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Marjana Ahačič

V torek, 15. septembra, so v 
Lipnici s priložnostno slo-
vesnostjo tudi uradno zaz-
namovali zaključek prenove 
stavbe tamkajšnje osnovne 
šole in telovadnice; celovita 
energetska obnova stavbe je 

bila sicer zaključena pred 
začetkom novega šolskega 
leta. V letu dni opravljena 
dela obsegajo popolno ener-
getsko sanacijo objekta z 
zamenjavo azbestne streš-
ne kritine, toplotno izolaci-
jo celotnega ovoja stavbe in 
zamenjavo s tavbnega 

pohištva. V delu objekta s 
telovadnico je vgrajeno 
mehansko prezračevanje z 
rekuperacijo. Svetila so 
zamenjana z varčnejšo raz-
svetljavo, vgrajeni so termo-
statski ventili. V sklopu pre-
nove je bila dograjena tudi 
kotlovnica z zalogovnikom 

na lesno biomaso, prenov-
ljena velika telovadnica ter 
urejena okolica z dostopno 
cesto in parkiriščem. Vred-
nost naložbe znaša približ-
no dva milijona evrov, pro-
jekt pa je bil sofinanciran z 
nepovratnimi sredstvi.

Šolsko leto začeli  
v prenovljeni šoli
V preteklem letu so popolnoma obnovili stavbo lipniške osnovne šole in telovadnico. V torek, 15. 
septembra, so pred šolo pripravili slovesnost, s katero so zaznamovali uspešen zaključek projekta, 
vrednega skoraj dva milijona evrov.
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Marjana Ahačič

Rake, včasih lesena, danes 
pa kamnita vodna korita, so 
ob hudourniškem potoku 
Kroparica začeli postavljati 
sredi prejšnjega tisočletja, 
ko se je kot vir energije 
začela uporabljati voda. Ta 
je tekla po njih in poganja-

la vodna kolesa, ta pa so 
prek prenosov poganjala 
mehove ali pa težka kladi-
va. Občina Radovljica je 
163 tisoč evrov vredno 
obnovo zasnovala v okviru 
pro jek ta  Arh i tek tura 
gorenjskih vasi, pri čemer 
je 58 tisoč evrov zagotovil 
Evropski kmetijski sklad. 

Končana obnova 
rak v Kropi
V Kropi so zaključili spomladi začeto obnovo 
vodnih rak. Na slovesnosti ob zaključku projekta 
je župan Ciril Globočnik spustil zapornico in s 
tem del hudourniškega potoka Kroparica speljal 
po obnovljenih vodnih koritih.

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je letos 
med 16. in 22. septembrom 
sodelovala v aktivnostih 
Evropskega tedna mobilno-
sti, ki je tokrat pod sloga-
nom Izberi čistejši način 

prevoza! spodbujal posame-
znike in organizacije k akti-
vnejši uporabi hoje, kolesa 
ali javnega prevoza z name-
nom zmanjševanja cestnega 
motornega prometa.

Peš, s kolesom ali  
z avtobusom

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je po 
Radovljici in Lescah spet vozil mestni avtobus. 
Tudi letos so organizirali kolesarski izlet in 
zaključek sezone na biodinamičnem vrtu, tokrat 
pa tudi predstavitve sistema izposoje koles.
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Festival 
medu
Lesce so spet gostile 
Festival medu in Dan 
medu v kulinariki.
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Spominska 
slovesnost
Radovljica se je s 
slovesnostjo na 
Vurnikovem trgu 
poklonila spominu na 
spomladi preminulo 
rojakinjo Alenko Bole 
Vrabec.
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Zdravje v občini 
Radovljiška občina ima gle-
de na slovensko povprečje 
manj bolniških odsotnosti.
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KULTURA

Kovaško srce
V Kovaškem muzeju so 
odprli novo stalno razstavo 
del kovaškega mojstra Joža 
Bertonclja.
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Mečeš, hodiš, 
tekmuješ
Matej Pagon, promotor disk 
golfa
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Langusovi dnevi
Praznovanje krajevnega pra-
znika v Kamni Gorici letos že 
dvajsetič zapored
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA 
za posredovanje predlogov za imenovanje  

Občinske volilne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obve-
šča, da je rok za oddajo predlogov za člane Občinske volilne 
komisije podaljšan do četrtka, 8. 10. 2020, do 14. ure. 

Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje 8 član-
ske Občinske volilne komisije je objavljen na spletni strani 
www.radovljica.si v rubriki Razpisi in objave.

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

V Radovljici so v petek, 11. 
septembra, zvečer na Vurni-
kovem trgu pred knjižnico 
pripravili kulturno sloves-
nost v spomin Alenki Bole 
Vrabec, radovljiški dramski 
igralki, režiserki, prevajalki, 
direktorici in umetniški 
vodji v številnih amaterskih 
gledališčih in gledaliških 
skupinah ter organizatorki 
kulturnega življenja.
"Njena ustvarjalna energija, 
ideje in svetovljanstvo so 
brez primere tako v našem 
okolju kot širše. Močno se 
zavedamo njenega življenj-
skega prispevka k razvoju 
kulture v radovljiški občini 
in uveljavitvi Linhartovega 
mesta kulture. Njen opus 
tako na profesionalnem 
področju kot na področju 
ljubiteljske kulture pa je 
pomembna dediščina in 
navdih še za mnoge genera-
cije kulturnih ustvarjalcev," 
je v nagovoru poudaril 
župan Radovljice Ciril Glo-
bočnik.
V Kranju rojena Bole Vrab-
čeva se je v Radovljico prese-
lila v začetku sedemdesetih, 
ko je delovala kot strokovna 
sodelavka za gledališko deja-
vnost pri Zvezi kulturnih 
organizacij Kranj. Med leto-
ma 1992 in 1999 je bila 

direktorica in umetniška 
vodja Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah, od leta 
1999 do upokojitve v letu 
2005 pa direktorica Linhar-
tove dvorane Radovljica. 
Dolgo je bila tudi sodelavka 
Gorenjskega glasa, v zad-
njih letih kot avtorica prilju-
bljenih kolumn z naslovom 
Mizica, pogrni se, v katerih 
je iskrivo prepletala svojo 
strast do umetnosti, poto-
vanj in kulinarike.
Bila je predsednica Združe-
nja gledaliških in lutkovnih 
skupin Gorenjske, selektori-
ca Festivala gorenjskih 
komedijantov, selektorica 
festivala Čufarjevi dnevi in 
vse do konca članica stroko-
vnega sveta Prešernovega 
gledališča v Kranju. Bila je 
tudi dolgoletna predsednica 
Ku l turno -umetn i škega 
društva Radovljica in Turis-
tičnega društva Radovljica. 
V okviru KUD Radovljica je 
ustanovila Linhartov oder, 
ki se je s komedijo Ta veseli 
dan ali Matiček se ženi prvič 
predstavil v letu 1977. Z Lin-
hartovim odrom je ustvarila 
številne predstave, literarne 
večere, kulturne dogodke, 
občinske proslave ...
Pomemben in obsežen je 
njen prevajalski opus, v 

katerem je največ prevodov 
iz španske in južnoameriš-
ke književnosti, med njimi 
so nobelovci Gabriel García 
Márquez, Angel Asturias, 
José Saramago in Camilo 
José Cela.
Neizmerno življenjsko 
energijo Alenke Bole Vra-
bec ter njene izjemne dose-
žke na področju umetnosti 
in kulture je v slikovitem 
nagovoru opisala slavnost-
na govornica dramska igral-
ka in pisateljica Maja Gal 

Štromar. Spored slovesnos-
ti pa so sooblikovali številni 
profesionalni in ljubiteljski 
ustvarjalci, s katerimi je v 
desetletjih svojega bogatega 
umetniškega dela Alenka 
Bole Vrabec sodelovala: 
Linhartov oder in Harmo-
nikarski orkester KUD 
Radovljica, operni solist 
Ivan Andres Arnšek, dram-
ska igralca Vesna Jevnikar 
in Borut Veselko ter režiser 
in scenarist slovesnosti Rok 
Andres.

Slovesnost v spomin 
Alenki Bole Vrabec
Radovljica se je s slovesnostjo na Vurnikovem trgu v začetku septembra poklonila spominu na 
spomladi preminulo rojakinjo – dramsko igralko, režiserko in igralko Alenko Bole Vrabec. 

Vurnikov trg v središču Radovljice je bil tokrat prvič prizorišče kulturnega dogodka. Izvirno 
osvetljena knjižnica je predstavljala veličastno ozadje izjemni kulturni slovesnosti, 
posvečeni spominu na Alenko Bole Vrabec. / Foto: Gorazd Kavčič

Močno se zavedamo njenega življenjskega prispevka k 
razvoju kulture v radovljiški občini in uveljavitvi 
Linhartovega mesta kulture, je poudaril župan Ciril 
Globočnik. V ozadju voditelja prireditve Suzana Adžič in 
Peter Kolman. / Foto: Gorazd Kavčič

Igralka in pisateljica Maja 
Gal Štromar, slavnostna 
govornica na slovesnosti 

Dolgoletni sopotnik Alenke Bole Vrabec na gledaliških 
odrih doma in po vsej Sloveniji Franci Černe 

Linhartov oder z odlomkom iz ene zadnjih predstav, ki so 
jih pripravili skupaj z Alenko Bole Vrabec, Rozine rozinice  

Svetniška skupina Socialnih demokratov je v prvih dveh 
letih tega mandata z lastnim vložkom ter preko pobud in 
zavzemanja pri županu, občinski upravi in ostalih lokalnih 
organizacijah dosegla veliko dobrih projektov za občanke in 
občane občine Radovljica, so zapisali v sporočilu za javnost 
na sredini mandata in poudarili, da so bili po številu in vre-
dnosti izvedenih pobud najuspešnejši – tako svetnik Nejc 
Kliček kot svetniška skupina SD. "S svojimi pobudami in 
prizadevanji smo sodelovali pri dveh večjih projektih, in 
sicer pri sanaciji ceste Dobrava–Prezrenje in pri sanaciji kro-
parskih rak in bližnjega trga, kjer smo bili tudi pobudniki 
projekta. Med drugimi projekti, ki so vredni omembe, nam 
je uspelo doseči tudi začetek projektiranja novega uličnega 
fitnesa v Kropi, menjavo hišic za pesek v Kropi, izboljšanje 
odvodnjavanja na Stočju ter ustreznejšo sanacijo brvi, ki je 
del šolske poti v Lipnici. V času epidemije smo bili tudi prvi 
pobudniki za zagotovitev zaščitnih mask vsakemu gospo-
dinjstvu, Nejc Kliček pa je zdravstvenim delavcem, zaintere-
siranim prostovoljcem in krajanom zagotovil petsto zaščit-
nih mask, krajanom naselja Brezovica pa priskrbel po eno 
pralno zaščitno masko na gospodinjstvo. Glede na doseže-
ne uspehe z optimizmom pozivamo občanke in občane k 
posredovanju predlogov našim svetnikom ali našim čla-
nom. Zanje se bomo z veseljem zavzemali na pristojnih 
organih in organizacijah. Kontaktni podatki svetnikov so 
navedeni na spletni strani Občine Radovljica, dosegljivi pa 
smo tudi na Facebooku," so še zapisali.

Zadovoljni z opravljenim delom

Nejc Kliček in Mojca Faganel, predstavnika Socialnih 
demokratov v radovljiškem občinskem svetu
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Organizacija prireditve je 
bila zaradi vseh omejitev in 
priporočil v zvezi s covi-
dom-19 zelo zahtevna, ob 
tem poudarjajo na lipniški 
osnovni šoli, kjer jim je žal, 
da so se prireditve lahko 
udeležili samo povabljeni 
gostje, ne pa tudi straši 
učencev. 
"Ponosni smo, da imamo 
tako lepo šolo, ki nudi 
našim učencem optimalne 
pogoje za delo," je na slove-
snosti poudarila ravnatelji-
ca OŠ Staneta Žagarja Lip-
nica Zdenka Varl, župan 
Ciril Globočnik pa je izrazil 
zadovoljstvo, da je bil zahte-
ven projekt obnove šole 
izveden v relativno kratkem 
času enega šolskega leta. 
"Gre za zadnjo v sklopu 
velikih prenov in energet-
skih sanacij javnih objektov 
v občini, ki smo jih izvajali 
zadnjih deset let," je pouda-
ril župan in dodal, da ga 
veseli, da občina lahko naj-
mlajšim zagotovi najboljše 
pogoje za izobraževanje, 
športne in tudi kulturne 
aktivnosti. "Prepričan sem, 
da z obnovljeno šolo prido-

biva celotna Lipniška doli-
na," je še poudaril župan 
Globočnik. 
Njegovo mnenje deli tudi 
ravnateljica Zdenka Varl. 
"Verjamem, da bo tudi nova 
podoba naše šole prepričala 
lokalno skupnost, da je odlo-
čitev za našo osnovno šolo 
dobra odločitev in da ima 
majhna, podeželska šola, 

veliko prednosti pred večji-
mi, mestnimi. Naše skupine 
učencev so manjše, zato je 
več prostora za individualni 
pristop."
Prva stavba osnovne šole v 
Lipnici je bila zgrajena v 
letu 1957, telovadnica pa leta 
1968. Preden so v Lipnici na 
nekoč močvirnatem travni-
ku, katerega ostanke so 
takratni učenci zaradi goste 
poraščenosti imenovali 
džungla, zgradili novo šolo, 
so v Lipniški dolini delovale 
štiri manjše: v Kropi, Kamni 
Gorici, na Ovsišah in Sred-
nji Dobravi. Šola Ovsiše je v 
zadnjem obdobju organizi-

rana kot podružnica OŠ Sta-
neta Žagarja Lipnica, pred 
tremi leti pa je praznovala 
že 120-letnico delovanja.
Na slovesnosti je ravnatelji-
ca Zdenka Varl izrazila 
zadovoljstvo nad tem, da 
imajo otroci iz lipniške doli-
ne radi šport in kulturo. Ob 
tem, poudarja, jim na vasi 
še vedno uspe graditi zavez-
ništvo med učitelji, učenci 
in njihovimi starši. "Naša 
skupna skrb je vzgajati mla-
dostnike, ki se znajo spopa-
sti z izzivi, ki optimistično 
zrejo v prihodnost in verja-
mejo, da s sodelovanjem in 
medsebojno pomočjo lahko 
zgradimo lepši svet."
Vrednost naložbe v celovito 
obnovo Osnovne šole Stane-
ta Žagarja Lipnica znaša pri-
bližno dva milijona evrov. 
Projekt je sofinanciran z 
nepovratnimi sredstvi. Mini-
strstvo za infrastrukturo iz 
Kohezijskega sklada za nalo-
žbo prispeva 405 tisoč evrov, 
ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo pa 337 
tisoč evrov nepovratnih in 
106 tisoč evrov brezobrest-
nih povratnih sredstev.

Pouk v prenovljeni šoli
V preteklem šolskem letu so popolnoma obnovili stavbo lipniške osnovne šole in telovadnico. V 
torek, 15. septembra, so pred šolo pripravili slovesnost, s katero so zaznamovali uspešen zaključek 
projekta, vrednega skoraj dva milijona evrov.

Na prireditvi so sodelovali kitarist Gregor Drozg, Otroška folklorna skupina Voše pod vodstvom Vilme Kravanja - Gosnik 
in učenci, ki so pod vodstvom Petre Čebulj izvedli muzikal z naslovom Sanje : Šola. Program je povezoval Gašper Bešter.

Kot poudarjajo na šoli v Lipnici, so se s slovesnostjo ob odprtju prenovljene šole zelo 
potrudili, zato jim je žal, da so se je zaradi resnih epidemioloških razmer lahko udeležili le 
povabljeni, ne pa tudi vsi starši njihovih učencev. / Foto: Gorazd Kavčič

Ravnateljica Zdenka Varl je v svojem nagovoru poudarila 
prednosti manjše šole v podeželskem okolju.
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»Naša skupna skrb je 
vzgajati mladostnike, 
ki se znajo spopasti z 
izzivi, ki optimistično 
zrejo v prihodnost in 
verjamejo, da s 
sodelovanjem in 
medsebojno pomočjo 
lahko zgradimo lepši 
svet.«

Marjana Ahačič

Na občini so v začetku tedna 
pripravili že tretjo letošnjo 
slovesnost, na kateri je 
župan Ciril Globočnik spre-
jel novorojenčke in njihove 
starše ter jim izročil čestitko 

in darilo občine. Na podeli-
tev je bilo v dveh dneh vab-
ljenih 35 otrok, rojenih 
konec leta 2019 (dva otroka) 
in v letu 2020, skupaj letos 
že 74. Lani je župan na spre-
jem na občino povabil starše 
s skupaj 129 novorojenčki, 
kar je nekaj manj kot leto 
poprej, ko so na občini pre-
jeli 153 vlog, in enako kot 
leta 2017.
V občini Radovljica se je 
sicer po podatkih Statistič-
nega urada Slovenije v letu 
2019 rodilo 150 otrok (77 
dečkov in 73 deklic), kar je 
22 otrok manj kot v letu 
2018 (98 dečkov in 74 

deklic), malenkost več kot v 
letu 2017, ko se je rodilo 144 
otrok (67 dečkov in 77 
deklic), in deset otrok manj 
kot v letu 2016. Povprečno 
število rojstev v občini zad-
njih deset let je sicer 176, 
zadnjih pet let pa 158. 

Starši z novorojenčki so na 
sprejem povabljeni na podla-
gi vloge. V Radovljici višina 
pomoči v obliki vrednostne-
ga bona za prvega novorojen-
ca znaša 130 evrov, za druge-
ga 150 ter za tretjega in vsa-
kega nadaljnjega dvesto 
evrov. "Pomoč je namenjena 
družini novorojenega otroka, 
ki je skupaj s staršem sloven-
ski državljan, oba pa imata 
stalno prebivališče v občini 
Radovljica," še pojasnjujejo 
na radovljiški občinski upra-
vi in pri tem opozarjajo, da 
mora biti vloga za pomoč 
oddana najkasneje v šestih 
mesecih od rojstva otroka.

