvo. Tudi v Murauu 
se je med vojaki, povratniki 
iz ruskega ujetništva, čutil 
tihi odpor. Zaradi neredne 
preskrbe so stradali. Ko je 
zvedel, da so se v Judenbur-
gu uprli, je hitro ukrepal. 14. 
maja 1918 zvečer je alarmi-
ral moštvo in ga iz kasarn 
povedel v mesto. Iz skladiš-
ča municije so vzeli bojno 
strelivo, barako pa zažgali. V 
mestu so od poveljnika gar-
nizije in od okrajnega gla-
varja zahtevali kruh in mir 
– konec vojne. Po razdelitvi 
kruha so se vrnili v vojašni-
ce na grad.«

Obsojen na smrt
Kot ugotavlja Marolt, je že 
naslednje jutro v mesto 
Murau prispela enota Mad-
žarov in brez odpora razoro-
žila moštvo nadomestne sto-
tnije. Boštjana Olipa so are-

tirali in naglo sodišče ga je 
obsodilo na smrt – 21. maja 
1918 ob 6. uri zjutraj so mu 
prebrali obsodbo in ga čez 
dve uri ustrelili. Čez tri leta 
je njegov brat dr. Janez Olip 
organiziral prekop in prevoz 

v domovino. Radovljiški 
Sokoli so mu priredili veli-
časten pogreb. Že jeseni leta 
1921 so mu na rojstni hiši 
slovesno odkrili spominsko 
ploščo, ki še danes nemo 
priča o tistem času. Leta 

1941, na začetku nemške 
okupacije, so domoljubi plo-
ščo odstranili z zidu in jo 
skrili, da je ne bi okupatorji 
uničili. Po koncu vojne so jo 
leta 1958 vrnili na staro 
mesto.

Ustreljen zaradi upora proti vojni
Letos mineva sto let od konca prve svetovne vojne in sto let, odkar je bil v avstrijskem Murauu ustreljen znani radovljiški Sokol Boštjan Olip. Mestni 
muzej je ob tej priložnosti izdal zbornik in pripravil muzejski večer, na katerem sta Olipa in njegovo vojaško usodo predstavila urednica zbornika Verena 
Štekar-Vidic in avtor osrednjega prispevka dr. Miha Šimac.

Pod gradom Murau, kjer je bila med prvo svetovno vojno 
stacionirana nadomestna stotnija 7. lovskega bataljona, 
blizu mesta, kjer so ga ustrelili, še danes stoji železni križ s 
posvetilom Boštjanu Olipu.

Nekdanja Olipova hiša na Cesti svobode pod Radovljico

Boštjan Olip v telovadni 
opravi 
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www.volkswagen.si

Omejena ponudba vozil z zapeljivimi prihranki do 4.500 EUR*, bonom za financiranje 
 do 1.000 EUR* in bonom za zimske pnevmatike do 500 EUR*. Preverite aktualno 
ponudbo na www.praznimozaloge.si in izkoristite enkratno priložnost.

Zapeljiva ponudba vozil na zalogi.

Kombinirana poraba goriva: 7,3−0 l/100 km. Emisije CO2: 173−0 g/km. 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. Akcija 
velja do odprodaje zalog oz. do 15. 11. 2018. *Višina prihranka, bona za financiranje in bona za zimske 
pnevmatike je odvisna od modela. Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.000 
EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in 
sklenitvijo VW zavarovanja (permanentni kasko preko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, 
ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnice Sava d.d.) preko Porsche Zavarovalno Zastopništvo 
d.o.o., pod pogoji akcije VWBONFAST18. Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne. 

VW_Dilerski_PraznimoZaloge_137x198.indd   1 08/10/2018   15:59
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Dogodki

Mislimo zeleno!

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

Barve: oranžna, rumena, modra

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

Barva: rumena

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

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

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

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

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

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

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

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

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

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

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

www.komunala-radovljica.si

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

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

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

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

 

Zadovoljstvo uporabnikov  
je naše vodilo
Cilj Komunale Radovljica, d. o. o., je izpolnjevanje pričakovanj uporabnikov, zato si prizadevamo 
za optimalno razmerje med kakovostjo in ceno storitev. Rast zadovoljstva naših uporabnikov  
je zagotovilo, da delamo v pravi smeri. Obseg novozgrajenega vodovoda in kanalizacije v občini 
Radovljica se je tudi v zadnjem letu pomembno povečal. 

