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Simon Šubic

Begunjski Elan je na letoš-
njem Dnevu inovativnosti, ki 
ga je pred kratkim na Brdu 
pri Kranju tradicionalno pri-
redila Gospodarska zbornica 
Slovenije, prejel zlato nacio-
nalno priznanje za inovacijo 
zložljivih turnih smuči, ki so 
jih razvili v sodelovanju s 
Slovensko vojsko, na voljo pa 
bodo tudi za civilno rabo. 
Za razvoj inovativne turne 
smuči sta v Elanu poskrbe-
la Vinko Avguštin in 
Andrej Hrovat. Ideja zanje 
je zrasla iz ugotovitve, da 
klasične turne smuči, pritr-
jene na nahrbtnik, zaradi 
svoje dolžine otežujejo gib-
ljivost v gorskem svetu, 
bodisi med hojo skozi 
rušev je bodisi med plezan-
jem v strmem terenu, kar 
najbolj občutijo ekstremni 
turni smučarji/alpinisti in 
pripadniki specialnih voja-
ških enot. "Zložljiva turna 
smučka je tako namenjena 
predvsem tistim turnim 
smučarjem, ki kombinirajo 
plezanje z vrvjo in smuča-
nje, saj je zložena krajša od 
metra in se zato enostavno 

prenaša privezana na 
nahrbtnik ali prevaža v 
avtomobilskem prtljažni-
ku. Prednost take smučke 
je torej okretnost v steni, da 
plezalca ne odriva, se ne 
zatika, vojaku pa na primer 
olajša spust iz helikopterja 
in plazenje skozi zaraščen 
gozd, za nameček pa ima 
smučka tudi vrhunske voz-
ne lastnosti," je razložil 
vodja razvoja nove smučke 
Vinko Avguštin.
"Naša prvotna ideja je bila 
zložljiva turna smučka, Slo-
venska vojska pa je bila prva, 
ki nam je pri tem projektu 
pomagala, zato je najprej 
nastala vojaška verzija smu-
či, zdaj pa že pripravljamo 
tudi civilno verzijo. Vojaška 
smučka je že v proizvodnji, 
132. gorski polk bo z njo 
opremljen že to zimo, med-
tem ko bo za civilno smučko 
letos stekla t. i. demo proiz-
vodnja, naslednje leto pa še 
redna proizvodnja," je še 
povedal Avguštin in dodal, 
da je zanimanje za novo 
smučko precejšnje, samo za 
vojaško različico so do zdaj v 
Elanu informacije iskale voj-
ske iz 18 držav.

Zlate zložljive 
turne smuči 
Med letošnjimi zlatimi inovacijami so tudi 
zložljive turne smuči, ki jih je Elan razvil skupaj 
s Slovensko vojsko. 

Vinko Avguštin (levo) in Andrej Hrovat z zlatim 
nacionalnim priznanjem GZS za inovacijo / Foto: Tina Dokl
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Na Eko prazniku so predsta-
vili novosti, med katerimi sta 
tudi nov, večji rastlinjak za 
podaljšanje rastne sezone in 
spomladansko pridelavo 
sadik ter sodelovanje v proje-
ktu Semenjalnice – hranilni-
ce ekoloških semen, za katero 

je prostor že urejen v čebelar-
skem centru v Lescah. S kul-
turnim programom, z degus-
tacijami hrane, pridelane po 
smernicah Demeter, in dru-
gimi izdelki so se predstavile 
skupine, ki učni vrt redno 
obiskujejo in na njem prido-
bivajo novo znanje: učenci in 
učitelji OŠ A. T. Linharta 

Radovljica, Vrtec Radovljica, 
CUDV in VDC Radovljica, 
OŠ Antona Janše Radovljica 
ter Biotehniški center Naklo.
Pestro izbiro svojih pridelkov 
in izdelkov so predstavile 
ekološko certificirane kmeti-
je, saj je bil namen Eko praz-
nika tudi ta, da se lokalni 
ekološki kmetje s svojo 

ponudbo predstavijo prebi-
valcem in obiskovalcem ter 
na tak način vzpostavijo traj-
nostno sodelovanje, kot je 
npr. tedenska dobava zaboj-
čkov ekološke hrane, ki ima 
vrsto pozitivnih učinkov na 
počutje in zdravje ljudi, so 
poudarili organizatorji.

Eko praznik na 
biodinamičnem vrtu
Prejšnji četrtek je Občina Radovljica v sodelovanju z Združenjem ekoloških kmetov Gorenjske ob 
zaključku četrte vrtnarske sezone na biodinamičnem javnem učnem vrtu ob Osnovni šoli A. T. 
Linharta Radovljica pripravila Eko praznik. 

Rožnati 
oktober
V rožnate pletenine 
odeta drevesa v 
grajskem parku 
opozarjajo na raka 
dojk.
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Helena 
Kottler 
Vurnik
Razstava o delu in 
življenju soproge 
arhitekta Vurnika je 
na ogled v Narodni 
galeriji.
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Mesec požarne 
varnosti
Gasilci v oktobru še posebej 
aktivno opozarjajo na pre-
ventivno obnašanje vseh 
občanov.
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Seja občinskega sveta
Z novembrom bodo višje 
cene vrtca, je konec prejš-
njega meseca odločil občin-
ski svet.
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MLADI 

Učilnica na hodniku
Na leški osnovni šoli se 
učenci naravoslovja in fizike 
učijo na drugačen način.
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ŠPORT

Vita Lukan evropska 
prvakinja
Na mladinskem evropskem 
prvenstvu v plezanju je pre-
magala vso konkurenco.
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Gasilci, tudi v radovljiški 
občini, v oktobru, ki velja za 
mesec požarne varnosti, še 
posebej aktivno opozarjajo 
na preventivno obnašanje 
vseh občanov. Letošnji vses-
lovenski moto preventivne-
ga meseca je: Ko se nesreča 
zgodi, na bodo proste poti. 
Za uspešno izvedeno inter-
vencijo v primeru požara ali 
druge nesreče je namreč še 
kako pomembno, da inter-
vencijska vozila lahko hitro 
in varno pridejo do objekta.
"Gasilci na intervencijah 
uporabljajo različna vozila; 
operativna enota običajno 
nastopa s kombinacijo posa-
meznih vozil," pojasnjuje 
Ciril Tomše, predsednik 
komisije za preventivo pri 
Gasilski zvezi Gorenjske. 
"Za postavitev gasilskega 
vozila in razvrstitev opreme 
za gašenje in reševanje 
mora biti prosta utrjena 
površina v velikosti vsaj 12 
krat sedem metrov, postavi-
tvena površina pa od objekta 
odmaknjena vsaj tri metre."

A gasilci pri preventivnih 
pregledih požarnih okolišev 
oziroma pri analizah inter-
vencij ugotavljajo, da so 
predvsem intervencijske 
poti v urbanih središčih z 
blokovsko gradnjo slabo ali 
celo povsem neprevozne. 
"Zaradi večjega števila vozil, 
ki so parkirana ob objektih, 
je dostop za večja vozila 
pogosto nemogoč. Stanje se 

še poslabša v zimskem času, 
ko so zaradi večjih količin 
snega poti še ožje, površine 
ob objektih pa založene s 
snegom," še izpostavlja 
Tomše. 
Zato gasilci spet opozarjajo 
občane, naj vozil ne parkira-
jo na dovoznih poteh in te 
pozimi redno čistijo. V pri-
meru požara ali druge inter-
vencije naj čim prej umak-
nejo svoja vozila od objekta 
in delovnih površin za gasil-
ce, upoštevajo naj opozoril-
ne table, ki določajo dostop-
ne poti in delovne površine, 
zagotovijo odpiranje vrat 
glavnega vhoda v objekt in 
na dostopne površine za 
intervencijska vozila ne pos-
tavljajo ovir, kot so na pri-
mer korita z rožami in 
podobno. Upravnikom obje-
ktov ob tem predlagajo, da 
vsaj eno točko dnevnega 
reda na sestankih s stanoval-
ci posvetijo tudi problemati-
ki intervencijskih poti."
Janez Koselj, poveljnik GZ 
občine Radovljica, ob tem 
opozarja še na problem 
zapornic na parkiriščih pred 

večstanovanjskimi objekti pa 
tudi zapor dovozov, kakršna 
je na primer na vhodu v staro 
mestno jedro v Radovljici. 
"Ko hitimo na intervencijo, 
šteje vsaka minuta. Če se 
zadržujemo z iskanjem klju-
čev, kod in podobnega, s 
čimer si zagotovimo vstop na 
območje intervencije, izgubi-
mo ogromno dragocenega 
časa," je še izpostavil Koselj.

Kot pravi, sicer v letošnjem 
letu radovljiški gasilci k sre-
či niso imeli večjih posredo-
vanj. "Beležimo 87 različnih 
dogodkov, na katerih smo 
posredovali; k sreči je šlo 
doslej za manjše dogodke, 
brez večjih naravnih nesreč 
ali požarov. Smo pa poma-
gali pri gašenju velikega 
požara v Bohinju, kjer je v 
začetku leta zagorel hotel 
Jezero," je povedal Koselj.

Veliko pozornost so tudi 
letos namenjali usposablja-
njem, izobraževanjem in 
tekmovanjem. Nazadnje so 
tako prejšnji mesec na Ble-
du skupaj z Gasilsko zvezo 
Bled Bohinj organizirali tek-
movanje za mladino, člane 
in starejše gasilce na lokaciji 
podjetja Lip Bled, ki jim je 
prijazno odstopilo prostor. 
Udeležilo se ga je več kot 
200 tekmovalcev v skupaj 
21 ekipah. Prejšnjo soboto 
pa je bilo v Šenčurju še 
regijsko gasilsko tekmovan-
je mladine, na katerem so se 
poleg ostalih naših ekip 
posebej dobro odrezali gasil-
ci – pionirji iz Begunj. Uvr-
stili so se na državno tekmo-
vanje, ki bo prihodnjo pom-
lad. Za uvrstitev na državno 
tekmovanje pa se bodo v 
soboto v Naklem potegovali 
še člani, članice in starejši 
gasilci.