Na sprejemu  
pri županu

Starši z novorojenčki so bili v začetku tedna na sprejemu 
pri županu. Vsi otroci, ki so bili vabljeni na sprejem v 
juniju in septembru, so kot darilo prejeli tudi zastavo 
Republike Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Prihodnjo sredo se bodo občinski svetniki zbrali na prvi 
redni seji po poletnih počitnicah. Na dnevnem redu 13. seje 
so med drugim soglasje k imenovanju nove direktorice Raz-
vojne agencije Zgornje Gorenjske, imenovanje člana Razvoj-
nega sveta gorenjske regije, imenovanje predstavnika v Svet 
Doma dr. Janka Benedika Radovljica in v Knjižnični svet 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica ter po treh 
predstavnikov v Svet Glasbene šole Radovljica in v Svet OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica. Svetniki bodo obravnavali tudi 
osnutek sprememb odloka o sofinanciranju letnega progra-
ma športa, osnutek odloka o podlagah za odmero komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obmo-
čju občine in dopolnitve odloka o izvajanju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo.

Prihodnji teden seja občinskega sveta

Epidemija covida-19 je posegla tudi v občinske proračune, ki 
so se v marsikateri občini, tudi radovljiški, znižali, povišali 
pa so se odhodki. Na Občini Radovljica kljub temu pričaku-
jejo, da zaradi koronavirusne bolezni celotni proračunski 
odhodki ne bodo višji od načrtovanih. "Spremembe smo 
sicer že upoštevali pri pripravi rebalansa proračuna konec 
maja letos," pojasnjujejo na občinski upravi. "Dodatna sred-
stva smo namenili za nakup zaščitne opreme in druge z 
epidemijo povezane ukrepe, vendar so po drugi strani nižji 
odhodki npr. za mednarodno sodelovanje." Na prihodkovni 
strani pričakujejo znižanje prilivov iz naslova turistične tak-
se – s 350 tisoč na 150 tisoč evrov, manj koncesijske dajatve 
od iger na srečo – s 155 tisoč na 100 tisoč evrov, za približno 
dvajset tisoč evrov manj pa tudi od najemnin poslovnih pro-
storov, ki so bili oproščeni plačila najemnine v času, ko niso 
smeli obratovati.

Zaradi epidemije nižji proračunski prihodki
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Občinske novice

Marjana Ahačič

Člani krajevnega odbora 
Zveze borcev za vrednote 
NOB so prejšnji petek polo-
žili venec na grobnico, v 
kateri so pokopani partizani, 
ki so z narodnim herojem 
Jožetom Gregorčičem sep-
tembra 1942 padli na Lipni-
ški planini ter ob različnem 
času drugod po Jelovici. Tra-
dicionalne spominske slove-
snosti zaradi razmer, pove-
zanih s covidom-19, letos 
niso pripravili, so pa obnovi-
li spominsko ploščo na Sav-
nikovi vili ob vhodu v staro 
mestno jedro.
Kot navajajo v krajevnem 
odboru Združenja borcev 
za vrednote NOB Radovlji-
ca, plošča spominja na sre-
čanje med partizani in 
domačini 9. maja 1945 ter 
na tri partizane prvega in 
drugega bataljona Kokrške-
ga odreda, ki so naslednje 
jutro umrli v bližini želez-
niške postaje. 
V združenju sicer pojasnju-
jejo, da o dogajanju, na kate-
ro spominja obeležje, ne 
obstaja veliko pisnih virov, 
prav tako se deloma razliku-
jejo pričevanja o tem, kaj 
natančno se je dogajalo v 
dneh, na katere spominja 
obeležje. "Kokrški odred je 
4. maja 1945 iz begunjskih 
zaporov rešil 623 jetnikov. 
Večji del odreda je nato 

odšel v boj na Koroško, del 
pa je ostal v Poljčah. Prvi 
partizani so prišli v Radovlji-
co 9. maja zvečer. Naslednje 
jutro, v četrtek, je šla patrulja 
sedmih borcev čez železniš-
ki nadvoz proti Savi. V bliži-
ni nekdanje klavnice so se 
obrnili. Medtem je v Radov-
ljico pripeljal vlak sovražni-
kovih vojakov. Že pred tem 
dnem se je transport nem-
ških vojakov na postaji pre-
dal brez boja, zato so borci 
mislili, da bo tudi tokrat 
tako. Nemci in vlasovci pa so 
začeli streljati. V bližini nad-
voza je bil smrtno zadet 
Milan Beltram, pred hišo 
mizarja Franca Zupana pa 
Ferdinand Udir. Ivan Dolar 
se je na dvorišču Zupanove 
hiše skril za deske. Vlasovci 
so mu prišli po železniški 
progi za hrbet in vrgli nanj 
bombo. Dolar se je dvignil, 
skočil z dvorišča na cesto in 
obležal v bližini," povzemajo 
dogajanje po različnih virih.
Kdo so bili zadnji padli par-
tizani, že po kapitulaciji 
Nemčije, na Gorenjskem? 
Milan Beltram, letnik 1906, 
je bil doma z Vogrskega pri 
Gorici. Leta 1926 je odšel v 
Jugoslavijo in absolviral na 
konservatoriju za glasbo v 
Ljubljani. Vodil je več pev-
skih zborov. Od začetka 
okupacije je bil aktiven član 
Osvobodilne fronte. Padel je 
po treh letih partizanstva. 

Ferdinand Udir, rojen leta 
1915 v Kamni Gorici, se je 
izučil za mizarja. Kmalu po 
letu 1941 je odšel na Koroš-
ko, od koder je bil premeš-
čen v taborišče na Ljubelju. 
V Kokrški odred je vstopil 2. 
maja 1945 ter tako sodeloval 
pri zaključnih bojih za 
Begunje in osvoboditvi 
zapornikov. Tudi Ivan 
Dolar, rojen leta 1921 v Zab-
reznici, je bil mizar. Junija 
1942 je odšel v partizansko 
enoto pod Stolom. V istem 
letu so ga Nemci ujeli in 
odpeljali v internacijo. V 
začetku maja leta 1945 je 

pobegnil. V odred je prišel 5. 
maja. 
Spominsko ploščo je leta 
1955 odkril mestni odbor 
Zveze borcev NOV Radov-
ljica, še navajajo v krajev-
nem odboru Zveze borcev 
za vrednote NOB Radovlji-
ca. "Izdelal jo je radovljiški 
kamnosek Alojz Vurnik. Z 
leti jo je načel čas, črke so 
bile skoraj zabrisane. Ploš-
čo je kamnosek Grega Šajn 
iz Kranja obnovil s soglas-
jem Zavoda za kulturno 
dediščino Kranj in lastnika 
stavbe Staneta Krainerja, ki 
se mu za to zahvaljujemo."

Letos le venec na 
grobnico padlih borcev
Obnovili so spominsko ploščo na Savnikovi vili, na grobnico, v kateri so pokopani partizani, ki so z 
narodnim herojem Jožetom Gregorčičem padli na Lipniški planini, pa so položili venec.

Venec sta k spomeniku položila Boris Praprotnik in Slavica 
Soršak.

Marjana Ahačič

Skupščina Zbornice zdravs-
tvene in babiške nege Slove-
nije – Zveze strokovnih druš-
tev medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Slo-
venije (Zbornica – Zveza) je 
sredi meseca potrdila, da bo 
funkcijo predsednice tudi v 
mandatnem obdobju 2020–
2024 opravljala dosedanja 
predsednica Radovljičanka 
Monika Ažman. Gre za stro-
kovno združenje, ki združu-
je več kot 16 tisoč medicin-
skih sester, babic in zdravs-
tvenih tehnikov, povezanih v 
enajst regijskih društev in 32 
strokovnih sekcij.
"Medicinske sestre, babice 
in tehniki zdravstvene nege 
smo zagovorniki pacientov 
in njihovih pravic. In to 
bomo tudi v prihodnje. Še 
naprej si bom prizadevala za 
razvoj avtonomne stroke 
zdravstvene in babiške nege 
v skrbi za dobrobit pacien-
tov – za njihovo varno in 
kakovostno zdravstveno 
nego – ter ščitila in zastopa-
la poklicne in strokovne 
interese članov Zbornice – 
Zveze," je povedala Monika 
Ažman, ki je kot predsedni-
ca organizacijo vodila že v 
dosedanjem štiriletnem 
mandatu, pred tem pa je 

bila osem let njena izvršna 
direktorica.
"Prednostna naloga na ravni 
države je zadržati obstoječ 
kader, obenem pa pritegniti 
mlade, da se bodo tudi v pri-
hodnje odločali za ta poklic 
in da ga bodo opravljali 
doma, ne pa odhajali na 
delo v tujino," je poudarila 
Ažmanova, ki ima sicer na 
področju zdravstvene nege 
več kot tridesetletne izkuš-
nje, od tega je več kot dvaj-
set let delala kot medicinska 
sestra v različnih kliničnih 
okoljih in poučevala na sred-
nji zdravstveni šoli. Monika 
Ažman je sicer že tretji 
mandat kot predstavnica 
Liste Cirila Globočnika tudi 
članica občinskega sveta 
Občine Radovljica.

Monika Ažman bo 
še vodila zbornico
Radovljičanka Monika Ažman bo tudi v 
naslednjem mandatu vodila Zbornico 
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Monika Ažman 

Bližamo se polovici svetniške-
ga mandata, ob tem pa sem 
kot svetnik s pobudami 
občank in občanov dosegel kar 
nekaj pomembnih sprememb 
in projektov, ki so občanom 
izboljšali njihov vsakdan. 
Moje pobude so bile vedno 
podane na pobudo občanov, s 
katerimi se redno usklajujem 
in so v moje delo in zavzema-
nja vedno vpleteni. Za razliko 
od delovanja na lastno pest se 
je ta način dela za občanke in 
občane izkazal kot najuspeš-
nejši, saj so ravno te pobude 
največkrat padle na plodna 
tla in me postavile med svetni-
ke z največ sprejetimi in izve-
denimi pobudami, ki so obe-
nem tudi finančno med najve-
čjimi, prav tako pa je s tem 
načinom dela med najuspeš-
nejšimi tudi naša svetniška 
skupina. Vse, kar šteje, pa je 
to, da smo našim občankam 
in občanom izpolnili določe-
na pričakovanja.
Za to uspešnost pa seveda 
nisem zaslužen samo jaz, saj 
so mi pri pobudah, zavzema-
njih in samem delu pomagali 
tudi nekateri posamezniki, 
kar je tudi povod za mojo 
zahvalo. 

Zahvala Najprej bi se zahvalil županu 
Cirilu Globočniku ter občinski 
upravi in zaposlenim, ki so v 
največji meri prispevali k 
uspešnim realizacijam mojih 
pobud in zavzemanj. Hvala 
mojemu sovaščanu Danilu 
Dorniku, ki me je takoj po 
izvolitvi prvi pahnil na delo s 
pobudami in predlogi. Zahva-
ljujem se lokalni novinarki in 
urednici Deželnih novic Mar-
jani Ahačič, ki mi je vedno 
nudila pomoč pri obveščanju 
lokalnih prebivalcev o mojem 
delu in o pomembnih infor-
macijah za občane. Posebna 
zahvala pa gre Gregorju Rem-
cu, ki mi kot zaposleni na 
komunali vedno nudi pomoč 
pri reševanju lokalnih proble-
matik, kot kolega pa mi poda 
tudi marsikateri nasvet, ki mi 
pomaga pri delu in rešuje 
težave naših prebivalcev.
Hvala tudi občinski organiza-
ciji SD Radovljica ter seveda 
vsem občankam in občanom 
za spodbudo in podporo pri 
mojem delovanju v lokalni 
skupnosti.
V dobrobit naše občine bom po 
najboljših močeh deloval tudi 
v prihodnje.
Lep pozdrav!

Nejc Kliček, 
svetnik OS Radovljica

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je državi 
predlagala, da v stavbi nek-
danjega Doma Matevža Lan-
gusa v Kamni Gorici uredi 
nov dom starostnikov. Kot je 
pojasnil župan Ciril Globoč-
nik, bi občina zanj zagotovi-
la stavbo in okoli tri tisoč 
kvadratnih metrov velik pro-
stor, država, ki je tudi usta-
novitelj domov za starejše, 
pa bi bila investitor izgrad-
nje doma.
Kot upa župan Globočnik, 
bo država glede na trenutne 
razmere, v katerih na dom 
čaka več kot deset tisoč Slo-
vencev, novega pa niso zgra-
dili že 15 let, preučila ponu-
jeno možnost in bo za pro-
jekt zainteresirana.

Kamna Gorica je, tako je pre-
pričan župan, čudovita loka-
cija, država pa prav za dejav-
nost varstva starejših name-
nja dodatna sredstva. Po 

drugi strani bi bili v Kamni 
Gorici veseli obnove že nekaj 
let praznega objekta na robu 
vasi. Gre za stavbo, ki jo je od 
fužinarske družine Toman 

leta 1929 kupila Ljubljanska 
mestna občina in v njej ure-
dila Penzion Jelovica, ki je 
deloval do druge svetovne 
vojne. Enonadstropno zgrad-
bo z mansardo je upravljala 
bolniška blagajna ljubljan-
skih mestnih nameščencev. 
Počitniški dom s sobami, 
kuhinjo in restavracijo je v 
poletnem času gostil usluž-
bence z družinami in koloni-
je njihovih otrok, v enem od 
glasil Vigenjc piše Kaja 
Beton. "Da bi skrajšal pot 
letoviščarjem z radovljiške 
železniške postaje v Kamno 
Gorico, je dr. Riko Fux prido-
bil denar za brv čez reko 
Savo, ki je ločevala kraja. 
Odprtje brvi je bilo leta 1932, 
brv pa je zelo skrajšala pot 
tudi domačinom, predvsem 
šolarjem in delavcem."
Stavba je bila po vojni preu-
rejena v Prehodni mladinski 
dom, kasneje je bil v njej 
zavod Dom Matevža Langu-
sa, iz katerega so se leta 
1991 izselili uporabniki 
današnjega Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo 
Radovljica. Vse od takrat 
stavba v središču Kamne 
Gorice nezadržno propada.

Državi ponudili prostor 
za dom starejših
Občina Radovljica je državi ponudila stavbo in zemljišče nekdanjega Doma 
Matevža Langusa, da bi v njej uredili dom starejših občanov.

V stavbi nekdanjega Doma Matevža Langusa bi lahko 
uredili nov dom za starejše. / Foto: Tina Dokl
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PREDNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE PANASONIC AQUAREA:

- deluje tudi, ko se zunanja temperatura spusti pod -28°C
- konstantna zmogljivost do -20°C
- prostorsko varčna: 1800x598x717 (VxŠxG)
- nižji stroški vgradnje
-  cevna napeljava na dnu enote ALL IN ONE  

(preprosta vgradnja)
- preprosta nastavitev daljinskega upravljalnika
- enostavnejša vgradnja in vzdrževanje
- 1-fazna in 3-fazna

5 LETNA GARANCIJA NA OPRAVLJENE STORITVE

NOVO! PRODAJA IN MONTAŽA  
VRHUNSKIH TOPLOTNIH ČRPALK Panasonic AQUAREA 
za ogrevanje prostorov in sanitarne vode!

       P.E. PLINSTAL, TRGOVINE IN INŠTALACIJE    
                                              Industrijska 1a, Jesenice
                                  T: 04 581 02 00,  M: 051 308 934

I: www.enos.si, E: peter.simnic@enos.si

Odprto: 
7.00–17.30, 

sobota 
7.00–12.00.

OGREVANJE – VODOVODNE INŠTALACIJE – 
SVETOVANJE – PROJEKTIRANJE – IZVEDBA – TRGOVINA

Z VAMI  
VEČ KOT 

25  
LET

www.enos.si

Enos d.d., Jesenice, je pod-
jetje z več kot 25 letno tradi-
cijo in izkušnjami s področja 
energetskih storitev in reši-
tev. V podjetju zagovarjajo 
tehnološko nevtralnost in 
niso odvisni od posamezne-
ga proizvajalca opreme in v 
vsakem trenutku svojim 
strankam zagotavljajo najbo-
ljšo razpoložljivo tehnologijo 
in opremo. Celovite energet-
ske rešitve individualno prila-
godijo vsakemu objektu in 
tako zagotovijo najboljšo 
ekonomsko in   okoljsko učin-
kovitost za uporabnika. Last-
ni monterji in serviserji ogre-
valnih naprav so ključ za hitro 
montažo ter varčno in zanes-
ljivo delovanje. 
Toplotne črpalke za ogre-
vanje priporočamo vsem, ki 
si želijo nižjih stroškov ogre-

vanja in topel dom. Toplotne 
črpalke izkoriščajo toploto iz 
okolja (iz zemlje, zraka ali 
podtalne vode), ki se pretvo-
ri v energijo za ogrevanje 
vaše hiše. Najbolj priljublje-
ne so  toplotne črpalke zrak 
–voda. Uporabnike prepriča-
jo z  odličnim  izkoristkom, 
privlačno ceno ter hitro in 
enostavno montažo.
PANASONIC na področju 
toplotnih črpalk AQUAREA 
predstavlja novo H Gene-
racjo, ki se ponaša s prenov-
ljenim upravljalnikom in šir-
šo uporabnostjo. Ponudba 
moči sega od 3 do 16 kW in 
visokim količnikom učinko-
vitosti, COP = 4,84. Posebna 
serija toplotnih črpalk AQU-
AREA je model T-CAP, ki 
zagotavlja 100 % kapaciteto 
do -20°C. Omenjeni sistemi 

so enostavni za montažo in 
so združljivi tudi z grelniki 
drugih proizvajalcev. Najele-
gantnejša rešitev za novo-
gradnje je nedvomno serija 
»All in One«, ki združuje not-
ranjo enoto z grelnikom.
V tem razredu Panasonic 
dokazuje, da spada med 
vodilne proizvajalce na sve-
tu. V prodajnem programu 
so tudi naprave naprave z 
najnovejšim plinom R32. 
Plin R32 ima v primerjavi s 
plinoma R407C in R410A 
zelo majhen učinek na tanj-
šanje ozonskega plašča in 
globalno segrevanje. V skla-
du z evropskimi državami, ki 
si prizadevajo za varovanje 
in ohranjanje okolja, si Pana-
sonic kot proizvajalec elek-
tronskih izdelkov aktivno 
prizadeva za uresničevanje 

programa za zaščito ozon-
skega plašča in preprečeva-
nje globalnega segrevanja.
Ob montaži za vas uredimo 
dokumentacijo za pridobi-
tev nepovratnih sredstev s 
strani EKO SKLADA. 
Za vsa vprašanja in nasvete 
smo dosegljivi na:

Cesta železarjev 8,  
4270 Jesenice
M: 051 308 934
W: www.enos.si
E: peter.simnic@enos.si

Tradicija in izkušnje

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske tudi za letošnjo 
jesen pripravlja niz brezpla-
čnih kuharskih delavnic v 
okviru projekta Kuham 
DOMAče. "Namen delavnic 
je izmenjava kuharskih 
znanj, praks in izkušenj o 
jedeh, ki so se nekoč pripra-
vljale in uživale na podežel-
ju. V Letos bomo ta znanja 
širili v sodelovanju z Druš-
tvom žensk z Dežele občine 
Radovljica," je povedal 
Ambrož Černe, ki na razvoj-
ni agenciji vodi projekt. 
Pripravljajo pet delavnic. 
Prva bo že to nedeljo na 
Ekološki kmetiji Porta na 
Ovsišah, kjer bodo ob dnevu 
odprtih vrat kmetije priprav-
ljali ješprenj in pekli kruh. 
Zaradi izjemnega zaniman-
ja so mesta na delavnici že 
zapolnjena, so sporočili z 

razvojne agencije. Do 
decembra se bodo zvrstile 
še štiri delavnice. V četrtek, 
15. oktobra, bodo v kultur-
nem domu v Ljubnem pri-
pravljali goveji jezik s hre-
nom in pražen krompir, 12. 
novembra bo delavnica spet 
na kmetiji Porta na Ovsišah, 
tokrat bodo pripravljali 
ovseno kašo s češpljami, sle-
di delavnica priprave godlje 
in ocvirkovke 4. decembra 
na izletniški kmetiji Globo-
čnik v Globokem ter 17. 
decembra še delavnica prip-
rave potic v kulturnem 
domu v Ljubnem.
Več informacij bo pred vsa-
ko delavnico dostopnih na 
e-naslovu ambroz.cerne@
ragor.si, tel. št. 04 581 34 15 
ter na spletni strani in profi-
lu na Facebooku Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske. 

