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Prejšnji teden je zaznamo
val Evropski teden mobilno
sti, v katerem je Občina 
Radovljica sodelovala 16. 
leto zapored. S sloganom 
Gremo peš! je bil letos 

posvečen hoji kot najdostop
nejšemu, najbolj zdravemu 
in najcenejšemu načinu 
premikanja. 
Tako je v tednu od 16. do 22. 
septembra poleg organizira
nega pešačenja v šolo, ki so ga 
spodbujale vse osnovne šole v 

občini, občina pripravila tradi
cionalni kolesarski izlet in 
Ekopraznik za zaključek sezo
ne na šolskem biodinamič
nem vrtu, letos pa so prvič 
organizirali tudi sprehod do 
Čebelarskega centra Gorenj
ske in tako združili prizadeva

nja za trajnostno mobilnost, 
spodbujanje telesne aktivnos
ti in kakovostne prehrane, kar 
vse, kot poudarjajo organiza
torji, prispeva k ohranjanju 
zdravja, okolja in narave.

Kvalitetna hrana, 
gibanje in zdravo okolje
Občina Radovljica je v prizadevanjih za višjo kvaliteto bivanja tudi letos v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti združila prizadevanja za trajnostno mobilnost, spodbujanje telesne aktivnosti in 
kakovostne prehrane.

Na šolskem biodinamičnem vrtu so prejšnji četrtek s prireditvijo Ekopraznik zaključili že šesto vrtnarsko sezono.

2. stran

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta 
Uporabna zelišča vabi na predavanje z naslovom Jesenska 
zdravilna zelišča in plodovi. »Spoznali bomo, katera zelišča 
je v tem času še mogoče najti v naravi in kako si z njimi ter 
nabranimi plodovi lahko pomagamo pri lajšanju najrazlič-
nejših zdravstvenih težav. Z nami bo znana slovenska zeli-
ščarka Jožica Bajc Pivec,« je pojasnila Urška Luks z agenci-
je. Predavanje bo v sredo, 16. oktobra, ob 17. uri v dvorani 
Čebelarskega centra Gorenjske v Lescah. Udeležba na pre-
davanju je brezplačna, a so zaradi omejenega števila mest 
potrebne predhodne prijave na elektronski naslov urska.
luks@ragor.si. Izvedbo projekta Uporabna zelišča omogo-
čajo in financirajo občine Radovljica, Gorje, Bohinj in Kranj-
ska Gora, zato je namenjen občanom teh občin.

Zelišča v jesenskem času

Marjana Ahačič

Sredi tedna so na občini pri
pravili že tretji sprejem za 
mlade starše in njihove 
novorojenčke, na katerega je 
župan Ciril Globočnik pova
bil 31 otrok s starši; skupaj 
jih je bilo letos že več kot sto. 
Lani jih je bilo na sprejem v 
vsem letu povabljenih 172. 
Župan je staršem čestital in 
jim izročil darilo, ki jim pri
pada v skladu z občinskim 
odlokom o pomoči za novo
rojene otroke. 
Po podatkih statističnega 
urada se je v občini v letu 
2018 rodilo 172 otrok (98 
dečkov in 74 deklic), kar je 
28 več kot v letu 2017, ko se 

je rodilo 144 otrok (67 deč
kov in 77 deklic), in deset 
otrok manj kot v letu 2016.
V Radovljici višina pomoči v 
obliki vrednostnega bona za 
prvega novorojenca znaša 
130 evrov, za drugega novo
rojenca 150 ter za tretjega in 
vsakega nadaljnjega dvesto 
evrov. »Pomoč je namenje
na družini novorojenega 
otroka, ki je skupaj s star
šem slovenski državljan, 
oba pa imata stalno prebiva
lišče v občini Radovljica,« 
pojasnjujejo na radovljiški 
občinski upravi in pri tem 
opozarjajo, da mora biti vlo
ga za pomoč oddana najka
sneje v šestih mesecih od 
rojstva otroka.

Novorojenčki  
pri županu
Župan Ciril Globočnik je sredi tedna pripravil že 
tretji letošnji sprejem za mlade starše in njihove 
novorojenčke.
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Seja občinskega sveta
V sredo se je na sedmi redni 
seji sestal radovljiški občin-
ski svet.
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REPORTAŽA

Dan medu v kulinariki
Obiskovalci so uživali v 
pokušanju in se učili o novih 
načinih uporabe medu.
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KRAJEVNE NOVICE

Mošenjski dnevi
Rdeča nit letošnje prireditve 
je bila obujanje starih ljud-
skih plesov in pesmi.
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ŠPORT

Deseti jesenski tek
Stonoge, klub za športne in 
zabavne aktivnosti Vrbnje, je 
sredi septembra pripravil 
tradicionalno celodnevno 
športno prireditev.
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Slikanice za 
prvošolce
Na vseh slovenskih osnovnih 
šolah so v okviru Bralne 
značke prejšnji torek začeli 
bralno leto.
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Zdenka Varl, 
ravnateljica Osnovne 
šole Staneta Žagarja 
Lipnica 
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI 

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo  
v rubriki Razpisi in objave v petek, 27. 9. 2019, objavljena 

Javna razgrnitev predloga modelov  
vrednotenja nepremičnin 

Javna razgrnitev bo potekala od 1. oktobra 2019 do 30. okto-
bra 2019.

Dodatne informacije: Dominik Skumavec, tel. št.: 04 537 23 41, 
e-naslov: dominik.skumavec@radovljica.si 

Občinska uprava Občine Radovljica
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Kozmični skalnjak
To jesen se zaključuje že 
šesta vrtnarska sezona na 
biodinamičnem učnem vrtu 
pri OŠ A. T. Linharta Radov-
ljica. Kot je povedala dr. 
Maja Kolar, so letos poseb-
no pozornost namenjali 
medonosnim rastlinam, saj 
so lani na vrt s pomočjo 
čebelarjev postavili nov učni 
čebelnjak. Na vrtu sta nasta-
li dve diplomski nalogi. Prva 
v sodelovanju z Biotehniško 
fakulteto v Ljubljani, kjer je 
študent proučeval vpliv bio-
dinamičnih preparatov na 
pridelek različnih vrtnin. V 
okviru druge diplomske 
naloge v sodelovanju z Bio-
tehniškim centrom Naklo 
pa je nastal kozmični skal-
njak z medovitimi rastlina-
mi. Pri urejanju skalnjaka 
so pomagali učenci, ki obis-
kujejo čebelarski krožek na 
osnovni šoli. Učenci OŠ 
Antona Janše vrt uporablja-
jo za zunanje učno okolje, 
na vrtu pa po novem domu-
jeta tudi dve mački, posvoje-
ni iz zavetišča. 

Stročnice kot simbol 
povezovanja
Rdeča nit Ekopraznika in 
dogodkov ob Evropskem 
tednu mobilnosti 2019 so 
bile stročnice, ki so simbol 
povezovanja. Kot je pojasni-

la Kolarjeva, stročnice v fazi 
rasti nase vežejo dušik in s 
tem bogatijo zemljo. Na sre-
čanju so obiskovalci lahko 
pokusili jedi, ki so jih iz 
zelenjave, pridelane na bio-
dinamičnem vrtu po smer-
nicah Demeter, pripravili 
dijaki Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica. 
Osnovna sestavina jedi so 
bile prav stročnice. Z njimi 
so se okrepčali tudi kolesarji 
po 16. izletu v Tednu mobil-
nosti. V spominsko knjigo 
se jih je vpisalo 86. Tudi 
letos je občina izlet organizi-
rala s Športno zvezo Radov-

ljica, Bled, Bohinj in Gorje, 
udeležencem pa se je prid-
ružil radovljiški policist na 
kolesu in člani skupine Pra-
va smer. Trasa izleta je bila 
tokrat speljana po gozdni 
učni poti do Mošenj, prek 
Podvina na Črnivec, skozi 
Noše do Brezij, skozi Spod-
nji in Zgornji Otok, Gorico 
ter Vrbnje.

Pohod do čebelarskega 
centra
Pohodniki, zbralo se jih je 
19, so se sprehodili do 
Čeb e l a r s k ega  c en t r a 

Gorenjske v Lescah in si 
ogledali Semenjalnico, eko-
loško hranilnico semen. V 
Semenjalnici hranijo več 
vrst semen stročnic, ki jih 
pridobijo od okoliških kme-
tov. Vsa semena se pridelu-
jejo na ekološki način. Ude-
ležencem so predstavili 
način pridelave in hranjen-
ja semen. Skrbijo tudi za 
ohranjanje starih sort stroč-
nic. Tako so letos skupaj z 
Inštitutom za ekosemena 
poskrbeli za vpis stare sorte 
visokega fižola, poimenova-
ne klošter, v vrtičkarsko sor-
tno listo. 

Kvalitetna hrana, 
gibanje in zdravo okolje
1. stran

Kozmični skalnjak z medovitimi rastlinami, ena od 
letošnjih novosti na šolskem biodinamičnem vrtu

Ana Štempihar, avtorica kozmičnega skalnjaka, in njena mentorica dr. Maja Kolar, ki tudi 
skrbi, da delo na šolskem vrtu poteka v skladu s smernicami ekološkega vrtnarjenja.

Na svoj račun so prišli tudi otroci, ki so – tako kot Neja – 
na klopeh, postavljenih na vrt, z veseljem ustvarjali 
umetnine iz semen.

Mineštra s stročnicami in bučna juha, ki so ju pripravili 
dijaki srednje gostinske in turistične šole, sta še zlasti 
teknili kolesarjem in pohodnikom.

Na stojnicah tik ob šolskem vrtu je bila na voljo bogata 
ponudba ekološke hrane in pridelkov z okoliških kmetij.

Občina Radovljica je za zagotavljanje učinkovitosti infras-
trukture javne razsvetljave vzpostavila napredni sistem za 
upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave. Program Javna 
razsvetljava je del platforme E2 Manager za napredno upra-
vljanje stavb, ki ga uporablja že več kot osemdeset sloven-
skih občin. V okviru programa je razvit tudi sistem za inte-
raktivno obveščanje o okvarah na javni razsvetljavi za obča-
ne. Občino lahko o okvarah na javni razsvetljavi obveščate 
prek spletne aplikacije – zemljevida na strani https://www.
radovljica.si ali brezplačne aplikacije za pametne telefone 
Prijavi okvaro.»Občina Radovljica načrtno energetsko in 
svetlobnotehnično posodablja svetilke javne razsvetljave. Z 
dosedanjo prenovo smo dosegli večjo energetsko učinkovi-
tost in stabilnejše obratovanje. Z zamenjavo starih svetilk 
smo dosegli optimalnejše osvetljevanje cest ter deloma 
zadostili tudi pogojem zakonodaje, ki je omejila uporabo 
svetilk, ki svetijo nad vodoravnico,« pojasnjujejo na občin-
ski upravi.

O okvarah razsvetljave prek spletne aplikacije

Prihodnjo soboto, 5. oktobra, v Kovaškem muzeju v Kropi 
organizirajo delavnico prikaza graverstva in cizelerstva, ki jo 
bo vodila mojstrica graviranja Radovljičanka Aja Bohinjc. 
»Spoznali boste stari ročni obrti, ki ju danes skoraj ne poz-
namo več. Nato boste v roke vzeli kladivo in preizkusili svo-
jo ročno spretnost: na kovino boste odtisnili in ime in rob 
ploščice še okrasili,« v muzeju vabijo udeležence, in doda-
jajo: "Natančnost in moč, ki sta združeni v čudovito umet-
nost okraševanja, očarljivi vzorci kovini vdahnejo novo živ-
ljenje in novo zgodbo." Brezplačna delavnica je primerna 
tako za odrasle kot za otroke, starejše od sedem let. Ker je 
število mest omejeno, se morate na delavnico po telefonu 
ali na spletu prijaviti v Muzejih radovljiške občine do pri-
hodnjega torka, 1. oktobra.

Delavnica graverstva v Kovaškem muzeju

V prejšnji številki Deželnih novic je bilo v članku z naslovom 
"Če pozabimo, se bo ponovilo" napačno navedeno ime ene-
ga od otrok internirane družine. Pravilno se glasi: "Ivana 
Pogačnika z Ovsiš so ujeli, zaprli v Begunjah in kot talca 
ustrelili v Brodeh v Poljanski dolini. Enako usodo je doživel 
tudi gospodar hiše Ciril Pečnik. Ženo Kristo z otrokoma 
Milanom in Slavko so poslali v internacijo na Bavarsko."

Popravek
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Občinski svet je v sredo na 
seji sprejel osnutek odloka 
o prvih spremembah in 
dopolnitvah občinskega 
podrobnega prostorskega 
načrta za novo pokopališče 
v Begunjah, ki je predvide-
no severno od kompleksa 

graščine ob cesti v Krpin. 
Kot je zapisano v obrazloži-
tvi dokumenta, se je ob 
izdelavi projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja 
izkazalo, da je za optimalno 
projektno rešitev treba spre-
meniti oziroma dopolniti 
določila načrta. Predvidena 
sprememba ohranja osnov-
no arhitekturno in urbanis-
tično rešitev, z dodanimi 

tolerancami pa bo omogo-
čena prilagoditev arhitek-
turne in krajinske zasnove 
pokopališča. Prav tako bo 
projektiranje moč prilago-
diti aktualnim tehnološkim 
in organizacijskim potre-
bam pri organizaciji in izve-
dbi pokopališča. Vključena 
bo tudi razširitev koridorja 

za cesto v Krpin in omogo-
čena izvedba investicije v 
več fazah. Prve spremembe 
in dopolnitve občinskega 
podrobnega prostorskega 
načrta so javno razgrnjene v 
prostorih Občine Radovljica 
in Krajevne skupnosti 
Begunje še do vključno 21. 
oktobra, javna obravnava pa 
bo 2. oktobra ob 15. uri v 
prostorih občine.

Prostorski načrt  
za pokopališče

Prve spremembe in dopolnitve občinskega 
podrobnega prostorskega načrta so javno 
razgrnjene v prostorih Občine Radovljica in 
Krajevne skupnosti Begunje še do vključno 21. 
oktobra, javna obravnava pa bo 2. oktobra ob 15. 
uri v prostorih občine.

Obvestilo o delni zapori državne ceste  
R1-209/1088 Lesce–Bled zaradi postavitve 

protihrupnih ograj

Obveščamo vas, da bo zaradi postavitve protihrupnih ograj 
popolna zapora prometnega pasu državne ceste R1-209/1088 
Lesce–Bled iz smeri Bleda proti AC, od semaforiziranega križi-
šča – smer Lesce do dvopasovnega krožišča ob AC, pri Lescah, 
v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019. Obvoz v času traja-
nja zapore bo urejen preko Lesc, po lokalni cesti LC 348033 
"Lesce – stara državna c." in državnih cestah R3-635/1121 
"Lesce–Kamna Gorica–Lipnica" ter R2-452/0208 "Lesce–Črni-
vec". 
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Trasa obvoza v času postavitve protihrupnih ograj

Devetinštirideseto srečanje gorenjskih turističnih delavcev, 
ki ga soorganizirata Gorenjska turistična zveza in Turistično 
društvo Begunje, bo letos v dvorani Pod Avsenikovo marelo 
v Begunjah v soboto, 5. oktobra. Udeleženci z različnih kon-
cev Gorenjske si bodo pred začetkom srečanja na vodenem 
ogledu ogledali rodni kraj Slavka Avsenika ter turistično-in-
formacijski center. V kulturnem programu bodo nastopili 
pevski zbor Korbend, pevka Maša Cilenšek, Country č'bele 
..., Sašo Gašperin bo udeležence v predavanju popeljal na 
sprehod skozi poldrugo stoletje sodobnega turizma v Begu-
njah. Begunjski fantje pa bodo predstavili vleko ploha.

Srečanje gorenjskih turističnih delavcev

Marjana Ahačič

Občinski svet je na sedmi 
redni seji v tem mandatu 
potrdil mandat novemu čla-
nu občinskega sveta Aljoši 
Škufcu, ki je na lokalnih 
volitvah kandidiral na listi 
SDS. Funkcijo občinskega 
svetnika je nastopil zaradi 
odstopa Marka Toplaka, ki 
se je, kot je napovedal ob 
prevzemu funkcije direktor-
ja Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske (RAGOR) v 

pred časom odpovedal svet-
niški funkciji. 
Občinska volilna komisija 
je zato na podlagi zakona o 
lokalnih volitvah izvedla 
ugotovitveni postopek in 
najprej sprejela sklep, da 
mandat za preostanek štiri-
letne mandatne dobe prei-
de na naslednjo kandidatko 
z liste SDS, ki pa funkcije 
ni bila pripravljena sprejeti. 
Zato je komisija pozvala 
naslednjega kandidata na 
listi SDS, Radovljičana 

Aljoša Škufco, ki je funkci-
jo člana občinskega sveta za 
preostanek mandatne dobe 
sprejel. 
V radovljiškem občinskem 
svetu so sicer v tem manda-
tu štirje predstavniki SDS 
– poleg na novo imenova-
nega Škfuce še Andrej 
Potočnik, Breda Poličar in 
Jernej Kolman, ki je spom-
ladi v občinskem svetu 
nadomestil tragično premi-
nulo svetnico Nevenko 
Osterc. 