Gasilska zveza Radovljica 
združuje 13 prostovoljnih 
gasilskih društev, kamor je 
skupaj včlanjenih več kot 
1400 članov – med njimi je 
več kot 300 operativnih 
gasilcev. Večinoma so dobro 
opremljeni; tako je bilo letos 
za izvedbo investicije v 
nakup novega gasilskega 
vozila na vrsti PGD Mošnje, 
kjer so konec septembra 
prevzeli novo vozilo s cister-

no, namenjeno tudi gašenju 
na težje dostopnih terenih, 
Gasilska zveza pa je prav 
tako septembra prevzela 
novo poveljniško vozilo. 
"Zadnji, ki v tem ciklu inve-
stiranja še potrebujejo novo 
vozilo, so gasilci iz PGD 
Kropa, v pripravi pa je že 
nov program nabave; prva 
vozila, ki smo jih pridobili v 
tem ciklu, bodo namreč 
vsak čas stara dvajset let," je 
povedal Janez Koselj.
Sicer pa si gasilci skupaj z 
občino že dolgo prizadevajo 
za ureditev novega regijske-
ga reševalnega centra na 
obrobju Radovljice, kjer bi 
imeli poleg PGD Radovljica 
prostore tudi Civilna zaščita 
in Gasilska zveza, v nepos-
redni bližini pa bi bil tudi 
poligon za vaje. Gasilci si 
želijo, da bi lahko že kmalu 
poročali o začetku gradnje 
ter vselitvi v nove prostore.

Oktober je mesec 
požarne varnosti
Gasilci, tudi v radovljiški občini, v oktobru, ki velja za mesec požarne varnosti, še posebej aktivno 
opozarjajo na preventivno obnašanje vseh občanov. Letošnji vseslovenski moto preventivnega 
meseca je: Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti. 

Gasilci opozarjajo občane, naj vozil ne parkirajo 
na dovoznih poteh in te pozimi redno čistijo. V 
primeru požara ali druge intervencije naj čim 
prej umaknejo svoja vozila stran od objekta in 
delovnih površin za gasilce, upoštevajo naj 
opozorilne table, ki določajo dostopne poti in 
delovne površine, zagotovijo odpiranje vrat 
glavnega vhoda v objekt in na dostopne površine 
za intervencijska vozila ne postavljajo ovir.
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Skupaj z akcijo Glasovi za 
hospic, ki je hkratni val oza-
veščanja s prireditvami, 
dogodki, kot so koncerti, gle-
dališki večeri, govorjena 
beseda, časopisni članki, 
dnevi odprtih vrat in podob-
no, se z namenom zavedanja 
pomena hospica in paliativ-
ne oskrbe ter zbiranja finan-

čnih sredstev širi filozofija 
hospica, mreža podpornih 
članov, sodelavcev in upora-
bnikov v oskrbi in podpori ob 
hudi bolezni in žalosti, izob-
raževanju, prostovoljstvu, je 
povedala Mira Stušek, pred-
sednica gorenjskega odbora 
društva Hospic. Na Gorenj-
skem tako dan obeležujejo z 
dogodkom Hospickafe, ki so 
ga pripravili že prejšnji 
teden, danes zvečer pa bo v 
prostorih OŠ A. T. Linharta 
Radovljica ob 18. uri dobro-
delni koncert za Tabor levje-
srčnih, to je tabor za žalujoče 
otroke in mladostnike. Jutri, 
v soboto, 14. oktobra, bo ob 
19.30 še dobrodelni koncert 
Rotary kluba Naklo Tržič v 
Biotehnični šoli v Naklem, 
tokrat za hospic in socialno 
ogrožene. "Srečali se bomo 
tisti, ki na Gorenjskem živi-
mo, čutimo, delamo s hospi-

cem, ga podpiramo, potrebu-
jemo in mu zaupamo. Z 
našimi prireditvami, predsta-
vitvami in dogodki, na kate-
rih govorimo o hospic temah, 
to je o bolezni, ki vodi v 
konec življenja, o življenjskih 
vrednotah, smislu življenja, 
minevanju, žalovanju odras-
lih, otrok in mladih, o spopa-
danju naših uporabnikov z 
nego neozdravljivo bolnih 

svojcev, posamezniki odkrito 
govorijo o tegobah in rados-
tih teh težkih delov svojega 
življenja, o skrbeh in pomo-
či, ki je na voljo, o strahovih 
in olajšanju, ki nastopi ob 
ustrezni hospic in paliativni 
pomoči ... Razblinjamo mite, 
ki nas stiskajo v primež stra-
hu pred dejstvi, ki jim v 
našem življenju ni mogoče 
ubežati, ker enostavno so 
sestavni del našega življen-
ja," poudarjajo v društvu 
Hospic. 
Ali smo v ta svet rojeni, da 
bi bili samo srečni? Neža 
Maurer, pesnica, ki je doži-
vela težke dogodke, pravi, da 
je življenje izpopolnjeno 
tudi z nesrečo. Ampak v 
nesreči ni potrebno, da smo 
sami; tako kot tudi srečo 
delimo z drugimi, je treba 
deliti težke stvari, težko 
bolezen, skrb in žalost.

Svetovni dan 
hospica
Jutri, 14. oktobra, je svetovni dan hospica in 
paliativne oskrbe, ki ga sicer vsako leto 
praznujemo na drugo soboto v oktobru. Letošnje 
geslo je: Ne spreglejmo tistih, ki trpijo.

Danes zvečer bo v prostorih OŠ A. T. Linharta 
Radovljica ob 18. uri dobrodelni koncert za 
Tabor levjesrčnih, to je tabor za žalujoče otroke 
in mladostnike.

Zaradi večjega števila vozil, ki so parkirana ob 
objektih, je dostop za večja vozila pogosto 
nemogoč. Stanje se še poslabša v zimskem času, 
ko so zaradi večjih količin snega poti še ožje, 
površine ob objektih pa založene s snegom.

Župan Ciril Globočnik je že podpisal pogodbo za izvedbo 
prve faze projekta izgradnje primarnega vodovoda in kana-
lizacije od Lipnice do Kamne Gorice. Gradila jo bo družba 
IPI iz Rogaške Slatine, ki je bila izbrana na javnem razpisu. 
Pogodbena vrednost del znaša 481 tisoč evrov, končana pa 
bodo še v letošnjem letu. V prihodnjem letu bo sledila še 
izgradnja vodovoda in kanalizacije v naselju Kamne Gorice. 
Komunalna infrastruktura – vodovod in kanalizacija Kamna 
Gorica bo zgrajena v letošnjem in prihodnjem letu.

Podpisana pogodba za gradnjo v Lipniški dolini

Ekipe članov in članic ter sodnikov GZOR na tekmi na Bledu /Foto:Arhiv Gasilske zveze Občine Radovljica
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V petek, 22. septembra, se je 
zaključil letošnji Evropski 
teden mobilnosti. Tudi letos 
so ga zaznamovale številne 
aktivnosti za promocijo upo-
rabe javnega prometa, kole-
sarjenja in hoje. Med najbolj 
priljubljenimi med občani 
je bila tudi letos vožnja z 
brezplačnim mestnim avto-
busom, s katerim se je pelja-
lo okoli 150 potnikov na dan. 
Kot zagotavlja župan Ciril 
Globočnik, občina resno 
načrtuje vzpostavitev javne-
ga prevoza v Lescah in 
Radovljici že v prihodnjih 
nekaj letih.
Izleta pred dnevom brez 
avtomobila se je v četrtek, 
21. septembra, udeležilo 117 
kolesarjev, ki so v lepem vre-
menu prepotovali 18 kilo-
metrov po občini Radovljica. 
Ustavili so se na Brezjah, 
kjer so se okrepčali na sto-
jnici Krajevne skupnosti in 
Turističnega društva Brezje. 
Za varnost na poti so tokrat 
poleg uslužbencev občinske 
uprave in policista na kolesu 
skrbeli tudi prostovoljci sku-
pine Prava smer. Nekateri 
so v okviru Družinske ure 
AMZS in AMD Radovljica 
na Vurnikovem trgu presku-
sili tudi simulator vožnje z 
motornim kolesom in svoje 
motorične sposobnosti s 
posebnimi ''pijanimi očali'', 
otroci pa so se razveselili 
prometnega poligona.
Letošnji slogan Evropskega 
tedna mobilnosti je Združi-
mo moči – delimo si prevoz. 
V Sloveniji je letos k tej 
evropski pobudi tedna 
mobilnosti pristopilo 71 

občin, med njimi je 14. leto 
zapored Občina Radovljica. 
Z različnimi dejavnostmi pa 
so sodelovale tudi osnovne 
in srednje šole ter vrtci.
V OŠ F. S. Finžgarja Lesce 
so se učitelji in učenci na 
Dan brez avtomobila zjutraj 
zbrali na dogovorjenih mes-
tih in v šolo skupaj odpravili 
peš, prav tako v OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica in podruž-
nični šoli Ovsiše – na ta dan 
so bili za prihod v šolo oz. za 
začetek pouka ob 8.20 odpo-
vedani vsi avtobusni prevozi 
v lipniško šolo, razen iz Pod-
narta. Učenci so ves teden 
pri pouku likovno ustvarjali 
in se pogovarjali o varnih 
poteh v šolo, pripravili svoj 
načrt varnih poti v šolo in 
predlagali rešitve za njihovo 
izboljšanje, izvedli anketo, 
kako učenci običajno priha-

jajo v šolo, ter šteli promet 
na cesti Podnart–Lipnica.
Tudi v OŠ A. T. Linharta 
Radovljica so organizirali 
peš odhod v šolo s sprems-
tvom učiteljev; na nevarnej-
ših točkah so za varnost 
dodatno poskrbeli prostovo-
ljci. Izpolnjevali so tudi 
anketo o načinu pri prihaja-
nja v šolo, spodbujali priha-
janje peš, s kolesom ali jav-
nim prevozom z igro pro-
metna kača in izvedli učno 
uro s policistom Po varnih 
šolskih poteh.
Na OŠ Antona Janše Radov-
ljica so v Evropskem tednu 
mobilnosti za učence in 
učenke pripravili kolesarski 
poligon, več pozornosti traj-
nostni mobilnosti pa name-
nili na razrednih urah. 
Organizirali so tudi pogo-
vorno skupino na temo var-

no v prometu, ki jo je obis-
kal policist.
Tudi v vseh sedmih enotah 
radovljiškega vrtca so otro-
ke, starše in zaposlene opo-
mnili na teden mobilnosti in 
jih spodbujali, da v vrtec pri-
dejo peš ali s kolesom. Med 
njihovimi številnimi dejav-
nostmi v Evropskem tednu 
mobilnosti so bili pogovori o 
uporabi zdravih prevoznih 
sredstev, prometu in varni 
hoji, sprehodi in izleti v oko-
lico vrtca z uporabo odsev-
nih jopičev in pokrival, ogle-
di prometnih znakov in 
upoštevanjem pravil varne-
ga ravnanja na cesti, izdelo-
vanje plakatov, igra beli zaj-
ček v povezavi z ekologijo – 
skrbjo za čisto okolje, pro-
metni poligoni, vožnje z loj-
trnikom, s skiroji in kolesi, 
obisk policista in redarja …