Zaradi prilagajanja trenut-
nim zdravstvenim razme-
ram bo število udeležencev 
omejeno. Prijave so obvez-

ne. Udeležba na delavnicah 
je v celoti brezplačna, saj 
projekt v celoti financira 
Občina Radovljica.

Delavnice Kuham DOMAče
Marjana Ahačič

V okviru projekta so bile 
urejene dotrajane rake na 
desnem bregu Kroparice, od 
tako imenovanega Koruzne-
ga mosta do konca trga pred 
Gostilno Pr' Kovač, na novo 
tlakovan je bil trg pred gos-
tilno. Z obnovo trga kot jav-
ne površine, pretežno name-
njene pešcem, se zaključuje 
tudi občinski program 
Evropskega tedna mobilno-
sti, so poudarili na radovlji-
ški občinski upravi.

Ob Korparici sicer lahko vidi-
mo kamnite pragove, vodne 
zapornice in rake vse od 
Bajerja na začetku vaškega 
jedra pa do zgornjega konca 
naselja. Za vigenjcem Vice 
in pred delavnico UKO se v 
vodni raki še vedno vrti lese-
no kolo. Ohranjen sistem 
vodnih rak z zapornicami in 
bajerjem priča o pomenu in 
uporabi vodne moči za proiz-
vodnjo energije, potrebne za 
kovanje. Kot je povedala Saša 
Rošker s kranjske območne 
enote Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dedišči-
ne, gre za ostanke pomem-
bnejše tehnične dediščine na 
Gorenjskem.
Kot je povedal župan Ciril 
Globočnik, občina v nasled-
njem proračunskem obdob-
ju za Kropo načrtuje še pri-
pravo dokumentacije za ure-
ditev pločnika pri Koruz-
nem mostu na levem bregu 
Kroparice in okolice kultur-
nega doma. Ob tem pa je še 
poudaril, da pri obnovi veči-
noma spomeniško zaščitene 
Krope občina pričakuje 
finančno pomoč države, saj 
je v vsem zadnjem desetlet-
ju niso bili deležni. Opozoril 

je tudi na prepotrebno obno-
vo Klinarjeve hiše, v kateri je 
Kovaški muzej. Občina že 
ima izdelan idejni projekt 
obnove, sledili bodo postop-
ki pridobivanja gradbenega 
dovoljenja. "Upam, da bomo 
v prihodnjih petih letih, ko 
bo uveljavljen t. i. kulturni 
evro, lahko dobili tudi sred-
stva za sanacijo Klinarjeve 
hiše, ki je ocenjena na 1,5 
milijona evrov."
V projektu Arhitektura 
gorenjskih vasi sodelujejo 
BSC Kranj, občine Bled, 

Bohinj, Kranjska Gora, 
Naklo in Radovljica, Razvoj-
na agencija Zgornje Gorenj-
ske, Zavod za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije – 
Območna enota Kranj ter 
Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj. Skupna vre-
dnost projekta Arhitektura 
gorenjskih vasi je 211 tisoč 
evrov, od tega Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeže-
lja prispeva 160 tisoč evrov. 
V občini Radovljica bo poleg 
sanacije rak v Kropi izdelana 
še tipološka študija arhitek-
ture naselij Dobrave, Zaloše 
in Ovsiše. Strokovnjaki, ki se 
ukvarjajo s prostorom, bodo 
na osnovi izhodišč prebival-
cev in analiz predlagali 
možen prostorski razvoj vasi, 
predvsem ureditve osrednjih 
prostorov v vasi. Predlogi 
bodo konec oktobra predstav-
ljeni domačinom na delavni-
cah ter na razstavi na pros-
tem. Pridobiti želijo predloge 
in pripombe prebivalcev, da 
bodo lahko skupaj oblikovali 
rešitve, ki bodo vasem koris-
tile, prebivalcem omogočale 
višjo raven kakovosti življen-
ja, obiskovalcem pa spodbu-
dile zanimanje zanje. 

Končana obnova 
rak v Kropi

Zdravstveni dom Radovljica za konec meseca spet priprav-
lja tradicionalni jesenski test hoje. Testiranje bo v soboto, 
26. septembra, ter teden dni za tem, v soboto, 3. oktobra, od 
7.30 do 9. ure pred Zdravstvenim domom Radovljica; trasa 
je speljana okoli Oble gorice. "Preizkus hoje na dva kilome-
tra je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na kate-
rem s pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmorete, da pri tem 
ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmog-
ljivost in vam na podlagi rezultatov svetujemo ustrezno 
telesno dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo," poja-
snjujejo zdravstveni delavci. "Test lahko opravite večkrat – 
priporočljivo vsakih šest mesecev – in tako sledite izboljša-
nju svoje telesne zmogljivosti." Udeležba je brezplačna, 
udeleženci naj bodo športno oblečeni in obuti. Če bo deže-
valo, test odpade, za rezervacijo udeležbe pa je potrebna 
predhodna prijava na telefon: 030 719 556 ali na elektronski 
naslov zdravstvenavzgoja@zd-radovljica.si.

V soboto spet test hoje

Namen delavnic je izmenjava kuharskih znanj, praks in 
izkušenj o jedeh, ki so se nekoč pripravljale in uživale na 
podeželju.
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Zdravje

Urša Peternel

Na NIJZ vsako leto pripravi-
jo statistične podatke o zdra-
vju v 212 slovenskih obči-
nah. Kot pravijo, se na ta 
način občine lahko primer-
jajo z drugimi občinami, 
vendar ne z namenom tek-
movanja, temveč zato, da 
vsaka občina prepozna izzi-
ve in svojo vlogo tudi na 
področju varovanja, ohran-
janja in krepitve zdravja. 
In kakšno je zdravje v radov-
ljiški občini? Kot izhaja iz 
podatkov publikacije Zdrav-
je v občini 2020, je Občina 
Radovljica povprečno razvi-
ta slovenska občina z indek-
som razvitosti 1,09, ki jo 
znotraj regije občino uvršča 
na enajsto mesto med 18 
gorenjskimi občinami. 
Občina odstopa od sloven-
skega povprečja z nižjim 
deležem prebivalcev, starih 
osemdeset ali več let, z niz-
kim deležem najmanj izob-

raženih prebivalcev ter z 
višjo stopnjo delovne aktiv-
nosti. V 16 od 35 spremlja-
nih kazalnikov, s katerimi 
so ocenjevali zdravje prebi-
valcev slovenskih občin, se 
statistično značilno razliku-
je od povprečja preostale 
Slovenije.

Ugodnejše stanje v primer-
javi s povprečjem preostale 
Slovenije ima občina v 
osmih kazalnikih. Ima manj 
odraslih s samo osnovnošol-
sko izobrazbo, ima višjo sto-
pnjo delovne aktivnosti, 

nižji delež čezmerno pre-
hranjenih otrok (teh je 22,1 
odstotka, slovensko povpre-
čje je 24,5 odstotka) ter bolj-
šo odzivnost v programa 
Svit in Zora. Ima nekaj nižjo 
povprečno bolniško odsot-
nost, ki znaša 15,8 dneva, 
medtem ko je slovensko 

povprečje 16,4 dneva. Manj 
je astme pri otrocih in mla-
dostnikih, nižja pa je tudi 
umrljivost zaradi bolezni 
srca in ožilja.
Slabše stanje v primerjavi s 
povprečjem preostale Slove-

nije pa kaže občina v treh 
kazalnikih, in sicer je več 
poškodovanih v transport-
nih nezgodah, višji je delež 
uporabnikov marihuane in 
več je bolezni, ki so neposre-
dno pripisljive alkoholu.
V občini je tudi več prejem-
nikov zdravil za sladkorno 
bolezen in povišan krvni 
tlak, kot je slovensko pov-
prečje, več pa je tudi novih 
primerov malignega mela-
noma, in sicer 48 na sto 
tisoč prebivalcev (slovensko 
povprečje je 26).
Kot še ugotavljajo v publi-
kaciji, je v občini zaznati 
ugoden trend, kar se tiče 
prirasta prebivalstva, teles-
nega fitnesa otrok, promet-
nih nesreč z alkoholizirani-
mi povzročitelji, splošne 
umrljivosti ,  neugoden 
trend pa je na področju bol-
nišničnih zdravljenj zaradi 
srčne kapi, novih primerov 
raka in uporabe pomoči na 
domu.

Zdravje v občini
Radovljiška občina ima glede na slovensko povprečje manj čezmerno prehranjenih otrok, manj 
bolniških odsotnosti in manjšo umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Ima pa večji delež uporabnikov 
marihuane in več bolezni, ki jih lahko neposredno pripišemo alkoholu.

V radovljiški občini je delež uporabnikov, ki so 
poskusili marihuano (starih od 15 do 64 let) višji 
od slovenskega povprečja in znaša 24,3 odstotka 
(slovensko povprečje je 20,7 odstotka). Občina 
po tem kazalniku sodi med najbolj obremenjene 
gorenjske občine, zaostaja le za Jesenicami in 
Preddvorom.

V prejšnji številki Deželnih novic je bil objavljen zapis v spo-
min nedavno preminuli radovljiški pediatrinji. Na željo svoj-
cev pokojne zdravnice obveščamo, da je bil zapis objavljen 
brez predhodne vednosti in privolitve obeh hčera. Svojcem 
in bralcem se opravičujemo tudi za napačno navedbo ime-
na, pravilno se glasi Magdalena Rous Medvešček.

Pojasnilo

Marjana Ahačič

Pri manjšem številu poža-
rov gre zasluga predvsem 
preventivnim ukrepom in 
bistveno sodobnejši opremi 
v stanovanjskih enotah. Ko 
pride do požara, so pa več-
krat zelo veliki, včasih tudi 
katastrofalni. Povečuje se 
število požarov v gospodar-
skih poslopjih in industriji, 
takšnih, kot je bil nedavni 
požar v skladišču tekstilnega 
podjetja v središču mesta, 
pojasnjujejo.
Sicer pa so bili zelo aktivni 
tudi v času epidemije covi-
da-19. "Med epidemijo smo 
se organizirali in naredili 
dve dežurni ekipi, ki sta bili 
pripravljeni za posredovan-
je, vendar pa smo delovanje 
ločili. Da so bili ljudje doma 
in da so zelo pazili, kaj poč-
nejo, se je zelo poznalo, tako 
da smo imeli v tem času 
izredno malo posredovanj. 
Svoje delo in pripravljenost 
smo zato usmerili v preven-
tivno dejavnost z ozavešča-
njem ljudi o ukrepih," je 
pojasnil predsednik Peter 
Podlesnik. 
Sicer pa letošnje aktivnosti 
ob drugem delu prilagajajo 
predvsem nakupu novega 
vozila. "Tako smo začeli pri-
prave na novo gasilsko cis-
terno pa tudi notranjo obno-

vo garaže, kjer ravnokar 
zaključujemo prenovo elek-
trične inštalacije, obnovo 
barvnih oblog in drugih 
potrebnih obnov." 
Načrtujejo tudi aktivnosti za 
oktober, mesec požarne var-
nosti. Kot vsako leto bodo 
skušali pripraviti Dan varno-
sti, prireditev, na kateri se 
predstavijo službe zaščite in 
reševanja, in če bodo razme-
re dopuščale, bodo 17. okto-
bra ob omejenem številu 
obiskovalcev izvedli sloves-
nost ob prevzemu nove 
gasilske cisterne s srečan-
jem gasilskih vozil Scania. 
"Svečani prevzem je 
pomemben za vsako druš-
tvo, predvsem kadar gre za 
nakup tako velikega tovor-
njaka. Kljub vsemu se tako 
vozilo kupuje vsakih 15 do 
20 let. Nova pridobitev je 
zelo pomembna za celo 
občino Radovljica, saj bo 
imela največjo zalogo vode, 
kar pet tisoč litrov, in je pri 
gašenju kateregakoli objekta 
v naši občini izrednega 
pomena. Ravno potreba po 
zadostni količini vode in 
penilnega sredstva se je 
izkazala tudi na nedavni 
intervenciji, kjer je zagorelo 
v skladišču podjetja Sporti-
na. Na srečo so nam na 
pomoč priskočila tudi druga 
gasilska društva v naši zvezi, 

enota gasilsko-reševalne slu-
žbe z Jesenic ter PGD Bled, 
ki je priskočilo na pomoč iz 
sosednje občine. Ob tej pri-
ložnosti se vsem še enkrat iz 
srca zahvaljujemo," poudar-
jajo radovljiški gasilci.
Akcija zbiranja sredstev, ki 
jih potrebujejo, da bodo lah-
ko zaključili nakup vse pot-
rebne opreme za nov tovor-
njak, še poteka. Ocenjujejo, 
ta jim trenutno manjka še 
okoli dvajset tisoč evrov.
Veseli so, da jim s prostovo-
ljnimi prispevki pomagajo 
krajani, posebej so se potru-
dili tudi gostinci. Doživeli so 
tudi nekaj res lepih presene-
čenj, na primer prispevek, 

ki je za novo vozilo prišel iz 
daljne Norveške. 
Je pa res, pravijo, da so pri-
čakovali večji odziv podjetij. 
"Kupujemo vozilo, namen-
jeno večjim požarom, in 
vozilo, ki ga potrebujemo na 
vsaki intervenciji, predvsem 
pa pri požarih v gospodar-
skih družbah oziroma pod-
jetjih. Zavedamo se, da je 
čas koronakrize prinesel 
težke tudi za gospodarstvo, 
vendar smo prepričani, da 
lahko stopimo skupaj in 
zberemo še ta potrebna 
sredstva ter zaključimo 
nakup novega in dobro 
opremljenega gasilskega 
tovornjaka."

Še zbirajo za novo vozilo
Radovljiški gasilci so v letošnjem letu opravili podobno število intervencij kot običajno v tem obdobju, 
vendar pa je v zadnjih letih bistveno več tehničnih posredovanj in manj požarov. Zelo aktivni so bili 
tudi med epidemijo covida-19. V zadnjem obdobju številne aktivnosti za zbiranje denarja za novo 
cisterno.

Peter Podlesnik, predsednik PGD Radovljica

V sprejemni pisarni Občine Radovljica so postavili merilnik 
temperature. Kot pojasnjujejo na občinski upravi, je name-
njen tako zaposlenim kot strankam občine. Gre za previd-
nostni ukrep za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusno 
boleznijo.

Na občini merilnik temperature

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta 
CLLD Semenjalnica vabi na predavanje dr. Maje Kolar z 
naslovom Veš, kaj ješ? Predavateljica bo osvetlila temeljne 
razlike med načini, na katere je pridelana naša hrana. Preda-
vanje bo v petek, 25. septembra 2020, ob 18. uri v Čebelar-
skem centru Gorenjske v Lescah. Prijave sprejemajo na 
e-naslovu nina.kobal@ragor.si ali tel. št. 04 581 34 02.

Predavanje Veš, kaj ješ?