Namesto Marka Toplaka Aljoša Škufca

Aljoša Škufca
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Občinski svet je potrdil štiri-
letni program razvoja in 
vzdrževanja cest za prihod-
nja štiri leta. Ta, kot so poja-
snili na občinski upravi, sledi 
programu, ki je bil sprejet 
kot priloga proračunu za leto 
2019. Zajema področja upra-
vljanja in tekočega vzdrževa-
nja občinskih cest, investicij-
skega vzdrževanja in gradnje 
občinskih cest, urejanja cest-
nega prometa in cestne raz-
svetljave. Pri tem je opredel-
jen tudi nabor investicij v 
cestno omrežje, ki jih občina 
želi izvesti v naslednjih letih, 
dokončni obseg in terminski 
plan izvedbe pa bosta določe-
na z letnimi občinskimi pro-
računi ter letnimi programi 
razvoja in vzdrževanja cest. 
Načrtovana sredstva za raz-
voj in vzdrževanje cest za 
naslednje štiriletno obdobje 
namreč znašajo približno 19 
milijonov evrov, kar presega 
ocenjene prihodke na tem 
področju, zato bo treba izve-
dbo posameznih nalog in 
investicij usklajevati pri spre-
jemanju proračunov v priho-
dnjih letih, so še poudarili 
pripravljavci programa. 
Med naložbami, vključeni-
mi v program, so rekonstru-
kcija Ceste za Verigo, uredi-
tev priključka z regionalne 
ceste na Mlako, nadaljevanje 
obnove Ceste svobode, dru-
ga faza ureditve Šercerjeve 
ulice v Radovljici, sanacija 
Gradnikove ceste in odseka 
Spar – Filipič Radovljici, 
ceste Prezrenje–Sp. Dobra-
va ter Lesce–Hlebce–Begun-
je, rekonstrukcija Železniš-
ke ceste v Lescah in Ljub-
ljanske ceste v Radovljici, 
program sanacije lokalnih 
cest, ki se nanaša na usad na 
cesti v Mišačah in na Lanco-
vem, ureditev priključkov 
občinskih cest na rekonstru-
irano državno cesto na Lan-
covem, obnovo ceste mimo 
Elana do pokopališča v 
Begunjah ter sanacijo cest 
Češnjica–Rovte in Brezje–
Peračica, rekonstrukcija 

Gorenjske ceste s preuredit-
vijo križišča z Gradnikovo v 
krožišče, rekonstrukcija Sav-
ske ceste, druga faza uredit-
ve poti za pešce v Hlebcah, 
ureditev pločnika v Mošnjah 
in šolske poti v Begunjah, 
gradnja kolesarskih povezav 
v občini, ureditev parkirišč 
pri šolah v Begunjah in Lip-
nici, za avtodome v Krpinu 
in parkirišč v ožjem središču 
Radovljice ter v Kropi ob 
gasilskem domu.

Prilagajanje drugim 
projektom
Kot je zapisano v dokumen-
tu, na pripravo in izvajanje 
dolgoročnega programa raz-
voja in vzdrževanja cest, zla-
sti zagotavljanje sredstev za 
gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje cest, vplivajo 
tudi nepredvideni dejavniki, 
predvsem prioritete države, 
ki jih je ta še pripravljena 
sofinancirati s svojimi sred-
stvi. V naslednjih letih so to 
izgradnja kanalizacijskega 

omrežja v naselju Lancovo, 
gradnja kolesarskih povezav 
v občini in energetska sana-
cija in prenova OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica. Poleg tega 
na pripravo štiriletnega pro-
grama dodatno vplivajo tudi 
investicije države, ki so 
vezane na razvoj in vzdrže-
vanje državnega infrastruk-
turnega omrežja, kamor 
sodita nadgradnja železniš-
ke proge Kranj–Jesenice in 
rekonstrukcija državne ces-
te na območju serpentin pri 
naselju Lancovo. K zadnji 
investiciji je občina pristopi-
la zaradi sočasnega reševan-
ja infrastrukturnih proble-
mov, ki se nanaša na sanaci-
jo občinskih cest in komu-
nalne infrastrukture ob nji-
hovem priključevanju na 
predvideno rekonstruirano 
državno cesto.
Na prioriteto posameznih 
investicij v gradnjo in obno-
vo cest vplivajo tudi drugi 
načrtovani projekti: v prime-
ru gradnje industrijskega 
centra na območju opušče-

ne gramoznice v Radovljici 
se bo prednostno izvedla 
rekonstrukcija Savske ceste. 
V primeru dodatne stabili-
zacije brežine na širšem 
območju premostitvenega 
objekta čez železniško pro-
go pri železniškem postaja-
lišču Radovljica pa bo pred-
nostna investicija občine 
tudi sočasna obnova Ceste 
svobode.
Svetniki so program podpr-
li, a pri tem opozorili, da je 
treba prebivalce naselij, kjer 
se bodo infrastrukturni pro-
jekti izvajali, dovolj zgodaj 
in dovolj natančno seznaniti 
z načrtovanimi posegi. Še 
posebej so poudarili Ovsiše, 
kjer se bo v kratkem začela 
obnova ceste skozi vas, za 
kar je občina z investitorjem 
že podpisala pogodbo.

Oprema nove poslovne 
cone
Svetniki so potrdili tudi 
osnutek odloka o programu 
opremljanja stavbnih zem-
ljišč območja občinskega 
lokacijskega načrta za cen-
tralno čistilno napravo 
(severni del) in merilih za 
odmero komunalnega pris-
pevka, ki je bil pripravljen 
zaradi nove zakonodaje in 
sprememb lokacijskega 
načrta ter bo nadomestil 
odlok, ki je bil sprejet v letu 
2006. 

Seja občinskega sveta
Svetniki so v sredo na sedmi redni seji potrdili program razvoja in vzdrževanja cest za naslednja štiri 
leta, ki je v veliki meri prilagojen načrtovani obnovi železniške proge med Kranjem in Jesenicami ter 
gradnji kanalizacijskega programa.

Občinski svet se je v sredo sestal na sedmi redni seji v tem mandatu. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Radovljica upravljala več kot 194 
kilometrov cestnega omrežja, od tega je 57 
kilometrov lokalnih cest in 137 kilometrov javnih 
poti. V prihodnjih štirih letih naj bi občina 
skupaj z investicijskimi vlaganji krajevnih 
skupnosti za vzdrževanje cestne infrastrukture v 
povprečju porabila 1,7 milijona evrov letno.
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Občinske novice

Marjana Ahačič

Občina Radovljica bo proda-
la svoj delež v stavbi v sredi-
šču mesta za policijsko pos-
tajo, kjer je zadnja leta imela 
prostore občinska zveza 
društev upokojencev, v prit-
ličju stavbe je bil tudi gostin-
ski lokal. Kot je povedal 
radovljiški župan Ciril Glo-
bočnik, je občina lastnica 
ene tretjine stavbe, dve tret-
jini ima v lasti nepremičnin-
ski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki 
naj bi tam uredil stanovanja 
za upokojence.
Prostore za upokojence je 
občina zagotovila v objektu 
ob nekdanji knjižnici, pred 
časom na novo postavljeno 
streho nad baliniščem pa 
bodo prestavili na balinišče v 
starem športnem parku, to je 
v neposredni bližini nekdan-
jega doma TVD Partizan, ki 
je, čeprav ne v lasti občine, še 
ena velika prazna stavba v 
središču Radovljice. Zgraje-
na z udarniškim delom v 
času pred drugo svetovno 
vojno je kasneje z zakonom 
prišla v last Športne zveze 
Slovenije, ki jo je prodala 
zasebniku, ta pa naprej.

Trenutno je prazna tudi 
stavba, kjer je bila do selitve 
v nove prostore Knjižnica A. 
T. Linharta; kot je povedal 
župan Globočnik, se za 
objekt nekdanje knjižnice 
dela preveritev stanja, ki bo 
izhodišče za projektiranje 
načrtovanega medgeneracij-
skega centra.
V Radovljici je sicer še nekaj 
praznih stavb: v občinski 

lasti je objekt med stano-
vanjskim kompleksom na 
Vurnikovem trgu in vrtcem, 
v njem je bil včasih zdravs-
tveni dom, potem pa dolgo 
uprava radovljiških vrtcev in 
center za socialno delo. Kot 
je povedal župan, je v načrtu 
prodaja tega objekta. Bližnji 
Šlandrov dom je v lasti raz-
ličnih sindikalnih organiza-
cij. Prav tako je že leta pra-

zen, lastniki pa si prizadeva-
jo za prodajo. Prav v teh 
dneh pa prihaja novo življe-
nje v poslovno stavbo propa-
dlega nepremičninskega in 
upravljavskega podjetja Alp-
dom na Cankarjevi ulici, 
neposredno za občinsko 
stavbo. Tja se z oktobrom iz 
prostorov poslovne stavbe 
pri Grajskem parku seli 
Waldorfski vrtec.

Prostore društva  
so preselili
Občina bo prodala svoj delež v stavbi, kjer so imeli doslej prostore upokojenci, nepremičninski sklad 
pa v njej načrtuje gradnjo oskrbovanih stanovanj.

Pisarno društva upokojencev so iz stavbe za policijsko postajo preselili v prostore na 
Gorenjski 25, to je stavba ob nekdanji knjižnici.

Marjana Ahačič

Prehod za pešce v 
Dobrem Polju
Svetnik Nejc Kliček je dal 
pobudo za ustrezno ureditev 
prehoda za pešce pri avtobu-
snih postajah na Dobrem 
Polju. »Vaščani že dlje časa 
želijo prehod pri avtobusnih 
postajah. Za odhod avtobusa 
iz smeri Radovljice in prihod 
iz smeri Posavca morajo pre-
čkati cesto, kar pa je brez 
ustreznih signalizacij in pre-
hoda nevarno,« je obrazložil 
Kliček. Kot so pojasnili na 
občinski upravi, je občina že 
lani pridobila elaborat preve-
ritve pogojev za umestitev 
prehoda za pešce, a glede na 
rezultate analize prometnih 
obremenitev vozil ter pešcev 
kriteriji za označitev prehoda 
niso izpolnjeni. »Ureditev 
prehoda pogojuje predhod-
no ureditev čakalnih površin 
za pešce pred prehodom, 
osvetlitev, postavitev biča in 
ustrezne vertikalne promet-
ne signalizacije, ki voznike 
dodatno opozorijo na nevar-
nost. Direkcija RS za infras-
trukturo je za izboljšanje 

območne prometne varnosti. 
V ta namen je umestila 
dodatno vertikalno in hori-
zontalno prometno signali-
zacijo, ki opozarja na navzo-
čnost otrok na vozišču. Za 
predlagano dokončno rešitev 
bo občina pridobila ustrezno 
projektno dokumentacijo, za 
katero trenutno še ni zago-
tovljenih namenskih finanč-
nih sredstev.«

Zaščita za Šlandrov dom
Svetnica Monika Ažman je 
na župana naslovila pobudo, 
da se lastnik prazne stavbe 
nekdanjega sindikalnega 
doma – Šlandrovega doma 
pozove, naj uvede neposre-
den nadzor zgradbe in jo 
popolneje zaščiti. »Nekdaj 
prijetno bivališče oziroma 
letovišče sramotno propada. 
V zadnjem obdobju so se 
pojavili večji vdori v stavbo. 
Vse več je zadrževanja mla-
dih, tudi otrok, ki plezajo po 
strehi prizidka, o čemer so 
okoliški stanovalci že nekaj-
krat obvestili policijo,« je 
opozorila Ažmanova.
Kot pojasnjujejo na občinski 
upravi, so lastniku propada-

jočega objekta – Zvezi svo-
bodnih sindikatov Slovenije 
– poslali dopis s pozivom, 
naj objekt ustrezno zaščiti 
in prepreči nastajanje dodat-
ne škode ter nevarnih situa-
cij, Občino Radovljica pa 
obvesti o načrtovanih in 
izvedenih ukrepih. 

Umiritev prometa na 
Posavcu
Svetnik Gorazd Fajfar je 
županu posredoval pobudo 
prebivalcev Posavca ter 
staršev otrok in strokovnih 
delavk iz tamkajšnjega vrt-
ca, da se v okolici vrtca in v 
novem delu naselja Posavec 
do začetka novega šolskega 
leta uredi cona umirjenega 
prometa. Na občinski upra-
vi so v odgovoru svetniku 
pojasnili, da je za izboljša-
nje prometne varnosti v 
okolici vrtca in novem delu 
Posavca od julija v veljavi 
nova prometna ureditev, v 
okviru katere je vzpostavlje-
no območje omejene hitro-
sti, v katerem je največja 
dovoljena hitrost omejena 
na trideset kilometrov na 
uro.

Preplastitev igrišča v 
Kropi
Svetnica Mojca Faganel je 
predlagala, da bi se na pobu-
do krajanov večnamensko 
igrišče v Kropi, ki so ga pred 
časom opremili z razsvetlja-
vo, še preplastilo, saj je na 
več deli dodobra poškodova-
no. Občinska uprava v odgo-
voru svetnici ugotavlja, da 
slabo stanje večnamenskih 
asfaltnih igrišč, ki so bila na 
različnih lokacijah po občini 
večinoma urejena že pred 
desetletji, predstavlja velik 
problem ne le v Kropi, pač 
pa tudi na številnih drugih 
lokacijah. »Žal preplastitve 
poškodovanih površin pred-
stavljajo tudi zelo velik 
finančni zalogaj, zato bomo 
stanje v naslednjih letih pos-
kušali postopoma sanirati 
glede na najnujnejše potre-
be in skladno s proračunski-
mi zmožnostmi,« so pojas-
nili.

Avtobusno postajališče 
Otoče
Svetnik Maksimilijan Kalan 
je na župana naslovil pobu-
do, da občina nemudoma 

pristopi k urejanju postajali-
šča za šolski avtobus v Oto-
čah, kjer šolarji vse leto na 
prevoz čakajo na cestišču, ki 
niti ni označeno kot šolska 
pot. »V tem terminu je tudi 
povečan promet s težkimi 
tovornimi vozili, saj se vse 
dogaja pred industrijsko 
cono Otoče,« je opozoril 
Kalan. Na oddelku za infras-
trukturo, okolje, prostor in 
investicije pojasnjujejo, da 
Krajevna skupnost Ljubno v 
sodelovanju z občino že vodi 
aktivnosti za pridobitev 
ustreznih zemljišč za uredi-
tev avtobusnega postajališča 
na šolski poti v Otočah. Pri-
dobitvi namenskih zemljišč 
bodo sledila ureditvena dela, 
za kar so zagotovljena prora-
čunska sredstva Krajevne 
skupnosti Ljubno.

Mejni kamni v Brezovici
Ob izgradnji kanalizacije v 
Brezovici je bilo odstranje-
nih kar nekaj mejnih kam-
nov, ki jih izvajalci še niso 
namestili nazaj, je opozoril 
svetnik Nejc Kliček. Kot so 
pojasnili na referatu za 
infrastrukturo, bodo na pod-

lagi pobude svetnika v 
novem naselju Brezovica, 
kjer je bila zgrajena kanali-
zacija, obnovili vsa mejna 
znamenja. »Postopek za 
izbor izvajalca je zaključen, 
predviden rok za izbor izva-
jalca je 30. november,« so 
pojasnili v odgovoru svetni-
ku.

Parkiranje pri Fuksovi 
brvi
Obiskovalce Fuksove brvi 
zanima, kje lahko parkirajo 
svoja vozila. Na parkirišču, 
od koder vodi pot do brvi, je 
namreč dovoljeno parkiran-
je samo za lastnike in obis-
kovalce tamkajšnjega raf-
ting centra, je opozorila 
svetnica Sabina Felc.
Kot so pojasnili na občinski 
upravi, makadamsko parki-
rišče v neposredni bližini 
brvi je v zasebni lasti, obis-
kovalci Fuksove brvi pa lah-
ko parkirajo le na manjšem 
makadamskem parkirišču 
ob cesti proti separaciji, 
takoj ko zapustijo podvoz 
pod železniško progo, kjer 
je tudi izhodišče za temat-
sko pot Pusti grad.