Iztekel se je Evropski 
teden mobilnosti
Tudi letos navdušenje nad brezplačnim mestnim avtobusom, visoka udeležba na kolesarskem izletu 
ter aktivno sodelovanje vrtcev in šol

Kolesarskega izleta po občini Radovljica se je letos udeležilo 117 kolesarjev, ki so se na pot odpravili z Vurnikovega trga. 

Učenci in učitelji OŠ F. S. Finžgarja, ki se jim je pridružil župan Ciril Globočnik, so se v 
šolo odpravili po na novo urejeni pešpoti. / Foto: Gorazd Kavčič
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Marjana Ahačič

Višje cene so predvsem pos-
ledica kritja stroškov dviga 
plač zaposlenim v najnižjih 
plačnih razredih, ki so se 
zvišale z odpravo plačnih 
anomalij v javnem sektorju, 
so pojasnili na radovljiški 
občinski upravi. Mesečna 
cena programa za otroka v 
oddelku prvega starostnega 
obdobja bo tako za 3,21 
odstotka višja in bo znašala 
465 evrov, za otroka, ki obi-
skuje oddelek drugega sta-
rostnega obdobja, bo cena 
višja za 4,73 odstotka in bo 
znašala 355 evrov, za odde-
lek tri- do štiriletnih otrok in 
kombinirani oddelek pa bo 
cena višja za 3,88 odstotka, 
kar pomeni, da bo znašala 
394 evrov. 
Občina sicer iz proračuna 
financira razliko med polno 
ceno programa in plačili 
staršev. Starši v povprečju 

plačajo 35 odstotkov polne 
cene in bodo v povprečju 
plačevali dobrih pet evrov 
več na mesec kot doslej. V 
sedmih enotah radovljiških 
vrtcev je v letošnjem šol-
skem letu prostora za 757 
otrok, skupaj je trenutno 
oblikovanih 41 oddelkov. Po 
potrebi bodo še med letom 
odprli dodaten oddelek v 
Lescah.

Predstavili poročila o 
opravljenih nadzorih
Svetniki so na seji potrdili 
četrte spremembe in dopol-
nitve prostorskega reda 
občine, ki odpravljajo ugo-
tovljeno neskladje med 
določbami posameznih čle-
nov. Nadzorni odbor občine 
pa je svetnikom predstavil 
poročila o opravljenih nad-
zorih v Vzgojno-varstvenem 
zavodu Radovljica, Knjižnici 
A. T. Linharta Radovljica, 
Turizmu in kulturi Radovlji-
ca, Krajevni skupnosti Kro-
pa ter o nadzoru razpolaga-
nja s premoženjem in zak-
ljučnega računa Občine 
Radovljica.
Občinski svet je za predstav-
nika Občine Radovljica v sve-
tu zavoda Psihiatrične bolni-
šnice Begunje imenoval 

Janeza Urbanca in soglašal z 
imenovanjem Steva Ščavni-
čarja za direktorja Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske 
tudi za naslednje štiriletno 
mandatno obdobje.

Vprašanja in pobude 
svetnikov
Svetnik Mark Toplak je 
župana vprašal, za kdaj 
občina načrtuje izgradnjo 
pločnika med Hlebcami in 
Lescami, na trasi, ki je tudi 
šolska pot za učence, ki v 
Lesce prihajajo iz Hlebc. 
Župan je pojasnil, da trenut-
no poteka odkup zemljišč, 
tako da pričakuje, da bo plo-
čnik na omenjeni trasi zgra-
jen do začetka prihodnjega 
šolskega leta.
Blaž Trček je ponovno opo-
zoril na visoke cene najema 
Linhartove dvorane; kot je 
izračunal, za kulturno druš-
tvo znaša najem dvorane za 
izvedbo dogodka skupaj z 

vajo, ki jo izvajalci za pripra-
vo zvočne in vizualne izved-
be potrebujejo, 465 evrov 
brez davka. "Naj opomnim, 
da gre pri tem za javno 
infrastrukturo v kulturi, ki 
neprofitno omogoča izvaja-
nje programov kulturnih 
društev s sedežem v občini. 
Kot je pojasnjeno v odgovo-
ru, javni zavod kot upravlja-
vec dvorano oddaja po jasno 
postavljenih pravilih in 
cenah, ki temeljijo na real-
nih osnovah (stroški in 
obseg uporabe) z upošteva-
njem predpisanih razlik 
med posameznimi sklopi 
uporabnikov javne kulturne 
infrastrukture. "S tem, 
menimo, so dani pogoji tudi 
za izvajanje kulturnih pro-
gramov in projektov s strani 
kulturnih izvajalcev v obči-
ni," meni direktorica JZ 
Turizem in kultura Nataša 
Mikelj. "Javni zavod Linhar-
tovo dvorano upravlja na 
način, da je zagotovljena 
čim boljša izkoriščenost 
kapacitet dvorane, kar zahte-
va tudi zakon," še dodaja.
Svetnik Blaž Trček se s tak-
šno interpretacijo ne strinja, 
zato bo, kot je dejal na seji, 
za mnenje vprašal tudi 
ministrstvo za kulturo.

Z novembrom 
višje cene vrtca
Radovljiški občinski svet je na zadnji seji konec 
septembra potrdil zvišanje cen programov vrtca, 
ki bodo od prvega novembra dalje v povprečju 
višje za štiri odstotke.

Mesečna cena programa za otroka v oddelku 
prvega starostnega obdobja bo višja za 3,21 
odstotka, za otroka, ki obiskuje oddelek drugega 
starostnega obdobja, bo cena višja za 4,73 
odstotka, za kombinirani oddelek pa bo cena 
višja za 3,88 odstotka. Občina sicer iz proračuna 
financira razliko med polno ceno programa in 
plačili staršev. Starši v povprečju plačajo 35 
odstotkov polne cene in bodo v povprečju 
plačevali dobrih pet evrov več na mesec kot 
doslej.
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HUMANITARNI KONCERT
ŠPORTNA DVORANA PLANINA, KRANJ, 26. 10. 2017 ob 19. uri

PRODAJA VSTOPNIC:
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
Kavarna Medeni vrt, Šenčur
Gorenjski glas, d.o.o.,  Kranj 
Rdeči križ Kranj  - Bleiweisova 16

Več info.: www.kranj.ozrk.si in 04 201 86 72. B
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Marjana Ahačič

Na Brezjah se s krajevnim 
praznikom spomnijo oblet-
nice posvetitve cerkve, Brez-
janski smn, kot prireditvi 
pravijo po domače, pa vsako 
leto pripravijo na prvo okto-
brsko nedeljo. Zadnja leta 
so se družili ob vaških igrah, 
letos pa so pripravili prosla-
vo, na kateri so med drugim 
podelili dve krajevni prizna-
nji; prejela sta ga zdravnik 
Franci Šolar in zborovodki-
nja Metka Magdič.
"Skorajda ni krajana, ki je 
bil kdaj v Bolnišnici Jeseni-
ce, pa se Franci ne bi poza-
nimal o njegovem zdravju, 
čeprav ni bil njegov zdrav-
nik," je razlog, zakaj so pril-
jubljenemu zdravniku izro-
čili krajevno priznanje, poja-
snil predsednik sveta KS 
Izidor Arih. " Poklican je, da 
rešuje življenja, in jih je 
reševal tudi v naši krajevni 
skupnosti. Franci je tudi 
zelo navezan na rodno brez-
jansko zemljo, ki jo vesel-

jem obdeluje, da nakrmi 
svoje živali."
Metka Magdič, prav tako 
letošnja prejemnica priznan-
ja KS Brezje, se že vrsto let 
razdaja kot mentorica in vod-
ja številnim zborom. "Naj-
bolj vesli smo, da se tako zav-
zeto ukvarja z našo mladino, 
jim daje zgled in veselje do 
petja. Trenutno vodi otroško 
mladinski zbor Bazilike 
Marije pomagaj Brezje, 
mešani pevski zbor A. T. Lin-
harta Radovljica in Triglav-
ske zvonove iz Mojstrane. 
Metka je tudi zelo aktivna pri 
organizaciji praznikov in 
običajev, kot so materinski 
dan, proslave in povezovanje 
prireditev," je zapisano v 
obrazložitvi nagrade.
Izidor Arih, predsednik seta 
KS, je v nagovoru na kratko 
orisal dosežke pa tudi težave 
zadnjega leta. "Čeprav ni šlo 
vse tako, kot smo si zamislili, 
je bilo vseeno kar nekaj nare-
jenega. Na pokopališču ima-
mo v vežicah novo kuhinjo 
in električne radiatorje. V 

domu krajanov novi hišnik 
gospod Mitkovski z družino 
zelo dobro skrbi za urejenost 
doma in okolice. Največji 
dosežek pa je energetska pre-
nova strehe in podstrehe na 
domu krajanov. Dvoletna 
investicija je vredna več kot 
štirideset tisoč evrov. Na pod-
lagi pogodbe z VVZ Radovlji-
ca o najemu prostorov bo 
tretjino pokrila občina Rado-
vljica, ki je poskrbela tudi za 
novo javno razsvetljavo od 
Rozmana do transformatorja 
pri Kovaču, tern novo avto-
busno postajo na Dobrem 
polju, za kar se ji zahvalju-
jem, prav tako kot svetnikom 
za podporo za komunalno 
ureditev novega naselja na 
Brezjah, ki ga prav tako 
financira občina," je povedal 
Arih, in dodal: "Kar nekaj 
slabe volje pa je z zimsko-let-
nim vzdrževanjem cest, ki ga 
je prevzela Komunala Radov-
ljica. Upam, da se bo stanje 
čim prej normaliziralo, za 
kar pa je potrebnega malo 
razumevanja."