Zdravo hrano pod vodstvom dr. Maje Kolar pridelujejo tudi 
na biodinamičnem vrtu pri radovljiški osnovni šoli.
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Občina Radovljica je letos 
med 16. in 22. septembrom 
sodelovala v aktivnostih 
Evropskega tedna mobilno-
sti, ki je tokrat pod sloga-
nom Izberi čistejši način 
prevoza! spodbujal posame-
znike in organizacije k akti-
vnejši uporabi hoje, kolesa 
ali javnega prevoza z name-
nom zmanjševanja cestnega 
motornega prometa. Motor-
ni promet je namreč v Slo-

veniji največji onesnaževa-
lec okolja, saj prispeva naj-
večji delež toplogrednih pli-
nov. 
Prejšnjo sredo so tako za 
začetek Evropskega tedna 
mobilnosti pripravili tradici-
onalni, že 17. kolesarski 
izlet, tokrat organiziran v 
dveh skupinah. Na nekaj več 
kot dvanajst kilometrov dol-
go krožno pot, ki je vodila 
mimo petih novih postaj za 
izposojo koles v Radovljici, 
Lescah in Begunjah, se je 

letos odpravilo okoli petde-
set kolesarjev. Po vrnitvi so 
si lahko ogledali biodinami-
čni učni vrt in se okrepčali z 
napitki in jedmi, pripravlje-
nimi iz pridelkov z vrta, ki 
zaključuje že svojo sedmo 
sezono.
Radovljičani in Leščani so v 
prejšnjem in polovici tega 
tedna spet lahko uporabljali 
brezplačen mestni avtobus; 
skrajni točki krožne linije 
sta bili križišče med Langu-

sovo in Ljubljansko ulico v 
Radovljici ter Trgovsko-na-
kupovalni center v Lescah, 
med njima pa je bilo organi-
ziranih še 17 postajališč, na 
katerih so avtobusi vozili 
med deveto zjutraj in sed-
mo zvečer. Krožni mestni 
potniški promet je bil tudi 
letos lepo sprejet, povedo na 
občinski upravi.
Številne aktivnosti so ob 
Evropskem tednu mobilno-
sti pripravili tudi na osnov-

nih ter srednjih šolah in 
vrtcih. S tako imenovanim 
pešbusom so se učenci v 
šolo odpravili peš v organi-
ziranih skupinah po domiš-
ljeno začrtanih poteh in po 
stalnem urniku. Organizi-
rali ga v OŠ F. S. Finžgarja 
Lesce in OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica. V OŠ A. T. Linharta 
Radovljica so tako kot v pre-
teklih letih nadaljevali akci-
jo Aktivno v šolo, v okviru 
katere so učitelji otroke 

počakali na dogovorjenih 
lokacijah v Radovljici in 
Vrbnjah ter jih pospremijo 
v šolo. OŠ Antona Janše 
Radovljica pa je bila tudi 
letos vključena v projekt 
Gremo peš s kokoško Rozi. 
V Evropskem tednu mobil-
nosti so se otroci skupaj z 
učitelji in ob podpori star-
šev trudili v šolo prihajati na 
trajnostni način ter se na 
tak način gibati tudi v popol-
danskem času.

Peš, s kolesom ali z avtobusom
V okviru Evropskega tedna mobilnosti je po Radovljici in Lescah spet vozil mestni avtobus. Tudi letos so organizirali kolesarski izlet in zaključek sezone 
na biodinamičnem vrtu, tokrat pa tudi predstavitve sistema izposoje koles.

Letos so se kolesarji, med katerimi je bil tudi župan Ciril 
Globočnik, na izlet odpravili v dveh skupinah.

Po ulicah Radovljice in Lesc je na krožni trasi spet vozil 
brezplačen mestni avtobus. / Foto: Gorazd Kavčič

Številne aktivnosti za promoviranje hoje in kolesarjenja, 
med njimi tako imenovani pešbus, so pripravili tudi po 
osnovnih šolah in vrtcih.

1. stran
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Dediščina

Maj Juvanec,  
Aleša Mrak Kovačič, 
Borut Juvanec

Sodobna arhitektura mora 
upoštevati vse znanstvene in 
strokovne dosežke današnje-
ga časa, a temelji na tradiciji, 
na delu naših prednikov. Z 
ne preveč poenostavljanja 
lahko trdimo, da predstavlja 
v prostoru kvaliteto, ki jo 
moramo prepoznati, razu-
meti (proučevati) in nadgra-
diti za današnje potrebe in za 
današnje življenje. Prav to je 
namen projekta Arhitektura 
gorenjskih vasi, ki ga skupaj 
s partnerji vodi Občina Rado-
vljica, s poudarkom na treh 
vaseh – Dobravah, Ovsišah 
in Zalošah.
S spoštljivim ravnanjem z 
dediščino in usmerjanjem 
vasi v trajnostni razvoj v dob-
robit sedanjih potreb nas, 
prebivalcev, bomo analizirali 
tipologijo in prostorski raz-
voj omenjenih vasi in na tej 
osnovi pripravili predloge 
prihodnjih prostorskih ure-
ditev javnih prostorov.
O razvoju vasi največ izvemo 
s starih zemljevidov, zaradi 
natančnosti je zelo uporaben 
Franciscejski kataster, ki so 
ga v letih 1826 in 1827 izdela-
li za Gorenjsko. Kataster 
poleg parcelnih mej prikazu-
je in opisuje tudi posamezne 
stavbe ter krajino. Starejši 
zemljevidi so manj natančni, 

drugi pisni viri pa so redki in 
slabše raziskani. Od omenje-
nega katastra naprej lahko 
verodostojneje rekonstruira-
mo prostorski razvoj vasi. 
Dostopnost fotografij s konca 
19. stoletja nam omogoča 
tudi vizualni vpogled v arhi-
tekturo vasi in posameznih 
stavb, z verodostojnostjo, ki je 
redke ročne risbe iz predhod-
nih obdobij ne premorejo.
Prostorske analize vasi so 
orodje, ki pomaga prepoz-
navati in razumeti razvoj in 
značilnosti posamezne vasi. 
Te značilnosti so glavni gra-
dnik identitete vasi in jih je 

vredno upoštevati in na njih 
graditi prihodnji razvoj. 
Tako izkoristimo preverjeno 
znanje, ki so ga pri snovanju 
imeli predniki, ter se prila-
gajamo oz. nadgrajujemo 
prostor, ne pa da ga rušimo 
in gradimo na novo.
V nadaljevanju projekta 
bomo strokovnjaki, ki se 
ukvarjamo s prostorom, pre-
dlagali (na osnovi izhodišč 
prebivalcev in analiz) možen 
prostorski razvoj vasi, pred-
vsem ureditve osrednjih 
prostorov v vasi. Predlogi 
bodo predstavljeni domači-
nom na predstavitvenih 

delavnicah predvidoma 
konec oktobra ter na razsta-
vi na prostem, kjer pričaku-
jemo predloge in pripombe 
prebivalcev, da bomo lahko 
skupaj oblikovali rešitve, ki 
bodo vasem koristile, prebi-
valcem omogočale višjo 
raven kvalitete življenja, obi-
skovalcem pa dvigale zani-
manje zanje. Za to je potre-
bna prepoznavnost, ki jo 
lahko gradimo le skupaj. 
Prepoznavnost ni dvesto 
metrov visok stolp, kakršne-
ga ni v okolici in ki kazi oko-
lje, so drobne rešitve posa-
mičnih domačij, predvsem 

urejeno okolje in oblikovan-
je javnih prostorov, ki bi 
obudili skupne aktivnosti, ki 
so tod nekdaj tekle. Prepoz-
navnost je tudi prijaznost 
ljudi kot rezultat urejenosti 
družbe in njenega okolja.
Ob razstavah pričakujemo 
strokovnjaki pripombe, pre-
dloge in želje, ki jih bomo 
lahko pri oblikovanju novih 
rešitev upoštevali. Ob tem 
se lahko dogovorimo tudi za 
pomoč in svetovanje na 
mestu samem.

Delovanje projekta je usmer-
jeno k prepoznavanju kvali-
tet prostora, ki nas obdaja, da 
bi ga bolje razumeli in znali 
v njem uživati. Dolgoročno 
si želimo, da bi znali spošto-
vati in ohranjati arhitekturo 
naših prednikov, jo razvijati 
ter snovati čim boljši prostor, 
ki bo obdajal nas in naše 
zanamce.
To prepoznava tudi Evrop-
ska unija, zato projekt sofi-
nancirata EKSRP – Evropski 

kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in Občina Radov-
ljica, ki z urejanjem vasi 
omogoča višjo kvaliteto živ-
ljenja prebivalcem, večjo 
prepoznavnost Dežele, njen 
razvoj, nove gospodarske in 
kulturne aktivnosti, tudi 
turizem.
Vabimo vas, da nam poma-
gate bolje razumeti razvoj 
Ovsiš, Zaloš in Dobrav tako, 
da nam posredujete stare 
fotografije in drugo gradivo 
o urejanju krajine in arhite-

kturi. S tem boste pomagali 
ohraniti vedenje o zgodovini 
svoje vasi. Še zlasti pa vas 
vabimo, da nam posredujete 
kakršne koli predloge, ideje 
in razmišljanja v zvezi s pri-
hodnjim prostorskim razvo-
jem vasi in s tem sooblikuje-
te prostor, v katerem živite. 
Predloge oz. gradivo posre-
dujte na maj.juvanec@dela-
vnica.eu, članom sveta svoje 
krajevne skupnosti ali 
občinski upravi.

Arhitektura gorenjskih vasi: 
Zaloše, Ovsiše in Dobrave
Naše podeželje, ki ga večinoma doživljamo kot kvaliteten prostor za bivanje, preživljanje prostega časa in tudi za delo, poleg naravne in kulturne krajine 
tvorijo tudi vasi. Naselja in kulturna krajina so se oblikovali v preteklih stoletjih, ko so v tem prostoru živeli naši predniki. Kar so zasnovali in zgradili 
premišljeno, kvalitetno in skozi daljši čas uporabno, se je ohranilo do danes, drugo je že davno propadlo.

Pogled na Zgornjo, Srednjo in Spodnjo Dobravo iz zraka, kjer so razvidni grupiranje vasi 
ter poselitev in prometna mreža, urejena okoli kraških vrtač. Na fotografiji ni 
medsosedskih ograj, kar je značilnost Dobrav, ki pomembno prispeva h kvaliteti javnega 
prostora ter skupnega življenja.

Vabimo vas, da nam pomagate bolje razumeti 
razvoj Ovsiš, Zaloš in Dobrav tako, da nam 
posredujete stare fotografije in drugo gradivo o 
urejanju krajine in arhitekturi ter predloge, ideje 
in razmišljanja v zvezi s prihodnjim 
prostorskim razvojem vasi in s tem sooblikujete 
prostor, v katerem živite.

Ivanka Korošec

Ni ji bilo težko poprijeti za 
kakršnokoli delo, in če je 
bilo dobro opravljeno, je bilo 
to vir njenega zadovoljstva. 
Zdaj so leta tu in od revma-
tičnega artritisa poškodova-
ni prsti ji ne omogočajo več 
težjega dela. "Kuham še 
vedno sama, operem in dam 
sušit perilo," se posmeji in 
potem poseže na začetek 
svoje življenjske zgodbe, v 
majhno vasico Ravne pod 
Ratitovcem, kjer se je rodila 
v bajtarski družini.
"Bila sem predzadnja med 
sedmimi otroki. Deset let 
stara sem morala od doma k 
premožnemu kmetu za pes-
trno, tudi drugi moji bratje 
in sestre so morali iti služit, 

da smo se lahko preživeli. S 
13 leti sem šla k sestrični na 
Zali Log, kjer sem molzla 
krave. A mi že takrat ni bilo 
težko delati!"
Vojna pa je terjala visok 
davek tudi v njihovi vasi. 
"Nemci so 19. julija 1942 
obkolili vas in pobrali moš-
ke. Moj oče je umrl nasled-
nje leto v taborišču Ausc-
hwitz-Birkenau. Moja uboga 
mama je ostala sama s sed-
mimi otroki."
Po vojni je prišla na Dobra-
vo k očetovi teti in pomagala 
pri delu na okoliških kmeti-
jah. Nato se je zaposlila v 
Plamenu, kjer je delala pol-
nih 35 let. Tam je spoznala 
bodočega moža in leta 1954 
sta se poročila. Prvorojena 
hčerkica je komaj nekajme-

sečna umrla. Dobila sta sta-
novanje v Kropi in rodila sta 
se jima še dva sinova. S pri-
dnim delom in odpovedova-
njem jima je leta 1959 na 
Brezovici uspelo kupiti sta-
rejšo hišico, ki sta jo v nasle-
dnjih letih obnavljala in 
dograjevala, dokupila sta 
tudi nekaj zemlje, da sta lah-
ko kmetovala. "Imeli smo 
krave, teleta, prašiča. Mož je 
sam klal, njegov oče pa nam 
je pomagal delati klobase."
Ob vsem delu si je našla še 
čas za klekljanje, nekaj lepih 
izdelkov krasi stene njene 
kuhinje. "Klekljala sem, 
dokler so mi roke služile. 
Tega sem se naučila že v 
otroških letih, doma smo 
pozimi veliko klekljali, da 
smo potem 'špice' prodajali 

in zaslužili kakšen dodaten 
dinar." 
Sinova sta odrasla, starejši si 
je zgradil novo hišo zraven 
stare, mlajši dela v Avstriji. 
Mož ji je umrl pred 15 leti; 
ima dve vnukinji, dva vnuka, 
pet pravnukov in eno prav-
nukinjo. "Včasih sem imela 
velik vrt, zdaj ne gre več. 
Rada gledam televizijski tre-
tji program, poklepetam s 
prijateljicami, sem naročni-
ca Gorenjskega glasa, ki ga 
rada prebiram, pregledujem 
stare slike in se spominjam 
preteklosti. Družbo mi dela 
tudi šest mačk. Včasih si zai-
gram na orglice, vedno sem 
tudi rada pela, v mladosti v 
cerkvenem zboru na Dobra-
vi, sicer pa za svoje veselje." 
In Rozka je s svojim moč-

nim, še vedno ubranim gla-
som zapela eno od pesmi 
Klape Skala, pa Kje so tiste 
stezice … 
"Najbolj luštno je bilo, ko 
sva bila z možem mlada. 
Skupaj sva hodila 'na šiht'. 
Najlepši je bil čas ljubezni … 
No, tudi zdaj mi ni hudega, 
še dobro vidim in slišim, 
želim si le, da bi mi glava še 
naprej dobro delala." 
V življenju jo je zadelo kar 
nekaj težkih udarcev usode, 
a se je vedno pobrala, saj je 

že po naravi optimistična. 
"Zelo sem srečna, da imam 
sina in snaho v bližini, ki mi 
priskočita na pomoč vselej, 
ko je treba. Nikoli ne bom 
pozabila, kako so me pred 
nekaj leti z avionom popel-
jali nad Triglav in nad Sel-
ško dolino, da sem lahko 
videla celo svojo rojstno 
hišo! Včasih kar nisem 
mogla biti brez dela, zdaj, 
ko ne zmorem, sem pa lah-
ko!" se spet hudomušno 
posmeji. 

Nikoli brez dela
V Brezovici pri Kropi je 28. avgusta v krogu svoje razširjene družine praznovala devetdeseti rojstni 
dan Rozka Benedičič. Vedno v življenju je rada delala, pa naj je bilo to kjerkoli – v tovarni, na polju, 
vrtu, v hlevu ali za štedilnikom.

Rozka Benedičič
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Alenka Brun

Lesce – Dan, posvečen čebe-
lam in njihovim izdelkom, 
bi lahko rekli, se je letos zgo-
dil v prilagojeni obliki, z 
upoštevanjem vseh pravil in 
priporočil NIJZ, gostilo pa 
ga je v največji meri dvorišče 
Čebelarskega razvojno-izob-
raževalnega centra Gorenj-
ske v Lescah.
Obiskovalci so lahko okušali 
različne vrste medu, kupili 
med in druge medene izdel-
ke, predvsem pa je bilo naj-
več zanimanja za degustacij-
ski del, jedi, ki jim je bil 
tokrat dodan med. 
Medeni meni Gostišča Dra-
ga je ponujal izbiro med 
sirovimi štruklji z medom 
in orehi, jelenom v mede-
no-poprovi omaki, čokolad-
no salamo z medom in 

govejo solato z medeno-bal-
zamičnim prelivom. Slednja 
je navdušila, so pa ljudje 
najbolj spraševali po štruk-
ljih. Zanimivi so bili tudi 
okusi s stojnice, kjer so pod 

vodstvom Marije Arh Ivan-
šek jedi predstavili dijaki 4. 
b GT razreda Srednje gos-
tinske in turistične šole 
Radovljica. Pripravili so 
"šmorn" s sadnim mede-

nim prelivom, kjer so upo-
rabili cvetlični med, ješprenj 
s suhimi slivami z lipovim 
medom, pražene gobe s 
fižolom z dodatkom goz-
dnega medu ter kruh s 

krompirjem in dodanim 
cvetličnim medom. Arh 
Ivanškova je pojasnila, da 
gre za tipične jesenske jedi, 
ki so jih včasih pripravljali v 
Lescah, Begunjah in Žirov-
nici, ki pa so jim tokrat 
dodali med. 
Odrasli so lahko na stojnici 
domače Kavarne Panj poku-
sili tudi zanimivi pijači z 
dodanim medom: koktajl 
mojito, kjer so sladkor nado-
mestili z medom; ali pa še 
drznejši poskus pijače za 
odrasle, ko so brizganec 
nadgradili z dodajanjem 
medu. 
Kulinarični svet je bil tokrat 
pač v znamenju medu.
Vodenje dogodka so organi-
zatorji zaupali Jeseničanki 
Ani Pirih, ki je večkrat ome-
nila tržnico, povabila k oku-

šanju in spomnila prisotne 
tudi na spremljevalni pro-
gram in program v dvorani 
Čebelarskega razvojno-izob-
raževalnega centra, ki je 
sicer dogodek organiziral 
skupaj z domačimi in 
gorenjskimi čebelarji ter 
Čebelarsko zvezo Slovenije. 
Potekala so predavanja na 
temo cvetnega prahu in api-
terapije, razglasili pa so tudi 
rezultate in podelili prizna-
nja ocenjevanja medu. Med 
41 vzorci medu (med kateri-
mi je prevladoval gozdni – 
teh je bilo kar 16, lipovih 11, 
kostanjevih sedem ter po en 
cvetlični in hojin med) pa je 
bil na koncu kot najboljši 
med najboljšimi z nazivom 
šampion okronan gozdni 
med čebelarja Ludvika Lapa 
iz Radomelj. 

Dan, posvečen 
čebelam in medu
Lesce so ponovno gostile Festival medu in Dan medu v kulinariki. Dogodek je bil zaradi razmer, v 
katerih smo se znašli zaradi novega koronavirusa, bolj butične narave. Stojnic s ponudbo medu in 
medenih izdelkov je bilo manj, v nasprotju s preteklimi leti se tokrat na njem ni trlo obiskovalcev. 
Tiste, ki so prišli, je najbolj pritegnil degustacijski medeni meni.

Čebelarski razvojno-izobraževalni center Gorenjske je pred kratkim gostil Dan medu v 
kulinariki in Festival medu.