Kakovost storitev po primerni ceni

V letu 2017 so se cene komunalnih storitev v občini Radovljica za 
uporabnike nekoliko znižale. Analiza trenutnih cen komunalnih 
storitev Zgornje Gorenjske (Naklo, Bled, Gorje, Tržič, Žirovnica, 
Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica) je pokazala, da so cene komu-
nalnih storitev v občini Radovljica za 8 odstotkov pod regijskim 
povprečjem. Nižjo ceno primerljivih storitev kot občani občine 
Radovljica (za 1,5 odstotka) plačujejo le občani jeseniške občine, 
kjer imajo lastno deponijo za odlaganje komunalnih odpadkov.

Ugotavljamo, da naši uporabniki zaznavajo prizadevanja Komuna-
le Radovljica, d. o. o., za zanesljive in kakovostne komunalne sto-
ritve. Ocena zadovoljstva uporabnikov je bila lani na najvišji ravni 
doslej. Nenehna rast ocene zadovoljstva nam daje potrditev, da 
delujemo v pravi smeri. 

Vlaganja v kakovostne storitve

Pomemben vpliv na zadovoljstvo uporabnikov imajo tudi vla-
ganja v razvoj in prenovo komunalne infrastrukture, ki so v 
zadnjih letih zaznamovala razvoj radovljiške občine. Kakovost in 
zanesljivost oskrbe sta se dvignili na visoko raven, močno pa so se 
zmanjšale tudi vodne izgube. 

V nadaljevanju navajamo naložbe, ki so bile zaključene ali še pote-
kajo v letu 2018:
  Spomladi je bila zaključena obnova dotrajanega vodovoda na 

Langusovi ulici v Radovljici v dolžini okrog 270 metrov in indi-
vidualnih vodovodnih priključkov. Na istem delu ulice je oktobra 
stekla še izgradnja kanalizacije za odvodnjavanje javne ceste.

  Na Šercerjevi ulici v Radovljici je zaključena celovita obnova 
vodovoda v dolžini približno 330 metrov z individualnimi hišni-
mi vodovodnimi priključki. Obenem je bila zgrajena nova kana-
lizacija za odvodnjavanje padavinskih meteornih voda. 

  Na Ulici Staneta Žagarja v Radovljici je bil sočasno z novim 
odsekom fekalne kanalizacije obnovljen in dograjen del nove-
ga vodovodnega omrežja. V dolžini približno 80 metrov so bili 
obnovljeni tudi individualni hišni vodovodni priključki.

  Na Cesti na Jezerca v Radovljici je bil zgrajen vodovod v dolžini 
približno 460 metrov. 

  Na Gradnikovi cesti v Radovljici je bilo obnovljenih približno 
125 metrov javnega vodovoda in pripadajočih vodovodnih pri-
ključkov ter zgrajena nova kanalizacija za odvodnjavanje javne 
ceste in površin; 

  Na lokalnem vodovodnem sistemu Dobravica je bila v začetku 
leta 2018 vgrajena naprava za pripravo pitne vode. Gre za zača-
sno rešitev do izvedbe novega povezovalnega vodovoda med 
Ovsišami in Dobravico.

  V Otočah je plazenje terena povzročalo vse pogostejše poško-
dbe starejše vodovodne napeljave in s tem prekinitve dobave 
vode. Oktobra je bila zamenjana vodovodna cev med Vodohra-
nom Otoče in naseljem Otoče v dolžini približno 400 metrov.

  Letos bodo zaključena rekonstrukcijska dela na zajetju Draga 
in obnovitvena dela na vodohranu Hraše z novo telemetrijsko 
nadzorno točko.

  Postavljeni so bili štirje novi pitniki, in sicer na Brezjah ob  
centralnem parkirišču, v Begunjah pri gradu Kamen, pri osnovni 
šoli v Lipnici in na Cesti svobode v Radovljici.

Priprava na prihodnje investicije

Občina Radovljica je skupaj s Komunalo Radovljica pripravila nov 
Program ravnanja z odpadno komunalno in padavinsko vodo 
na območju občine Radovljica, ki bo šel v potrjevanje na Občin-
ski svet Občine Radovljica. Program določa razvoj infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz 
javnih površin v prihodnjem obdobju na območju občine (Pod-
nart, Ovsiše, Zaloše, Otoče, Ljubno, Posavec, Brezje, Dobro Polje, 
Črnivec, Mošnje … ).