Krajevni praznik na Brezjah
V nedeljo, prvega oktobra, so na Brezjah pripravili slovesnost ob krajevnem prazniku. Podelili so dve priznanji, pripravili 
razstavo in pester kulturni program ter si ob koncu vzeli še nekaj časa za prijetno druženje.

Nagrajenca Franci Šolar in Metka Magdič s 
podpredsednico in predsednikom sveta KS Ido Kavčič in 
Izidorjem Arihom

Na prireditvi sta nastopila otroško-mladinski zbor Bazilike Marije pomagaj Brezje in MePZ 
A. T. Linharta Radovljica, ki ju vodi nagrajenka, zborovodkinja Metka Magdič

Ob prazniku so v dvorani kulturnega doma pripravili 
razstavo ročnih del, obrti in kmetijstva.

Zbrane je tudi tokrat navdušil mladi nadarjeni harmonikar 
Luka Mlakar.

Marjana Ahačič

V programu obnove občin-
skih cest je tudi cesta, ki 
vodi od trgovine Spar mimo 
Šlandrovega doma do Boro-
ve hiše oziroma hotela Man-
ca. Kot so povedali na občin-
ski upravi, je za rekonstruk-
cijo tega cestnega odseka 
vključno z izgradnjo pločni-
ka in javne razsvetljave v pri-
pravi projektna dokumenta-
cija. Občina zemljišča, pot-
rebna za rekonstrukcijo ces-
te, še pridobiva, izvedba del 
pa je predvidena v obdobju 
med letoma 2018 in 2020. 
Na tem cestnem odseku je 
bila sicer v lanskem letu za 
izboljšanje prometne varno-
sti uvedena omejitev hitrosti 

na štirideset kilometrov na 
uro, pred nekaj leti pa je bil 
za šolarje urejen odsek peš-

poti na najbolj kritičnem 
odseku od Borove hiše do 
Osnovne šole A. T. Linharta.

Pridobivajo zemljišča za cesto

Prenova ceste med trgovino Spar in hotelom Manca je v 
načrtu za obdobje med letoma 2018 in 2020. 
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Območno združenje rdeče-
ga križa Radovljica ob 
Evropskem dnevu oživljan-
ja v okviru projekta Oživi-
mo srce vabi na brezplačni 
tečaj oživljanja za laike. 
Organizirali ga bodo v 
ponedeljek, 16. oktobra, od 
17. do 20. ure v osnovni šoli 
F. S. Finžgarja Lesce. Prija-
ve na tečaj zbirajo po telefo-
nu številka 04 5971 680 ali 
na elektronskem naslovu 
radovljica.ozrk@ozrks.si.

Brezplačni tečaj 
oživljanja za laike

Kulturno društvo Sotočje 
Radovljica je v Galeriji Kaš-
ča v atriju radovljiškega žup-
nišča pripravilo razstavo slik 
z naslovom Jesenski barvni 
utrinki. Na ogled so dela sli-
kark Maje Cerar in Nade 
Marije Golob Pignatari. Raz-
stava je na ogled do 6. 
novembra.

Razstava slik

Slovensko društvo hospic 
Gorenjska v sodelovanju z 
Osnovno šolo Antona 
Tomaža Linharta vabi na 
dobrodelni otroški koncert 
z naslovom Otrokom, ki bo 
danes, v petek, 13. oktobra, 
ob 18. uri v avli radovljiške 
osnovne šole. Nastopili 
bodo otroci iz Radovljice, 
Lesc in Krope: otroški pev-
ski zbor OŠ z zborovodki-
njo Evo Čeh, harmonikar 
Luka Mlakar, saksofonistka 
Neja Anderle, plesna sku-
pina PBS z mentorico Tino 
Božič, Folklorna skupina 
Čbelce z mentorico Urško 
Kavar, pevka Taša Mihel-
čič, pevec Erazem Janc z 
dedijem Mirom Albinini-
jem in otroški zbor z zbo-
rovodkinjo Evo Jelenc. 
Gostja večera bo klovnesa 
Eva Škofic Maurer iz orga-
nizacije Rdeči noski. S pro-
stovoljnimi prispevki zbra-
na denarna sredstva bodo 
namenjena taboru Levjesr-
čnih za žalujoče otroke in 
mladostnike.

Dobrodelni koncert 
društva Hospic
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9 gostiln in restavracij
Joštov hram, Gostilna Kunstelj, Gostilna Lectar, Gostišče Draga,  

Restavracija Lambergh, Gostišče Tulipan, Vila Podvin,  
Gostilna Pr` Tavčar, Gostilna Avguštin

lokalne sestavine

bogat spremljevalni program

Zaključna večerja

NOVEMBER 2017

17
MENI

€

2. december ob 17.00, na Linhartovem trgu

Rezervacija TIC Radovljica, 
info@radolca.si,
 T: 04 531 51 12

Otvoritveni dogodek:
27. oktober od 17.00 dalje, Gostišče Tulipan

 ob 17.00 tržnica lokalnih dobrot, glasba
 ob 19.00 otvoritvena večerja 

www.radolca.si

Kaja Beton

Dvanajst restavracij v občini 
Radovljica sta spomladi 
nenapovedano obiskala zna-
na kulinarična kritika Uroš 
in Violeta Mencinger in po 
zaključku svoje turneje zapi-
sala: ''Radol'ca je že najlepši 
slovenski trg, zdaj pa je še 
na (dobri) poti, da postane 
prepoznavna in zaželena 
kulinarična destinacija. 
Zato, ker ima gostilniško 
pestrost, od vrhunskih resta-
vracij za zahtevne in radove-
dne, do domačih, družin-
skih, tradicionalnih, sloven-
skih gostiln tako za dobre 
jedce kot dobrojedce.'' Devet 
restavracij, ki so se na ocen-
jevanju dobro odrezale, se 
bo predstavilo v ponatisu 
kulinaričnega kataloga, 
novembra pa bo ponujalo 
lokalne menije po enotni 

ceni 17 evrov na meni. Poleg 
Gostišča Tulipan so to še 
Vila Podvin, Restavracija 
Lambergh, gostilne Kun-
stelj, Lectar, Avguštin, Pr 
Tavčar, Joštov hram ter gos-
tišče Draga.
Otvoritveni dogodek bo 27. 
oktobra, ko se bodo pred 
Gostiščem Tulipan v Lescah 
med 17. in 19. uro na stojni-
cah in z degustacijami izdel-
kov predstavili lokalni doba-
vitelji, čemur bo sledila 
otvoritvena večerja Okusov 
Radol'ce s pethodnim meni-
jem. Pri pripravi menija 
bodo tudi letos sodelovali vsi 
chefi vključenih restavracij. 
Vstopnice za večerjo so na 
voljo v TIC Radovljica.
Na Turizmu in kulturi Rado-
vljica poudarjajo, da krog 
Okusov Radol'ce ni zaprt, 
mesec kulinarike pa je naj-
bolj prepoznavna akcija.

Okusi Radol'ce 
Že peto leto bo november v Radovljici namenjen 
promociji in okušanju lokalne kulinarike. 
Otvoritveni dogodek bo 27. oktobra v Lescah.

Okusi Radol'ce, ki so poleti navdušili s ponudbo ulične 
hrane na Linhartovem trgu; Gostišču Tulipan v Lescah je 
član ekipe že od samega začetka. /Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Osrednje dogajanje je po 
petkovem predavanju Judite 
Lux o rabi vode v rimskih 
časih sledilo v soboto, ko so 
pred kulturnim domom pri-
pravili pokušino jedi rimske 
kuhinje ter ponudbo doma-
če slovenske kuhinje. Prika-
zali so življenje in delo Rim-
ljanov, organizirali vodene 
izlete muzeja ter otroške 
delavnice.
Judita Lux z Zavoda za vars-
tvo kulturne dediščine je v 
zanimivem predavanju Moš-
njanom predstavila zbiranje, 
transport in uporabo vode v 
starem Rimu. Kot je pojasni-
la, so Rimljani vodo zbirali v 
cisternah (deževnico), vod-
njakih in jezovih, med kate-
rimi so bili nekateri zgrajeni 
tako dobro, da svojo funkcijo 
opravljajo še danes. Za tran-
sport vode so uporabljali tako 
imenovane akvadukte, ki so 
jih umestili nad ali pod zem-
ljo na način, da so premago-
vali višinske razlike na tere-
nu, in sodijo, kot pravi Luxo-
va, med najbolj izpopolnjena 
dela rimskega gradbeništva. 