Predstavil se je tudi čebelarski krožek OŠ Lesce. Na 
fotografiji sta Jerca Grašič in Sara Švab, ki sta razložili, kaj 
vse pri čebelarskem krožku počnejo: dodobra spoznajo 
čebelo in njene izdelke ter se naučijo še marsikaj – na 
primer tudi to, kako ročno izdelati svečo iz čebeljega voska. 
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Igor Kavčič

Kropa – Kovaški muzej ima 
prostore v častitljivi stari 
fužinarski hiši, ki jo domači-
ni poznajo tudi kot Klinarje-
vo hišo. Ko v njenem dru-
gem nadstropju od vrat 
pogledamo v prostor, kjer je 
novo postavljena stalna raz-
stava o življenju in delu 
kovaškega mojstra Joža Ber-
tonclja, nas prešine, da je 
pred nami izjemna zbirka 
umetnin iz železa, bakra in 
medenine, ki priča tako o 
avtorjevi umetniški nadarje-
nosti, njegovem bogastvu 
idej kot o navdihu in živ-
ljenjski energiji, ki sta ga 

nedvomno vodila pri ustvar-
janju. 
Bertoncljeve umetnine so že 
skoraj pol stoletja reprezen-
tativen del Kovaškega muze-
ja. Joža je na stara leta v hiši, 
ki jo je kupil v neposredni 
bližini muzeja, načrtoval 
galerijo svojih del. Na pobu-
do tedanjega upravnika Kov-
škega muzeja Leopolda Der-
mote pa je leta 1974 kar 42 
kovanih umetnin poklonil 
muzeju, kjer so postavili tudi 
prvo razstavo. Prostora v 
prvem nadstropju se je v dol-
gih letih prijelo ime Berton-
cljeva soba, vse do izliva vode 
pred tremi leti, ko je bilo tre-
ba vse muzealije umakniti v 

depoje. V Kovaškem muze-
ju, ki deluje v okviru Muze-
jev radovljiške občine, so si 
vseskozi prizadevali za novo 
postavitev Bertoncljeve zbir-
ke. Razstavo jim je tako letos 
uspelo postaviti v okviru pro-
jekta Naša industrijska dedi-
ščina, naš ponos, ki ga sofi-
nancirata Republika Sloveni-
ja in Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj. Idejno zasnovo za 
razstavo so začeli oblikovati 
aprila in po zaključku karan-
tene projekt izpeljali do kon-
ca julija, ko so jo tudi uradno 
odprli.
"Kovane umetnine smo 
želeli predstaviti tako, da 

bodo lahko v prostoru zaži-
vele kot samostojne umetni-
ne, predvsem pa, da bodo 
času primerno predstavlje-
ne v sodobni oblikovalski 
maniri," poudarja vodja 
Kovaškega muzeja Saša 
Florjančič. Postavitev je 
oblikovala arhitekta Sanja 
Jurca Avci, za grafični del 
razstave pa je poskrbela 
Dolores Gerbec.
Za razstavo je Florjančičeva, 
odlična poznavalka Kropar-
ske kovaške in siceršnje 
zgodovine, izbrala okrog tri-
deset najbolj reprezentativ-
nih del. Med njimi so kova-
ne mreže, ki so lepo umeš-
čene v namišljena okna, 
svečniki, železne in bakrene 
maske, dve skrinji in še kaj. 
Med Bertoncljevimi najljub-
šimi motivi so bili golob, 
zmaj, ovnova glava. Pri izbo-
ru so sodelovali z več insti-
tucijami, ki so povezane z 
Bertoncljevim ustvarjanjem, 
predvsem pa z Inštitutom 
za kovinske materiale in 
tehnologije oziroma nekda-
njim Metalurškim inštitu-
tom, kjer je deloval sredi 
petdesetih let in po zasnovi 
arhitekta Borisa Kobeta leta 
1954 izdelal tudi monumen-
talni skelet taboriščnika, 
osrednjega spomenika na 

območju nekdanjega tabori-
šča na Ljubelju.
Ob razstavljenih delih se 
sprehodimo tudi skozi 
pomembna Bertoncljeva 
življenjska obdobja, od leta 
1937, ko je kot risar svojo 
pot začel v kovinarski zadru-
gi Plamen v Kropi, do mojs-
tra v kovaški delavnici, sode-
lovanja s trgovino Dom v 
Ljubljani do obdobja, ko je 
koval v Kamni Gorici in 
nazadnje v Kropi. Kar ni 
predstavljeno na razstavi, 
spoznamo ob ogledu polur-
nega dokumentarnega fil-
ma, ki so ga posneli v Studiu 
Oskar, in na tablici, po kate-
ri listamo v iskanju za še 
nekaterimi umetniškimi 
deli in drugimi podatki o 
mojstru. Na ogled so njego-
ve Kroparske zgodbe, ki jih 
je izdal leta 1973. Zadnja 
stena na razstavi predstavlja 
nekaj značilnih umetniških 
kovaških in graversko-cize-
lerskih izdelkov, ki so jih v 
Kropi izdelovali po drugi 
svetovni vojni, večino prav 
po idejnih zasnovah mojstra 
Joža Bertonclja.
"Želeli smo predstaviti tako 
življenjsko zgodbo kot dela 
tega posebnega moža širo-
kih obzorij, tudi ljubiteljske-
ga arheologa, pisca in zbira-

telja, ki je bil v petdesetih 
letih med ustanovnimi člani 
muzejskega odbora za usta-
novitev Kovaškega muzeja 
in je zanj prispeval največ 
predmetov, tudi stare kova-
ške okenske mreže kropar-
skih hiš, ki jih je kasneje 
nadgradil v samostojnih 
umetniških delih," dodaja 
Florjančičeva in poudarja, 
da je bil mojster povezan z 
mnogimi intelektualci teda-
njega časa, kot so muzealec 
Franjo Baš, metalurg Ciril 
Rekar, prešernoslovec Črto-
mir Zorec, slikar Božidar 
Jakac, etnologa dr. Boris 
Orel in dr. Niko Kuret, arhi-
tekt Boris Kobe, slikarka 
Liza Hribar, igralec Boris 
Kralj, novinar Jože Hudeček 
...
Florjančičeva še pove, da je 
razstava tudi spomin na naj-
bolj prepoznavnega obliko-
valca železa v Sloveniji, ki je 
tudi Kropi uspel zadržati 
sloves kovaškega kraja, prav 
zaradi ustvarjalnosti v pet-
desetih letih, ko je kropar-
sko kovaštvo umestil v širši 
slovenski prostor. Joža Ber-
toncelj bi bil na razstavo 
zagotovo ponosen, kot so 
lahko v mnogih kroparskih 
hišah, kjer imajo kakšno 
njegovih umetnin.

Bertoncljevo 
kovaško srce
Sredi poletja so v Kovaškem muzeju v Kropi odprli novo stalno razstavo del 
kovaškega mojstra Joža Bertonclja (1901–1976). Sodobna prenovljena 
postavitev je lep prikaz njegovega širokega duha in izjemne umetniške 
nadarjenosti.

Avtorica razstave Saša Florjančič je izjemna poznavalka kroparske kovaške zgodovine. 

Že prvi pogled na razstavljena dela nam predstavlja velikega mojstra umetniškega 
kovaštva.
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Marjana Ahačič

Prvi petek v septembru se je v 
atriju radovljiškega župnišča 
kot zadnji v nizu poletnih 
koncertov, ki jih je organizira-
lo KD Sotočje, ljubiteljem kla-
sične glasbe na svojem dru-
gem samostojnem koncertu 
predstavil godalni kvartet 
Ameba, zmagovalec letošnje-
ga državnega tekmovanja 
komornih skupin Temsig. 
Kvartet sestavljajo štirje dijaki 
Konservatorija za glasbo Lju-
bljana: violinista Timotej Wil-
lewaldt in Ana Močnik, violi-
stka Patricija Malovrh Mlač-
nik in violončelistka Lora 
Kozlevčar. Njihov mentor je 
profesor Zoran Bičanin. 
Predstavili so se z melodija-
mi skladateljev različnih 

glasbenih obdobij in stilov: 
Josepha Haydna, Antonína 
Dvořáka, Fritza Kreislerja, 
Carlosa Gardela in Marjana 
Lipovška. Kvartet deluje šele 
dobro leto dni, a so mladi 
glasbeniki kljub temu zbra-
ne poslušalce presenetili z 
izjemno uigranostjo, subtil-
no eleganco in disciplino, so 
bili navdušeni organizatorji 
in občinstvo, zadovoljni, ker 
so poletni koncerti, med 
katerimi je bila tudi koncer-
ta mladinskega pevskega 
zbora Na_Vdih pod vods-
tvom Lare Willewaldt in 
komornega godalnega orke-
stra Camerata Laibach, kljub 
trenutnim neugodnim raz-
meram za tovrstne priredit-
ve prijetno popestrili glasbe-
no dogajanje v Radovljici.

Koncert kvarteta Ameba

Godalni kvartet Ameba: violinista Timotej Willewaldt in 
Ana Močnik, violistka Patricija Malovrh Mlačnik in 
violončelistka Lora Kozlevčar

Dva učenca Glasbene šole Radovljica v tem letu nadaljujeta 
glasbeno izobraževanje na višji stopnji. To sta Špela Šemrl, 
učenka harmonike pri profesorju Gašperju Primožiču, in 
Jakob Paskal Berce, učenec violine pri profesorici Vanji Stare 
Vinkovič. Špela se je v Radovljici harmoniko učila osem let. 
Bila je vztrajna, marljiva in poslušna učenka z dobro muzi-
kaličnostjo in odlično tehniko, je povedal mentor Primožič. 
Dosegla je veliko lepih uspehov, med drugim prvo nagrado 
in tretje mesto na mednarodno priznanem tekmovanju v 
Pulju 2019, prvo mesto na mednarodnem tekmovanju v 
Celju 2019 in na mednarodnem tekmovanju v Malborghettu 
2019 ter srebrno priznanje na državnem tekmovanju Tem-
sig letos in leta 2017. Šolanje bo nadaljevala na Univerzi 
Gustava Mahlerja v Celovcu. Njen vrstnik Jakob Paskal Ber-
ce je glasbeno pot začel kot učenec klavirja in šele kasneje 
odkril svojo veliko ljubezen do godal, je povedala njegova 
mentorica Vanja Stare Vinkovič. "Je izjemno muzikalen, 
nadarjen in izjemen v tem, da je izvrsten v dveh tako moč-
nih inštrumentih, kot sta violina in klavir." Glasbeno izobra-
ževanje Paša, kot ga kličejo kolegi glasbeniki, nadaljuje na 
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, kjer je njegov 
glavni predmet violina pri profesorici Tatjani Špragar, zra-
ven pa z veliko predanostjo nadaljuje tudi učenje klavirja kot 
stranskega predmeta, čeprav pravi, kot še pove njegova 
radovljiška učiteljica, da bi bil nekoč rad dirigent.

Šolanje bosta nadaljevala na višji stopnji
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Igor Kavčič

Kropa – Ne glede na to, da 
so letošnji Dnevi glasbe in 
gledališča zaradi znanih raz-
mer z nekajmesečnim zami-
kom na sporedu jeseni, lah-
ko rečemo, da gre za prepo-
znaven in med ljudmi pril-
jubljen festival. Dober obisk 
na prvem dogodku, kabaret-
skem večeru šansonov z 
Laro Jankovič in pianistom 
Blažem Jurjevčičem to 
nedeljo v dvorani Kulturne-
ga doma v Kropi, je v začet-
ku zapisano vsekakor potr-
dil.
Festival se bo ta petek, 25. 
septembra, ob 19.30 nadal-
jeval z glasbenim večerom. 
Uživali bomo ob zvokih har-
fe Anje Gaberc in flavte Ire-
ne Rovtar, izvrstni glasbeni-
ci pa bosta igrali skladbe 
Clauda Debussyja, Zvoni-
mirja Cigliča, Johanna Seba-
stiana Bacha, Josepha Lau-
berja in Gabriela Faureja. 
Nov gledališki dogodek sle-
di v nedeljo, 27. septembra, 
ob 19.30, ko se nam konec 
septembra obeta Svet' 
večer. Ne gre za božični 
večer, temveč bo na spore-

du sveža gledališka produk-
cija Narodnega doma Mari-
bor. V ta čas zelo priljublje-
nem žanru kriminalke se 
bosta na odru "spopadla" 
odlična igralca Nataša Bar-
bara Gračner in Vlado 
Novak. Zgodba pripoveduje 
o policijskem inšpektorju 

in učiteljici, to je zgodba o 
posamezniku, našem času 
in odgovornosti za svoja 
dejanja. 
Zadnja v prvem sklopu bo v 
sredo, 30. septembra, ob 
17.30 otroška lutkovna pred-
stava Rdeča kapica z odlično 
Tino Oman. Vsi dogodki 

bodo v dvorani Kulturnega 
doma v Kropi, seveda ob 
spoštovanju vseh aktualnih 
ukrepov proti širjenju koro-
navirusa, zato velja priti pra-
vočasno. Prireditve so nam-
reč brezplačne. Zadnji teden 
oktobra sledi še drugi sklop 
festivalskih dogodkov.

Septembrski Svet' večer
V prvem »paketu« Dnevov glasbe in gledališča še trije festivalski dogodki.

Na Svet' večer to nedeljo v Kropo prideta Nataša Barbara Gračner in Vlado Novak.
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Marjana Ahačič

Dogodek, ki poteka pod 
okriljem Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, je name-
njen ozaveščanju o pomem-
bnosti ohranjanja naravne 
in kulturne dediščine, pojas-
njujejo v Muzejih radovljiš-
ke občine. Izobraževanje o 
dediščini želi poudariti kot 
vseživljenjsko kategorijo z 
osredotočanjem na vse cilj-
ne skupine.
Do 10. oktobra so s tem 
namenom organizirali več 
dogodkov. Od 28. do 30. 
septembra dopoldan bodo v 
projekcijski sobi Čebelar-
skega muzeja pripravili 
delavnico polstenja, na kate-
ri se bodo udeleženci spoz-
nali z osnovnimi materiali 
za polstenje ali ''filcanje'' in 
izdelali copate iz filca. Tudi 
letos, že tretje leto zapored, 
bo muzejski kovček obisko-
val različne ustanove in ude-
ležence navduševal s svojo 
vsebino. Tokrat bodo v njem 

predmeti, povezani s kovaš-
tvom in življenjem v Kropi. 
V četrtek, 8. oktobra, bo v 
Galeriji Šivčeva hiša nadal-
jevanje predavanja literarne-
ga zgodovinarja dr. Mirana 
Hladnika o knjižnih delih, 
povezanih z Radovljico, nje-
no bližnjo okolico in ljudmi. 
Predavanje z naslovom Lite-
rarna Radovljica se bo zače-
lo ob 18. uri.
Razstava Ej, a si doma?, ki z 
ilustracijo govori o življenju 
mladih v času covida-19, bo 
na ogled ves oktober. Manj-
ša zbirka umetnin v različ-
nih tehnikah bo v digitalni 
obliki na ogled v recepciji 
Čebelarskega in Mestnega 
muzeja.
V knjižnici na Bledu pa bo 
oktobra na ogled razstava o 
Blažu Kumerdeju, na Bledu 
rojenemu razsvetljencu, ki 
si je močno prizadeval za 
rabo slovenskega jezika in 
organizacijo šolstva. Po 
njem blejska knjižnica tudi 
nosi ime.

Dnevi evropske 
kulturne dediščine
Jutri se začnejo Dnevi evropske kulturne 
dediščine, ki bodo v Muzejih radovljiške občine 
pod naslovom Spoznaj? Varuj! Ohrani potekali 
sočasno s Tednom kulturne dediščine
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Matjaž Klemenc

V Slovenski Bistrici je pote-
kalo ekipno atletsko prvens-
tvo za pionirke in pionirje 
kategorij U14 in U12. Vseee-
kipno so se več kot odlično 
odrezale vse štiri selekcije 
Atletskega kluba Radovljica. 
Uvrstitve na stopničke v 
vseh štirih kategorijah govo-
rijo v njihov prid. Pionirji 
U14: 1. mesto: Lovro Valter 
(višina), Rok Pfajfar (hoja 
na 2000 m), Andrej Mihelič 
(suvanje krogle), štafeta 4 x 
200 m (Matevž Kavčič, Lov-
ro Valter, Mak Detela, Ažbe 
Smolnikar); 2. mesto: 
Matevž Kavčič (tek na 60 m 
z ovirami); 3. mesto: Lovro 
Valter (tek na 60 m z ovira-
mi, tek na 200 m z ovira-
mi), Ažbe Smolnikar (tek na 
200 m, skok v daljino). Vse-
ekipno so osvojili prvo mes-
to. Pionirke U14: 1. mesto: 
Tina Miličič Eržen (hoja na 
2000 m), Živa Kovačič 
(skok v višino). Vseekipno 
so osvojile prvo mesto. Pio-
nirji U12: 1. mesto: Mark 
Bizjak (tek na 60 m, skok v 
daljino, tek na 200 m), Pat-
rik Tolar (višina), štafeta 4 x 
200 m (Maks Jerala, Patrik 
Tolar, Jaka Štefelin, Mark 
Bizjak); 2. mesto: Maks 
Jerala (vortex); 3. mesto: Pat-
rik Tolar (suvanje krogle). 
Vseekipno so osvojili prvo 
mesto. Pionirke U12: 1. 
mesto: Lana Čatič (hoja na 

1000 m); 2. mesto: Nuša 
Avsenek (hoja na 1000 m), 
Nika Dovžan Karahodžič 
(skok v daljino, tek na 200 
m), štafeta 4 x 200 m (Neja 
Jarkovič, Nika Dovžan Kara-
hodžič, Nuša Avsenek, Neža 
Umek Varjačič); 3. mesto: 
Neža Umek Varjačič (skok v 
daljino). Vseekipno so dose-
gle nehvaležno, a še vedno 
odlično četrto mesto. Na 
Ravnah na Koroškem je 
potekalo prvenstvo Sloveni-
je za pionirje in pionirke 
U16. Pionirji U16: prvo 
mesto Tevž Podlipnik (met 
kopja) in drugo mesto Nika 
Kozel Tomše (skok v dalji-
no). Pri U16 je obe uvrstitvi 
na stopničke za Atletski 
klub Radovljica prispevala 
Kaja Maltarič, ki je bila prva 
v troskoku in tretja v skoku 
v daljino. V Celju je potekal 
pokal Slovenije za starejše 
mladince in mladinke. Pri 
fantih se je na najvišjo sto-
pničko povzpel Rok Makuc, 
ki je bil najuspešnejši v sko-
ku v daljino. Pri dekletih 
prvo mesto za Karin Avse-
nek (hoja na 5000 m). Tu so 
še tri tretja mesta: Eva Pač-
nik (troskok), Ana Vogelnik 
(skok v višino), Barbara Kli-
nar (tek na 5000 m). Za 
konec omenimo še prvens-
tvo Slovenije v dolgih tekih, 
ki je potekalo v Mariboru. 
Pri mlajših članicah je bila 
Neža Žerjav prva v teku na 
10.000 m.