Poteka izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja in nepovratnih sredstev kohezijskega sklada za 
ureditev kanalizacije na območju Spodnjega Lancovega in Selc. 
Projekt bo vključeval tudi določene vrzeli v kanalizacijskem siste-
mu na območju Radovljice in Lesc.

V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za gradnjo sekundarne kanalizacije in vodovoda v 
Kamni Gorici ter dela primarnega vodovoda na tem delu trase. 
Sistem bo sestavni del povezovalnega vodovodnega omrežja za 
Lipniško dolino, ki se gradi po fazah.

Občina Radovljica, Komunala Radovljica in Elektro Gorenjska 
sodelujejo pri izvedbi projektne dokumentacije za ureditev 
komunalne infrastrukture (vodovod, elektroenergetsko omrežje, 
cesta, javna razsvetljava, ravnanje s padavinsko vodo z javnih 
površin) na območju Podnarta, Ovsiš, Dobravice, Češnjice, 
Rovt in Poljšice.

Več o letošnjih in prihodnjih investicijah lahko preberete na  
www.komunala-radovljica.si.

Delavci Komunale Radovljica, d. o. o., pri izvedbi montažnih del 
za vodovod in vodovodne priključke.

Alenka Bole Vrabec

Ana Cecilia Prenz Kopušar, 
v Beogradu rojena Argentin-
ka, ki najde svoj mir in nav-
dih v Kamni Gorici, kjer je 
duša KUD Casa de Kamna, 
ki promovira kulturo Argen-
tine in Južne Amerike, bo v 
torek, 20. novembra, ob 
19.30 v Knjižnici A. T. Lin-
harta predstavila svoj avtobi-
ografski roman z naslovom 
Preko reke na biciklu. 
Roman je doslej izšel v špan-
ščini, italijanščini in srbšči-
ni, slovenski prevod pa obe-
tajo študentke z oddelka his-
panistike na ljubljanski Filo-
zofski fakulteti. Profesorica 
in raziskovalka španske knji-
ževnosti in kulture na tržaš-

ki univerzi je svoj roman 
Preko reke na biciklu pred-
stavila že v Trstu, na Reki, v 
Benetkah, Pulju in Beogra-
du. Tokrat bo spregovorila o 
njem tudi v Knjižnici A. T. 
Linharta, in sicer v krogu 
gostov, ki jih je njena knjiga 
navdušila: Zorana Hamovi-
ća, direktorja založbe Clio iz 
Beograda, Zorana Simovića, 
vodje festivala Vrisak z Reke, 
in prof. Maje Šabec in Igna-
ca Socka z oddelka za hispa-
nistiko na Filozofski fakulte-
ti v Ljubljani. 
Slikovito branje odlikujejo 
napeti dogodki, gibek jezik 
in občutek za humor, zato 
srečanje s knjigo Z biciklom 
preko reke obeta zanimiv, 
neznan literarni večer.

Preko reke na biciklu

Ana Cecilia Prenz Kopušar bo v torek, 20. 
novembra, v radovljiški knjižnici predstavila svoj 
avtobiografski roman Preko reke na biciklu.

Alenka Bole Vrabec

V soboto, 17. novembra, ob 
20. uri bo v Baročni dvorani 
Radovljiške graščine sijajen 
glasbeni dogodek, na kate-
rem sodeluje kvartet mladih 
glasbenikov, ki se mojstrijo 
na Akademiji Teatro della 
Scala v Milanu in na ljub-
ljanski Akademiji za glasbo, 
ob solistu 15-letnem pianis-
tu Arsenu Dalibaltayanu, 
dobitniku številnih medna-
rodnih nagrad na najrazlič-
nejših festivalih. 
Koncert pripravlja KUD 
Casa de Kamna in bo za vse 
ljubitelje glasbe poslastica, 
ki izvira iz talenta, volje, pre-
danosti, izjemne muzikal-
nosti in mladostnega poleta.
Kvartet, ki ga sestavljajo 
Felipe Kopušar – violina, 
Metka Udovč – violina, 
Christiana Franco – viola in 
Tazio Brunetta – violončelo, 
bo zaigral dve sonati, Beet-
hovnovo in Prokofjevovo, 
nato pa bo sledil še koncert 