Cevi, po katerih je tekla voda, 
pa so bile izdelane iz lesa, 
usnja, svinca ali keramike. 
Ker vse hiše v rimskih mes-
tih pač niso imele vode, so 
javnemu dostopu do vode 
namenjali javne vodnjake 
ali fontane, največji porab-
nik vode v tistem času pa so 
bile javne terme. "Kamor-
koli so Rimljani šli, so s 
seboj prinesli tudi svoje pri-
dobitve. Poznali so javna in 

zasebna stranišča in kanali-
zacijo, vodo so ločevali po 
kvaliteti," je na predavanju 
dejala Judita Lux in se tako 
navezala tudi na mošnjan-
sko Villo Rustico, arheološ-
ko najdišče iz rimskih časov 
na robu vasi. Posebej je opi-
sala tamkajšnjo kopalnico s 
prostori za preoblačenje, 
ogrevanje in potenje. Kot je 
pojasnila, je bila malta, iz 
katerega je bila zgrajena 

kopalnica v mošenjski Villi 
Rustici, vodotesna, zaradi 
česar so jo verjetno v kas-
nejših obdobjih ljudje 
odnašali iz originalne zgra-
dbe in jo uporabljali za gra-
dnjo svojih objektov. "Ko so 
Rimljani svoje zgradbe kra-
sili z mozaiki, so radi upo-
rabljali morske motive. 
Tako je tudi v Mošnjah, kjer 
so v kopalniških mozaikih 
upodobljeni delfini."

V znamenju Rimljanov
Predzadnjo soboto v septembru so v Mošnjah pripravili že desete Mošenjske dneve. Osrednja tema 
letošnje prireditve, ki jo pripravlja domače turistično društvo, pa je bila tokrat prikaz rimskega življenja.

Učenci podružnične šole Mošnje so takole predstavili življenje Rimljanov.

Obiskovalci prireditve so si z zanimanjem ogledali razstavo 
mozaikov.

Plačevalo pa se je, tradicionalno, z "moši", ki jih je menjala 
mošenjska banka. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Mošenjske dneve so konec 
septembra izkoristili tudi 
za prevzem novega gasil-
skega vozila, ki ga je dobilo 
domače prostovoljno gasil-
sko društvo. Staro vozilo s 

cisterno je bilo namreč v 
obratovanju že 35 let. Za 
novo, sodobno opremljeno 
vozilo, je občina Radovljica 
prispevala nekaj več kot 91 
tisoč evrov, 41.300 evrov pa 
PGD Mošnje s pomočjo 
donatorjev. Dodatnih 6 

tisoč evrov so namenili za 
opremo vozila. Sodobno 
opremljeno vozilo omogo-
ča hitrejše in kakovostno 
posredovanje. Primerno je 
za vožnjo po težko dostop-
nih terenih, oprema v vozi-
lu pa je namenjena tako 

posredovanju v urbanem 
okolju kot v naravi, je pove-
dal predsednik PGD Moš-
nje Nejc Zima in se zahva-
lil vsem, ki so prispevali k 
nakupu, posebej krajanom 
in krajankam Mošenj in 
Otoka.

Novo vozilo za mošenjske gasilce

Takole so novo vozilo pozdravili gasilci v Mošnjah. Staro vozilo bodo odslej uporabljali gasilci iz Begunj.
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Mladi

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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Urša Peternel

Koliko ogledal je bilo potre-
bnih za nastanek fotografi-
je? Ali senca sledi telesu? 
Ob kateri uri je bila posneta 
fotografija? Kako si sledijo 
barve mavrice? To je le nekaj 
vprašanj, ki spremljajo foto-
grafije, razstavljene na hod-
niku Osnovne šole Frana 
Saleškega Finžgarja Lesce v 
sklopu projekta Učilnica na 
hodniku. Gre za zaključek 
dveletnega projekta, ki ga je 
vodila mentorica krožka 
Naravoslovje in tehnika 
Majda Srna. Mentorica je 
prišla na zanimivo idejo, da 
bi naravne in fizikalne zako-
nitosti učencem predstavila 
na drugačen, zanimivejši 
način. Tako so učenci na 
krožku fotografirali različne 
motive, ki prikazujejo igro 
svetlobe in senc, odseve v 
ogledalih, poglede skozi raz-
lične optične naprave, deni-
mo šolski teleskop, kalejdo-
skop ... Nekaj fotografij je 
nastalo kar z mobilnimi 
telefoni učencev, nekaj s 
fotoaparati, spet tretje je 
mentorica našla v svojem 
arhivu. Nastalo je kar okrog 
petsto fotografij, na koncu 
so jih za razstavo izbrali pet-
deset, vsako pa spremlja 
tudi vprašanje. Mentorica je 
namreč pripravila delovni 
list z vprašanji, ki se navezu-
jejo na vsebino fotografij. 
Kot je povedala, so vprašan-
ja prilagojena predznanju 
otrok, razstavo pa so si ogle-
dali učenci od tretjega razre-
da naprej. Kasneje, pri pou-
ku, so jim učiteljice učno 
snov še bolj podrobno opisa-

le s pomočjo računalniške 
predstavitve. "Učenci se uči-
jo vsebin naravoslovja in 
fizike samostojno, predv-
sem pa bolj zanimivo in 
drugače kot pri klasičnem 
pouku. Če dobro preberejo 
vprašanje z delovnega lista 
in si ogledajo pripadajočo 
fotografijo, na njej najdejo 
tudi pravilen odgovor," je 
povedala mentorica.
V projektu so sodelovali 
učenci Iza Glavač, Jure Hoj-
kar, Tea Kavčič, Blaž Meki-
na, Ema Resman, Meta 
Štern in Aljoša Vrabec. 
Kot je povedala devetošolka 
Ema Resman, je bilo sode-
lovanje v krožku zelo zani-
mivo, saj je izvedela veliko 
o sencah, Zemlji, Luni ... 
Zlasti pa jo je veselilo foto-
grafiranje, s katerim se tudi 
sicer ukvarja. "Paziti je bilo 
treba na veliko stvari, foto-

grafirati s prave perspekti-
ve, drugače gledati na sli-
ko," je povedala Ema, ki je 
bila tudi ena od tistih, ki so 
učencem nižjih razredov in 
drugim obiskovalcem raz-

stave predstavljali fotografi-
je in jim postavljali vpraša-
nja z delovnih listov. Odpr-
tje razstave je popestril še 
profesor Andraž Hrastar s 
fotografijami Marsa.

Učilnica na hodniku
V leški osnovni šoli se učenci naravoslovja in fizike učijo na drugačen, zelo zanimiv način: s pomočjo 
fotografij, razstavljenih na šolskem hodniku ...

Sodelujoči učenci v "učilnici na hodniku" / Foto: Majda Srna

Povečano oko / Foto: Blaž Mekina Pogled skozi kalejdoskop / Foto: Blaž Mekina

Devetošolka Ema Resman je bila navdušena nad delom v 
krožku.

Marjana Ahačič

Radovljičani so v soboto, 23. 
septembra, sodelovali tudi 
na letošnjem tekmovanju v 
pripravi jedi na žaru "Gril-
fest", tradicionalni prireditvi 
v pobrateni občini Ivančice 
na Češkem. Ekipa srednje 
gostinske in turistične šole 
Radovljica z mentorjema 
Andrejo Lavrič in Jožetom 
Sovičem ter dijaki Žanom 
Cuznarjem, Matejem Jam-
škom, Gregorjem Klemen-

čičem in Simono Lončar 
sicer ni zasedla prvih treh 
mest, je pa pridobila zani-
mive izkušnje za svoje izob-
raževanje in delo. Za obisko-
valce so na žaru pripravili 
gobove polpete z gorgonzo-
lo, zapečeno koruzno polen-
to in pesino peno, rostbif v 
slivovi omaki z medom in s 
semeni gorčice ter popečene 
bučke z bučnim pirejem. 
Tekmovanje je v Ivančicah 
spremljal tudi podžupan 
Miran Rems.

Gostinska in turistična šola 
na Grilfestu v Ivančicah

Marjana Ahačič

Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica je tudi 
letos sodelovala v počitniš-
ki bralni akciji Poletavci in 
NajPoletavci. "Zbrali smo 
177 Poletavcev, starih od 7 
do 12 let, iz občin Radovlji-
ca, Bled, Gorje in Bohinj. 

Njihova naloga med počit-
nicami je bila brati 30 dni 
po pol ure na dan. Pisali so 
dnevnik branja, ki so ga 
budno spremljali njihovi 
starši," je povedala knjiž-
ničarka Irena Razingar. 
"18 NajPoletavcev od 13. do 
16. leta je oddalo spletni 
obrazec s tremi prebrani-

mi knjigami in opisom 
najljubšega junaka. Kar 17 
Poletavcev je oddalo dve 
zgibanki, kar pomeni, da 
so brali vse dni med počit-
nicami. Eden od njih je 
napisal, da je bral telefon-
ski imenik, drugi pa recept 
za torto. Naloga za en dan 
je bila tako opravljena. 

Otroci so brali priljubljene 
zbirke knjig, stripe in revi-
je. Letos je bila najbolj pri-
ljubljena knjiga Dnevnik 
nabritega mulca avtorja 
Jeffa Kinneya." Akcijo 
sicer vodi Mestna knjižni-
ca Ljubljana, v njej pa je 
sodelovalo še 12 sloven-
skih splošnih knjižnic.

Mladi so tudi poleti brali

Tudi letos bodo na OŠ A. T. Linharta sestavili skupino za 
medgeneracijsko branje, kjer bodo lahko sodelovali učenci 
tretjega triletja, delavci šole, starši, stari starši, srednješolci 
… Različne generacije se bodo srečevale z namenom spod-
bujanja branja, promoviranja kakovostne slovenske mladin-
ske literature, spodbujanja občutljivosti generacijskih sku-
pin za teme in probleme, ki jih obravnava ta literatura, ter 
tkanja medgeneracijske izmenjave in povezovanja.

Medgeneracijsko branje
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Marjana Ahačič

Konec septembra so v Cen-
tru za usposabljanje, delo in 
varstvo Radovljica kot prvi 
med centri za usposabljanje, 
delo in varstvo ter varstve-
no-delovnimi centri v Slove-
niji prejeli certifikat o prido-
bljenem standardu kakovosti 
ISO 9001:2015. ''Mi smo 
stranke, ki pričakujemo dob-
ro opravljene storitve za nas. 