Mladi atleti so 
opozorili nase
V Atletskem klubu Radovljica si bodo še kako 
dobro zapomnili Slovensko Bistrico, kjer je 
potekalo ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje 
in pionirke. Vseekipno trikrat prvi in enkrat tretji 
so bogat potencial za prihodnost.

Marjana Ahačič

Veliko ljudi ne ve, da ribiči 
poleg športnega ribolova 
predvsem skrbijo za trajnos-
tno rabo rib v okviru ribiške-
ga upravljanja in opravljajo 
vrsto drugih nalog, ki so 
povezane z varstvom narave 
in naravnega okolja, opozar-
ja Roman Zupanc iz Ribiške 
družine Radovljica. "Za dol-
gotrajno ohranjanje zdrave-
ga naravnega okolja in pogo-
jev za življenje rib in vodne-
ga življa v strokovnem pogle-
du skrbijo ribiški čuvaji, ki 
delujejo organizirano, njiho-
vo glavno orodje pa so javna 
pooblastila, z uporabo kate-
rih preprečujejo nezakonit 
ribolov, posege v vodostaj in 
druge škodljive pojave v 
naravnem okolju."
Kot je pojasnil, so čuvaji 
sicer pri svojem delu samo-
stojni, včasih pa se zgodi, da 
so pri tem ogroženi, zlasti ko 
izvajajo postopek z večjim 
številom oseb, ki nimajo 
dobrega namena in najpogo-
steje organizirano nezakoni-
to lovijo ribe. "To pomeni, 
da ribič nima pri sebi ribo-
lovne dovolilnice, ki mu 
dovoljuje ribolov po pravilih 
ribolovnega režima, lovi pa 
na prepovedan način s sred-
stvi, ki niso dovoljena. V zad-
njem času so krivolovci vse 
bolj organizirani in speciali-
zirani za nedovoljen ribolov, 

zlasti na avtohtonega sulca, 
ki ima v srednji Savi ugoden 
habitat in pogoje za življen-
je, sodi pa v zaščiteno vrsto 
rib," opozarja Zupanc.
Zato se pri delu pogosto 
povezujejo s policijo in 
občinskim redarstvom. To 
poletje so tako načrtovan 
poostren nadzor skupaj s 
policisti izvedli sredi avgus-
ta. "Policisti so nas prijetno 
presenetili in v svoj načrt 
dela vključili tudi patruljo 
konjenikov s Postaje konje-
niške policije Ljubljana, ki 
so bili ta dan prisotni na 
Gorenjskem in so v dopol-
danskem času opravljali 

druge naloge. Ne zgodi se 
vsak dan in vedno, da ob 
vodotoku paradirajo službe-
ni konji. Konjenika sta opra-
vila nadzor vodotoka Save, 
nizvodno do Lancovega. Bila 
sta tudi opažena, kar je v 
preventivnem pogledu zelo 
pomembno, in prejeli smo 
kar nekaj klicev preseneče-
nih občanov in lastnikov 
obvoznih zemljiških parcel, 
ki so prisotnost odobravali. 
Kot sta povedala policista 
konjenika, sta bila z izvedbo 
nalog zadovoljna. Čeprav 
nista poznala terena, sta vse-
eno prišla na končno lokaci-
jo," je povedal Zupanc in 

ponovno poudaril zadovolj-
stvo nad sodelovanjem z 
radovljiškimi policisti. 
"Komandir policijske posta-
je zelo dobro razume razvoj 
partnerskega sodelovanja v 
lokalni skupnosti in pomen 
zagotavljanja varnosti na 
javnih krajih in v naravnem 
okolju. Temu cilju primerno 
organizira delo, poleg vsega 
pa se krepijo dobri medse-
bojni odnosi. Policistom se 
zato ribiči zahvaljujejo za 
dobro sodelovanje. Tako 
domačim, radovljiškim, kot 
tudi policistom konjeniške 
policije za njihov prispevek 
k uspešni izvedbi naloge.

Ribičem so na pomoč 
priskočili policisti
V zadnjem času so krivolovci vse bolj organizirani in specializirani za nedovoljen ribolov, zlasti na 
avtohtonega sulca, ki ima v srednji Savi ugodne pogoje za življenje, sodi pa v zaščiteno vrsto rib. 
Zato so ribiči toliko bolj zadovoljni, da predvsem pri nadzorstvenem delu odlično sodelujejo z 
radovljiškimi policisti.

Radovljiškim ribičem so se pri nadzoru sredi avgusta pridružili tudi policisti konjeniki.

V preteklih letih je bil tek Stonog Vrbnje–Gorica eden od 
osrednjih jesenskih športno-družabnih dogodkov v občini, 
na katerem so se zbrali številni domači tekači in ljubitelji 
teka ter tudi navdušenci nad tekaškimi preizkušnjami od 
drugod. Letos je bilo zaradi razmer, povezanih s covi-
dom-19, udeležencev manj kot običajno, a so vztrajni in pre-
dani organizatorji priljubljeno prireditev, že 11. zapored, ob 
upoštevanju vseh predpisov vendarle izvedli. Kot je povedal 
Tadej Gomboc, predsednik kluba Stonoge Vrbnje, je bil 
tokrat poudarek bolj kot na rezultatih na zdravem druženju 
v naravi. "Poseben trenutek za nas pa je bil, ko je župan Ciril 
Globočnik na tek prinesel pravnomočno gradbeno dovolje-
nje za večnamenski objekt, ki ga bo občina predvidoma 
zgradila v naslednjih dveh letih," je še povedal Gomboc.

Izpeljali tradicionalni tek v Vrbnjah
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5 let jamstva po polovični ceni* 
1 leto brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja* 
3 leta vzdrževanja* 

+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Sandero Essential 1.0 Sce 75.  *Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem 
prejmete brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej in 5 let jamstva po polovični ceni. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške 
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia 
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−7,668 l/100 km. Emisije CO2: 114−150 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija 
NOx: 0,0175−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00067−0,00089 g/km. Število delcev (x1011): 0,01−0,04. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

 že za 
8.590 €

Dacia priporoča   dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Dacia Sandero

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

V Mariboru je potekalo odprto državno atletsko prvenstvo 
veteranov z mednarodno udeležbo. Uspešno sta nastopili 
tudi Radovljičanki Mojca Breganski (Atletsko društvo Kro-
nos) in Lidija Pajk (Atletski klub Radovljica). Mojca Bregan-
ski, ki je nastopila v kategoriji Ž50, je bila dvakrat prva in 
dvakrat druga. Zmagala je v daljini in troskoku, druga pa je 
bila v skoku v višino in metu kopja. Lidija Pajk (Ž45) je prav 
tako dvakrat zmagala, in sicer je bila najhitrejša v teku na 
dvesto in štiristo metrov.

atletika

Mojca Breganski in Lidija Pajk v Mariboru

Poročali smo že o tekmi športnih plezalcev v svetovnem 
pokalu in o spektakularni tekmi nad Ljubljanico. Razmere so 
omogočile izvedbe dveh tekem na Logu pri Brezovici. Zač-
nimo s tekmo državnega prvenstva. Merili so se na balva-
nih, v različnih kategorijah. Oglejmo si uvrstitve med deset-
erico plezalcev in plezalk radovljiškega odseka. Cicibani 
U12: 8. David Maler; majši dečki U14: 10. Nejc Jeran Pirih; 
starejši dečki U16: 1. Gorazd Jurekovič, 3. Tanej Cerar Božič, 
9. Nejc Skumavec; kadetinje: 2. Eva Puhar, 4. Hana Humer-
ca; mladinci: 2. Luka Potočar; člani: 4. Domen Škofic, 9. 
Luka Potočar; članice: 2. Vita Lukan. Druga tekma je prav 
tako potekala na balvanih, in sicer v okviru Zahodne lige. 
Rezultati tekmovalcev iz Radovljice med deseterico: mlajši 
cicibani: 4. Nikolaj Langus; starejši cicibani: 9. Izak Müller; 
mlajše deklice: 7. Maksa Tišler Močnik; starejše deklice: 10. 
Ela Glavač; starejši dečki: 8. Matjaž Grilc; kadetinje: 1. Maja 
Arnež; kadeti: 4. Jan Ulčar, 7. Žiga Bertoncelj.

športno plezanje

Plezalci tudi doma začeli uradna tekmovanja

V prvi moški in prvi ženski ligi v prstometu je pod streho že 
11. sezona. Oglejmo si lestvico v prvi moški ligi: 1. Senica 
(14), 2. Bitnje (13), 3. Pajek (12), 4. Rokce (10), 5. Trata Ško-
fja Loka (10), 6. Kamna Gorica (9), 7. Struževske korenine 
(9), 8. Podnart (6), 9. Flinger (4), 10. MD Begunje-Cifra (3). 
V primerjavi z lansko sezono so bile v moški ligi tri ekipe 
manj. Še večji osip je bil v prvi ženski ligi. Lansko sezono je 
zaključilo devet ekip, letošnjo le štiri. Razvrstitev je bila nas-
lednja: 1. DU Škofja Loka (8), 2. Kamna Gorica (5), 3. DU 
Kranj (3), 4. Podnart (2). Odprto je še v gorenjski regiji, ki 
bo zaključek sezone doživela 29. oktobra, ko bodo v Ljub-
nem odigrali zadnja dva kroga. Možnosti na lestvici je še kar 
nekaj. Lestvica je trenutno videti takole: 1. Ljubno-Skledarji 
(27), 2. Marin Kranj (23), 3. Senica 1 (17), 4. Stari Lisjaki (16), 
5. Pajek 2 (13), 6. Kropa-MIzaVAS (11), 7. Rokce 2 (10), 8. 
Ribiči 2 (9), 9. Naklo (2). Predviden je tudi zaključek, in sicer 
3. oktobra v Naklem, kjer bi izvedeli za morebitno napredo-
vanje ekip v prvo moško ligo oz. izpad iz nje.

prstomet

Odprto le še v gorenjski regiji

Matjaž Klemenc

Najlažja primerjava je z gol-
fom, disk golf na kratko opiše 
Matej Pagon. "Povsod je zače-
tna točka – izmetna cona in 
končni cilj koš, v katerega s 
čim manj meti mečemo disk 
in zaključimo igro. Osnovni 
rekvizit je leteči disk, nam 
znan kot frizbi, ki ga z izmeti 
poizkušamo čim prej spraviti 
v kovinski koš. Tako kot imajo 
klasična igrišča za golf 18 
lukenj, so tudi pri disk golfu 
igrišča z 18 kovinskimi koši za 
tiste, ki igro in tehniko že dob-
ro obvladajo. Poznamo tudi 
igrišča z devetimi koši, ki so 
namenjena družinam, rekrea-
tivcem in manj zahtevnim 
igralcem. Najdemo pa še igri-
šča z nekaj koši, ki so name-
njena začetnikom, da občuti-
jo, ali so pripravljeni za višjo 
stopničko, pove.
Disciplina se je razvila v Ame-
riki v sedemdesetih letih prej-
šnjega stoletja. V Evropo je 
prišla pred tridesetimi leti, 
najprej v Skandinavijo. "Tam 
je 'zraslo' že več kot tisoč 
igrišč za disk golf. V Sloveniji 
se je resno začelo nekje pred 
desetimi leti, in sicer z igrišče-
ma v Mežici in na Kopah, 
kasneje na Arehu. V Ljubljani 
je trening center. Novi sta 
letos igrišči v Planici in Lipici, 
namenjeni predvsem druži-
nam in rekreativcem. Sta pla-
čljivi, na drugih se lahko igra 
brezplačno.
 
Koliko klubov oziroma regi-
striranih igralcev je v Slove-
niji?

Število se iz leta v leto pove-
čuje. V Sloveniji je pet regi-
striranih klubov, šesti je bli-
zu uradni priključitvi. Regi-
striranih igralcev je od pet-
deset do osemdeset. Rekre-
ativcev je v Sloveniji precej 
več, celo od petsto naprej. 
Sicer pa Slovenci veliko 
hodimo na tekme v Avstrijo 
in na Hrvaško.

In kako začeti?
Edino, kar potrebuješ za 
začetek, je frizbi. Začetni 
strošek nikakor ni velik, saj 
se povprečne cene frizbija 
za rekreativce gibljejo med 
10 in 15 evri. Začetniki pred 
vstopom v prvo igro prebe-
rejo osnovna pravila in 
navodila. Do konca zadnje-
ga koša se meti seštevajo in 
igralec z najmanj meti je 
zmagovalec. Pri rekreativ-
cih ni omejitve, koliko igral-
cev hkrati igra. Pri disk gol-
fu gre za pošteno igro, tako 
da so igralci eden drugemu 

hkrati tudi sodniki. Igra se v 
tišini, da se lahko vsak v 
miru pripravi na svoj met. 

So pri nas tekmovanja?
Največje tekmovanje pri nas 
je bilo lani na Kopah. Slove-
nija je gostila centralno 
evropsko prvenstvo, kjer so 
se zbrali vsi najboljši igralci 
stare celine. 

Imamo zvezo za disk golf?
V Sloveniji imamo Frizbi 
zvezo, ki združuje disk golf 
in ultimate frisbi (moštvena 
igra s frizbijem s sedmimi 
igralci v vsaki ekipi, op. p.). 
Vse športe, ki so povezani s 
frizbijem, imamo za zdaj 
pod eno zvezo. Smo pre-
majhni, da bi imeli za vsako 
panogo svojo zvezo.

Je za vpis kakšna omejitev?
Z disk golfom lahko začne 
otrok pri šestih, sedmih 
letih. Starostne omejitve 
navzgor ni. Disk golf se igra 

v naravi in želimo, da imajo 
igralci spoštovanje do pros-
tora, kjer igrajo. Ob igranju 
se dobro rekreirajo in verja-
mem, da tudi zabavajo.

Kako pa je, ko disk golf pos-
tane več kot rekreacija?
Ko se začne zares, sta tudi 
denarni in časovni vložek 
večja. Zgovoren podatek je, 
da gredo najboljši igralci na 
tekmo z dvajsetimi ali tride-
setimi frizbiji oziroma dis-
ki; vsak ima točno določeno 
funkcijo (podobno kot raz-
lične palice pri golfu, op. 
p.). Najboljši igralci se znaj-
dejo v vseh vremenskih 
okoliščinah in v posebnih 
pogojih se vidi, kdo izstopa. 
Velja omeniti, da so denar-
ne nagrade na največjih tur-
nirjih disk golfa v Ameriki 
že primerljive z nagradami 
z največjih tekmovanj v gol-
fu.

Je bila disciplina že pred-
stavljena v naši občini?
Bila, preizkusili so ga tudi 
že otroci. Ko smo imeli pos-
tavljene začasne koše, se je 
veselo metalo. Z odstranit-
vijo pa je stvar zamrla. Ver-
jamem, da bi se v občini 
našel prostor, saj stroški 
igrišča niso veliki. Vse je 
odvisno od tega, kako se 
odzovejo lokalne skupnosti, 
turizem, partnerji. Z igrišči 
za disk golf želimo mlade 
odvrniti od elektronskih 
naprav in jim dati možnost 
– seveda tudi drugim – giba-
nja v naravi, odigrati tekmo 
in se pri tem zabavati. 

Mečeš, hodiš, tekmuješ
Ljubenčana Mateja Pagona mirno lahko štejemo med promotorje disk golfa, tudi v Sloveniji vse bolj 
uveljavljenega športa.

Matej Pagon

Članska nogometna ekipa Šobec Lesce v letošnji sezoni igra 
v tretji ligi – zahod. Odigrali so šest tekem in dosegli eno 
zmago in pet porazov. O uvodnem porazu v Postojni smo 
že poročali. Sledilo je gostovanje pri ekipi Tinex Šenčur in 
poraz s 5 : 1. Blizu točki so bili na tekmi s Savo doma, ko so 
doživeli nesrečen poraz z 2 : 3. Sledilo je gostovanje v Ljub-
ljani pri ekipi Svobode in poraz s 5 : 1. Peto kolo jim je pri-
neslo prvo veselje. Na domači tekmi so gostili lanskega 
znanca iz Gorenjske lige – ekipo Škofja Loka. Pomembno 
tekmo so dobili z 1 : 0. Prejšnjo soboto so gostovali v Izoli 
in izgubili z 2 : 0. Leščani so trenutno dvanajsti s tremi toč-
kami. Jutri jih doma čaka zelo pomembna domača tekma z 
Zagorjem. Ti so na zadnjem, 14. mestu, z eno točko. Mla-
dinci in kadeti, ki nastopajo še stopničko višje, v drugi ligi 
– zahod, so s porazom vstopili v sezono. Prvo tekmo so 
odigrali pri ekipi Roltek Dob. Mladinci so izgubili z 2 : 0, 
kadeti pa s 4 : 1. Izgubljeno so povrnili na prvi tekmi doma, 
proti ekipi Vitanes Bilje. Mladinci so tekmo dobili s 4 : 1, 
kadeti pa kar z 8 : 1. Sledili sta dve gostovanji. Pri ekipi Tabor 
Klančar Žerjavi so mladinci igrali neodločeno 3 : 3, kadeti pa 
so zmagali z 2 : 1. Proti ekipi Primorja eMundia so mladinci 
izgubili s 3 : 0, kadeti pa dosegli lepo zmago z 2 : 0. V nede-
ljo doma gostijo Krko, ki je na vrhu skupne lestvice kade-
ti-mladinci z 20 točkami. Ekipa Šobec Lesce je na odličnem 
petem mestu s 13 točkami.

nogomet

Mladinci in kadeti pridno nabirajo točke

Kratke novice
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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

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

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

Poslovanje, združeno na eni lokaciji
Cilj Komunale Radovljica, d. o. o., je izpolnjevanje pričakovanj uporabnikov, zato  
si prizadeva za zagotavljanje kar najvišje ravni storitev po primerni ceni. Za učinkovito 
doseganje cilja pogosto predstavljata oviro tako lokacijska razpršenost kot  
neprimernost obstoječih poslovnih objektov. 