Vprašanja in pobude svetnikov

Dne 24. maja 2019 je bil v 
Deželnih novicah objavljen 
moj tretji prispevek na naslov-
no temo. Postavila sem več 
vprašanj v zvezi s funkcioni-
ranjem mastodonta na Vurni-
kovem trgu v Radovljici: koli-
ko je prodanih stanovanj in 
koliko prodanih poslovnih pro-
storov, kako je s plačevanjem 
stroškov (voda, elektrika ...) in 
končno, kdo je upravnik teh 
"lepih" novih blokov.
Ne samo mene, tudi moje 
sokrajane bi morali seznaniti 
s podatki.

Kare H – 
Vurnikov trg, 
četrtič

Prejeli smo

Odgovor sem sicer pričakova-
la, pa ga ni bilo in ga verjetno 
tudi ne bo.
Zato bi lahko rekla, da so 
zadaj miškulance oziroma kot 
v Ameriki – "top secret Penta-
gona". Sicer pa, če ima človek 
čisto vest, ne prikriva resnice.
Bi pa dodala še naslednje. Na 
Gradnikovi ulici naj bi zrasel 
nov blok z dvanajst do pet-
najst nadstandardnimi stano-
vanji, kljub peticiji sosedov.
Pa se sprašujem, zakaj tlačiti 
tako stavbo v neposredno bliži-
no drugih blokov, če pa je Vur-
nikov trg tako rekoč prazen. 
Ali bomo dočakali novo stavbo 
strahov?

Cvetka Pezdič, Radovljica

Marjana Ahačič

Kulturno društvo Sotočje 
Radovljica jutri zvečer v 
Slomškovi dvorani v radov-
ljiškem župnišču prireja 
literarni večer, na katerem 
bodo predstavili pesniško 
zbirko Draga Paplerja Sopo-
tja. »Pesniška beseda Draga 
Paplerja je polna pooseblja-
nja narave in prispodob, ki 
mu pomagajo izpovedovati 
misli in čustva ... Njegove 
pesmi so polne svetlobe, 
izpovedujejo njegov odnos 
do življenja, v njih je vedri-
na in rast. Spoštuje umet-
nost in lepoto. Avtor ni le 

človek čustev in sanj, močno 
je vpet v sodobni čas, čas 
hitrega razvoja, tehnologije, 
industrije, elektrike in nap-
redka, bliskovitih spre-
memb, kar je tema njegove 
druge pesniške zbirke,« je o 
Dragu Paplerju zapisala 
Jožica Koder. Na literarnem 
večeru, ki se bo v soboto, 28. 
septembra, začel ob 20. uri, 
bodo Paplerjeve pesmi iz 
cikla Odsevi, Impresije, 
Izzivi, Impulzi, Pogledi, 
Spomini in Sledi predstavile 
Alenka Bole Vrabec, Rija 
Jamnik, Tatjana Rituper in 
Mimi Urbanc z Linhartove-
ga odra ter avtor. 

Literarni večer z 
Dragom Paplerjem
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Z novim šolskim letom se 
pri vas v Lipnici začenja tudi 
zahteven projekt obnove šol-
ske stavbe. Kaj bo obsegala 
prenova? 
V Lipniški dolini smo že 
dolgo časa čakali na energet-
sko sanacijo. Če si šolo ogle-
dujemo od zunaj, se že na 
daleč vidi, da je potrebna 
obnove. Veselimo se nove 
strehe, nove izolacije, nove-
ga stavbnega pohištva, nove 
fasade in prenovljene šport-
ne dvorane ter nove kotlov-
nice na lesno biomaso. 

Katere novosti se najbolj 
veselite?
Po eni strani se veselimo 
vseh izboljšav. Šola je obkro-
žena s čudovito naravo in z 
novo podobo šole bo naš del 
Lipniške doline zažarel. 
Sama najbolj nestrpno 
čakam novo streho, ker je 
sedanja kritina zdravju ško-
dljiva in ker imamo občasno 
težave z zamakanjem. Tež-
ko čakamo tudi na prenovo 
športne dvorane, ki bo 
našim učencem in učiteljem 
nudila boljše pogoje za delo.

Šola bo vse leto tudi gradbi-
šče. Bo to vplivalo na izved-
bo pouka? Kako se boste 
organizirali, bodo potrebne 
kakšne prilagoditve?
Vsak teden imamo sestanek 
z ekipo, v kateri so predstav-
nica občine, glavni izvajalec 
del in predstavniki nadzor-
nih služb. Pripravljalna dela 
so stekla 16. septembra, od 
23. septembra pa se izvajajo 
dela na športni dvorani. 
Letošnje šolsko leto bo izziv 
za vse, ki smo del naše osno-

vne šole. Na uvodnem rodi-
teljskem sestanku smo star-
še seznanili z osnovnimi 
informacijami v zvezi z 
energetsko sanacijo šole. 
Starše smo prosili za strp-
nost in jim zagotovili, do bo 
poskrbljeno za varnost nji-
hovih otrok. Svoje delo že 
prilagajamo. Šport ne pote-
ka več v veliki telovadnici. 
Pomagamo si z malo telova-
dnico in upamo, da nam bo 
vreme naklonjeno, da bomo 
čim več ur športa lahko izve-
dli zunaj na športnem stadi-
onu. Računamo na lepo vre-

me med jesenskimi počitni-
cami, da bi v tem času lahko 
zamenjali azbestno strešno 
kritino. Če to ne bo možno, 
bodo ta dela potekala konec 
tedna, ko ni pouka. Ostala 
dela bodo potekala postop-
no. Na razpolago bomo ime-
li manj šolskega prostora, 
zato ne bo enostavno. Naj-
bolj zadovoljni bomo 31. 
avgusta 2020, ko bodo dela 
zaključena. Ob tej priložno-
sti vabimo krajane Lipniške 
doline, da pridejo pogledat 
novo podobo šole.

Pred enim letom ste prevze-
li vodenje šole. Ste domačin-
ka z Brezovice, tako da ste 
šolo že prej dobro poznali. 
Kakšna je bila v vaših očeh, 
preden ste prevzeli mesto 
ravnateljice? 
Šolo Staneta Žagarja sem 
najprej spoznala kot njena 
učenka in kasneje kot mati 
dveh hčerk, ki sta prav tako 
obiskovali OŠ Staneta Žagar-
ja Lipnica. Šole se spomin-

jam predvsem po učiteljih, 
ki so me učili, in po učiteljih, 
ki so učili moji hčerki. Sama 
se z veseljem spominjam 
svojih osnovnošolskih dni. 
Učitelji so nam dali vsa pot-
rebna znanja in nas vzgojili v 
samozavestne mladostnike, 
ki smo pogumno vstopili v 
srednješolski svet. Tudi ko 
sem v šolo vstopala kot mati 
svojih hčerk, sem bila hvale-
žna, da je naša šola tudi v 
tistem času učencem zago-
tavljala varno in kakovostno 
učno okolje. Ko sem v šolo 
ponovno vstopila pred enim 
letom, sem najprej opazila, 
kako se je polepšala notranja 
podoba šole. Povsem preno-
vljen je v pritličju del, ki je 
namenjen učencem prve tri-
ade. Veliko lepše so gardero-
be za učence, tudi šolska 
kuhinja. Vse se pa ni spre-
menilo. Ko sem vstopila v 
veliko športno dvorano, sem 
se povsem vrnila v čas, ko 
sem v njej telovadila še 
sama. Njena podoba se mi je 
zdela popolnoma enaka. 

In kakšni so bili prvi vtisi, 
ko ste pred letom prišli na 
novo delovno mesto?
Čeprav sem domačinka, 
sem veliko večino zaposle-
nih spoznala šele, ko sem se 
ponovno vrnila v šolo kot 
ravnateljica. Mojih nekdan-
jih učiteljev že dolgo ni več 
na šoli. Za spoznavanje 
zaposlenih sem si vzela veli-
ko časa in mislim, da je prav 
tako. Med hospitacijami pri 
urah pouka sem z veseljem 
ugotovila, da učitelji pri 
pouku uporabljajo veliko 
aktivnih oblik dela. Naši 
učenci imajo pogosto mož-
nost znanje utrjevati ali 

odkrivati nova znanja s 
pomočjo izkustvenega ali 
avtentičnega učenja. Predv-
sem na razredni stopnji 
pouk pogosto prepletamo z 
gibanjem na prostem, da je 
učenje bolj učinkovito. Z 
lastnim vzgledom želim v 
kolektiv vnašati optimizem, 
spoštljivost in sodelovalno 
kulturo. Vem, da je to pro-
ces, ki terja svoj čas.
Pred enim letom sem prvič 
vstopila na podružnično 
šolo na Ovsišah in bila sem 
prijetno presenečena nad 
urejenostjo zgradbe in oko-
lice in nad sodelovalno kul-
turo med zaposlenimi.

Katere so bile prve naloge, 
ki ste se jih lotili kot ravnate-
ljica? 
Poleg spoznavanja zaposle-
nih sem najprej skrbno pre-
birala Šolsko publikacijo, 
Letni delovni načrt za šolsko 
leto 2018/19 in Poročilo o 
letnem delovnem načrtu za 
šolsko leto 2017/18. Počasi 
sem spoznavala učence in 
njihove starše. In brala pra-
vilnike in predpise. 

S kakšnimi težavami se sre-
čujete?
Vsak dan prinese nove izzi-
ve. Vsakodnevne pedagoške 
izzive poskušamo reševati 
skupaj s pomočnikom Deni-
som Kaltenekarjem, vodjo 
podružnične šole Vilmo 
Gosnik Kravanja in šolsko 
svetovalno službo. Vesela 
sem, da sta mi v veliko opo-
ro tudi tajnica in računovod-
kinja ter da se lahko marsi-
česa naučim od njiju. Po 
pomoč se velikokrat obrnem 
tudi na Občino Radovljica in 
na druge osnovnošolske rav-
nateljice v občini Radovljica. 

Kateri so vaši osnovni cilji, 
ki ste si jih zastavili za ta 
mandat?
S sodelavci bi rada oblikova-
la razvojni načrt naše osnov-
ne šole. Upam, da se bomo 
tega lahko lotili v letošnjem 
šolskem letu. Moja iskrena 
želja je, da bi lokalni prebi-
valci našo osnovno šolo pre-
poznali kot dobro izbiro. 
Želim si, da bi bila naša šola 
vpeta v življenje Lipniške 
doline in da bi s skupnimi 
močmi vzgajali naše mlado-
stnike v odgovorne in samo-
zavestne odrasle, ki bodo 
temelj trajnostnega razvoja 
naše doline v prihodnosti. 
Trudili se bomo, da bomo 
naše učence peljali tudi v 

svet v okviru projekta Eras-
mus+. Veseli smo, da nam 
je to letos uspelo.

Za šolo, kakršna je lipniška, 
je zelo pomembna poveza-
nost s krajem. Na kakšen 
način sodelujete z lokalno 
skupnostjo, iz katere priha-
jajo vaši učenci?
Učni načrti nam omogoča-
jo, da je del pouka namen-
jen spoznavanju lokalne 
okolice. Naši učenci že na 
razredni stopnji odkrivajo 
našo dolino in tako kakšen 
dan dejavnosti preživijo v 
Kropi, Kamni Gorici, na 
Dobravi ali v Podnartu. 

Vključujejo se v kulturne 
dogodke krajevnih skupno-
sti in pomagajo ohranjati 
običaje naše doline. Poseb-
nost letošnjega šolskega leta 
je projekt Ohranimo Lipni-
ško dolino, ki jo vodi Fun-
dacija za razvoj Lipniške 
doline. Naši učenci in učite-
lji bomo del tega projekta, 
ker čutimo odgovornost do 
ohranjanja kulturne in 
naravne dediščine naše 
doline.

Imate tudi zelo dejavno pod-
ružnico na Ovsišah. Kakšno 
je vaše stališče o podružnič-
nih šolah na splošno?
Kot sem že omenila, smo 
ponosni na našo podružnič-
no šolo, ki je zelo lepo vpeta 
v svoj šolski okoliš in ki svo-
jim učencem nudi pester 
nabor interesnih dejavnosti. 
Podružnične šole se mi zdi-
jo izjemnega pomena za 
ohranjanje podeželja. Letos 
bomo na podružnični šoli 
gostili državno srečanje 
podružničnih šol in veselim 
se odkrivanja njihovih pri-
merov dobrih praks dela z 
učenci. Vsaka podružnična 
šola se mi zdi dragocena 
zaradi svoje enkratnosti. 
Upam, da bomo zmogli toli-
ko modrosti, da bodo del 
našega osnovnošolskega 
sistema tudi v prihodnje.

Kako preživljate svoj prosti 
čas, imate kakšen poseben 
hobi?
Živimo na vasi in doma je 
vedno kakšno opravilo, če 
ne v hiši pa na vrtu ali njivi. 
Z možem zelo rada hodiva v 
hribe, enkrat tedensko tudi 
na našo Lipniško planino. 
Poleg tega rada odkrivava 
kraje, kjer še nisva bila. In 
kot tipična učiteljica zelo 
rada tudi berem.

Vsak dan prinese nove izzive
Zdenka Varl je pred letom dni prevzela vodenje Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. V letošnjem šolskem letu se bodo v šoli ob rednem delu soočali 
tudi z zahtevnim projektom temeljite energetske sanacije šole.

Zdenka Varl, ravnateljica Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica / Foto: Gorazd Kavčič

»Sama najbolj nestrpno čakam novo streho, ker 
je sedanja kritina zdravju škodljiva in ker 
imamo občasno težave z zamakanjem. 
Računamo na lepo vreme med jesenskimi 
počitnicami, da bi v tem času lahko zamenjali 
azbestno strešno kritino. Če to ne bo možno, 
bodo ta dela potekala konec tedna, ko ni pouka. 
Ostala dela bodo potekala postopno.«

Moja iskrena želja je, da bi lokalni prebivalci 
našo osnovno šolo prepoznali kot dobro izbiro. 
Želim si, da bi bila šola vpeta v življenje 
Lipniške doline in da bi s skupnimi močmi 
vzgajali naše mladostnike v odgovorne in 
samozavestne odrasle, ki bodo temelj 
trajnostnega razvoja naše doline v prihodnosti.

Izvajalec je ta teden že začel dela v športni dvorani. /Foto: Gorazd Kavčič



6 Deželne novice, petek, 27. septembra 2019

Reportaža

Marjana Ahačič

V Čebelarskem centru 
Gorenjske so prejšnjo sobo-
to organizirali prireditev 
Dan medu v kulinariki – 
Festival medu. Privlačno 
dogajanje, ki je temeljilo na 
kulinariki, je v čebelarski 
center in na dvorišče pred 
njegovim vhodom privabilo 
številne obiskovalce.
Program so začeli s predava-
njem o medovitih rastlinah, 

ki so hrana za čebele in ljudi 
in ki sodijo v vsak vrt in vsa-
ko kuhinjo, kot je poudarila 
predavateljica, znana florist-
ka dr. Sabina Šegula.
Malo za tem je Mateja Reš 
pozornim poslušalcem 
nanizala nekaj uporabnih 
nasvetov za pripravo mede-

nih jedi in v pokušino ponu-
dila potico, ki jo je osladila z 
medom. 
Posebej z navdušenjem so 
se obiskovalci udeležili 
degustacije zelenjavne eno-
lončnice z medom in pra-
žencem, ki so ga pod vods-
tvom mentorjev pripravili 
dijaki Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica. 
Njihova mentorica profeso-
rica Marija Arh Ivanšek je 
popoldan vodila delavnico 

priprave medenega menija. 
Jedilnik je vseboval kar 33 
raznovrstnih jedi z medom, 
med drugim jesensko buč-
no juho, praženec s sad-
no-medenim prelivom, 
obložene kruhke, solate, 
smutije, zapečeno polento, 
friko, file bohinjske zlatov-

ščice v ajdovi moki, marini-
ran piščančji file, ajdovo 
kašo z gobami in zelenjavo, 
špinačne kruhove cmoke, 
palačinke, strjenko, peno s 
cvetnim prahom, … Obisko-
valci so pohvalili izvrstne 
okuse jedi, ki so z dodatkom 
medu dobile še prav poseb-
no aromo.
Pred čebelarskim muzejem 
je bila ves dan tržnica z 
bogato ponudbo čebeljih 
pridelkov in izdelkov ter 

dobrot z lokalnih kmetij, za 
otroke pa so pripravili 
ustvarjalne delavnice in dru-
žabne igre.
Obiskovalcem so bile na 
voljo medene pijače in degu-
stacije različnih vrst medu, 
organizirali pa so tudi ogle-
de čebelarskega centra. Obi-

skovalci so bili navdušeni 
tudi nad letošnjimi novos-
tmi, to sta bili delavnica 
izdelovanja jesenskih šop-
kov z dr. Sabino Šegula ter 
ogled sveta čebel skozi virtu-
alna očala, ki ga je za obisko-
valce v napihljivem čebel-
njaku pripravila Čebelarska 
zveza Slovenije.
Kot je povedala Špela 
Razinger Kalan, je Festival 
medu poleg prireditve, 
namenjene promoci j i 

medu, medenih izdelkov in 
uporabe medu v kulinariki, 
tudi nekakšen zaključek 
čebelarske sezone. »Ta 
letos ni bila dobra. Čebelar-
ji pravijo, da imajo tudi do 
polovico manj medu kot 
lani. Tudi sicer je bila letoš-
nja letina specifična, ker je 
gozdni med kristaliziral že 
v satju – je zelo kvaliteten, 
ampak za kupce, ki medu 
ne poznajo dobro, včasih 
manj privlačen.«
Zadovoljna je, ker se tudi s 
prireditvami, kakršna je 
Festival medu, odnos ljudi 
do medu spreminja. »Slo-
venci smo od nekdaj jedli 
med in ga cenili. Ne morem 
reči, da ga zdaj pojemo več 
kot prej, je pa res, da zdaj 
bolj pazimo na to, kako 
kakovosten med jemo. In 
domači, slovenski, je običaj-
no res vrhunske kakovosti.«

Dan medu v kulinariki
Obiskovalci so uživali v pokušanju medu in medenih izdelkov ter se na predavanjih in delavnicah 
naučili veliko o novih načinih uporabe medu, predvsem v kulinariki.