za klavir in orkester Frédéri-
ca Chopina v originalni pri-
redbi za godalni kvartet in 
klavir. 
Arsen Dalibaltayan se je že s 
petimi leti posvečal klavir-
skim tipkam, prvi nastop s 
komornim orkestrom, na 
katerem je igral Haydnov 
klavirski koncert, je imel pri 
devetih letih, nato pa je bil 
od leta 2010 naprej večkrat 
zmagovalec na priznanih 
mednarodnih glasbenih tek-
movanjih za mlade na Hrva-
škem, Češkem, v Sloveniji, 
Italiji, Rusiji, Švici in Liec-
htensteinu. 
Novembra 2015 je postal 
absolutni zmagovalec v vseh 
kategorijah prestižnega 
mednarodnega tekmovanja 
Virtuozi klavirske glasbe na 
Češkem. Arsen trenutno 
študira pri Rubenu Dalibal-
tayanu na Glasbeni šoli Pav-
le Markovec v Zagrebu, že 
od 2014 pa je tudi član Med-
narodne glasbene akademi-
je Kneževine Liechtenstein. 

Poseben koncert
Prihodnjo soboto bo v Baročni dvorani 
Radovljiške graščine koncert mladih glasbenikov 
ljubljanske in milanske glasbene akademije, 
solist bo pianist Arsen Dalibaltayan.

Letošnji tradicionalni prednovoletni koncert Policijskega 
orkestra v Linhartovi dvorani Radovljica bo v torek, 4. 
decembra, ob 19. uri. Orkester bo letos nastopil z dirigen-
tom Nejcem Bečanom in gostjo pevko Majo Keuc. Vstopni-
ce so naprodaj na blagajni Linhartove dvorane eno uro pred 
vsako prireditvijo ter konec tedna od 15. do 20. ure. Rezer-
vacije so možne vsak delovnik od 8. do 15. ure (tel. št. 04 537 
29 00). Maja Keuc, znana tudi pod umetniškim imenom 
Amaya, je v Sloveniji postala znana leta 2010, ko je na odda-
ji »Slovenija ima talent« zasedla drugo mesto. Leta 2012 je 
odšla na študij glasbe v Roterdam, čez dve leti pa šolanje 
nadaljevala na Kraljevi glasbeni akademiji v Stockholmu.

Prednovoletni koncert Policijskega orkestra

Maja Keuc

Ob ogledu razstave Postales del Sur/Razglednice z juga v 
Knjižnici Antona Tomaža Linharta se srečujemo s pejsaži in 
utripom pokrajin Brazilije in Argentine. Fotografinja Grisel-
da Andrea Delovo (1965), grafična oblikovalka za argentin-
ske državne in zasebne ustanove in časopise, se s fotografi-
jo ukvarja že od mladih let, svoje fotografsko oko pa pred-
stavlja takole: "Da bi na vsakem posnetku poudarila lepoto 
narave, sem fotografijo zajela iz takšnih kotov, da opazoval-
ca ponesejo neposredno na kraj, kjer so nastale. Nameno-
ma nisem uporabljala filtrov, posebnih leč ali grafičnih 
obdelav. Zdi se mi, da je izziv gledati ta svet skozi neretuši-
rano fotografijo ter poiskati kompromis med neprekosljivi-
mi naravnimi lepotami in virtuoznostjo človeških rok, ki z 
delom poudarijo njihovo bogastvo. Vsak posnetek je nare-
jen tako, da zvesto odseva lepoto, strast, teksturo, barvo in 
okus, ki jih različni prizori zbujajo pri opazovalcu."

Brazilija in Argentina v knjižnici
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Od 9. novembra do 7. decembra 2018
OKUSI RADOL'CE,  ves mesec november, 9 gostiln, vsaka s svojim 
menijem, sestavljenim iz sledljivih lokalnih sestavin po enotni ceni 18 
evrov. Gostilna Pr' Tavčar, Gostišče Draga, Joštov hram, Gostišče 
Tulipan, Gostilna Lectar, Gostilna Kunstelj, Vila Podvin, Gostilna 
Avguštin, Restavracija Lambergh. 

PETEK, 9. november
JOGICA ZA DOJENČKE, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice 
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

KONCERT PEVSKE SKUPINE KORONA KUD RADOVLJICA, ob 
19.00, Lesce

K2, ob 19.30, ponovitev potopisnega predavanja Tomaža Rotarja, 
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

LISIČKA IN DRUGE ZGODBE, ob 17.00, film in ustvarjalna delavni-
ca, za abonma in izven, Linhartova dvorana, Radovljica*

LOVEC UBIJALEC/HUNTER KILLER, ob 20.00, akcijska srhljivka, 
Linhartova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 10. november
LEGO ROBOTIKA, ob 8.30, za vse starejše od 8 let, delavnica sestav-
ljanja in programiranja novo nastalih robotov, prijavnice so v knjiž-
nici A. T. Linharta, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, ob 16.00, animirani družinski film, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