Smo najpomembnejši. Vse 
se dela za nas, da bi bili mi 
zadovoljni. Tako kot je kupec 
kralj,'' je zbrane na slovesno-
sti ob podelitvi certifikata 
nagovoril Matjaž Tibola, 
predsednik sveta uporabni-
kov Centra za delo, usposab-
ljanje in varstvo (CUDV) 
Matevža Langusa Radovljica, 
in na ta način pojasnil, kaj 
pridobitev certifikata kakovo-
sti pomeni za uporabnike. 

Certifikat je direktorici Sla-
đani Anderle na slovesnosti 
v sredo izročila državna 
sekretarka na ministrstvu za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti Marti-
na Vuk. ''Gre za zelo 
pomemben korak. S standar-
di kakovosti ugotavljamo, 
kakšni so načini sodelovanja 
in povezovanja, kar je pose-
bno pomembno zato, da pre-
prečujemo odstopanja, vna-
prej načrtujemo in sproti 
vrednotimo raven storitev za 
uporabnike in zaposlene. S 
tem smo se zavezali, da v 
vseh procesih dela zagotav-
ljamo kakovostne, strokovne 
in individualno prilagojene 
storitve osebam z motnjami 
v duševnem razvoju na vseh 
področjih delovanja: vzgoje, 
izobraževanja, nastanitve, 
oskrbe, zaposlitve, zdravstva 
in rehabilitacije'', je povedala 
direktorica CUDV Radovljica 
Slađana Anderle, ki ob tem 
poudarja, da je kakovost v 
storitveni dejavnosti meriti 
veliko težje kot drugje. 
''Za to, da vstopimo v posto-
pek pridobivanja certifikata 

kakovosti, smo se odločili, 
ker smo želeli preveriti, ali 
res delamo kakovostno, in 
imeti iztočnico, kaj lahko še 
izboljšamo. Naš glavni cilj 
pa je dobro počutje in vedno 
večje zadovoljstvo naših sta-

novalcev. Če so zadovoljni 
oni, to daje smisel našemu 
delu, s čimer se veča tudi 
zadovoljstvo zaposlenih.''
Igor Likar, direktor SIQ – 
Slovenskega instituta za 
kakovost in meroslovje, pa je 

poudaril, da kakovost ni cilj, 
ampak pot, zato je pridoblje-
ni standard kakovosti spod-
buda za vse, ki delujejo v cen-
tru, in močna motivacija, da 
kakovost na tej poti še nad-
grajujejo v smeri odličnosti. 

Zaveza kakovosti in napredku
Center za delo, usposabljanje in varstvo Radovljica je kot prvi med tovrstnimi slovenskimi organizacijami prejel certifikat standarda kakovosti ISO 9001, 
ki zanje pomeni predvsem iztočnico za še boljše delo.

Od desne: direktor SIQ Igor Likar, državna sekretarka Martina Vuk, predsednik sveta 
uporabnikov Matjaž Tibola, direktorica CUDV Radovljica Slađana Anderle in Jožica 
Trstenjak, vodja kakovosti v centru / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Urh, Manca Uršič, Barbara Kocjančič, Teja Prevec in 
Vesna Potočnik, imenitna pevska skupina, ki je slovesnost 
ob podelitvi certifikata naredila še posebno praznično. 
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Starejši

Ivanka Korošec

Nekatera so pripravili v 
oktobru, nekatera bodo v 
decembru. Tudi starostne 
meje so različne: ponekod 
vabijo 75-letnike in starejše, 
drugod 80-letnike in starej-
še. Povsod pa je tako sreča-
nje veselo, saj se ga upoko-
jenci zelo radi udeležujejo. 
Imajo priložnost, da pokra-
mljajo z vrstniki, se pozaba-
vajo, uživajo v pripravljenih 
programih pa tudi kakšno 
zapojejo.
Leško društvo je v okviru 
programa starejši za starejše 
organiziralo srečanje vseh, 
ki so letos že ali še bodo 
imeli 80. rojstni dan. Skup-
no praznovanje s kosilom je 
bilo 7. oktobra v restavraciji 
Center. Zbrane je pozdravil 
predsednik DU Lesce Vasilij 
Koman. Za letošnje srečanje 
so izbrali moto: Ni pomem-
bno, kaj imaš, važno je, da 
nekoga rad imaš. Čestital 
jim je za njihov jubilej in 
jim zaželel še veliko lepih in 
zdravih let. 
Pozdravila jih je tudi Lenčka 
Kralj in podrobneje predsta-

vila projekt starejši za starej-
še, ki ga vodi. Projekt je 
uspešen, saj prostovoljke 
obiskujejo starejše, zlasti 
osamljene in pomoči potre-
bne ter seveda tiste, ki si to 
želijo. Opozorila pa je, da je 
nekaj prostovoljk zaradi sta-
rosti svoje delo opustilo, 
tako da potrebujejo pomoč 
mlajših članov in članic. K 
temu je predsednik Koman 
dodal, da se tudi število član-
stva v društvu osipa in je 
letos številka prvič padla pod 

petsto, tako da je trenutno v 
Lescah 496 članov DU. 
Društvo bi bilo treba pomla-
diti, zato so dobrodošli novi 
upokojenci. Srečanje je 
popestril Franc Ankerst s 
svojimi pesmimi. 
V Podnartu pa so bile na tra-
dicionalnem srečanju kraja-
nov, starejših od 80 let, 
osrednja tema orglice. Z 
nostalgijo so se spominjali 
orglic, nekoč zelo pogostega 
in dragocenega instrumen-
ta. O vrstah orglic, načinu 

igranja in generacijsko 
mešani skupini je spregovo-
rila vodja skupine orgličar-
jev Sora. V svoje vrste so 
sprejeli osem novih osem-
desetletnikov. Vsak je udele-
ženec je prejel simbolično 
darilce. Zaključili so ob dob-
ri glasbi orglic in z okusno 
večerjo. Za vse dogajanje so 
združili moči Društvo upo-
kojencev, projekt Starejši za 
starejše, organizacija Rdeče-
ga križa in Krajevna skup-
nost Podnart. 

Srečanja ob koncu leta
Zadnje mesece v letu vsa društva upokojencev v naši občini pripravijo srečanja za starejše.

Tudi v Podnartu so za svoje starostnike pripravili lep program.

Ivanka Korošec

V Galeriji Avla na občini so 
na praznični dan odprli raz-
stavo slikarskih del upoko-
jencev iz naše občine, nato 
pa je v počastitev praznika 
starejših v Linhartovi dvora-
ni nastopil mešani pevski 
zbor Slavček pod vodstvom 
Marije Legat in ob sprem-
ljavi harmonikarja Franca 
Ažmana. Navzoče sta poz-
dravila govornika Miran 
Rems in Branko Vodopivec. 
Slednji je povedal, da ima 
kar tri dobre novice, in 
sicer, da je evropski parla-
ment projektu Starejši za 
starejše podelil priznanje 
državljan Evrope, najvišje 
priznanje za nevladne orga-
nizacije, predsednik države 

Borut Pahor pa je podelil 
državno odlikovanje prosto-
voljec leta 2017 koordina-
torju projekta Starejši za 
starejše Pokrajinske zveze 
druš tev  upoko jencev 
Gorenjske Edu Kavčiču, tre-
tja dobra novica pa je spre-
jem zakona o minimalni 
pokojnini za polno delovno 
dobo štirideset let oziroma 
35 let za ženske, ki znaša 
petsto evrov. Čeprav je ta 
vsota pod pragom revščine, 
je vendar premik na bolje. 
Zasluga za ta zakon gre pri-
zadevanju ZSUS in lobira-
nju med poslanci, je še 
povedal Vodopivec. Sledila 
je komedija Belanski 
impresarij, ki so jo uprizo-
rili igralci Kulturnega druš-
tva Bohinjska Bela.

Dan starejših
Zveza društev upokojencev občine Radovljica je 
s pomočjo občine kot vsako leto tudi letos 
obeležila prvi oktober, dan starejših.
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irektorica občinske uprave

Po končani prvi ligi v prstometu so jesenski del zaključili tudi 
prstometaši v drugi Gorenjski ligi. Na vrhu lestvice je še lanski 
prvoligaš Struževske korenine z devetimi točkami. Eno manj 
ima Senica 2. Na tretjem mestu je Restavracija Center Lesce s 
sedmimi točkami. Po šest točk imata Ljubno in No name, po 
pet točk Ribiči 2 in Rokce 2, tri točke ima Kropa–Macola, eno 
točko Marin Kranj. Edina brez točke je ekipa Pajek 2.

Izenačeno v drugi Gorenjski prstomet ligi
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Urša Peternel

V družbah Skupine Elan so 
po skoraj 15 letih ponovno 
vzpostavili sistem podelje-
vanja štipendij dijakom in 
študentom tehničnih sme-
ri, predvsem lesarstva, 
strojništva in mehatronike. 
"S podelitvijo štipendij želi-
mo mlade spodbuditi k 
opravljanju tako imenova-
nih deficitarnih poklicev, 
hkrati pa jim omogočiti 

opravljanje prakse v Elanu 
že v času šolanja, pa tudi 
zaposlitev ob uspešnem 
zaključku le tega," so pove-
dali v Elanu.

Avgusta so tako objavili raz-
pis za podelitev kadrovskih 
štipendij in na koncu izbrali 
osem štipendistov za šolsko 
leto 2017/2018. "Štipendije 

smo podelili štirim dijakom 
in štirim študentom, in 
sicer štiri v zimsko-športni 
diviziji, dve v diviziji vetrne 
energije, eno v navtični divi-
ziji in eno v družbi Elan 
Inventa. Vsi kandidati, s 
katerimi smo se tudi osebno 
pogovorili o njihovi poklicni 
viziji, so izkazali interes po 
kasnejši zaposlitvi v eni 
izmed divizij v Skupini 
Elan, prav tako pa so navdu-
šeni nad možnostjo oprav-

ljanja obvezne prakse in 
počitniškega dela že v času 
šolanja," so pojasnili v dru-
žbi Elan. Nekateri med šti-

pendisti so tudi otroci zapo-
slenih in bodo tako nadalje-
vali "družinsko tradicijo" 
dela v Elanu. 