Poudarek letošnjega festivala medu je bil na kulinariki. 
Mateja Reš je predstavila nekaj uporabnih nasvetov za 
pripravo medenih jedi. 

Dijaki srednje gostinske in turistične šole so postregli 
praženec in bučno juho.

Dr. Sabina Šegula je zjutraj pripravila predavanje o 
medovitih rastlinah, ki sodijo na vsak vrt, popoldan pa 
delavnico izdelovanja jesenskih šopkov.

Živahno dogajanje pred čebelarskim centrom so popestrile družabne igre, delavnice, 
tržnica z bogato ponudbo pridelkov in izdelkov z lokalnih kmetij. /Foto: Urban Rozman

fotografije so simbolične

IZLET // 2. OKTOBER 2019

DOLINA ROŽ NA KOROŠKEM
Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, kjer 
bomo obiskali dolino Rož, kjer so in še živijo številni napredni koroški  
Slovenci. Najlepše koroške pesmi, kot so Mau čez Izaro, Rož Podjuna, Zila,  
Katrca in Mojcej, so nastale prav v tej dolini. Spoznali bomo, kje je živel skla-
datelj Pavle Kernjek. Ogledali si bomo kip čebelarja Janeza Sumperja. Spozna-
li bomo tudi, kako deluje Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru. Usta-
vili se bomo tudi v vasi Sveče, kjer se je rodil znameniti slovenski katoliški   
duhovnik in narodni buditelj Andrej Einspieler, imenovan tudi »oče koroških 
Slovencev«. Z nami bo tudi novinar Jože Košnjek. Vabljeni.

Cena izleta je 35 evrov
in vključuje: oglede po programu, kosilo,  
prevoz in DDV.

Odhod avtobusa:
z AP Škofja Loka 6.50  
z AP Mercator Primskovo 7.15
z AP Globus Kranj 7.25  
z AP Radovljica 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite  
na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite osebno  
na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva  
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

PONOVITEV IZLETA

w
w

w
.g

or
en

jsk
ig

la
s.s

i

Obiskovalci so 
pohvalili izvrstne 
okuse jedi, ki so z 
dodatkom medu dobile 
še prav posebno 
aromo.

V napihljivem šotoru so si obiskovalci lahko skozi virtualna 
očala ogledali svet čebel. /Foto: Urban Rozman

Jedilnik, ki so si ga za kulinarično delavnico pod vodstvom 
profesorice Marije Arh Ivanšek zamislili dijaki SGTŠ, je 
vseboval kar 33 različnih jedi z medom.
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Emisije CO2: 164−99 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,2-4,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. 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. *Nekateri asistenčni sistemi IQ.DRIVE so na voljo opcijsko. 
**Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila 
v vrednosti 1.500 EUR z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / 
operativnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana ali kreditu pri družbi Porsche Kredit in 
Leasing SLO d.o.o., leasing in posredovanje in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno 
Zastopništvo za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche 
Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod 
pogoji akcije VWBON19. Več na www.porscheleasing.si. ***Bon staro za novo velja le v primeru odkupa starega vozila. Akcija 
velja do odprodaje zalog oz. do 30.11.2019. Vsi navedeni prihranki in boni vključujejo DDV. Slika je simbolna.

Bon za zimske pnevmatike 250 EUR
   Bon staro za novo 500 EUR***
Prihranek do 3.500 EUR**

Naj tudi vašo!
Golf in Golf Variant  z inteligentnimi asistenčnimi sistemi IQ.DRIVE*. 
Zdaj s prihrankom do 3.500 EUR**, bonom staro za novo v višini  
500 EUR*** in bonom za zimske pnevmatike v višini 250 EUR.  
Enkratna priložnost, da se vam zmeša od sreče!

PONUDBA, 
KI ZMEŠA 
GLAVO.

Na poti do avtonomne vožnje.

www.volkswagen.si

VW_Dilerski_GolfIQdrive_137x198.indd   1 11/09/2019   14:28

Marjana Ahačič

Pripravljajo serijo petih dela-
vnic, na katerih bodo mento-
rice domačinke skupaj z ude-
leženci pripravljale domače 
jedi, ki so jih na deželi kuhali 
že od nekdaj. Štiri delavnice 
bodo v Radov ljici, v prostorih 
Srednje gostinske in turistič-
ne šole (SGTŠ), ena pa v Kul-
turnem domu v Kropi.
Prva delavnica bo že prihod-
njo soboto, 5. oktobra, ko 
bodo v okviru Alpskega dne-
va črnega kruha v Srednji 
gostinski in turistični šoli 

pekli črni kruh iz ržene 
moke. S tem bo Gorenjska 
letos že drugo leto vključena 
v mednarodni festival črnega 
kruha (Lo Pan Ner), ki je nas-
tal pred štirimi leti z name-
nom ohranjanja dediščine 
črnega kruha in vaških peči v 
dolini Aosta v Italiji. Pobuda 
se je v zadnjih letih razširila 
na celotne Alpe in tako tudi 
na Gorenjsko, je povedal 
Ambrož Černe, ki pri Ragor-
ju vodi projekt AlpFoodway, 
v okviru katerega pripravljajo 
delavnice. Ob tem opozarja, 
da je za prvo delavnico peke 

kruha izjemno veliko zani-
manje, zato je prostih samo 
še nekaj mest.
Peki kruha v ponedeljek, 21. 
oktobra, sledi delavnica prip-
rave jedi z žganci, ki jo bo 
prav tako na SGTŠ Radovljica 
vodila Mateja Reš, nato pa 
bodo na vrsti medenjaki ozi-
roma medena peciva; delav-
nico bo 14. novembra vodila 
Marija Arh Ivanšek; 4. 
decembra sledi delavnica pri-
prave žonte in sladokulca, ki 
jo bo v Kulturnem domu 
Kropa vodila Urška Avsenik, 
zadnja delavnica pa bo spet v 
Radovljici, kjer bo 16. decem-
bra Mateja Reš udeležencem 
pokazala, kako se speče dob-
ra potica.
Projekt Domače jedi Dežele v 
celoti financira Občina 
Radov ljica, izvaja pa ga Raz-
vojna agencija Zgornje 
Gorenjske. Namenjen je 
vsem, mlajšim in starejšim 
posameznikom, ki bi se žele-
li naučiti tradicionalne prip-
rave gorenjskih jedi. Pred 
vsako delavnico bodo organi-
zatorji odprli obvezne pred-
hodne prijave, saj je število 
udeležencev omejeno, udele-
žba pa je sicer brezplačna. 
Prednost pri prijavi imajo 
občanke in občani občine 
Radovljica.

Domače jedi Dežele 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske za to jesen v Radovljici in Kropi 
pripravlja sklop medgeneracijskih kuharskih delavnic z naslovom Domače 
jedi Dežele. Delavnice so namenjene vsem, ki se želijo naučiti tradicionalne 
priprave gorenjskih jedi.

Maša Likosar

Mošenjski dnevi, ki so letos 
potekali na še enkrat večjem 
prireditvenem prostoru kot 
pretekla leta, so vsako leto 
obarvani z drugo tematiko, 
in kot je pojasnila predsed-
nica TD Mošnje Damjana 
Pangerc, je bila rdeča nit 
letošnjih dnevov obujanje 

starih ljudskih plesov in 
pesmi. »Ohranjanje kultur-
ne dediščine je izrednega 
pomena, česar se v naši vasi 
zavedamo. V ta namen jo 
prenašamo na mlajše gene-
racije in jim želimo vcepiti 
zavest o spoštljivem odnosu 
do nje,« je dejala Pangerče-
va in dodala opažanje, da 
ljudje premalo cenijo dediš-

čino prednikov. Prvi dan so 
kulturni program v slogu 
osrednje teme oblikovali 
učenci Podružnične šole 
Mošnje, Folklorna skupina 
Hrušica ter godci in pevci 
Suhe hruške. Večer se je 
zaključil s pogostitvijo, ki so 
jo pripravile domačinke. 
V okviru prireditve so slav-
nostno odprli tudi prenov-

ljeno štiristo kvadratnih 
metrov veliko otroško igriš-
če pri kulturnem domu. 
Igrišče so na pobudo krajev-
ne skupnosti ogradili, tla 
poravnali in ga naredili pri-
jetnega ter varnega. V igral-
no površino so preoblikovali 
tudi balinarski prostor tik ob 
igrišču, saj ni več služil svo-
jemu namenu. Dodali so 
tudi nekaj novih igral, v pri-
hodnje pa obljubljajo, da jih 
bodo dodali še več. Investici-
ja je bila vredna slabih pet 
tisoč evrov, pri tem pa jim je 
pomagala Občina Radovlji-
ca. Ob tej priložnosti je žup-
nik Milan Kadunc blagoslo-
vil tudi fresko sv. Florjana 
na gasilskem domu, ki jo je 
na pobudo donatorjev in 
sponzorjev sina Dejana in 
očeta Stipeta Jelušiča izdelal 
Nikolaj Aleksandrovič 
Mašukov, Rus, ki živi v Lju-
bnem. Stipe Jelušič nam je 
zaupal, da je za njeno izde-

lavo daroval petsto evrov.
V soboto so obiskovalci oku-
šali domače jedi, od ajdovih 
žgancev, štrukljev in jagrs-
kega golaža do rib iz lokalne 
ribogojnice in podobno. 
Ponudili so tudi brezplačni 
ogled Etnološkega muzeja 

Mošnje, za otroke pa posli-
kavo obraza. Potekale so 
športne igre – prstomet, vle-
čenje vrvi in skakanje z vre-
čami, za glasbeno in plesno 
doživetje so poskrbele Kum-
ske punce in Ansambel Saša 
Avsenika. 

Obujanje ljudskih 
plesov in pesmi
Tretji konec tedna v septembru tradicionalno potekajo Mošenjski dnevi, ki jih z namenom ohranjanja 
kulturne dediščine organizira Turistično društvo Mošnje.

Petkov kulturni program je bil posvečen obujanju starih plesov in pesmi. / Foto: Edvard Meglič

Prenovljeno otroško igrišče je bogatejše za nova igrala, 
poleg tega je ograjeno in varnejše za otroke. / Foto: Maša Likosar

Odkrili in blagoslovili so fresko sv. Florjana na gasilskem 
domu. / Foto: Maša Likosar

Prva delavnica bo že prihodnjo soboto, 5. oktobra, ko bodo 
v okviru Alpskega dneva črnega kruha v Srednji gostinski 
in turistični šoli pekli črni kruh iz ržene moke.
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Matjaž Klemenc

Pred slabimi 14 dnevi so 
krajani Vrbenj in Gorice pri-
pravili celodnevno priredi-
tev deseti Tek 100-nog. V 
preteklosti je bila prireditev 
znana pod imenom Kostan-
jev tek. Ob prijetnem sonč-
nem vremenu je prireditev 
dobro uspela, obenem pa so 
Stonoge, klub za športne in 
zabavne aktivnosti Vrbnje, 
praznovale dvajsetletnico 
obstoja in obenem deset let, 
odkar so pripravili prvo pri-
reditev. 
Uvod v prireditev, ki jo tako 
ali drugače aktivno podpira-
jo vaščani Vrbenj in sosed-
nje Gorice, se je začelo z 
malonogometnim turnir-
jem, na katerem je sodelova-
lo šest ekip. Ekipe so bile 
razdeljene v dve skupini. 
Skupino A so sestavljali 
Šmeks Vrbnje, Hraše in 
Elmont Bled. Tako Šmeks 
Vrbnje kot Elmont Bled sta 
ekipo Hraše odpravila s 3 : 
0. Njuna medsebojna tekma 
se je končala z rezultatom 4 
: 4, zato so kazenski streli 
odločali, katera ekipa bo 
prva v skupini. Uspešnejši 
je bil Elmont Bled. 
V skupini B so igrali Gorje, 
Stonoga Vrbnje in Smola. 
Slednji so premagali oba 
tekmeca. Gorje s 3 : 0 in Sto-
noge Vrbnje s 3 : 1. V tekmi, 
ki je dala drugega polfinali-
sta, so bile Gorje s 3 : 2 bolj-
še od Stonog Vrbnje. Prvo 
polfinalno srečanje med eki-
po Gorje in Elmont Bled se 

je končalo z 2 : 2. V finale so 
se po kazenskih strelih pre-
bili Gorjanci. V drugem pol-
finalu je bila z 2 : 0 boljša 
Smola. V tekmi za tretje 
mesto je Elmont Bled s 3: 2 
premagal Šmeks. V finalu 
sta se še enkrat srečali ekipi 
Gorje in Smola. Slednji so 
zmagali s 5 : 1 in s štirimi 
zmagami povsem zasluženo 
osvojili turnir. 
»Z ekipo Šmeks Vrbnje zelo 
dobro sodelujemo, saj se 
večkrat srečamo na prijatelj-
skih tekmah. Z veseljem se 
odzovemo povabilu za tur-
nir v Vrbnjah, na katerem 
smo zadnja leta zelo uspeš-
ni. Z opravljenim na turnir-
ju smo zelo zadovoljni. 
Dobili smo vse tekme, čep-
rav smo bili zelo oslabljeni. 
Osvojeno prvo mesto je pov-

sem zasluženo,« je bil po 
turnirju zadovoljen kapetan 
Smole Žiga Mudrinič. 
Vzporedno je potekal turnir 
na bližnjem igrišču za 
odbojko na mivki. Sodelova-
lo je osem ekip, ki so bile 
razdeljene v dve skupini. 
Skupino A so sestavljali 
Kašarji, Četrtkarji, Mix in 
Zasip. V skupini B so bili 
Gorje, Stonoge, Elektro in 
Zasip 2. V polju so igrali tri-
je igralci. Zmage se je vese-
lila ekipa Gorje, ki je bila v 
finalu boljša od Kašarjev. Na 
tretjo stopničko je stopila 
ekipa Elektra. Nehvaležno 
četrto mesto je osvojila eki-
pa Mix. 
Zelo dobro je bil obiskan 
tradicionalni prstometni 
turnir, na katerem je igralo 
28 igralcev. Zmage se je 

veselil hokejist Boštjan Gro-
znik, ki je bil v izenačenem 
finalu boljši od Ljuba Zupa-
na. Tretje mesto je osvojil 
Zlatko Livrin. 
Za konec smo namerno 
pustili tekaško prireditev, ki 
je rdeča nit prireditve. Letos 
je bila udeležba v članski 
skupini malce skromnejša, 
a najpomembnejše je, da 
gre tradicija naprej. V član-
ski kategoriji so moški tekli 
štiri kroge (4800 m), ženske 
pa tri (3600 m). Uvrstitev 
članov: člani A – 1. Aleksan-
der Maler, 2. Mark Groznik, 
člani B – 1. Matjaž Dovžan, 
2. Peter Lambergar, 3. Blaž 
Jasnič. 
»Tekma se mi je zdela zani-
miva, saj je proga zelo razgi-
bana, obenem pa je zelo 
zahtevna podlaga. Pretekli 
smo samo štiri kroge, tako 
da monotonost ni bila pri-
sotna. Vreme je bilo več kot 
primerno za tek. S časom 
sem zadovoljen. Ta tekmo-
vanje služi pripravam za 
Ljubljanski maraton,« je 
povedal najhitrejši v moški 
konkurenci Matjaž Dovžan. 
Uvrstitve članic: članice A 
– 1. Špela Bevc, članice B – 
1. Nejka Potočnik, 2. Simo-
na Božjak, 3. Petra Beznik, 
4. Gorica Stevanovič, 5. 
Nataša D. Zaletelj. »Sama 
proga in vzdušje sta mi bila 
všeč. Malce me je motilo 
toplo vreme. Všeč mi je 
drugi del, ko gre proga 
minimalno navzdol in še v 
senci. Konkurence ni bilo, 
saj sem si na koncu nabrala 
lepo prednost. Dobro moti-
vacijo sem imela v Matjažu, 
s katerim sva skupaj tekla. 
S končnim časom sem zelo 
zadovoljna,« je povedala 
zmagovalka v ženski kon-
kurenci Špela Bevc. Tako 
Špela kot Matjaž sta člana 
tekaške skupine Tečem z 
nasmehom, ki jo vodi Kle-
men Dolenc. 
Pobliže si poglejmo še prve 
tri med otroki v posamezni 
konkurenci. Deklice A, 300 
m:  1. Maša Kovačič, 2. Brina 
Resman, 3. Gaja Guček; deč-
ki A, 300 m:  1. Filip Zajc 2. 
Tevž Kovačič, 3. Vid Veren; 
deklice B,  300 m:   1. Julija 
Bergant, 2. Sara Tonejc; deč-
ki B, 300 m:  1. Maj Lamber-
gar, 2. Nace Aleš,   3. Mark 
Granc; deklice C, 600 m: 1. 
Maja Humerca Mulej, 2. 
Zala Arnol, 3. Nuša Avse-
nek; dečki C, 600 m:   1. 
Mark Bizjak, 2. Rene Aleš, 
3. Žiga Šepič; deklice D, 
600 m:  1. Manca Kariž, 2. 
Katja Zajc, 3. Zala Reberšak; 
dečki D, 600 m: 1. Gal Bevc, 
2. Luka Lambergar, 3. Vladi-
mir Naumenko. Skupaj je 
teklo 39 otrok.