MALA ITALIJA, ob 18.00, romantična komedija, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

DEKLE V PAJKOVI MREŽI, ob 20.00, kriminalni triler, Linhartova 
dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 11. november
ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, ob 16.00, animirani družinski film, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

DEKLE V PAJKOVI MREŽI, ob 18.00, kriminalni triler, Linhartova 
dvorana, Radovljica*

MALA ITALIJA, ob 20.15, romantična komedija, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

PONEDELJEK, 12. november
STRIPTIZ, ob 19.30, gledališče za izven, Linhartova dvorana, Radovljica*

TOREK, 13. november
BEREMO S TAČKAMI, ob 17.00, otrok bere psu, obvezne prijave v 
knjižnici ali na 04 537 39 01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

POGOVORI Z EROSOM, ob 19.30, predstavitev knjige Pogovori z Ero-
som dr. Lucije L. Mulej Mlakar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 14. november
MOJ DOJENČEK SPI KOT DOJENČEK, ob 10.00, pogovor in razisko-
vanje spanja dojenčkov z Alenko Benedik, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

TA VESELI KLUB, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knji-
žnica A. T. Linharta, Radovljica

ZVEZDA JE ROJENA, ob 19.00, glasbeni romantični, Linhartova dvo-
rana, Radovljica*

ČETRTEK, 15. november
EKSOTIČNE ŽIVALI PRI NAS DOMA, ob 17.00, spoznavanje eksoti-
čnih živali, ki so lahko hišni ljubljenčki, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

PREDAVANJE ANTONA KOMATA: BRODOLOMCI NA SPLAVU 
MEDUZE, ob 18.00, predstavitev knjige, Čebelarski razvojno izobra-
ževalni center Gorenjske, Lesce

40 LET ALPINIST, ob 19.00, predavanje Silva Kara in kratki film Zad-
nji trgovec z ledom, Linhartova dvorana, Radovljica*

PETEK, 16. november
JOGICA ZA DOJENČKE, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice 
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

PETDESET LET TERITORIALNE OBRAMBE NA GORENJSKEM, ob 
19.00, prireditev, Linhartova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 17. november
KONCERT ZA KLAVIR IN GODALNI KVARTET, ob 20.00, koncert 
mladega pianista Arsena Dalibaltayana, Baročna dvorana v Graščini, 
Linhartov trg, Radovljica

LEGO ROBOTIKA, ob 8.30, za vse starejše od 8 let, delavnica sestav-
ljanja in programiranja novo nastalih robotov, prijavnice so v knjiž-
nici A. T. Linharta, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

VUKOVI DNEVI – MIT IN STVARNOST, ob 18.00, mednarodni festi-
val folklornih skupin, Linhartova dvorana, Radovljica 

NEDELJA, 18. november
ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, ob 16.00, animirani družinski film, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica 

9. november–7. december
MAGIČNE ŽIVALI, ob 18.00, domišljijska pustolovščina, Linhartova 
dvorana, Radovljica* 

BOMBARDIRANJE, ob 20.15, akcijsko avanturistična drama, Linhar-
tova dvorana, Radovljica*

PONEDELJEK, 19. november
DAN ODPRTIH VRAT, ob 10.00, ob tednu knjižnic je organiziran 
voden ogled knjižnice, zbor v Kavarni Knjižnica, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

DAN ODPRTIH VRAT, ob 17.00, ob tednu knjižnic je organiziran 
voden ogled knjižnice, zbor v Kavarni Knjižnica, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

TEROR, ob 19.30, gledališče - Linhartov abonma, Linhartova dvora-
na, Radovljica* 

TOREK, 20. november
MOJA KNJIŽNICA, ob 8.00, osrednja proslava ob dnevu knjižnic in 
dan brezplačnega prvega vpisa v knjižnico, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

ODPRTJE RAZSTAVE APOLONIJE SIMON, ob 18.00, odprtje razsta-
ve Apolonije Simon z naslovom Slike, Galerija Šivčeva hiša, Linhar-
tov trg, Radovljica

PREKO REKE NA BICIKLU, ob 19.30, predstavitev avtobiografskega 
romana Ane Cecilia Prenz Kopušar, Knjižnica A. T. Linharta, Radov-
ljica

SREDA, 21. november 
BRALNI KLUB, ob 9.00, pogovor o zanimivih knjigah ob kavi in 
čaju, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

TA VESELI KLUB, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knji-
žnica A. T. Linharta, Radovljica

EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE, ob 18.00, kratek film o 
zgodovini in razvoji knjižničarstva v Radovljici, film je delo mladih 
domačinov, ki ustvarjajo pod imenom SOOS Production, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

ČUVARKE, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

ČETRTEK, 22. november
BLEŠČEČI NETOPIRJI, ob 17.00, ustvarjalna delavnica s Tanjo 
Žohar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

ODPRTJE PREGLEDNE RAZSTAVE, KUD Velika narava, ob 18.00, 
Galerija Avla, Občina Radovljica.