Danes Komunala Radovljica, d. o. o., deluje na več različnih 
lokacijah v Radovljici in v nekaterih dejavnosti neprilagoje-
nih objektih. Poslovni objekti, kot so sedež podjetja, garaže 
za vozni park, Centralna čistilna naprava Radovljica in zbir-
ni center, so med seboj oddaljeni več kilometrov. Skladišče, 
ki se nahaja na sedežu podjetja, je za tovorna vozila težko 
dostopno, pereče je tudi pomanjkanje parkirišč za stranke. 
Komunala Radovljica, d. o. o., zasleduje dolgoročni cilj, da 
v prihodnosti svoje poslovanje prenese na lokacijo Cen-
tralne čistilne naprave Radovljica. Leta 2015 se je podjetje 
odločilo za nakup zemljišča za centralno čistilno napravo 
(SV del) v skupni velikosti 8.000 m2. Na območju občinske-
ga lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN) namerava 
Komunala Radovljica, d. o. o., za svoje potrebe postaviti 
servisno-poslovno središče, kjer bo lahko vse dejavnosti 
izvajala na enem mestu.

V prvi fazi prednost servisnemu delu
Programska zasnova predvideva postavitev servisnih 
objektov in upravne stavbe. Obravnavano območje je 
nivojsko razdeljeno na zgornji in spodnji plato. Zgornji 
plato bo namenjen servisnemu delu, spodnji plato pa 
upravnemu objektu. 
V prvi fazi gradnje želi Komunala Radovljica, d. o. o., uredi-
ti večji del zgornjega platoja, kjer bodo garaže, delavnica, 
garderobe, parkirišča in skladišča. Do servisnega dela je 
načrtovan ločen dostop. Servisni del predstavlja popolno-
ma funkcionalno enoto, ki bo oskrbljena z električno ener-
gijo in ostalimi predvidenimi komunalnimi vodi. Skladišče 
bo omogočalo lažje ravnanje z zalogami in bo dostopno 
tudi z večjimi tovornimi vozili. V sklopu servisnega dela bo 
tudi avtopralnica specialnih vozil z visokotlačnim pranjem. 
S komasacijo so že pridobili uporabne parcele.
Občina je sprejela vse potrebne akte, da lahko nadaljuje-
jo izvajanje projekta v letu 2020. Sprejeta sta bila Odlok o 
Občinskem lokacijskem načrtu za Centralno čistilno nap-
ravo (severni del) ter Program opremljanja stavbnih zem-
ljišč za območje OLN za Centralno čistilno napravo (sever-
ni del) in o merilih za odmero komunalnega prispevka. 

V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacije – 
PGD in PZI – za izgradnjo skladiščnega dela (1. faza). 
V avgustu 2020 je Komunala Radovljica z Občino Radov-
ljica podpisala pogodbo o komunalnem opremljanju OLN 
ČN sever – 1. faza ter izbrala najugodnejšega ponudnika 
za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno opre-
mo. Pričakujejo, da bodo vlogo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja oddali v začetku leta 2021. Komunalna oprema 
zajema cesto s pločnikom, vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje, javno razsvetljavo in telekomunikacijske vode. V 
okviru tega projekta bo Komunala Radovljica, d. o. o, pro-
jektirala vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Izgradnjo 
komunalne opreme načrtujejo do konca leta 2021.
Ko bo Komunala Radovljica pridobila gradbeno dovoljen-
je za komunalno opremo, bo lahko vložila dokumentacijo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za servisni del. 
Spodnji plato zemljišča, kjer bo upravna stavba, bo pred-
met 2. faze.

Pomemben korak za kakovostne storitve
Komunala Radovljica, d. o. o., bo z naložbo povezala glav-
nino dejavnosti ravnanja z odpadki, urejanja javnih povr-
šin, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda na enem mestu. Boljši pogoji dela in možnost učin-
kovitejše organizacije poslovanja bodo pozitivno vplivali 
na kakovost komunalnih storitev ter zagotavljali zadovolj-
stvo uporabnikov.

Priprave na izgradnjo komunalne opreme so v teku.

 

Petek, 25. september
VII. Festival gledališča Kropa: Glasbeni večer, ob 19.30, nastopata: 
Anja Gaberc (harfa) in Irena Rovtar (flavta), Kulturni dom Kropa

KOYAA in nagajivi predmeti 2, ob 17.00, sklop animiranih filmov in 
pogovor z režiserjem, abonma Čebelice in Čmrlji, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nevidni človek, ob 20.00, psihološka srhljivka, ZDA, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Sobota, 26. september
Ostržek, ob 15.30, domišljijski film, podnapisi, Italija, Francija, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Lassie, ob 18.00, družinski film, podnapisi, Nemčija, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Milost, ob 20.30, akcijski/film noir, Francija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nedelja, 27. september
VII. Festival gledališča Kropa: Svet' večer, ob 19.30, gledališka pred-
stava (Gledališče na Kulnu, Narodni dom Maribor, Nataša Barbara 
Gračner in Vlado Novak), Kulturni dom Kropa

Samoobramba za ženske, ob 20.00, delavnica, prilagojena realnim 
situacijam iz vsakdanjega življenja, specifična zaradi razlike v fizični 
konstituciji ženske v primerjavi z moškim napadalcem, vodi Mitja Grm 
Jukič (Društvo BTV YU-KI), Alpska cesta 43f, Center veriga Lesce*

Mulan, ob 15.30, akcijska pustolovščina, podnapisi, ZDA, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Razbijalka sistema, ob 18.00, drama, Nemčija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nevidni človek, ob 20.30, psihološka srhljivka, ZDA, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Ponedeljek, 28. september
Zmoči in gneti, ob 9.00, delavnica pod vodstvom Tanje Legat, število 
mest je omejeno, Projekcijska soba v Čebelarskem muzeju, Linhartov 
trg, Radovljica

Torek, 29. september
Voden ogled Radovljice, ob 10.00, voden ogled starega mestnega 
jedra, Linhartov trg, Radovljica, zbirno mesto TIC Radovljica

Predavanje: Johann Sebastian Bach, ob 19.00, violinist Felipe Prenz 
Kopušar bo predstavil skladatelja J. S. Bacha, odlomke njegovih del s 
pomočjo audio-video posnetkov in žive glasbe, organizator: La Casa 
de Kamna, Likovni studio Pengal, Radovljica

Sreda, 30. september
VII. Festival gledališča Kropa: Rdeča kapica, ob 17.30, otroška lutkov-
na predstava (Gledališče Labirint), Kulturni dom Kropa

Četrtek, 1. oktober
Ljudska pravljica v kamišibaju, ob 17.00, kamišibaj bo predstavila in 
izvedla Saša Jelenc, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Predavanje: Dr. Globočnik, ob 17.30, atrij župnišča, cerkev Marije 
Pomagaj, Brezje

Corpus Christi, ob 19.00, drama, Poljska, Francija, Linhartova dvora-
na Radovljica*

Petek, 2. oktober
Buci štruci jogica, ob 15.30, vadba za dojenčke, ki jih mamice ob spro-
ščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in jim krepijo moč ter 
občutke zaznavanja telesa v prostoru, vadbo vodi Petra Arula, Knjiž-
nica A. T. Linharta Radovljica 

Pravljično-domišljijska jogica, ob 16.30, pravljične jogice za otroke bo 
vodila Petra Arula, certificirana učiteljica joge rainbow kids yoga, Knji-
žnica A. T. Linharta Radovljica

Osebna asistenca – nova možnost za kvalitetnejše življenje invalidnih 
oseb, ob 17.00, strokovna vodja zavoda Andreja Pirc bo z nami pode-
lila izkušnje, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

O neskončnosti, ob 18.00, fantazijska filmska pripoved, Švedska, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Milost, ob 20.15, akcijski/film noir, Francija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Sobota, 3. oktober
Podvinska tržnica, ob 10.00, tržnica lokalnih pridelovalcev hrane in 
rokodelcev, Vila Podvin

Seminar: Double Doodle Play, ob 8.00, naučili se bomo, kako prečka-
nje vidne/kinestetične sredine, uporaba obeh očes za delo v sredin-
skem polju, ponotranjenje zgodnjih faz razvoja, prostorska orientaci-
ja in zaznavanje globine ter lastno zavedanje v povezavi z gibanjem 
in tipanjem vplivajo na naše sposobnosti branja, finomotorične spre-
tnosti, kreativnost …, Izobraževalni zavod Saturn, Brezje 80b*

Lego robotika, ob 9.30, na delavnici boste sestavljali robote, se učili 
veščin programiranja, postavljali poligone, reševali poučne naloge in 
z novimi izzivi usvajali znanja; število prijavljencev je omejeno, prijav-
nice najdete v knjižnici in na spletni strani knjižnice, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

Troli na svetovni turneji, ob 15.30, animirani glasbeni film, sinhronizi-
rano, Linhartova dvorana Radovljica*

Rocca spreminja svet, ob 18.00, družinska komedija, Nemčija, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Salon pri Romy, ob 20.15, drama, Nizozemska, Nemčija, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Nedelja, 4. oktober
Bolšjak, ob 9.00, menjava in prodaja starin, Linhartov trg, Radovljica

Samoobramba za ženske, ob 20.00, program vodi Mitja Grm Jukič 
(Društvo BTV YU-KI), Alpska cesta 43f, Center veriga Lesce*

Od 25. septembra do 30. oktobra

Marjana Ahačič

V sredo, 23. septembra, smo 
prvič zaznamovali dan slo-
venskega športa. Datum je 
bil izbran na podlagi dogod-
kov na olimpijskih igrah v 
Sydneyju leta 2000. Pred 
natanko dvajsetimi leti so se 
slovenski športniki namreč 
veselili prvih zlatih olimpij-
skih medalj. Čisto prvo sta 

dobila prav občana Radovlji-
ce veslača Iztok Čop in Luka 
Špik, najboljša v dvojnem 
dvojcu, le malo pozneje pa še 
strelec Rajmond Debevec.
Dan športa smo počastili 
tudi v Radovljici, ki velja za 
eno od najbolj športnih slo-
venskih občin, ne le zaradi 
uspehov vrhunskih športni-
kov, pač pa tudi zaradi moč-
ne podpore izvajalcem pro-

gramov športa ter dobro raz-
vite in vzdrževane infrastruk-
ture, ki nudi odlične pogoje 
za razvoj in sobivanje vrste 
športnih panog in interesnih 
športnih dejavnosti. Zaradi 
omejitev, ki so posledica epi-
demije, so bili dogodki izve-
deni v manjšem številu in 
obsegu, a vendarle: na nogo-
metnem igrišču v športnem 
parku so se pomerile nogo-

metne ekipe NK Lesce v 
kategoriji U8. Smučarski 
klub Radovljica je na igrišču 
za in-line hokej predstavil 
svojo Alpsko šolo, igrišča za 
badminton so bila namenje-
na predstavitvi odbojke. 
Posebno zanimivo je bilo 
tudi v Centru Veriga v Les-
cah, kjer je za bogat in razno-
vrsten program poskrbel 
Taekwon-do klub Radovljica.

Prvi dan slovenskega športa
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Troli na svetovni turneji, ob 15.30, animirani glasbeni film, sinhronizi-
rano, Linhartova dvorana Radovljica*

Salon pri Romy, ob 18.00, drama, Nizozemska, Nemčija, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Corpus Christi, ob 20.15, drama, Poljska Francija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Ponedeljek, 5. oktober
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, na 
kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem 
dobro zabavali. Skupaj s starši so vabljeni otroci med 1. in 6. letom 
starosti. Pravljice bo pripovedovala Rebecca Svetina, Američanka in 
učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici, Knjižnica A. T. Lin-
harta Radovljica

Torek, 6. oktober
Voden ogled Radovljice, ob 10.00, voden ogled starega mestnega 
jedra, Linhartov trg, Radovljica, zbirno mesto TIC Radovljica

Predavanje: Spoprijemanje s stresom in zadovoljstvo z življenjem, ob 
17.00, predava psihologinja Mašo Širnik, organizator: ZD Radovljica, 
Restavracija Center, Lesce

Sla po življenju, sla po besedah: prevajalci o Alenki Bole Vrabec, ob 
19.30, interpretacija nekaterih njenih prevodov (člani Linhartovega 
odra) in deljenje spominov nanjo njenih stanovskih kolegov – preva-
jalcev in prevajalk, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Četrtek, 8. oktober
Angleščina za mamice in dojenčke, ob 11.00, ura pogovora v anglešči-
ni za starše na porodniškem dopustu ali starše, ki bi, ne glede na 
predznanje, radi izboljšali svoje znanje/poznavanje angleščine. Vsak 
mesec bomo razpravljali o drugačni temi in raziskovali kulturne razli-
ke. Vabljeni skupaj z najmlajšimi. Uro bo vodila Rebecca Svetina, 
Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici, 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Veveričke in pletene jopice, ob 17.00, pravljico in ustvarjalno delavni-
co za otroke od 5. leta dalje bo pripravila Tanja Žohar, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

Odprtje razstave ekslibrisov Saše Šantla, ob 19.30, avtor razstave Igor 
Longyka nas bo na predavanju popeljal v začetke 20. stoletja, ko so v 
delavnici Saše Šantla nastajale prve sodobne slovenske grafike; odpr-
tje bo popestrila glasba izpod peresa umetnika Saše Šantla, Knjižnica 
A. T. Linharta Radovljica

Dnevi evropske kulturne dediščine v MRO: Predavanje Literarna 
Radovljica, 2. del, ob 18.00, nadaljevanje predavanja literarnega zgo-
dovinarja dr. Mirana Hladnika o knjižnih delih, povezanih z Radovlji-
co, njeno bližnjo okolico in ljudmi, Galerija Šivičeva hiša

Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk, ob 18.00, 
gledališka predstava za izven in kratka delavnica tehnike pomnjenja, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 9. oktober
Buci štruci jogica, ob 15.30, vadba za dojenčke, Knjižnica A. T. Linhar-
ta Radovljica 

Pravljično-domišljijska jogica, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta Rado-
vljica

Čajanke ob humanistiki: Ko je notranje življenje bogatejše od zunanje-
ga, ob 17.00, vpliv koronaobdobja na dnevne rutine naših življenj, 
filozof Marko Ogris, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Grenlandija: Poslednje zatočišče, ob 20.00, akcijski, ZDA, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Sobota, 10. oktober
Kuharska šola Uroša Štefelina za otroke, ob 10.00, otroci (5 do 13 let) 
bodo v kuhinji skupaj s kuharskim mojstrom Urošem pripravili kosilo 
za svoje starše, Vila Podvin*

Lego robotika, ob 9.30, obvezne prijave, Knjižnica A. T. Linharta Rado-
vljica

Binti, ob 15.30, film za otroke, Belgija, Nizozemska, Linhartova dvora-
na Radovljica*

Prvič narazen, ob 18.00, romantična drama, ZDA, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Medena dežela, ob 20.15, dokumentarni, Severna Makedonija, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Nedelja, 11. oktober
Samoobramba za ženske, ob 20.00, program vodi Mitja Grm Jukič 
(Društvo BTV YU-KI), Alpska cesta 43f, Center veriga Lesce*

Binti, ob 15.30, film za otroke, Belgija, Nizozemska, Linhartova dvora-
na Radovljica*

Prvič narazen, ob 18.00, romantična drama, ZDA, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Grenlandija: Poslednje zatočišče, ob 20.15, akcijski, ZDA, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 12. oktober
Angleške pravljice, ob 17.00, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knji-
žnica A. T. Linharta Radovljica

Torek, 13. oktober
Voden ogled Radovljice, ob 10.00, voden ogled starega mestnega 
jedra, Linhartov trg, Radovljica, zbirno mesto TIC Radovljica

Arhitektura Dežele med Jelovico in Karavankami, ob 19.30, literarni 
večer z avtorjem knjige – rednim profesorjem na ljubljanski Fakulteti 
za arhitekturo Borutom Juvancem, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Četrtek, 15. oktober
Muzejski kovček kovača, ob 17.00, Muzeji radovljiške občine priprav-
ljajo delavnico, na kateri boste spoznali kovaške predmete in nekda-
nje vsakodnevno življenje v Kropi, ustvarjanje svoje umetnine, Knjiž-
nica A. T. Linharta Radovljica

10 dni brez mame, ob 11.00, komedija, Francija, KinoVoziček, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Konje krast, ob 18.00, drama, Norveška, po filmu pogovor z Alojzijo 
Zupan Sosič, red. prof. FF za književnost in ljubiteljico tega romana, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 16. oktober
Buci štruci jogica, ob 15.30, vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica 

Pravljično-domišljijska jogica, ob 16.30, vodil Petra Arula, Knjižnica A. 
T. Linharta Radovljica

Pisateljevanje s kužkom, ob 17.00, spoznali boste labradorca Lokija, 
ki je bil v navdih pri nastanku priročnika Pasjeslovje po domače 
(Natalija Pavlič), Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Palček Nos, ob 17.00, gledališče, abonma Čebelice in čmrlji, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Smrt na Nilu, ob 20.00, misteriozna kriminalna drama, ZDA, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Sobota, 17. oktober
Kuharska šola Uroša Štefelina za ljubitelje kuhanja, ob 9.00, na delav-
nici za odrasle boste poleg sodobnih tehnik priprave jedi usvojili tudi 
znanja s področja sestavljanja jedilnikov in povezovanja jedi s pijačo, 
Vila Podvin*

Lego robotika, ob 9.30, obvezne prijave, Knjižnica A. T. Linharta Rado-
vljica

Troli na svetovni turneji, ob 15.30, animirana glasbena pustolovščina, 
ZDA, Linhartova dvorana Radovljica*

Rocca spreminja svet, ob 18.00, družinska komedija, Nemčija, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

10 dni brez mame, ob 20.15, komedija, Francija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nedelja, 18. oktober
Troli na svetovni turneji, ob 15.30, animirana glasbena pustolovščina, 
ZDA, Linhartova dvorana Radovljica*

10 dni brez mame, ob 18.00, komedija, Francija, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