Deseti jesenski tek 
Stonog iz Vrbenj
Stonoge, klub za športne in zabavne aktivnosti Vrbnje, je sredi septembra pripravil tradicionalno 
celodnevno športno prireditev in obenem praznoval dva jubileja.

Matjaž Dovžan, Špela Bevc in Klemen Dolenc

Ekipa Smola, zmagovalci malonogometnega turnirja: Žiga Mudrinič, Tadej Fermišek, 
Dejan Nikolič (zgoraj), Jan Bizjak, Zoran Mudrinič, Rok Strašek (spodaj)

V Slovenj Gradcu je potekal Atletski pokal Slovenije za sta-
rejše mladince. Ekipa Atletskega kluba Radovljica je bila okr-
njena, vseeno pa niso ostali brez stopničk. Drugo mesto so 
osvojili Neja Omanovič v troskoku, Rok Makuc v skoku v 
daljino in Nace Gosnik v metu diska. Miha Klofutar je bil v 
troskoku tretji. Ekipno so mladinke osvojile osmo mesto, 
mladinci so bili deveti. V Slovenj Gradcu je bilo tudi državno 
prvenstvo za kategorijo U16. Velja poudariti dve uvrstitvi na 
stopničke: Tjaš Peterlin je postal državni prvak v troskoku, 
Lucija Medja pa je bila druga v teku na sto metrov.

Atletika 

Radovljiški atleti dvakrat v Slovenj Gradcu

Slovenska malonogometna liga ENA je razdeljena v štiri 
skupine, v vsaki skupini so trije klubi. V lanski sezoni so iz 
Medobčinske lige Radovljica nastopili Ribno, Smola, Begne 
in Elmont Bled. V letošnji sezoni sta se v ligo prijavili le 
ekipi Smola in Begne. Smola je doslej odigrala tri tekme. S 
Trnavo je v gosteh igrala 2 : 2, doma pa je izgubila z 9 : 0. 
Doma je premahala še ekipo Greenline Yachts s 5 : 3. Begne 
so v dveh tekmah dvakrat zmagale. Doma so s 6 : 3 prema-
gale Bubka&Gofar&Pension Les in v gosteh Partizan Pre-
bold FC Pragwalds s 5 : 3.

Mali nogomet

V ligi ENA Smola in Begne

Nogometaši ekipe Šobec Lesce so odlično odprli sezono v 
prvi gorenjski ligi. V štirih tekmah so dosegli štiri zmage, in 
sicer z gol razliko 230. Na uvodni tekmi so doma s 7 : 0 
premagali Niko Železniki (Dermastja 2, Mlakar 2, Černivec, 
Ambrož, Rozman). Visoko zmago so potrdili z zmago v 
gosteh proti Bitnjam, ko so slavili s 4 : 0 (Dermastja, Petko-
vič, Bohinec, Malivojevič). V tretjem krogu so doma s 4 : 0 
premagali Velesovo (Mlakar 2, Dermastja, Rozman). Dobro 
formo so prejšnjo soboto potrdili z visoko zmago v gosteh. 
Kranjsko Goro so premagali z 8 : 0 (Dermastja 3, Černivec, 
Strašek, Dolar, Malivojevič, Ambrož). Leščani so edini s 
popolnim izkupičkom, z 12 točkami. Po deset točk imata 
Visoko in Britof. Točko manj in tekmo manj ima Škofja 
Loka. Za piko na i so v drugem krogu Gorenjskega pokala 
doma s 14 : 0 odpravili Niko Železniki.

Nogomet

Sanjski začetek leških nogometašev

S tekmami v Britofu pri Kranju se je končala jubilejna deseta 
sezona prstometne lige. Pobliže si poglejmo zmagovalce v 
prvi moški in prvi ženski ligi ter gorenjski regiji. Prva moška 
liga: 1. Senica (22), 2. Veseli Gorjanci (20), 3. Jesenice (17), 
4. Rokce (16), 5. Ribiči (13), 6. Pajek (11), 7. ŠDP Lesce (11), 
8. TVD Partizan Begunje (10), 9. Restavracija Center Lesce 
(10), 10. Dvojčki (9), 11. Struževske korenine (8), 12. Pod-
nart (6), 13. Flinger (3). Najboljši posameznik je Man Mar-
kišič (Veseli Gorjanci). Prva ženska liga: 1. Pajek (15), 2. DU 
Škofja Loka (14), 3. Kamna Gorica-Ajda (13), 4. EJGA-Ni-
ke-Cifra (12), 5. Rokce (8), 6. DU Šenčur (8,) 7. Ločanke (8), 
8. DU Kranj (3), 9. Podnart (3). Najboljša posameznica je 
Angelca Kranjc (Kamna Gorica-Ajda). Gorenjska regija: 1. 
Stari Lisjaki (30), 2. Košir-Kamna Gorica (29), 3. Skledarji 
Ljubno (28), 4. Senica 1 (19), 5. Marin Kranj (16), 6. Ribiči 1 
(10), 7. Kropa-MIzaVAS (10), 8. Pajek 1 (7), 9. Rokce 1 (7). 
Najboljši posameznik je Zvonko Kuželj (Stari Lisjaki).

Prstomet

Zaključena jubilejna deseta sezona

Zdravstveni dom Radovljica vse občane spet vabi na tradici-
onalni preizkus hoje na dva kilometra. Pripravili ga bodo v 
soboto, 28. septembra, na ustaljeni lokaciji pred zdravstve-
nim domom. Trasa poti je tudi tokrat speljana okoli Oble 
gorice, test pa bodo delavci zdravstvenega doma izvajali 
med 7.30 in 9. uro. »Preizkus hoje na dva kilometra je eno-
staven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s 
pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmorete, da pri tem ne ogro-
žate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost. Po 
prehojeni razdalji se izmeri čas hoje ter odčita srčni utrip. 
Pred testom vam bomo izmerili tudi krvni tlak, krvni sladkor 
in holesterol,« je povedala Alenka Korošec Jan. »S ponov-
nim preizkusom ugotavljamo pozitivne učinke telesne vad-
be na telesno zmogljivost. Test lahko opravite večkrat, pri-
poročljivo je vsakih šest mesecev, in tako sledite izboljšanju 
svoje telesne zmogljivosti. Udeležba je brezplačna.« Orga-
nizatorji udeležencem priporočajo športna oblačila in obu-
tev. V primeru slabega vremena test odpade.

Rekreacija

Jutri spet preizkus hoje

Kratke novice
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KIA - Največ avta za vaš denar

Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: 
Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 
07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50

Komb. porabe goriva: 3,9 – 6,4 l/100km, emisije CO2: 101 – 145 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d temp, emisije NOX: 0,0137- 0,0569 g/km. Cena 12.990 EUR velja ob nakupu novega Ceeda 5dr 1.4 LX Active, z upoštevanimi popusti (redni popust 3.200 EUR, popust “Gotovina” 1.500 EUR in popust “Bonus financiranje” 1.500 EUR). 
Redna cena je 19.190 EUR. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji 
garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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LET GARANCIJE

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

JESENICEJESENICE
JUNIK-M, d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02
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Komb. porabe goriva: 3,6 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,082 - 0,046 g/km. Cena 14.590 EUR velja za Kia Ceed 1.0 T-GDi MY2020 z opremo LX Urban M/T, z redno ceno 20.190 EUR. Cena 13.990 EUR velja za Kia Stonic 1.25 MPI MY2019, z opremo LX Active ISG, M/T, z redno ceno 
17.490 EUR. Cena 17.690 EUR velja za Kia Sportage 1.6 GDi, z opremo LX Active M/T, z redno ceno 25.190 EUR. Vse cene že vključujejo popust »EOM 0%« in joker popust »Bonus financiranje«. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu 
preko Summit Leasing Slovenija, SKB Leasing ali GB Leasing. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Kasko zavarovanje je vključeno v ceno ob podpisu pogodbe za akcijo »Kia Forever«, ki zajema permanentno kasko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d., z vezavo za čas financiranja. Cene vključ. vse dane popuste 
in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. JUNIK–M d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava.

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Komb. porabe goriva: 3,6 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,082 - 0,046 g/km.
Cena 14.590 EUR velja za Kia Ceed 1.0 T-GDi MY2020 z opremo LX Urban M/T, z redno ceno 20.190 EUR. Cena 13.990 EUR velja za Kia Stonic 1.25 MPI MY2019, z opremo LX Active ISG, M/T, z redno ceno 17.490 EUR. Cena 17.690 EUR velja za Kia Sportage 1.6 GDi, z opremo LX Active M/T, z redno ceno 25.190 
EUR. Vse cene že vključujejo popust »EOM 0%« in joker popust »Bonus financiranje«. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, SKB Leasing ali GB Leasing. Financiranje se 
lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Kasko zavarovanje je vključeno v ceno ob podpisu pogodbe za akcijo »Kia Forever«, ki zajema permanentno kasko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d., z vezavo za čas financiranja. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve 
in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: 
Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 70 / Nova 
Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: 
AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

KIA - Največ avta za vaš denar

Izberite svojo Kio iz zaloge 
KIA TAKOJ!

13.990 €že
od 17.690 € že

od 14.590 € že
od 

Matjaž Klemenc

Radovljiški mladi atleti so 
sodelovali na evropskih 
otroških atletskih igrah v 
Brnu na Češkem. Gre za 
eno največjih atletskih tek-
movanj za tekmovalce in 
tekmovalke, stare od 12 do 
16 let. Številka več kot 1850 
nastopajočih iz 15 držav je 
dovolj zgovorna, za kako 
veliko tekmovanje gre. Zato 
je upravičeno, da štejejo to 
tekmovanje v Brnu za najve-
čje tekmovanje za tekmoval-
ce od 12 do 16 leta starosti. 
Radovljičani so dosegli kar 
nekaj uvrstitev med prvo 
deseterico. Pohvalijo se tudi 
lahko z dvema uvrstitvama 
na najvišjo stopničko: Živa 
Kovačič in Lovro Valter, oba 
letnik 2007, sta v svoji kate-
goriji zmagala v skoku v 
višino.
Pobliže si oglejmo uvrstitve 
radovljiških tekmovalcev 
med najboljših deset po let-
nikih. Letnik 2004: Lucija 
Medja – 6., tek na 1500 m, 
Eva Pačnik, 8., met kopja, 

Tjaš Peterlin, 9., skok v dal-
jino; letnik 2005: Nik Koželj 
Tomše, 5. skok v daljino, 
Tevž Podlipnik, 9., met kop-
ja. Letnik 2006: Matic Vid-
mar, 8., met žogice, Manca 

Papler, 9., skok v višino; let-
nik 2007: Živa Kovačič, 1., 
skok v višino, 4., skok v dal-
jino (zgolj za en centimeter 
je zgrešila bronasto medal-
jo), Lovro Valter, 1., skok v 

višino; letnik 2008: Maks 
Jerala, 6., skok v daljino, 
Katarina Rogač, 1. v B finalu 
v teku na 60 m. 
»Veseli nas, da smo udele-
ženci tako močnega tekmo-

vanja za letnike od 2004 do 
2008, saj je konkurenca res 
na visokem nivoju. Letos je 
bila tudi večja udeležba slo-
venskih klubov. Tekmovan-
je je res dobrodošlo, saj lah-

ko vidimo, kje trenutno 
smo. Dosegli smo dve prvi 
mesti, ki imata svojo težo. V 
preteklosti smo v Brnu že 
imeli tekmovalce, ki so bili v 
svojem letniku najboljši po 
rezultatu. Velik uspeh v tako 
močni konkurenci je že vsa-
ka uvrstitev v finale. Finalne 
tekme so res na visokem 
nivoju. Kljub temu da tek-
mujejo mlajše kategorije, so 
bila mesta na tribuni dobro 
zasedena,« je po vrnitvi 
domov tekmovanje, ki je tra-
jalo od ponedeljka do srede, 
ocenil trener Iztok Omerza. 

Mladi radovljiški atleti v Brnu
Mladi tekmovalci in tekmovalke Atletskega kluba Radovljica so se z močnega tekmovanja v češkem Brnu domov vrnili z dvema najvišjima mestoma.  
Na najvišjo stopničko sta stopila Živa Kovačič in Lovro Valter.

Mladi radovljiški atleti v Brnu

»Veseli nas, da smo 
udeleženci tako 
močnega tekmovanja, 
saj je bila konkurenca 
res na visokem nivoju. 
Dosegli smo dve prvi 
mesti, ki imata svojo 
težo. Uspeh v tako 
močni konkurenci je 
že uvrstitev v finale.«
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12. OKTOBRA

V treh obletnicah – 200. obletnica rojstva podobarja in 
kiparja Janeza Vurnika st., 170. obletnica rojstva podobarja 
in konservatorja Janeza Vurnika ml. in 135. obletnica rojstva 
arhitekta Ivana Vurnika – so v Mestni knjižnici Kranj videli 
priložnost za predstavitev izjemne rodbine Vurnik, ki se s 
svojim opusom pomembno umešča v kulturno-umetniško 
dediščino Gorenjske. Pripravili so razstavo, ki se osredotoča 
na njihov kranjski opus, za katerim pa so ostali le vse bolj 
bledi spomini, načrti, fotografije in zapisi. Avtorica idejne 
zasnove in besedila razstave je Petra Puhar Kejžar, oblikova-
la pa jo je Lucija Podbrežnik, obe iz Mestne knjižnice Kranj, 
kjer si razstavo vse do začetka novembra lahko tudi ogleda-
te. Odprtju razstave je sledilo še predavanje dr. Andreja 
Smrekarja iz Narodne galerije v Ljubljani, ki rodbino dobro 
pozna, sploh Heleno Vurnik, ki je bila precej več kot samo 
slikarka in Ivanova soproga in si zato ob treh naštetih moš-
kih ravno tako zasluži pozornost. Povabilu pa se je ob odpr-
tju razstave odzvala tudi vnukinja arhitekta Ivana Vurnika 
Mirjana Žumer Pregelj (na fotografiji), ki vzorno skrbi za 
Vurnikovo hišo v Radovljici in je s prisotnimi delila tudi 
nekaj spominov.