TRAGEDIJA PODMORNICE KURSK K-141, ob 19.00, zgodovinska 
drama/kriminalka, Linhartova dvorana, Radovljica*

PETEK, 23. november
JOGICA ZA DOJENČKE, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice 
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

ZIMSKE MUHE, ob 18.00, "film ceste" / komedija, drama, Linharto-
va dvorana, Radovljica*

TRAGEDIJA PODMORNICE KURSK K-141, ob 20.00, zgodovinska 
drama/kriminalka, Linhartova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 24. november
VILI BREMZA, ob 16.00, animirana komična pustolovščina, sinhro-
nizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*

MAGIČNE ŽIVALI, ob 18.00, domišljijska pustolovščina, 3D, Linhar-
tova dvorana, Radovljica*

ČUVARKE, ob 20.15, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 25. november
VILI BREMZA, ob 16.00, animirana komična pustolovščina, sinhro-
nizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*

ZIMSKE MUHE, ob 18.00, "film ceste" / komedija, drama, Linharto-
va dvorana, Radovljica*

BOMBARDIRANJE, ob 20.00, akcijsko-avanturistična drama, Linhar-
tova dvorana, Radovljica*

TOREK, 27. november
NA BRZICAH ŽIVLJENJA, ob 19.30, arhitekt bo predstavil v sliki in 
besedi monografijo arhitekta Ivana Vurnika in njegove žene, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 28. november
TA VESELI KLUB, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knji-
žnica A. T. Linharta, Radovljica

BOHEMIAN RHAPSODY, ob 19.00, biografska glasbena drama, Lin-
hartova dvorana, Radovljica*

ČETRTEK, 29. november
KAJ SE SKRIVA V TEMI, ob 17.00, pravljica in ustvarjalna delavnica, 
ki jo bosta pripravili Katarina Perger in Silva Kos, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

FARENHEIT 9/11, ob 19.00, dokumentarni film, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

PETEK, 30. november
JOGICA ZA DOJENČKE, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice 
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

PREVENTIVA RAKA, ob 17.00, o raku bo predavala dipl. medicinska 
sestra Urška Sedlar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

ADVENTNO-NOVOLETNA DEKORACIJA Z DR. SABINO ŠEGULA, 
ob 18.00, demonstracije različnih tehnik izdelovanja dekoracij za 
advent, Čebelarski center Gorenjske, Lesce

VDOVE, ob 19.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 1. december
ZAKLJUČNI DOGODEK OKUSOV RADOL'CE IN SKOK V DECEM-
BER, ob 16.30 do 20.00, prižig prazničnih luči, ponudba ulične pre-
hrane z Okusi Radol'ce, koncert zasedbe Kranjci, delavnica keramike 
in oblikovanja tekstila s CUDV Radovljica, Linhartov trg, Radovljica

MIKLAVŽEV SEJEM, od 10.00 do 20.00, Linhartov trg, Radovljica

GRINCH, ob 16.00, animirana družinska komedija, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana, Radovljica*

ROBIN HOOD, ob 18.00, akcijska pustolovščina, Linhartova dvora-
na, Radovljica*

VDOVE, ob 20.15, kriminalna drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 2. december
MIKLAVŽEV SEJEM, od 10.00 do 15.00, Linhartov trg, Radovljica

NASTOP BALETNE SKUPINE IN ZASEDB GŠ RADOVLJICA, ob 
11.00, glavni oder, Linhartov trg, Radovljica

MEDENA DELAVNICA IN PRIPOVED O ČEBELAH ZA OTROKE S 
ČEBELARJEM ERIKOM LUZNARJEM, ob 12.00, Linhartov trg, Radovljica