V Elanu kadrovske štipendije
Po petnajstih letih so v begunjskem Elanu znova začeli podeljevati štipendije dijakom in študentom, 
letos so jih podelili prvih osem. Nekateri štipendisti so tudi otroci zaposlenih.

Štipendije so podelili tudi za delo v navtični diviziji. 

 F
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 "S podelitvijo štipendij želimo mlade 
spodbuditi k opravljanju tako imenovanih 
deficitarnih poklicev, hkrati pa jim omogočiti 
opravljanje prakse v Elanu že v času šolanja pa 
tudi zaposlitev ob uspešnem zaključku le-tega."

Marjana Ahačič

Uvod v letošnje dneve evrop-
ske kulturne dediščine je 
bilo predavanje profesorja 
Mihaela Jožefa Tomana z 
naslovom Voda, naravna in 
družbena dobrina, sej je bila 
tema letošnjih Dnevov 
evropske kulturne dediščine 
prav voda – od mita do arhi-
tekture, kot so zapisali v 
naslov prireditve.
Tudi v Radovljici so na različ-
ne načine spoznavali vodo, 
njen pomen in svoj odnos do 

nje, glavnina dogodka je bila 
zato v petek, 29. septembra, 
ko so Muzeji radovljiške 
občine skupaj s sodelujočimi 
institucijami pripravili celo-
dnevno živahno dogajanje 
na Linhartovem trgu, posve-
čena prav tej temi. 
Obiskovalci, med katerimi 
so prevladovali otroci, so se 
tako lahko preizkusili v raz-
ličnih poskusih, poslušali 
pravljice, gradili mostove, 
spuščali mlinčke, fotografi-
rali, si ogledali likovno raz-
stavo, oblikovali posodice …

Dnevi evropske 
kulturne dediščine
Muzeji radovljiške občine so tudi letos pripravili 
prireditev ob Dnevih evropske kulturne 
dediščine. Bogato dogajanje s številnimi 
delavnicami je zadnji petek v septembru poživilo 
Linhartov trg.

Na uvodni prireditvi so se obiskovalcem in gostom najprej 
predstavili najmlajši. / Foto: Aleksandra Ažman, MRO

Otroci so bili najbolj navdušeni nad delavnico, na kateri so 
se pozabavali z mlinčki. / Foto: Aleksandra Ažman, MRO



10 Deželne novice, petek, 13. oktobra 2017

Kultura

                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

Marjana Ahačič

Sredi septembra so v Naro-
dni galeriji v Ljubljani odprli 
razstavo, ki predstavlja delo 
slikarke in oblikovalke Hele-
ne Kottler Vurnik, v javnosti 
doslej znane predvsem kot 
soproge in sodelavke arhite-
kta Ivana Vurnika. Gre za 
prvo razstavo, ki je v celoti 
posvečena njenemu delu, 
Narodna galerija pa jo je pri-
pravila v sodelovanju s Cen-
trom arhitekture Slovenije.

V Radovljico z možem
Helana Kottler Vurnik se je 
leta 1882 rodila na Dunaju, 
kjer je končala Umetnostno 
šolo za žene in dekleta, se 
kasneje zaposlila kot ilustra-
torka in delala v lastnem ate-
ljeju. Leta 1913 se je poročila 
z Radovljičanom, arhitektom 
Ivanom Vurnikom, s kate-
rim sta med letoma 1915 in 
1919 živela v njegovi rojstni 
hiši v Radovljici, kasneje pa v 
Ljubljani. Čeprav se pred pri-
hodom na Kranjsko ni ukvar-
jala s cerkvenim slikarstvom, 
je bila kasneje povsem odvi-
sna od svojega moža in naro-
čil, ki so prihajala predvsem 
iz slovenske katoliške cerkve, 
je na slovesnosti ob odprtju 
razstave povedal avtor dr. 
Andrej Smrekar. 
Soprog, arhitekt Vurnik, jo je 
ves čas vključeval v svoje pro-
jekte. Zlata knjiga Mestne 
občine Ljubljana, ornati za 
škofa Jegliča, poslikava v 
Zadružni gospodarski banki 
in knjižna oprema za Mohor-
jevo družbo ter Marijino 
oznanjenje, velikansko plat-
no za zasebno kapelo škofa 
Andreja Karlina v škofijskem 
dvorcu v Trstu so njena naj-
bolj prepoznavna dela.

Zaznamovana z izgubo
Na življenje in delo Helene 
Vurnik je pomembno vpli-
vala izguba sina Nika, ki so 
ga, devetnajstletnega, leta 
1942 ustrelili italijanski 
vojaki. Zakonca Vurnik sta 
se leta 1956 preselila v 
Radovljico, kjer je Helena 

leta 1962 umrla. Pokopana 
je v družinski grobnici na 
radov ljiškem pokopališču.
Na razstavi, ki bo v Narodni 
galeriji na ogled do 3. decem-
bra, so na ogled številne štu-
dije, skice, risbe pa tudi slike 
in originalni mašni plašči, ki 
jih je zasnovala Helena Vur-
nik. Osrednji eksponat pa je 
krilni tabernakelj svetih 
evangelistov, ki ga je poslika-
la Vurnikova, pripeljali pa so 
ga iz cerkve sv. Petra v Rado-
vljici in ga pred tem temeljito 
restavrirali. 

Prepleteno delo zakoncev
Pobudnik za razstavo o spre-
gledani slikarki je bil pravza-
prav Center arhitekture Slo-
venije (CAS), ki od leta 2014, 
ko smo obeležili 130. obletni-
co smrti arhitekta Vurnika, v 
Radovljici organizira Vurni-
kove dneve; sklop prireditev, 
ki obenem zaznamujejo tudi 
praznik krajevne skupnosti 
Radovljica. "Že takrat smo 
vedeli, da bomo vzporedno z 
arhitektom Ivanom Vurni-
kom raziskovali in predstav-
ljali tudi njegovo ženo, sli-
karko Heleno Kottler Vur-
nik, saj je njuno delo tako 
močno prepleteno, da ju je 
treba obravnavati kot ustvar-

jalni zakonski par," je pove-
dala Radovljičanka Barbara 
Viki Šubic, ena od predstav-
nic Centra arhitekture.
"Leta 2016 smo začeli s 
pogovori o razstavi v Narod-
ni galeriji. Začelo se je razi-
skovanje gradiva, nekaj ga je 
imela Narodna galerija v 
arhivu, saj ga je arhitekt po 
ženini smrti predal v hram-
bo, nekaj ga je bilo v zasebni 
zapuščini družine Žumer 
(družina hčere oziroma vnu-
kinje zakoncev Vurnik), pre-
cej eksponatov pa je iz raz-
ličnih župnij po Sloveniji. 
Avtor razstave je kustos 
Narodne galerije dr. Andrej 
Smrekar, v CAS pa smo 
sodelovali pri nastajanju 
razstave, pri zbiranju gradi-
va, pri postavitvi,  pri zasno-
vi spremljevalnega progra-
ma za odrasle, še posebej 
pri pedagoškem delu," je 
povedala Barbara Viki Šubic.

Popolna predanost
Kot še pove Barbara Viki 
Šubic, jo je pri raziskovanju 
dela in življenja Helene Kot-
tler Vurnik predvsem pre-
vzela njena predanost svoji 
strasti – slikarstvu, ki jo je 
ohranjala skozi vse življen-
je." Risala in skicirala je ves 

čas. Svoje slikarsko znanje 
pa je preko barv prenašala na 
moževo arhitekturo. Čeprav 
danes poznamo samo Zad-
ružno banko kot edino reali-
zirano delo z vzorci, lahko 
sklepamo, da so bili vzorci in 
barve predvideni še na dru-
gih arhitekturnih delih, kar 
pa ni bilo izvedeno zaradi 
pomanjkanja sredstev."
Špela Kuhar, prav tako čla-
nica Centra arhitekture Slo-
venije, dodaja: "Mene je pre-
vzela njena življenjska zgod-
ba, ki sem jo imela prilož-
nost odkrivati tudi skozi 
njene dnevnike. Njeni hrab-
ri začetki v umetniškem sve-
tu moških na Dunaju, kjer 
je imela tudi svoj atelje, kas-
neje poroka, selitev v pov-
sem drug svet, v Radovljico, 
kasneje v Ljubljano, delo, ki 
je sledilo za katoliško cer-
kev, kjer ji ob obilo naročilih 
ni ostajalo časa za slikanje 
za dušo. Njeno življenje, kot 
tudi umetniško ustvarjanje 
je močno zaznamovala smrt 
sina maturanta Nika v času 
italijanske okupacije, od 
katere se ni nikoli povsem 
opomogla. Od njenih del pa 
me je najbolj prevzelo Trža-
ško Marijino oznanjenje in 
njeni osnutki za vezenine 
mašnih plaščev."

Helena Kottler Vurnik
Dela slikarke in oblikovalke Helene Kottler Vurnik, javnosti doslej znane predvsem kot sodelavke 
njenega moža, arhitekta Ivana Vurnika, so na ogled v Narodni galeriji v Ljubljani. Na Dunaju rojena 
umetnica je pred petinpetdesetimi leti umrla v Radovljici.