Smrt na Nilu, ob 20.15, misteriozna kriminalna drama, ZDA, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 19. oktober
Angleške pravljice, ob 17.00, pripoveduje Rebecca Svetina, Američan-
ka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici, Knjižnica A. 
T. Linharta Radovljica

Torek, 20. oktober
Voden ogled Radovljice, ob 10.00, voden ogled starega mestnega 
jedra, Linhartov trg, Radovljica, zbirno mesto TIC Radovljica

Umetnost je doživljanje resnice, ob 19.30, večer z arhitektom Borisom 
Leskovcem, pogovor o knjigi, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Bralni klub, ob 9.00, ob kavi in čaju se bomo z Ireno Kotnik pogovar-
jali o zanimivih knjigah, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Beremo s tačkami, ob 17.00, R.E.A.D. Reading Education Assistance 
Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in komunika-
cijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. 
OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 537 39 01. Otroci morajo med 
branjem nositi zaščitno masko, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Sreda, 21. oktober
Mama – mami: Če je mleka premalo …, ob 10.00, srečanje bo vodila 
svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta 
za dojenje Rumina, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Bralni klub, ob 9.00, ob kavi in čaju se bomo z Boženo Kolman Finžgar 
pogovarjali o zanimivih knjigah Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Četrtek, 22. oktober
Jesenska idila, ob 17.00, ustvarjalna delavnica za predšolske otroke, ki 
jo bo pripravil Damjan Korošec, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Hospic kafe: Starostniki v senci virusa covid-19, ob 17.00, predstavi-
tev problematike odtujenosti in osamljenosti pri starejših v času epi-
demije (Slovensko društvo hospic), gostja večera: Hedvika Zimšek, 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Konje krast, ob 19.00, drama, Norveška, Linhartova dvorana Radovlji-
ca*

Petek, 23. oktober
VII. Festival gledališča Kropa: Čebelji roj – predstava o življenju in 
delu Antona Janše, ob 19.30, gledališka predstava (Gledališče Julke 
Dolžan), Kulturni dom Kropa

Buci štruci jogica, ob 15.30, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knji-
žnica A. T. Linharta Radovljica 

Pravljično-domišljijska jogica, ob 16.30, vodi Petra Arula, certificirana 
učiteljica joge rainbow kids yoga, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Doživi več kot film, ob 17.00, predvajanje kratkih filmov, ki so nastali 
v filmski produkciji SOOS, pogovor z mladimi ustvarjalci, Knjižnica A. 
T. Linharta Radovljica

Kako postati dobra žena, ob 19.00, komedija, Francija, Belgija, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Sobota, 24. oktober
Lego robotika, ob 9.30, obvezne prijave, Knjižnica A. T. Linharta Rado-
vljica

Fotograf, ob 17.00, drama, Indija, Nemčija, ZDA, Liffe 2019, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Kako postati dobra žena, ob 20.00, komedija, Francija, Belgija, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 25. oktober
Fatima, ob 18.00, drama, Portugalska, ZDA, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Fotograf, ob 20.30, drama, Indija, Nemčija, ZDA, Liffe 2019, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 26. oktober
Troli na svetovni turneji, ob 17.00, animirana glasbena pustolovščina, 
ZDA, Linhartova dvorana Radovljica*

Angleške pravljice, ob 17.00, Pravljična urica v angleškem jeziku, vab-
ljeni otroci med 1. in 6. letom starosti s s starši. Pripovedovala bo 
Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Torek, 27. oktober
Voden ogled Radovljice, ob 10.00, voden ogled starega mestnega 
jedra, Linhartov trg, Radovljica, zbirno mesto TIC Radovljica

V 14 dneh do konca sveta, ob 19.30, V knjigi s podnaslovom Popoto-
vanje v notranji mir avtor Uroš Močnik opisuje svoje popotovanje po 
Caminu, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Odprtje klavirskega tekmovanja Radovljica 2020 s koncertom: Kos-
tandin Tashko, ob 20.00, z otvoritvenim koncertom se bo predstavil 
lanski zmagovalec tekmovanja Radovljica 2019, organizator: La Casa 
de Kamna, Baročna dvorana, Linhartov trg, Radovljica

Klic divjine, ob 17.00, družinski film, podnapisi, ZDA, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Sreda, 28. oktober
VII. Festival gledališča Kropa: Sen, ob 19.30, gledališka predstava 
(Šentjakobsko gledališče Ljubljana), Kulturni dom Kropa

Mama – mami: Priprave na porod in dojenje, ob 10.00, brezplačno 
srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka 
Benedik z Inštituta za dojenje Rumina, Knjižnica A. T. Linharta Rado-
vljica

Lassie, ob 17.00, mladinski film, podnapisi, Nemčija, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Fatima, ob 19.30, drama, Portugalska, ZDA, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Četrtek, 29. oktober
Klavirski koncert: maestro Daniel Rivera (Argentina), ob 20.00, v 
počastitev 250. obletnice rojstva Ludwiga van Beethovna bo argentin-
ski pianist Daniel Rivera izvajal program iz Beethovnovega velikega 
klasičnega repertoarja skupaj s pianisti Akademije za glasbo "Ritrova-
ta" iz Livorna, organizator: La Casa de Kamna, Baročna dvorana, Lin-
hartov trg, Radovljica 

Kapitan Sabljezobi in čarobni diamant, ob 17.00, animirani film, sin-
hronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Mladi Ahmed, ob 19.30, drama, Belgija, Francija, Liffe 2019, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Petek, 30. oktober
Otvoritev Okusov Radol'ce: Tržnica lokalnih dobaviteljev, od 15.00 do 
19.00, Otvoritvena večerja z Okusi Radol'ce, ob 17.00 in 19.00, pro-
daja vstopnic TIC Radovljica, Linhartov trg, Radovljica (vse dodatne 
informacije bodo v začetku oktobra objavljene na www.radolca.si)

Mulan, ob 17.00, akcijska pustolovščina, ZDA, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Mladi Ahmed, ob 19.30, drama, Belgija, Francija, Liffe 2019, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Razstave in drugo

Industrijska dediščina v fotografiji, Industrija v radovljiški občini skozi 
objektiv fotografov Adija Finka in Ivana Pipana, od 10. 7. do 30. 10. Adi 
Fink in Ivan Pipan sta bila fotografa, ki sta aktivno delovala v Fotograf-
skem društvu Radovljica in sta v dolgih letih ukvarjanja s fotografijo 
posnela veliko zanimivih motivov, ki dokumentirajo življenje v Radov-
ljici in njeni okolici v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja. 
Razstava je samo del njune bogate zapuščine, posnete v okoliških 
tovarnah; od torka do nedelje 10.00–18.00, razstavni hodnik Radovlji-
ške graščine

Alpska modna industrija – ALMIRA; Preteklost oblikuje sedanjost, od 
5. 8. do 30. 9. 2020. Razstava je nastala v sodelovanju Mestnega 
muzeja Radovljica, ki hrani obsežno zbirko gradiva nekdanje Almire 
in Fakultete za dizajn, kjer so študentje pripravili izdelke, ki so jih 
navdihnile pletenine iz nekdanje tovarne, od torka do nedelje, od 
10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, Galerija Šivčeva hiša

Mojster Joža Bertoncelj, od 30. 7. do 31. 12. 2020, na razstavi bodo na 
ogled njegova najbolj znana in reprezentativna dela, ki so zaznamo-
vala razvoj slovenske umetno kovane obrti, Kovaški muzej Kropa*

In memoriam Alenka Bole Vrabec, september, v sodelovanju Foto-
grafskega društva Radovljica, Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in 
Muzejev radovljiške občine je nastala razstava, posvečena vsestranski 
umetnici, igralki, režiserki, prevajalki, občanki naše občine Alenki Bole 
Vrabec, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica 

Rožnati oktober, od 8. 10. do 31. 10., Rožnati oktober je svetovni 
mesec boja proti raku dojk. Ob tej priložnosti smo pripravili tematsko 
razstavo knjig, ki jih lahko prebirate v knjižnici ali si jih izposodite na 
dom, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Slovenija – družbena razdalja in njena čudovita bližina, od 1. 9. do 30. 
9., razstava izbranih fotografij na fotografskem natečaju v času šola-
nja na daljavo učencev 4. in 5. razreda PŠ Begunje, mentorica Tanja 
Pavlič, Knjižnica Begunje

Domoznanski september, od 1. 9. do 30. 9., predstavitev nekaj znanih 
Leščanov in njihovih del, Knjižnica Lesce

Rešimo sotočje, od 24. 9. do 24. 10., slikarsko fotografska razstava 
projekta Reši sotočje in akad. slikarke Brigite Požegar Mulej, Galerija 
Brigita, Lancovo

Razstava o sestri Mariji R. Vurnik, od 1. 10. do 30. 10., Zakristijski 
stolp, Radovljica

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

Razstava Almira – Preteklost 
oblikuje sedanjost, bo v Gale-
riji Šivčeva hiša na ogled do 
konca novembra. Muzeji 
radovljiške občine v tem času 
pripravljajo več dogodkov, 
povezanih z razstavo oziro-
ma z Almiro, njenimi preda-
nimi zaposlenimi in visoko 
kvalitetnimi pleteninami, ki 
so jih izdelovali. Tako bo v 
soboto, 10. oktobra, ob 10. 
uri v projekcijski sobi Čebe-
larskega muzeja v Tednu 
otroka družinska delavnica z 
naslovom Prepletanje niti. 
Udeleženci bodo v njej lahko 
spoznavali pomen ročnega 
dela, modularnosti in tradici-
onalnih ročnih tehnik, pred-
stavljenih na sodobne nači-
ne, in si ogledali razstavo v 
Šivčevi hiši. Obvezne so 
predhodne prijave (mro@
mro.si, 04 530 05 20). 
V četrtek, 15. oktobra, bodo 
ob 11. uri v Šivčevi hiši prip-
ravili že drugo muzejsko 

kavarno Almira. Nanjo pri-
jazno vabijo se nekdanje 
zaposlene ali kako drugače 
povezane s tovarno, da 
muzeju zaupajo svoje spo-
mine, izkušnje in zanimive 
zgodbe ter tako omogočijo, 
da se ohranijo tudi za pri-
hodnje rodove. V petek, 23. 
oktobra, pa bodo ob 18. uri 
prav tako v Šivčevi hiši pred-
stavili še katalog ob razstavi 
Almira.
"Časa ne moremo zavrteti 
nazaj in tovarni vrniti njene-
ga nekdanjega sijaja ter ver-
jetno prenekaterim še vedno 
zvestim kupcem ponuditi 
kakovostnih pletenin. In 
zaposlenim, strokovnjakom 
na tem področju, spet dati 
dela, ki so ga opravljali z 
velikim veseljem in ljubez-
nijo," je v katalog med dru-
gim zapisala Katja Praprot-
nik, kustosinja Mestnega 
muzeja. "Lahko pa se nos-
talgično spominjamo prete-
klega časa skozi fotografije, 
dokumente, spomine …"

Še o Almiri 
Muzeji radovljiške občine v oktobru pripravljajo 
niz dogodkov, povezanih z razstavo o Almiri: 
družinsko delavnico, muzejsko kavarno in 
predstavitev kataloga o razstavi. 

Razstava je v Šivčevi hiši na ogled še vso jesen.

Kaja Beton

Čudoviti sončni dnevi so bili 
kot nalašč za izvedbo tako 
dvajsete slikarske kolonije, 
ki se je je udeležilo 36 slikar-
jev, kot tudi Pokala Kamne 
Gorice v prstometu, ustvar-
jalnih delavnic, otroškega 
Langusovega teka, pohoda 
domačinov ter zaključne 
prireditve s podelitvijo priz-
nanj. Zaradi epidemioloških 
razmer so sicer odpadle kul-
turne prireditve v dvorani 
kulturnega doma, družabno 
srečanje na igrišču ter Lan-
gusov tek, na drugih dogod-
kih pa so se domačini prijet-
no družili ter ustvarjali. 
Ustvarjalne delavnice sta 
letos obiskala karikaturista 
brata Jože in Matjaž Poklu-
kar, ki sta upodobila veliko 
vaških otrok. Potekale so 
tudi delavnice ustvarjanja z 
glino, članice sekcije ročnih 
del pri društvu upokojencev 
so pripravile delavnice izde-
lave cvetja iz krep papirja ter 
krašenja vazic, domačinka 
Nina Zupan delavnico posli-
kave kamenčkov, delavnice 
pa so pripravile tudi vzgoji-
teljice iz Vrtca Kamna Gori-
ca ter Vesele nogice s Spod-
nje Lipnice. Na ustvarjanje 
je prišla tudi skupina učen-
cev OŠ Lipnica z mentorico, 
učiteljico likovnega pouka. 
Izbira je bila zares velika, 
otroci pa so lahko ustvarjali 

z različnimi materiali. Tudi 
letos so pri organizaciji Lan-
gusovih dnevov sodelovala 
skoraj vsa društva iz vasi.
Zaključna prireditev s kultur-
nim programom je tudi letos 
potekala pod vaško lipo. 
Poleg gostiteljev MePZ Lip-
nica so nastopili še pevska 
skupina Viharnik, otroški 
pevski zbor KD Kropa, moj-
ster na ustni harmoniki Vla-
dimir Hrovat ter mlada glas-
benika Gregor Drozg in 
Andraž Arnšek. Tudi letos so 
podelili tri krajevna priznan-
ja. Priznanje za udejstvovan-

je na kulturnem področju je 
prejela Metka Soklič. Aktivna 
je od leta 2005, med letoma 
2010 in 2015 je vodila MePZ 
Lipnica, kjer še vedno poje, 
od leta 2006 pa je organistka 
cerkvenega zbora. Pod nje-
nim vodstvom se vsako leto 
nadaljuje tradicija prepevanja 
Marijinih pesmi pred Marko-
vim znamenjem, je pobudni-
ca vsakoletne prireditve pod 
vaško lipo ob zaključku Lan-
gusovih dnevov ter organiza-
torka različnih prireditev in 
delavnic v sklopu Kultur-
no-turističnega društva Kam-
na Gorica, kjer je tudi članica 
upravnega odbora. 
Priznanje je prejela tudi 
Marica Primožič, ki vestno 
skrbi za čistočo in red v 
Domu krajanov in Muzejski 
hiši Mežnarija ter ureja cvet-
lično gredico ob igrišču. 
Poleg tega je članica komisije 
za kulturo pri Zvezi društev 
upokojencev občine Radovlji-
ca ter aktivna pri kulturnih 
prireditvah v domačem druš-
tvu upokojencev. 
Posebno priznanje krajevne 
skupnosti pa je prejela Lidija 
Vujanovič iz Kranja, ki od 
leta 2018 vodi trgovino in 

pošto v Kamni Gorici. Z vest-
nim delom, prijaznostjo in 
veliko željo, da trgovina in 
pošta v majhnem kraju osta-
neta odprti, veliko prispeva k 
oskrbi krajanov. Vsak dan na 
poti v službo dostavi sadje, 
zelenjavo in tudi izdelke, ki 
jih krajani posebej naročijo. 
Kot pravijo starejši krajani o 
trgovinici v Kamni Gorici: 
»Če nima, pa 'zrihta'.« Pose-
bno je pozorna do obiskoval-
cev, ki potrebujejo pomoč, z 
veseljem pa z njimi tudi 
poklepeta, saj je obisk trgovi-
ne za krajane tudi družabni 
dogodek. Krajevna skupnost 
in krajani so ji posebno hva-
ležni, ker je tudi v času covi-
da-19 ostala potrpežljiva in je 
lepo sprejela vsakega obisko-
valca. Priznanje je v njenem 
imenu prevzel gospod Marko 
Pogačnik, ki je redna stranka 
v njeni trgovini.
Župan in predsednik sveta 
krajevne skupnosti sta sicer 
izrazila zadovoljstvo nad 
tem, kako urejena postaja 
Kamna Gorica, župan pa je 
domačinom obljubil, da jih 
kraj čaka pomembno obdob-
je izgradnje komunalne 
infrastrukture.

Iztekli so se jubilejni 
Langusovi dnevi
Praznovanje krajevnega praznika, posvečenega slikarju Matevžu Langusu, je bilo prilagojeno 
trenutnim razmeram, zato so vse prireditve potekale na prostem.

Nagrajenki Metka Soklič in Marica Primožič s predsednikom Sveta KS Kamna Gorica 
Dušanom Betonom ter županom Cirilom Globočnikom. V imenu nagrajenke Lidije 
Vujanovič je priznanje prevzel Marko Pogačnik, ki je redna stranka v njeni trgovini.

Članice sekcije ročnih del pri društvu upokojencev so 
pripravile delavnice izdelave cvetja iz krep papirja ter 
krašenja vazic.

Izbira na delavnicah je bila zares velika, otroci pa so lahko 
ustvarjali z različnimi materiali. 

Dvajsete slikarske kolonije se je letos udeležilo kar 36 
slikarjev, ki so motive za ustvarjanje poiskali v slikoviti 
Kamni Gorici.

Starejši učenci oddelkov posebnega programa z Osnovne 
šole Antona Janše Radovljica svoje znanje radi dopolnjujejo 
s konkretnimi izkušnjami. Tokrat so se odpravili na leško 
letališče, kjer so jim pripravili pravo letalsko pravljico. Učen-
ci so bili navdušeni, da so za kratek čas lahko postali pravi 
piloti v pilotskih kabinah jadralnih in motornih letal ter heli-
kopterja, spoznali pa so tudi padalce in modelarje. Slednji 
so jih navdušili s prikazom poletov pomanjšanih letal, ki so 
jim z neba spustili tudi nekaj sladkih dobrot. "Najlepše se 
zahvaljujemo Aeroklubu Alpskega letalskega centra Lesce in 
njihovim članom, da so si vzeli čas za nas in nam omogoči-
li celovit in popoln ogled njihove dejavnosti, kjer je vsakdo 
izmed nas lahko za nekaj trenutkov postal čisto pravi pilot 
in občutil čarobne trenutke letalstva," je bila zadovoljna tudi 
njihova učiteljica Suzana Špendal.

Prav poseben dan na letališču

Učenci so bili navdušeni, da so za kratek čas lahko postali 
pravi piloti v pilotskih kabinah jadralnih in motornih letal 
ter helikopterja, spoznali pa so tudi padalce in modelarje.