WALDORFSKI BOŽIČNI SEJEM, ob 10.00, predavanja, lutkovne 
predstave, delavnica adventnih venčkov, palčkova deželica in palč-
kov rudnik, razstava, stojnice, pogostitev, koncert, Waldorfski vrtec 
Čebelica in drugi prostori stavbe na Kranjski cesti 4, Radovljica

GRINICH, ob 16.00, animirana družinska komedija, sinhronizirano, 
3D, Linhartova dvorana, Radovljica*

FARENHEIT 9/11, ob 18.00, dokumentarni, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

ROBIN HOOD, ob 20.15, akcijska pustolovščina, Linhartova dvora-
na, Radovljica*

TOREK, 4. december
PREDNOVOLETNI KONCERT POLICIJSKEGA ORKESTRA Z MAJO 
KEUC AMAYO, ob 19.00, Linhartova dvorana, Radovljica*

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Več informacij o posameznih priredit-
vah je na voljo na spletni strani www.
radolca.si/kaj-poceti/. Dogodke za 
objavo v napovedniku pošljite po elek-
tronski pošti na turizem@radolca.si. 
Za tedensko obveščanje o dogodkih se 
prijavite na naš elektronski naslov. 
Organizatorji prireditev si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

NOVEMBER 2018

www.radolca.si

9 gostiln, 9 menijev z najmanj 3 hodi:  
Joštov hram, Vila Podvin, Gostišče Tulipan, Gostišče Draga, 

Gostilna Kunstelj, Gostilna Pr‘Tavčar, Gostilna Avguštin, 
Restavracija Lambergh, Gostilna Lectar

Cena menijev iz sledljivih lokalnih sestavin: 18 €

Mesec november:  
mesec Okusov Radol‘ce

S prižigom prazničnih luči, ponudbo ulične prehrane 
vseh 9 gostiln Okusov Radol‘ce in  koncertom zasedbe 
Kranjci, delavnico za otroke in Miklavževim sejmom.

Zaključni dogodek:
1. december, od 16.00 naprej, Linhartov trg Radovljica

Pridi na Okuse Radolc‘ce, na Instagramu 
objavi fotografijo, uporabi ključnik 
#OkusiRadolce in z malo sreče  
boš prav ti prejel 
lepo nagrado.

www.gorenjskiglas.si
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Manca Perdan

V sklopu oktobra, meseca 
požarne varnosti, je Prosto-
voljno gasilsko društvo 
(PGD) Radovljica organizira-
lo Dan varnosti, na katerem 
so se poleg njih predstavile še 
druge službe za zaščito in 
reševanje, ki delujejo na 
območju občine Radovljica. 
Z avtolestvijo so bili prisotni 
poklicni gasilci iz Gasilsko 
reševalne službe Jesenice, 
predstavila se je služba Nuj-
ne medicinske pomoči Bled, 
Policijska postaja Radovljica, 
Medobčinsko redarstvo 
Radovljica in Naklo ter ekipi 
Rdečega križa in Zdravstve-
nega doma Radovljica, ki sta 
predstavili temeljne postopke 
oživljanja in uporabo ekster-
nega avtomatskega defibrila-
torja. Poleg predstavitve 
vozil, opreme in delovanja 
teh služb je bila prisotna tudi 
Požarna zaščita Radovljica, ki 
je prikazala, kaj moramo sto-
riti, če nam v kuhinji zagori 
olje – ne gasimo ga z vodo, 
saj se tako plamen še poveča, 
ampak ga zadušimo s pokro-
vko ali mokro krpo, lahko pa 
si pomagamo tudi z gasilnim 
aparatom.

Priložnost za spoznavanje 
poklicev
V dopoldanskem času so si 
predstavitev ogledali vsi 
vzgojno-varstveni zavodi v 
Radovljici – predvsem vrtci, 
nekaj je bilo tudi skupin 

osnovnošolcev. »Za otroke 
so zelo zanimivi veliki gasil-
ski tovornjaki in avtolestev 
ter policija. Kar pa jih vedno 
najbolj pritegne, so seveda 
lučke na vozilih,« je povedal 
predstavnik PGD Radovljica 
Igor Marijan in dodal, da je 
pomembno širjenje znanja 
ne le med odraslimi, ampak 
tudi med otroki. »Takšne 
predstavitve so pomembne 
iz več razlogov. Prvi je, da 
ljudje spoznajo službe, ki tu 
delujejo, saj se nekateri niti 
ne zavedajo, koliko nas je. 
Drugi razlog je, da se ljudem 
predstavi oprema, tretji pa je 
seveda širjenje znanja,« je 

pojasnil Marijan. Dogodek 
pa je bil tudi odlična prilož-
nost, da se otroci spoznajo 
zanimive poklice, kot so 
gasilec, policist, serviser 
gasilnih aparatov, zdravstve-
ni tehnik, redar, reševalec …