Ob treh obletnicah: Rodbina Vurnik in Kranj
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Ivanka Korošec

Srečanje gorenjskih literar-
nih ustvarjalcev, ki ga prireja 
Pokrajinska zveza društev 
upokojencev Gorenjske, je 
bilo letos že deseto. Na raz-
pis gorenjskega pokrajinske-
ga združenja upokojencev 
(PZDU) se je odzvalo 23 
pesnikov in pisateljev iz 14 
gorenjskih upokojenskih 
društev. Izdali so brošuro z 
naslovom Ko se strmine dvi-
gajo in koraki stopajo počasi. 
V uvodniku tega zbornika je 
predsednica Komisije PZDU 
za kulturo, profesorica Dra-
gica Vesković napisala, da je 
vsem sodelujočim avtorjem 
in avtoricam skupno to, da 
so upokojeni in da pišejo. 
Nekateri doslej še niso objav-
ljali, drugi imajo za seboj 
tudi po pet in več izdanih 
knjig. Čeprav njihov korak 
zdaj stopa počasneje, je to 
čas za poglobljene razmisle-
ke o bivanjskih vprašanjih, 
odnosih v družbi in naravi. 
Veskovićeva je v svojem 
govoru omenila, da so pris-
pevki pestri in zelo različni, 
vanje pa je kot lektorica čim 
manj posegala. Leška pred-
stavnica tega srečanja je bila 
Marja Čampa, iz Radovljice 

se ga je udeležila Anka 
Mrzidovšek. Obe pišeta pro-
zo, poezijo ter slikata. 
Marija Čampa se je srečanja 
udeležila že šestič. »Moje 
ustvarjanje je predvsem 
namenjeno moji duši, čep-
rav rada vidim tudi, da drugi 
prisluhnejo mojim bese-
dam. Življenje je več vred-
no, če ustvarjaš. Ko ustvar-
jaš, ne misliš na težave in 
bolezen,« pravi. 
Anka Mrzidovšek piše iz 
notranje potrebe. »Moja 
duša to hoče, brez namena, 
da bi komu kaj povedala. To, 

kar pišem, delam predvsem 
za svoj notranji mir.«
Letos tema ni bila razpisana, 
tako da so imeli avtorji svobo-
dno izbiro. Omejeni so bili 
samo s številom del, lahko so 
poslali tri pesmi ali pet strani 
dolgo prozno besedilo. Vsak 
udeleženec je sam prebral pri-
spevek, ki ga je iz poslanih del 
določila komisija, za tiste, ki se 
srečanja niso mogli udeležiti, 
pa je njihova dela prebrala 
napovedovalka Slavica Bučan.
Vse niti letošnje organizacije 
je imela v rokah Jana Toman, 
referentka za kulturo v Druš-

tvu upokojencev Lesce, ki je 
poskrbela za nemoten potek. 
Prireditev je povezovala Slavi-
ca Bučan, s krajšima pozdrav-
nima nagovoroma sta se na 
literate obrnila predsednik 
DU Lesce Vasilij Koman in 
predsednica Krajevne skup-
nosti Lesce Tatjana Justin. 
Kot je v navadi, so gostitelji 
poskrbeli tudi za okrasitev 
dvorane, za sprejem in prilož-
nostna darilca za vse udele-
žence. Popoldansko srečanje 
se je zaključilo z večerjo, kjer 
je bila priložnost za pogovor 
in prijetno druženje.

Upokojenci predstavili 
literarno ustvarjanje
Prejšnji petek so se v Družbenem centru v Lescah srečali gorenjski upokojenci literati. Organizacijo 
srečanj vsako leto prevzame drugo upokojensko društvo, tokrat so bile na vrsti Lesce.

Udeleženci literarnega srečanja upokojencev, ki je bilo prejšnji teden v dvorani družbenega 
centra v Lescah

Marjana Ahačič

V radovljiški knjižnici je še 
do konca meseca na ogled 
razstava o Valentinu Vodni-
ku, ki jo je ob letošnjem 
Vodnikovem letu, ko obele-
žujemo dvestoto obletnico 
njegove smrti, pripravil 
Gorenjski muzej iz Kranja. 
Posebej z zanimanjem si 
razstavo ogledajo šolarji, za 
katere knjižnica v sodelova-
nju z muzejem pripravlja 
tudi vodstva po razstavi.
Vodnik velja za eno najpo-
membnejših slovenskih 
osebnosti 19. stoletja. Udej-
stvoval se je na številnih 
področjih; bil je jezikoslo-
vec, časnikar, pesnik ... Leta 
1758 rojeni ustvarjalec je 
med drugim sestavil prvo 
slovnico v slovenščini, se 
podpisal pod eno prvih slo-
venskih pesniških zbirk in 
napisal prvo slovensko 
kuharico Kuharske bukve 
ter babiški priročnik v 
domačem jeziku. Leta 1797 
je začel izdajati tudi prvi slo-

venski časopis Lublanske 
novice. Po njegovi zamisli je 
slovenščina v času Ilirskih 
provinc postala učni jezik v 
enotni osnovni šoli in gim-
naziji, v zadnjem letniku 
tudi učni predmet. V tem 
obdobju je napisal še prvi 
slovenski učbenik za pouče-

vanje tujega jezika, francoš-
čine.
Danes ga večina najbolj poz-
na kot pesnika; leta 1783 je 
izšla njegova pesniška zbir-
ka Pesme za pokušino, v 
kateri je bila objavljena tudi 
pesem Dramilo: »Za uk si 
prebrisane glave / pa čedne 

in trdne postave. / Išče te 
sreča, / um ti je dan, / našel 
jo boš, ak' / nisi zaspan.«
Rojen je bil v Ljubljani, kjer 
je januarja leta 1819 tudi 
umrl. Po poklicu je bil 
duhovnik, med drugim je 
služboval na Bledu in Kopri-
vniku.

Na ogled razstava o 
Valentinu Vodniku

Razstava z naslovom Kranjcev prvi poet je v prostorih radovljiške knjižnice na ogled še do 
konca meseca. / Foto: Gorazd Kavčič
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Poraba pri mešanem ciklu: 4,338–6,699 l/100 km. Emisija CO2: 114–151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,1–0,4. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Podana cena (MPC = maloprodajna cena) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. 
*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto zavarovanja ter redno 
vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia Financiranja.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

www.dacia.si

že za 8.400 €
1 LETO
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

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 

Marjana Ahačič

Na dan zlatih knjig se vsako 
leto tudi uradno začne sezona 
branja za bralno značko. Ob 
tej priložnosti so v osnovnih 
šolah v Sloveniji in zamejstvu 
prvošolcem razdelili 25.500 
slikanic Škrat Kuzma dobi 
nagrado Svetlane Makarovič, 
ki jo je ilustriral Tomaž Lav-
rič. Nekaj izvodov so nameni-
li tudi šolskim knjižnicam, 
kjer bodo pričakale bralce pri-
hodnjih generacij.

Pisatelja na obisku
Še posebno slovesno je bilo na 
šestih slovenskih šolah, kjer so 
slikanice otrokom delili slo-
venski avtorji. V OŠ F. S. Fin-

žgarja v Lescah so se na ta dan 
razveselili obiska Barbare 
Hanuš, ki je prvošolce nagovo-
rila s pravljico, knjige pa je 
pomagal deliti tudi podpredse-
dnik Društva Bralna značka 
Slovenije Slavko Pregl. 
Slavko Pregl se je kasneje 
nekaj časa zadržal še v pogo-
voru z leškimi petošolci, ki 
so ga povprašali o njegovem 
delu, predvsem o njegovih 
pisateljskih začetkih, ter ga 
na začetku prireditve razve-
selili s kratko uprizoritvijo 
odlomka iz njegove knjige 
Odprava zelenega zmaja. 
Kljub splošnemu prepričan-
ju, da mladi knjig ne berejo 
več oziroma jih berejo vsaj 
bistveno manj kot včasih, šte-
vilni leški šolarji vendarle radi 

zaidejo med knjižne police. 
Takole so povedali učenci 5. a 
in 5. b razreda.

Mladi radi berejo
Maja: »Všeč mi je serija Pet 
prijateljev, zdaj pa za bralno 
značko berem Matildo.« 
Maks: »Všeč mi je bila knji-
ga Samo zguba, zdaj pa tudi 
jaz berem Matildo.« Lovro: 
»Nazadnje sem prebral 
Skrivnostni otok Julesa Ver-
na, doma jo imamo.« Pina: 
»Trenutno berem Težave na 
spletu, sicer pa imam rada 
kriminalke. Knjige običajno 
izbiram s seznama priljub-
ljenih, ki ga imajo v knjižni-
ci.« Anastasija: »Berem tis-
to, kar moram, in tisto, kar 

si izberem sama. V knjižnici 
tudi jaz rada vzamem kak-
šno kriminalko, všeč mi je 
tudi zbirka Grozni Gašper.« 
Tian: »Tudi jaz berem Matil-
do, sicer pa knjigo vzamem 
v roke tudi sam od sebe. 
Všeč so mi takšne, ki opisu-
jejo, kako delujejo stvari, 
kako so sestavljene zgradbe 
...« Jaka: »Mene ni treba sili-
ti h knjigi, doma vedo, da 
rad berem. Všeč mi je Pet 
prijateljev pa Matilda, ki jo 
beremo vsi, zato jo je težko 
dobiti v knjižnici.« Alex: 
»Matildo moram še poiska-
ti, sicer pa mi je všeč Harry 

Potter, skoraj vse dele sem 
že prebral. Nisem pričako-
val, da bom danes v šoli sre-
čal Slavka Pregla; njegova 
knjiga Odprava zelenega 
zmaja mi je zelo všeč.« Bar-
bara: »Rada berem detektiv-
ke, dela Thomasa Brezine. 
Pogosto se spravim k bran-
ju, ki me veseli, je pa res, da 
imam včasih veliko aktivno-
sti in mi za branje zmanjka 
časa.«

Bralna značka 
Bralna značka vsako leto 
združi 140 tisoč bralcev. V 
branje za bralno značko je 

tako vsako leto vključenih 
okrog sedemdeset odstotkov 
vseh osnovnošolcev, ki jim 
podporo nudi sedem tisoč 
mentorjev branja v osnovnih 
šolah. Vsako leto to pomeni 
več kot pol milijona prebra-
nih knjig, so s statistiko pos-
tregli v Društvu Bralna znač-
ka Slovenije. Za bralno znač-
ko otroci letos berejo že šest-
deseto leto, pri čemer so 
obdaritev s knjigami za prvo-
šolce že peto leto omogočili v 
podjetju Hofer. V vseh letih 
doslej so sicer razdelili že 
592.500 darilnih knjig Druš-
tva Bralna značka Slovenije.

Prvošolce razveselili s slikanicami
Na vseh slovenskih osnovnih šolah so v okviru Bralne značke prejšnji torek začeli bralno leto in tako z branjem počastili dan zlatih knjig, 17. september, 
dan rojstva in smrti Franceta Bevka. Še posebej slovesno je bilo na šestih slovenskih šolah, kjer so slikanice otrokom delili slovenski pisatelji; v Lesce sta 
prišla Barbara Hanuš in Slavko Pregl.

Šolarji OŠ Frana Saleškega Finžgarja Lesce so se prejšnji torek razveselili obiska pisateljev 
Barbare Hanuš in Slavka Pregla.

Leški osnovnošolci so na prireditvi za goste in vrstnike uprizorili kratek odlomek iz 
priljubljenega Preglovega mladinskega romana Odprava zelenega zmaja.

Marjana Ahačič

Radovljičanka Nataša Vester 
Trseglav, skladateljica, zbo-
rovodkinja in učiteljica glas-
be, se je odločila, da otro-
kom, mladini pa tudi odras-
lim ponudi ukvarjanje z 
glasbo na malce drugačen 
način. V svoji Hiši glasbe, ki 
domuje v novih prostorih 
waldorfskega vrtca na Can-
karjevi ulici v Radovljici 
(stavba nekdanjega Alpdo-
ma), bo Nataša Vester Trse-
glav že prihodnji teden zače-
la izvajati različne glasbe-
no-pedagoške projekte, kot 
sta glasbene urice za otroke, 
stare od tri do šest let, in 
mešani pevski zbor, v kate-
rega vabi tako otroke kot 
odrasle.
Pravi, da pevski zbor ponuja 
priložnost za skupno nastopa-
nje, muziciranje in petje za 
vse mlade in mlade po srcu in 
misli. »Vse, ki radi pojejo poti-
ho ali pa na ves glas, pod prho 
na samem ali pa na zabavah 
…. Za vse, ki čutijo ljubezen do 
petja in glasbe, kot posamez-

niki pa si ne upajo javno pre-
pevati, tako nudimo priložnost 
za skupno nastopanje, muzi-
ciranje in petje.«
Zanimiva novost je tudi pro-
jekt Pester orkester. »To je 
bend, v katerem se bo pelo, 
igralo in plesalo in je prav 
tako namenjen vsem genera-
cijam. Komponirali bomo 
nove avtorske skladbe, znane 
pesmi preoblekli v nove oble-
ke, urili bomo glasbeno zna-
nje in igranje v skupini ter za 
konec leta pripravili čisto pra-
vi koncert,« pravi Nataša. 
»Slovenija goji bogato glas-
beno kulturo, a veliko ljudi 
po končanem glasbenem 
izobraževanju svoj inštru-
ment postavi v kot. Ravno s 
takim združevanjem bi 
orkester dal možnost sode-
lovanja tistim, ki so prene-
hali aktivno igrati, pa nima-
jo možnosti, da bi se vklju-
čevali v različne glasbene 
dejavnosti, ter najmlajšim 
začetnikom, ki se šele spoz-
navajo s svojim inštrumen-
tom.« Začeli bodo, ko bodo 
zbrali dovolj prijav.

Drugačna glasbena šola
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Pogovor

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,99Trda vezava
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Ivanka Korošec

Preden je predstavil svojo 
življenjsko pot, zaznamova-
no z izjemnimi poslovnimi 
in delovnimi uspehi, je segel 
malce nazaj, v čas pred svo-
jim rojstvom. »Moja mama 
je prišla leta 1931 z Dolenj-
skega, iz Šentjanža pri Treb-
njem, na Bled. Dr. Jože de 
Gleria in njegova žena sta 
potrebovala gospodinjo in 
mama je prišla na razgovor, 
bila sta navdušena nad njo 
in dobila je službo. Moj oče 
je po odsluženi vojaščini 
prav tako prišel na Bled leta 
1933. Bil je črkoslikar, imel 
je velik dar za slikanje. Delal 
je pri mojstru Jemcu na Ble-
du in pripovedoval je, da so 
črkoslikarji imeli veliko dela 
z napisi na gostilnah in 
hotelih ter tudi s poslikava-
mi v imitaciji lesa in podob-
no. Z mamo sta se spoznala 
in se leta 1940 poročila. Oče 
je naredil mojstrski izpit in 
zaživela sta na Betinskem 
klancu. Tu so se rodili dve 
moji sestri in brat. Oče je bil 
1944 mobiliziran v partiza-
ne; ko se je vrnil, je dobil 
službo v bivšem Gorenjcu. 
Nato sta z mamo 1947. 
kupila hišico v Radovljici, na 
Gregorčičevi 13, in tu je pri-
šel na svet še moj pokojni 
brat, 1951. pa še jaz.«

Slikanje mu je šlo vedno 
dobro od rok
Spomni se, da so mu sošolci 
radi dajali spominske knji-
ge, kamor jim je kaj lepega 
narisal. V petem razredu je 
dobil pri likovni vzgoji učite-
lja Boltarja, ki je takoj opazil 
Jožetovo nadarjenost. »Slike 
smo oddali. Ko so prišle 
nazaj, so moje imele zadaj 
žig ''Unicef India''. Takrat 
nisem vedel in nisem spra-
ševal, a učitelj Boltar jih je 
gotovo izločil od drugih in 
jih poslal na kakšne razsta-
ve.«
V osmem razredu se je bilo 
treba odločiti, kam. Odločil 
se je za tehnično strojno 
šolo na Jesenicah. Doma so 
bili zadovoljni, saj s to šolo 
ne bi bil problem dobiti 
zaposlitev. Učitelj Boltar pa 
mu je to odsvetoval in pred-
lagal šolo za oblikovanje v 
Ljubljani. Vse mu je uredil 
in pripravil tudi priporočil-
no pismo. Doma so mislili 
drugače in vpisal se je v šolo 
na Jesenice. Čez nekaj let je 
diplomiral na strojni fakul-
teti – in ker je zašel v komer-
cialne vode, je naredil še 
ekonomsko fakulteto, povr-
hu pa v Zagrebu še strokov-

ni izpit za velike projekte 
strojnih inštalacij. 

Uspešen v poslovnem 
svetu
Našteva vse službe in vodil-
ne položaje, ki jih je imel na 
svoji karierni poti, leta 1992 
pa je sprejel izziv in se prei-
zkusil še na podjetniškem 
področju. Odprl je svojo fir-
mo, ki je iz negotovih začet-
kov prerasla v izredno uspe-
šno podjetje. Specializirali 
so se za izredne prevoze. 
Kot neverjeten dosežek 
navede, da je njegova firma 
Comark skupaj z Litostro-
jem spravila na Kaprun 
(2.000 m n. m.) šestdeset 
ton težko loputo za vršno 
elektrarno. 

Življenjska prelomnica
Leta 2006 sta se z ženo vse-
lila v novo hišo, prav tako v 
Gregorčičevi ulici, za katero 
je sam izdelal maketo iz sti-

ropora. Takrat je odkril tudi 
nenavaden talent za obliko-
vanje in arhitekturo. Uspeh 
ga je gnal naprej vse do leta 
2009, ko je zbolel za rakom 
in je bila potrebna operacija. 
»Ves ta čas nisem risal, 

razen hčeri kakšne slikice. 
Okupirali so me študij, stro-
kovni izpiti, gradnja hiše, 
zahtevna služba. Vedno sem 
od sebe dajal sto odstotkov 
in časa za moje želje je zma-
njkovalo. Vedno sem odlašal 
in prelagal na kasnejši čas. 
Bolezen pa je bila življenj-
ska prelomnica. Takrat se 
človek zave, da je z danes na 
jutri lahko vsega konec. Po 
uspešno premagani bolezni 
sem firmo prodal mladi eki-
pi. Fantje, ki sem jih sam 
vzgojil, uspešno peljejo pod-
jetje naprej, zdaj je zaposle-
nih že sedemdeset, včasih 
pa jim še vedno pomagam 
pri kakšnem projektu.« 

Končno tudi čas zase
Tako se je leta 2011 upokojil 
in končno našel čas tudi 
zase. Počasi je začel risati. 
Žena ga je ves čas spodbuja-
la, sam pa kar ni vedel, kako 
bi se tega lotil. Po nasvetu 
prijatelja Ljuba Jančiča se je 

leta 2015 priključil likovni 
sekciji pri DU Radovljica. 
»Od deset do dvanajst nas 
je, sekcijo vodi akademski 
slikar Matjaž Arnol. Začel 
sem risati s svinčnikom, 
nato sem prešel na barve, 

akril, olje, akvarel. Tudi pri 
portretih imam dober obču-
tek. Delamo v Šarčevi hiši, 
prijetna druščina je to, Mat-
jaž korigira, svetuje, poma-
ga.« 
Sodeloval je na raznih druš-
tvenih razstavah, samostoj-
ne še ni imel. »Nimam še 
izdelanega koncepta, kaj mi 
najbolj leži. Občudujem sli-
karje in spoštujem sliko, ki 
prikazuje kaj lepega – nisem 
pristaš abstraktnega slikars-
tva, sem privrženec klasike. 
Najbolj občudujem Škofjelo-
čana Pavla Florjančiča. Nje-
gov stil je fotorealizem, ki ga 
utemeljuje težnja po natanč-
nem in s skrbnostjo do 
detajla izdelanem slikar-
skem posnetku resničnosti.«

Slikanje in golf
Po upokojitvi sta se z ženo 
vpisala na tečaj golfa. »Slika-
nje in golf, to sta bili vedno 
moji želji in zdaj ju uresni-
čujem. Že prej sem srfal, 
igral skvoš in tenis, a golf je 
bolj umirjen, pomeni mi 
telesno in psihično sprosti-
tev.« 
Z ženo sta zelo ponosna na 
hčerko zdravnico in njeno 
družino. Razveseljujejo ju 
trije vnuki. »Gledam, da mi 
ostane čas za družino, 
domače, en dan v tednu pa 
skočim še v firmo na kavo. V 
slikanju pa tudi v risanju 
imam dober občutek. Ne 
vem še, v katero smer se 
bom podal, bom pa oboje 
nadaljeval,« je zaključil Jože 
Škreblin.

Ko slikanje postane 
uresničena želja
Jože Škreblin je začel slikati sorazmerno pozno, v zrelih letih, ko je izpregel iz jarma sicer zelo 
uspešnega, a zelo zahtevnega posla. Spogledovanje z likovno umetnostjo je v njem raslo vse življenje, 
potreben je bil samo tisti pravi čas.

Jože Škreblin

»Vedno sem od sebe dajal sto odstotkov in časa 
za moje želje je zmanjkovalo. Vedno sem 
odlašal in prelagal na kasnejši čas. Bolezen pa je 
bila življenjska prelomnica. Takrat se človek 
zave, da je z danes na jutri lahko vsega konec.«
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Marjana Ahačič

Monika Avsenik, še ena v 
vrsti odličnih glasbenih (po)
ustvarjalcev iz legendarne 
družine Avsenik, se vse bolj 
uveljavlja kot odlična pevka 
popularne glasbe.
»Seveda sem odraščala v 
vzdušju naše, Avsenikove 
narodno-zabavne glasbe, a v 
družini smo s sorojenci in 
staršema vedno poslušali 
tudi popularno glasbo, odra-
ščala sem ob njej. Morda mi 
je zato zdaj kot pevki nekako 
najbližja. In ker sem si žele-
la združiti tisto, kar zares 
rada počnem, z družinsko 
tradicijo prirejanja dogod-
kov v domači gostilni Pri 
Jožovcu, se je rodila ideja o 

plesnih večerih,« je pojasni-
la ozadje svojih vse bolj 
odločnih korakov v svet 
popularne glasbe.
Na odru Pod Avsenikovo 
marelo bo tako vsak mesec, 
načeloma zadnjo soboto v 
mesecu, ob spremljavi izvr-
stnih glasbenikov pela pes-
mi iz repertoarja zimzelenih 
domačih in tujih uspešnic, 
takšnih, pravi, ki človeka 
enostavno zvlečejo na plesi-
šče. 
»Vem, da si ljudje še vedno 
želijo plesati ob živi glasbi, 
le priložnosti ni prav veliko. 
Zato smo veseli, da nam je 
uspelo pripraviti voden celo-
večerni program s tremi ple-
snimi rundami, ki ga bomo 
popestrili še z bingom, da 

bo vzdušje še zabavnejše,« 
se že veseli Monika, za kate-
ro bo jutrišnji večer prva pri-

ložnost, da se kot solistka 
predstavi v samostojnem 
projektu.

Monika Avsenik  
bo pela za ples
Monika Avsenik, predstavnica mlajše generacije slavne Jožovčeve glasbene družine iz Begunj, vse 
bolj odločno stopa na samostojno glasbeno pot. Že jutri bo v domači dvorani Pod Avsenikovo marelo 
v družbi izvrstnih glasbenikov gostila prvega v sklopu plesnih večerov.

Monika Avsenik

Marjana Ahačič

Skoraj deset let že deluje 
Zgodovinsko zbirateljsko 
društvo Planika iz Radovlji-
ce, približno 25-članska eki-
pa navdušencev nad vojaško 
zgodovino, ki se, oblečena v 
originalne uniforme in 
opremljena s prav tako ori-
ginalnim zgodovinskim oro-
žjem, redno loteva uprizori-
tev in ponazoritev vojaških 
dogodkov iz druge svetovne 
vojne.
Morda jih drugod po Slove-
niji poznajo še bolj kot 

doma, je povedal predsed-
nik in ustanovitelj društva 
Zvone Razinger; redno 
namreč sodelujejo na števil-
nih prireditvah in dogodkih, 
posvečenih vojaški zgodovi-
ni. Tako se jih je to poletje 
dvanajst udeležilo Festivala 
vojaške zgodovine v Pivki. 
»Postavili smo tabor in pri-
kazali življenje, kakršno je 
bilo v nemških vojaških 
taborih med drugo svetovno 
vojno, kasneje pa smo sode-
lovali pri uprizoritvi bitke 
med Rusi in Nemci,« je 
povedal Razinger.

Bitko so uprizorili tudi v 
Ribnici na Pohorju, oktobra 
pa že tretje leto zapored 
odhajajo v hrvaško Vižina-
do, kjer se vsako leto poklo-
nijo spominu na film Kel-
lyjevi junaki, ki so ga leta 
1970 snemali prav v tej istr-
ski vasici. V spomin na film, 
v katerem so nastopile film-
ske legende, kot so Clint 
Eastwood, Donald Suther-
land in Telly Savalas, v Viži-
nadi namreč še danes upri-
zarjajo prizore iz filma, ki še 
vedno navdušuje ljubitelje 
tega žanra. 

Ohranjajo 
zgodovinski spomin
Zgodovinsko zbirateljsko društvo Planika iz Radovljice že skoraj desetletje z 
uprizoritvami bitk in vojaškega življenja – predvsem iz obdobja med drugo 
svetovno vojno – ohranja spomin na ta pomembni del zgodovine. 

Na Festivalu vojaške zgodovine v Pivki so bili v uniformah nemške vojske. 
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Ekološka kmetija Porta z Ovsiš tudi to jesen pripravlja dan 
odprtih vrat. Letošnjega bodo imeli že 15. leto zapored. Obi-
skovalce na kmetijo vabijo v nedeljo, 29. septembra, med 11. 
in 17. uro.

Dan odprtih vrat na ekološki kmetiji

Marjana Ahačič

Prihodnji mesec bo društvo 
Vzgon začelo izvajati izkus-
tveno-edukativne delavnice 
za rejnike in druge nadome-
stne starše, ki so jih prvič 
izvedli lani. »Udeleženci 
bodo na delavnicah pridobili 
znanja, ki jim bodo omogoča-
la poglobljeno razumevanje 
tako otrokovih kot tudi last-
nih vedenj in čustvovanj. 

Rdeča nit posameznih sre-
čanj bodo vaje čuječnosti, 
katerih namen je zniževanje 
starševskega stresa in spod-
bujanje čuječega starševstva,« 
je pojasnila Veronika Šuštar, 
predsednica društva Vzgon.
Program izkustveno-eduka-
tivnih delavnic zajema dva-
najst srečanj, ki bodo poteka-
la enkrat tedensko na Jeseni-
cah v obsegu dve do tri šol-
ske ure. Izvajanje bomo pre-

dvidoma začeli v drugem 
tednu oktobra. Program je 
primeren tudi za posamez-
nike, ki šele nameravajo pos-
tati rejniki ali posvojitelji, 
pojasnjujejo organizatorji. 
Prijavite se lahko na naslov 
info@vzgon.si.
Izvajanje delavnic finančno 
omogoča ministrstvo za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti in so 
za udeležence brezplačne.

Delavnice za 
nadomestne starše
Društvo Vzgon tudi letos pripravlja sklop delavnic za rejnike in druge 
nadomestne starše. Udeleženci bodo pridobili znanja, ki jim bodo 
omogočala poglobljeno razumevanje otrokovih in lastnih vedenj in čustvovanj.

Bled – V okviru nedavnega Strateškega foruma Bled je 
Grand Hotel Toplice Bled gostil zanimiv panel z naslovom 
Turizem za vse destinacje: Razpršenost v prostoru in času. 
Govorili so o izzivih sodobnega turizma, kot je na primer 
prekomeren turizem, na njem pa so sodelovali tako tuji kot 
domači gostje ter mednarodno priznani strokovnjaki. Ude-
ležila sta se ga tudi nasmejana in dobro razpoložena direk-
torica Turizma Radovljica Nataša Mikelj in po novinarski 
plati še vedno izjemno aktiven med seniorji Janez Platiše.

Nasmejana in dobro razpoložena
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Biba Jamnik Vidic

Janka pove, da so jo alterna-
tivni pristopi poučevanja 
zanimali že med študijem. 
»Za drugačen način pouče-
vanja sem se odločila zato, 
ker kalupi dušijo in jemljejo 
ustvarjalnost.« Njeni učen-
ci, uči na osnovni šoli Tone-
ta Čufarja na Jesenicah, radi 
hodijo v šolo. Tudi zato, ker 
ji enkrat na teden v razredu 
''pomaga'' zlata prinašalka 
Honey. Janka in Honey sta 
terapevtski par v Sloven-
skem društvu za terapijo s 
pomočjo psov Tačke poma-
gačke in članici od leta 2017 
delujoče Mreže Šolski pes.
 
Odnosi so izhodišče vašega 
pedagoškega dela. V čem so 
vaše šolske ure drugačne?
Ko učencem pade koncen-
tracija, izvedemo nekaj telo-
vadnih vaj za možgane (t. i. 
brain gym). Gre za vaje, ki 
uravnotežijo obe polovici 
možganov in otrokom 
pomagajo, da se umirijo in 
pridejo v stik s sabo, da lah-
ko nemoteno nadaljujemo 
pouk. Te vaje vedno naredi-
mo tudi po uri telovadbe. 
Otroci se umirijo tudi, kadar 
barvamo mandale, kvačka-
mo ali pa jih za kratek čas 
popeljem v drug svet s 
pomočjo vizualizacije in 
usmerjenega dihanja. Kadar 
opazim, da potrebujejo več 
energije, pa se lotimo risan-
ja fraktalnih risb, odpleše-
mo kakšen ples ali se malce 
zmasiramo. Pred kontrolni-
mi nalogami pa učenci želi-
jo, da tapkamo proti strahu.

Komu je namenjena vaša 
knjiga?
Namenjena je ljudem, ki 
gledajo na svet živali in ljudi 
povezovalno. Nekaterim je 
potrditev, nekaterim navdih, 
za druge informacija, dolo-
čenim priročnik. 

Zakaj je učence treba načrt-
no učiti socialnih spretnos-
ti?
Znati deliti, sodelovati in 
skupaj narediti dobro 
pomembno vpliva na razvoj 
posameznika, saj prinaša 
zadovoljstvo ob kvalitetno 
opravljenem delu. To pa je 
prispevek k napredku celot-
ne družbe. 

Od lani v prostem času izva-
jate tudi SOS-svetovanja. 
Komu so namenjena?
Namenjena so vsem, ki pot-
rebujejo nasvet, pomoč, 
pogovor ali usmeritev o 
vzgoji, odnosih, učenju, 
motivaciji za delo in drugih 
vprašanjih.

Oktobra boste v Lescah in v 
Kranju, skupaj s svojo zlato 
prinašalko začeli izvajati še 
delavnice učenja socialnih 
veščin Zlato jabolko. Komu 
so namenjene?
Namenjene so otrokom od 
osmega do dvanajstega leta. 
Delavnice, ki jih bom izva-
jala enkrat na mesec, ob 
sobotah dopoldne, bodo 
potekale v majhnih skupi-
nah, v katerih bo od šest do 

deset otrok. V sedmih dela-
vnicah bomo obdelali 
sedem različnih tem: kako 
reči ne, ko je potrebno; 
kako pridobiti dobre nava-
de; kako si zastaviti svoj cilj; 
kako prelisičiti jezo in kako 
prestrašiti strah; kako med-
vrstniško sodelovati; kako 
biti dober prijatelj; kako 
poskrbeti za gubanje svojih 
možganov – izboljšati svoje 
delo in učenje.

Lahko otrok obišče samo 
določeno delavnico?
Prijava otroka na posamično 
delavnico je mogoča, vendar 
le v primeru prostih mest. 
Obisk posamezne delavnice, 
ki traja uro in pol, stane pet-
najst evrov. 

Kam se zainteresirani lahko 
obrnejo po dodatne infor-
macije?
Vse informacije o skupin-
skih delavnicah za otroke in 
individualnem svetovanju 
so objavljene na spletni stra-
ni šole Zlato jabolko.

Kadar kuža 
spreminja odnose
Janka Bergel Pogačnik, doma z Zgoše, je učiteljica z več kot dvajsetletnimi 
izkušnjami, ki že ves čas premika meje. Poleg tega, da je njen način 
poučevanja drugačen, kot smo ga vajeni, vodi tudi šolo učenja socialnih 
veščin Zlato jabolko. Konec avgusta je izdala še praktični priročnik Kadar 
kuža spreminja odnose, učenje socialnih veščin s pomočjo psa.