Pomembno je 
ozaveščanje meščanov
Ljudje na vasi so navadno 
precej bolj povezani s služ-
bami za zaščito in reševanje, 
predvsem z gasilci, v mestih 
pa je tega bistveno manj. 
Mestno življenje se namreč 
bolj vrti okoli trgovskih cen-
trov, raznih družabnih in 

kulturnih prireditev, prav 
tako pa mesto omogoča lažji 
dostop do aktivnosti, od 
športa do glasbe. »Zato je 
pomembno, da se te službe 
predstavijo tudi v mestu. 
Meščani se zaradi vsega 
drugega dogajanja niti ne 
zavedajo, koliko služb obsta-
ja. Ne zavedajo se tega, da te 
službe morajo biti in da so 
nekatere prostovoljne. Dobi-
ti prostovoljca v mestu pa je 
bistveno težje kot na vasi. 
Zato je pomembno, da že 
otrokom pokažemo, kako je 
to zanimivo, kakšna je opre-
ma in se jim tako približa-
mo,« je razložil Marijan.

Predstavile so se službe  
za zaščito in reševanje
Dan varnosti je v Radovljici postregel z zanimivimi predstavitvami in delovnimi točkami služb za 
zaščito in reševanje, ki delujejo na tem območju. Predstavitve so se udeležili tudi otroci iz radovljiških 
vrtcev in šolarji.

Za otroke so najbolj zanimivi veliki tovornjaki – in seveda 
lučke. / Foto: Tina Dokl

Svoje delo je predstavila tudi služba nujne medicinske pomoči. / Foto: Tina Dokl

Otroci so policista Aleša Paplarja zavzeto poslušali, ko je 
razlagal, zakaj moramo biti v avtu vedno pripeti z 
varnostnim pasom. / Foto: Tina Dokl

Temeljne postopke oživljanja so lahko otroci in drugi 
obiskovalci preizkusili na lutkah. / Foto: Tina Dokl
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Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.
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Marjana Ahačič

Za izgradnjo pločnika ob 
Cesti na Jezerca od CUDV 
Matevža Langusa Radovlji-
ca do krožišča regionalne 
ceste in Boštjanove ulice v 
Lescah je občina v proraču-
nu zagotovila 155.800 
evrov, vključno s sredstvi 
za projektno dokumentaci-
jo, odkupe zemljišč in inve-
sticijski nadzor. Do leta 
2020 naj bi Radovljičani 
dobili še pločnik od CUDV 
Matevža Langusa do mostu 
čez Savo na Lancovem. V 
načrtu razvojnih progra-
mov dela ocenjujejo na 
156.500 evrov.
Novega pločnika so verjet-
no najbolj veseli uporabniki 
CUDV Radovljica, ki so na 

to, da potrebujejo pločnik, 
opozarjali že vse od začetka 
delovanja centra. S pločni-
kom se je namreč up kako-
vost življenja in bivanja 
uporabnikov močno dvigni-
la, prav tako pa so na bolj-
šem njihovi starši in zapos-
leni v centru, saj je bila pot 
v Radovljico ob robu ceste 
doslej res nevarna in zahte-
vna.« Center je sicer od sre-
dišča Radovljice oddaljen le 
nekaj sto metrov zračne 
razdalje, ki pa jo morajo 
predvsem gibalno ovirani 
varovanci na invalidskih 
vozičkih premagati po dob-
ra dva kilometra dolgi glav-
ni cesti, ki povezuje Radov-
ljico z Lipniško dolino. 
Uporabniki CUDV se v sre-
dišče Radovljice odpravijo v 

trgovino, knjižnico in dru-
ge ustanove. Vključujejo se 
v življenje v mestu in obis-

kujejo različne prireditve, 
to pa je v trenutnih razme-
rah težko. 

V mesto po novem pločniku
Uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica z veseljem uporabljajo novi pločnik ob 
Cesti na Jezerca. Pločnik do mostu čez Savo na Lancovem naj bi začeli graditi prihodnje leto.

Pot do središča Radovljice je zdaj tudi za gibalno ovirane 
uporabnike CUDV Radovljica bistveno varnejša kot v 
preteklosti, ko ob cesti še ni bilo pločnika. / Foto: Gorazd Kavčič