Mag. Janka Bergel Pogačnik

»Znati deliti, sodelovati in skupaj narediti dobro 
pomembno vpliva na razvoj posameznika, saj 
prinaša zadovoljstvo ob kvalitetno opravljenem 
delu. To pa je prispevek k napredku celotne 
družbe.«

Marjana Ahačič

Na dnevu odprtih vrat so 
obiskovalci lahko pobliže 
spoznali program komune 
Skupnost Žarek, ki domuje 
v okolici Bohinjske Bistrice 
in v kateri trenutno prebiva 
šest uporabnikov. 
Namen Žarek je delo z mla-
dimi v stiski, vodenje dnev-
nega centra in preventivni 
program Naj mladih ne 
vzgaja ulica. Enote dnevne-
ga centra enkrat tedensko 
delujejo na Jesenicah, v 
Mojstrani, na Bledu, v Gor-
jah ter na Koroški Beli, je 
pojasnila predsednica druš-
tva Ivanka Berčan. Drugi del 
dejavnosti predstavlja delo z 
odvisniki od drog in alkoho-
la ter njihovimi svojci: to je 
vodenje komune Skupnost 
Žarek za rehabilitacijo odvi-
snikov, vodenje posvetoval-
nic in skupin za svojce 
zasvojenih, vodenje skupine 

za bivše uporabnike drog, ki 
uspešno abstinirajo, sveto-
vanje po telefonu in teren-
sko delo. 
Skupine za svojce delujejo 
tudi v Radovljici, in sicer v 
kletnih prostorih stavbe na 
Gorenjski cesti 25 vsak 

ponedeljek od 14.30 do 
16.30, pa tudi na Bledu za 
Festivalno dvorano ob pone-
deljkih od 17. do 19. ure in 
na Jesenicah na sedežu 
društva v prostorih tamkajš-
njega zdravstvenega doma 
vsak torek od 17. do 19. ure.

Dan odprtih vrat  
v komuni Žarek
Skupnost Žarek, ki deluje pod okriljem Društva za delo z mladimi v stiski 
Žarek, je prvo soboto v septembru zopet odprla vrata vsem, ki so si želeli 
ogledati prostore in spoznati program.

Na dnevu odprtih vrat Skupnosti Žarek, ki deluje v okolici 
Bohinjske Bistrice

Za drugačen način poučevanja se je odločila 
zato, ker je prepričana, da kalupi dušijo in 
jemljejo ustvarjalnost. Njeni učenci radi hodijo v 
šolo. Tudi zato, ker ji enkrat na teden v razredu 
»pomaga« zlata prinašalka Honey.

Rovi pod starim 

Kranjem

za otroke

ob 16., 17. in 18. uri
25. - 30. 10.

Rovi pod starim 
Kranjem 

www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.



Deželne novice, petek, 27. septembra 2019

Prireditve

15

petek, 27. september 2019
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Košarkar naj bo 2, ob 18.00, družinska komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Zločin brez krivde: Primer Collini, ob 20.15, kriminalna drama, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

sobota, 28. september
Občinski test hoje na dva kilometra, ob 7.30, pot bo potekala po 
ustaljeni trasi, udeležba je brezplačna, v primeru slabega vremena 
preizkus odpade, ZD Radovljica

Recital pesmi, ob 20.00, Drago Papler, Slomškova dvorana, Radovljica

Plesni večer z Moniko Avsenik in The Mood Swingers, ob 20.00, 
zaplešite v ritmu zimzelenih popularnih domačih in tujih uspešnic; 
Gostilna in restavracija Avsenik *

Levji kralj, ob 16.00, družinski animirani film, sinhronizirano, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Košarkar naj bo 2, ob 18.00, družinska komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Pavarotti, ob 20.00, biografski dokumentarni, Linhartova dvorana 
Radovljica*

nedelja, 29. september 
Košarkar naj bo 2, ob 16.00, družinska komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Pavarotti, ob 18.00, biografski dokumentarni, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Zločin brez krivde: Primer Collini, ob 20.00, kriminalna drama, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

ponedeljek, 30. september
Angleške pravljice, ob 17.00, za otroke med 1. in 6. letom vabljeni 
skupaj s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Odprtje razstave Gorenjskih fotografov, ob 18.00, fotografi iz 6 
Gorenjskih društev in klubov, galerija Pasaža v Radovljiški graščini

torek, 1. oktober
Likovna kolonija Ris, slovenskih umetnikov, ob 13.00, kolonija traja 
do torka 8. oktobra. Sodelovalo bo deset akademskih slikarjev, obli-
kovalcev in fotografov, ki jih bo na svojem domu na Lancovem pod 
Radovljico gostila Brigita Požegar Mulej.

Odprtje slikarske razstave, ob 16.30, ob mednarodnem dnevu starej-
ših v galeriji Avla odprtje slikarske razstave društev upokojencev 
občine Radovljica, Občina Radovljica

Najvišji trije, ob 19.30, predavanje mag. Tomaža Rotarja, dr. dent.
med, ki je v treh letih splezal na tri najvišje vrhove sveta, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

sreda, 2. oktober
Srečanje ob tednu dojenja, ob 10.00, Teden dojenja: rešitve najpogo-
stejših težav; brezplačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in 
nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina, 
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Družabne igre, ob 17.00, delavnice, kjer se boste zabavali in razisko-
vali svet iger in avantur bo vodil Simon Habjan, delavnica je primer-
na za najstnike vseh starosti, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

četrtek, 3. oktober
To ni pika, ob 17.00, v novi lutkovni predstavi Lutkovnega gledališča 
Fru-fru so glavni junaki črke, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Večerna maša in spomin sv. Frančiška Asiškega, ob 17.00, transitus 
(prehod) obhajamo Frančiškovi redovi na večer pred svetnikovim 
godom, bazilika Marije Pomagaj, Brezje

112, ob 20.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

petek, 4. oktober
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Ris v Sloveniji: rezultat raziskav in projekt za preprečitev izumrtja, ob 
17.00, Predavatelji: Urša Fležar iz Biotehniške fakultete, Brigita Požegar 

Od 27. septembra do 18. oktobra
- Mulej, akademska slikarska in profesorica svetovne književnosti, Kar-
men Bajec, akademska slikarka, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Moj dedi je padel z Marsa, ob 18.00, družinski, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Joker, ob 20.00, kriminalni triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 5. oktober
Lego robotika, ob 8.30 in 10.30, omejeno število udeležencev, obvez-
ne prijave, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Odtisni svoje ime, ob 10.00, delavnica spoznavanja graverstva z Ajo 
Bohinc; graverstvo je vrezovanje črk, znakov, okraskov v trdno snov, 
najpogosteje v kovino, Kovaški muzej Kropa

Veliko popotovanje, ob 16.00, animirana komična pustolovščina, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Moj dedi je padel z Marsa, ob 18.00, družinski film, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Igor in Rosa, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

nedelja, 6. oktober
Rožnovenska nedelja, 119. obletnica posvetitve bazilike Mariji Poma-
gaj in 31. obletnica razglasitve bazilike, ob 10.00, slovesno somaše-
vanje vodi frančiškanski provincialni minister p. Marjan Čuden, bazi-
lika Marije Pomagaj, Brezje

Veliko popotovanje, ob 16.00, animirana komična pustolovščina, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Igor in Rosa, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Joker, ob 20.00, kriminalni triler, Linhartova dvorana Radovljica*

ponedeljek, 7. oktober
Angleške pravljice, ob 17.00, za otroke med 1. in 6. letom vabljeni 
skupaj s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Rožnovenska Mati Božja, ob 18.00 molitev rožnih vencev z Radijem 
Ognjišče, ob 19.00 slovesno somaševanje vodi nekdanji ljubljanski 
nadškof msgr. Alojzij Uran, ob 20.00 molitev rožnih vencev z Radi-
jem Ognjišče, bazilika Marije Pomagaj, Brezje

torek, 8. oktober
Energija in marljivost krepita voljo, ob 19.30, klepet z Manco Ogo-
revc, domačo igralko gledališča Celje, in Marcelo Klofutar, ustvarjal-
no šefico gostinske ponudbe v Vili Podvin, v sodelovanju s Sloven-
skim društvom Hospic, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

sreda, 9. oktober
Družabne igre, ob 17.00, delavnice, kjer se boste zabavali in razisko-
vali svet iger in avantur bo vodil Simon Habjan, delavnica je primer-
na za najstnike vseh starosti, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

112, ob 20.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

četrtek, 10. oktober
Pravljice na steklu, ob 17.00, Muzejčica pozna vse skrite kotičke in vse 
imenitne stare predmete, v družbi Gorenjskega muzeja ustvarite svojo 
pravljico, narisano na steklu, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Čebela na cvetu in v svetu, ob 18.00, kako je prikazana in kaj vse pred-
stavlja čebela v našem življenju, je med drugim opisano v knjigi Marije 
Stanonik Čebela na cvetu in v svetu, Galerija Šivčeva hiša, poročna soba.

Kraljice zločina, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

petek, 11. oktober
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Čajanke ob humanistiki – Ljubezen v dobi interneta, ob 17.00, preda-
val bo filozof Marko Ogris, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Kraljice zločina, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Pritisk, ob 20.00, dokumentarni film, Linhartova dvorana Radovljica*

sobota, 12. oktober
Lego robotika, ob 8.30 in 10.30, omejeno število udeležencev, obvez-
ne prijave, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Zmajček Tabaluga, ob 16.00, animirana domišljijska pustolovščina, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Pritisk, ob 18.00, dokumentarni film, Linhartova dvorana Radovljica*

Joker, ob 20.00, kriminalni triler, Linhartova dvorana Radovljica*

nedelja, 13. oktober 
Moj dedi je padel z Marsa, ob 16.00, družinski, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Oroslan, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Zaton, ob 19.30, zgodovinska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

ponedeljek, 14. oktober
Angleščina za mamice in dojenčke, ob 11.00, ena ura pogovora v 
angleščini in dobri družbi, vsak mesec pogovor teče o drugi temi, 
vabljeni skupaj z najmlajšimi, oktobrska tema: dvojezični otrok, 
pogovor bo vodila Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. Linharta, Radov-
ljica

Angleške pravljice, ob 17.00, za otroke med 1. in 6. letom vabljeni 
skupaj s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

torek, 15. oktober
Beremo s tačkami, ob 17.00, posebni program, ki pomaga otrokom 
izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne 
metode: otrok bere psu, obvezne prijave v knjižnici ali na 04 537 39 
01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Natalija Šimunović – Elegija, ob 19.30, predstavitev romanesknega 
prvenca Natalije Šimunović s posebnim glasbenim gostom, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

sreda, 16. oktober
Bralni klub, ob 9.00, ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o zanimi-
vih knjigah. Prvo srečanje nove sezone, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

Spanje in uspavanje dojenčka, ob 10.00, raziskovali bomo vzroke za 
pogosto zbujanje ponoči in se pogovarjali o možnih rešitvah, brez-
plačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenč-
kov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Družabne igre, ob 17.00, delavnice, kjer se boste zabavali in razisko-
vali svet iger in avantur bo vodil Simon Habjan, delavnica je primer-
na za najstnike vseh starosti, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Tista lepa leta, ob 19.00, dokumentarni film, KinoGore, po filmu 
pogovor in predstavitev knjige Rado Kočevar, Linhartova dvorana 
Radovljica*

četrtek, 17. oktober
Muzejski kovček na obisku: Skok v 18. stoletje, ob 17.00, pobrskaj po 
muzejskem kovčku, z zgodbami o zanimivih predmetih odpotuj v 
čas 18. stoletja in si nazadnje izmisli motiv, ki bi krasil tvoj medal-
jon. Delavnica je primerna za otroke, starejše od 5 let, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Deževen dan v New Yorku, ob 11.00, romantična komedija, KinoVo-
ziček, Linhartova dvorana Radovljica*

Deževen dan v New Yorku, ob 19.00, romantična komedija, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

petek, 18. oktober 
Bolečina in slava, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

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

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Fižol – na žlico, v solati, kot glavna jed in kot sladica, ob 17.00, pred-
stavitev knjige avtorice Andreje Škrabec

Razstave
Fotografska razstava Gorenjskih fotografov, od 30. 9. do 31. 10. v 
galeriji Pasaža v Radovljiški graščini

Razstava upokojencev, od 1. 10. do 18. 11., slikarska razstava, galerija 
Avla Občine Radovljica

Figura, razstava stalne zbirke Galerija Šivčeva hiša, od 30. avgusta 
do 1. oktobra, razstava slik in kipov na temo figura, ki so nastali na 
mednarodnem likovnem simpoziju Slovenija odprta za umetnost

Mozaik generacij, razstava ob 60-letnici Ljudske univerze Radovljica, 
od 5. 9. do 26. 9., Galerija Avla, Občina Radovljica

Kranjcev prvi poet – 200 let od rojstva Valentina Vodnika, od 1. 7. do 
30. 9., gostujoča razstava Gorenjskega muzeja, Knjižnica A. T. Lin-
harta Radovljica

S fotoaparatom na kulturnih dogodkih v občini Radovljica, od 23. 9. 
do 20. 10., fotografska razstava minulih prireditev, hodnik Radovljiš-
ke graščine, Radovljica

Svet železarja skozi objektiv fotografa Francija Kolmana, od 5. 9. do 
30. 9., Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Potujoči cirkus, med 14. in 26. julijem so na Ljudski univerzi Radov-
ljica v okviru programa Projektno učenje mlajših odraslih.

www.visitkranj.com
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OKTOBER

SOBOTAFESTIVAL

PIVA in KLOBASE
ROVI POD STARIM KRANJEM

od 14.00 do 21.00 ure
Vhod vsake pol ure 
(število obiskovalcev na termin je omejeno)

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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Urša Peternel

Zabava na napihljivem gra-
du, ustvarjalnice, poslikava 
obraza, nordijska hoja, spro-
stitev ob zvokih gongov, 
izdelovanje šopkov, joga 
obraza, telovadba s šolo 
zdravja, softball, žonglerska 
skupina Čupakabra in kar 
šest rojstnodnevnih tort – 
tako so v Grajskem parku v 

Radovljici obeležili šestdeset 
let Ljudske univerze Radov-
ljica. »Šestdeset jih imam, 
pa kaj, če vsega še ne znam!« 
se je glasil slogan slavljenke, 
v kateri po besedah direkto-
rice Mateje Rozman Amon 
znanje vsako leto nabira 
okrog štiri tisoč udeležen-
cev, še štiri tisoč pa se jih 
udeleži enkratnih dogod-
kov, to je predavanj, delav-

nic ... »Menim, da je izobra-
ževanje odraslih tako prilju-
bljeno zato, ker vseživljenj-
sko učenje poleg izobrazbe 
in izboljšanja najrazličnej-
šega znanja vpliva na števil-
na druga področja v življen-
ju: na osebnostni razvoj 
posameznika, psihično in 
fizično počutje, je trening 
spomina, vključuje in pove-
zuje ljudi, pomaga izboljšati 

položaj na trgu dela ...« je 
med drugim dejala direkto-
rica. 
Danes pod okriljem Ljudske 
univerze Radovljica delujejo 
tudi program PUMO, Mla-
dinski center KamRa in 
Čebelarski center Gorenj-
ske. Večino denarja za delo-
vanje zberejo na državnih in 
evropskih razpisih, medtem 
ko ustanoviteljica Občina 

R a d o v l j i c a  p r i s p e v a 
28-odstotni delež financira-
nja. Po besedah župana 
Cirila Globočnika so ponos-
ni na Ljudsko univerzo 
Radovljica, v prihodnje naj 
bi pod njenim okriljem zaži-
vel tudi medgeneracijski 
center. 
Ker prave rojstnodnevne 
zabave ni brez glasbe, je 
praznovanje sklenil večerni 

koncert zasedb Bad Notion 
in Prelude. Ob tem pa na 
Ljudski univerzi Radovljica 
želijo zbrati šestdeset 
zgodb udeležencev za šest-
deset let delovanja, ki jih 
bodo izdali v knjigi. Nekaj 
jih je že objavljenih na nji-
hovi spletni strani. Temu 
bodo dodali še 18 zgodb 
mladih za 18 let delovanja 
programa PUMO.

Velika zabava v Grajskem parku
Ljudska univerza Radovljica je z zabavo za vse generacije v Grajskem parku praznovala šestdesetletnico.

Direktorica Ljudske univerze Radovljica Mateja Rozman Amon in radovljiški župan Ciril 
Globočnik sta razrezala rojstnodnevno torto.

Francka Srna se je že leta 1965 kot petnajstletno dekle udeležila šiviljskega tečaja, zdaj pa 
je zvesta udeleženka različnih tečajev, vodi ustvarjalne delavnice ... 

Za popestritev praznovanja je poskrbela leška žonglerska in ognjena skupina Čupakabra. Ena najbolj obiskanih je bila delavnica poslikave obraza.

Kristjan, ki je bil udeleženec programa PUMO, in Lea sta poskrbela za glasbeni nastop. Delavnico izdelovanja šopkov je vodila dr. Sabina Šegula.