Razstava o delu in življenju Helene Kottler Vurnik je v Narodni galeriji v Ljubljani na ogled 
še do tretjega decembra. / Foto: Gorazd Kavčič

Pomembno mesto na razstavi ima krilni tabernakelj svetih 
evangelistov, ki ga je poslikala Vurnikova, pripeljali pa so 
ga iz cerkve sv. Petra v Radovljici in ga pred tem temeljito 
restavrirali. / Foto: Gorazd Kavčič

Polona Filipič, Barbara Viki Šubic in Špela Kuhar iz CAS 
pred dežniki iz kolekcije Darilo slovenske arhitekture. 
Vzorce z motivi Helene Kottler Vurnik je pripravila Sara 
Lorger. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Vedrino, oblito s svetlobo, 
prinašajo v prostor Šopki 
Zale Zupan, Marinke Aha-
čič, Ljuba Kozica, Anke 
Marzidovšek, Sivke in Bre-
ze Leopolda Grosa, Sončni-
ce Silve Selan, Bukev in Sla-
povi Marije Čampa, Pomla-
dna in jesenska Mimi 
Mavec in Tihožitje Janeza 
Globočnika. Lepota sloven-
ske krajine je bila navdih 
Mariji Mohorič za Pokrajin-
sko sliko, Tonetu Pfajfarju 
za Jalovec in Kranjsko 
Goro, Vidi Soklič za Vino-
grade, Jožetu Škreblinu za 
Vršace v megli in Planino 
Vošca, Majdi Koblar za idi-
lično Jasno, Marinki Ahačič 
za Sedmera jezera in Bori-
su Poljšaku za Večerno zar-
jo. Izziv so tudi pogledi na 
domači kraj, Ljubu Jančiču 

za Radolško veduto in Mile-
ni Boben za Staro mesto ter 
Mitu Šolarju za Malo gaso. 
Stane Kozamernik je upo-
dobil čar Pirana, motiviko 
daljnih krajev in popoto-
vanj pa prinašajo Irene Sei-
fert Utrinek iz Tenerife in 
Lucije Baumgartner Počit-
nice v Maroku. Arabski 
konji so in še veljajo za 
lepotce. Konj Arabec 1 in 
Konj Arabec 2 sta s poslu-
hom za dinamiko živalske-
ga telesa delo Franca Šemr-
la, navihan humor pa veje 
iz Lisice zvitorepke Marije 
Volarič. Perpetuum mobile 
ženskih jezikov je v Klepe-
tuljah ujel Tone Kavčič, 
Vinko Bogataj pa je v Resni-
čnih zgodbah in Na tržnici 
prepričljivo prikazal večpla-
stnost življenja. 
Razstava bo odprta do 28. 
novembra.

Bogata žetev
Galerija Avla gosti likovno razstavo članov 
Društva upokojencev Radovljica. Bogata bera v 
olju, pastelu, akrilu, akvarelu, tušu in mešani 
tehniki petindvajsetih ljubiteljskih slikarjev. 

Obiskovalce razstava nagovarja z govorico rož, krajine, 
mestnih vedut, tihih ulic in daljnih pokrajin pa tudi 
figuralike. / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

V Šivčevi hiši vsako leto ta 
čas v sodelovanju z revijo 
Stripburger pripravijo stri-
parsko razstavo. Letos se 
predstavlja David Krančan, 
po rodu iz Ljubljane, zadnja 
leta pa živi in ustvarja v 
Trbojah pri Kranju. Na Aka-
demiji za likovno umetnost 
in oblikovanje šolan ilustra-
tor se je stripu zapisal že v 
najstniških letih. Razstavo 
je naslovil Deveta briga zato, 
ker strip velja za deveto 
umetnost, a je hkrati v slo-
venskem založniškem okol-
ju stripovsko ustvarjanje 
pogosto izpade za deveto 
brigo, torej nekakšen nebo-

digatreba. A na tokratni raz-
stavi seveda ni tako, saj lah-
ko občudujemo nekaj najpo-
membnejših Krančanovih 
stripovskih izdelkov. Med 
njimi sta zagotovo stripov-
ska albuma Grdina (2014) 
in Pijani zajec (2015). S sled-
njim se spoznamo v prvi 
sobi. ''Na ogled so original-
ne table nekaterih meni naj-
ljubših strani iz stripa, seve-
da pa sem jih razporedil 
tako, da obiskovalec ob pre-
biranju prepozna jedro zgo-
dbe tega stripa,'' pove David 
Krančan, ki v drugem delu 
predstavlja avtorski strip 
Grdina, ki je nastal po moti-
vih Zverinic iz Rezije, a je 
seveda precej posodobljen. 

V zadnjem delu galerije so na 
ogled didaktični stripi, ki jih 
je risal za Javno agencijo za 
knjigo in Mestni muzej Ljub-
ljana. Ob natisnjenih je dodal 
še nekaj ročno narisanih risb, 
ki vsekakor delujejo bolj ose-
bno. David Krančan se bo v 
prihodnjih dneh posvečal 
predvsem festivalu stripa 
Tinta, ki bo potekal v Ljublja-
ni v organizaciji Stripburger-
ja, v mislih pa ima še kar 
nekaj stripovskih zgodb. Še 
namig za mlade: vsi, ki nas-
proti galerije na oni strani 
trga v graščini čakate na ure 
instrumenta v glasbeni šoli – 
pokukajte v svet stripov Davi-
da Krančana. In z instrumen-
tom bo šlo kot po maslu.

Deveta, a fina briga
V Galeriji Šivčeva hiša je na ogled razstava stripov ilustratorja in 
stripovskega avtorja Davida Krančana z naslovom Deveta briga.

David Krančan ob tistem zajcu, ki je nekoč poskusil tudi peti. / Foto: Igor Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Skozi kratko kroniko Meša-
nega pevskega zbora A. T. 
Linhart zbora so vodili: Saša 
Pisek, predsednica zbora, 
pevca Marko Zupanc in Sta-
ne Pisek ter zborovodkinja 
Metka Magdič.

Kako je minilo teh petin-
dvajset let? 
Saša Pisek: "Bliskovito. Ko 
je leta 1984 razpadel pevski 
zbor KPD Veriga Lesce, 
smo takratni pevci iskali 
nove priložnosti in jeseni 
1992 je vzniknila ideja o 
ustanovitvi novega zbora, ki 
bo nadaljeval delo pod Lin-
hartovim imenom. Idejni 
vodje za to so bili Mojca 
Kapus, Marko Horvat in 
Roman Gašperin. Gospod 
Jure Dobravec je postal naš 
prvi zborovodja. Čeprav 
vsaka menjava zborovodje 
– imeli smo jih kar nekaj – 
pomeni določeno krizo, naš 

zbor nikoli ni zdrsnil na 
kritično točko, ali obstane-
mo ali ne. Na srečo nas je 
'doletela' Metka. Mislim, da 
so nas, pevce, menjave zbo-
rovodij tudi zbrusile in obo-
gatile. Sicer pa je v naš zbor 

prišlo, odšlo in obstalo oko-
li 150 pevcev."
Marko Zupanc: "Pevke in 
pevci zbora smo rasli skupaj 
z vizijami zborovodij, posta-
jali smo zrelejši in dobro 
vemo, kaj hočemo. Ni nam 

tuja širina programa, dru-
gačnost, posebnosti. Tudi 
zaplešemo z glasovi. Lahko 
je slediti zborovodji, ko ta 
verjame v nas." 
Stane Pisek: "Zboru sem se 
pridružil, ko je minilo le dva 

meseca od njegove ustanovi-
tve, tri mandate sem bil tudi 
predsednik. Veliko je bilo 
veselja, veliko dela in mno-
go izkušenj. Ni težko vztra-
jati ob takšni povezanosti, ki 
jo gojimo, za vztrajnost nam 
daje moč naša zvesta publi-
ka. Z njo smo skoraj na ti."
Saša Pisek: "Izbor pesmi je 
bil in je še vedno zelo bogat: 
slovenske in tuje ljudske 
pesmi in njihove priredbe, 
umetne pesmi slovenskih 
skladateljev, božične pesmi 
različnih narodov, narodno 
zabavna glasba, črnska 
duhovna glasba, slovenske 
popevke in celo mašni spevi. 
Skratka, nekaj za vsako 
dušo, za vsako uho …"

Kam vse vas je vodila pot?
Saša Pisek: "S pesmijo smo 
obogatili skoraj vse pokrajine 
Slovenije. Najbolj so nam v 
dragem spominu nastopi pri 
Slovencih na Hrvaškem, v 
Italiji, v Avstriji in na Madžar-
skem. Nepozabna so srečanja 
pevcev v Šentvidu pri Stični, 

kjer smo bili petkrat. Božični 
koncerti so bili najbolj prav-
ljični v cerkvici na Sv. Petru 
nad Begunjami. Upam, da 
bomo letos spet tam."

Gospa Magdič, zbor vodite 
od leta 2010, ko ste bili še 
študentka. Kakšno je bilo 
prvo srečanje? 
Metka Magdič: Pevci so me 
že prvič sprejeli zelo odprto 
in toplo. Mislim, da imamo 
skupno vizijo že od prvega 
dne, naša vez je vedno tes-
nejša. Skupaj se pogovori-
mo in osnujemo nove pred-
loge, brž ko mine letni kon-
cert. Moje vaje so razgibane 
in mislim, da so za pevce 
motivacija." 

Kaj vas vodi pri izbiri reper-
toarja? 
Metka Magdič: "Intuicija, 
zrelost zbora za določena 
dela ter seveda tudi pesmi, 
za katere mislim, da bodo 
pevcem nadvse všeč. Radi 
pojemo vse žanre – od ljud-
skih pesmi do popevk."

Za četrt stoletja pesmi
"Zdej zapojmo, zdej ukajmo, eden drugmu ogenj dajmo …" je zapisal A. T. Linhart pred 228 leti. Ta 
Linhartova radoživa pesmica je bila botra nastanku zbora, ki nosi njegovo ime – in letos praznuje 
petindvajsetletnico svojega uspešnega obstoja.

Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart z zborovodkinjo Metko Magdič na nedavnem 
nastopu ob krajevnem prazniku na Brezjah / Foto: Marjan Resman

Jubilejni koncert MePZ Anton Tomaž Linhart 
Radovljica bo v nedeljo, 15. oktobra, ob 19. uri v 
Baročni dvorani Radovljiške graščine. Gostje na 
prireditvi bodo pianist Andreja Benedik, 
harmonikar Jernej Arh in Jože Andrejaš, ki bo 
igral orglice.
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  
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TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Matjaž Klemenc

''Začelo se je s prostovolj-
stvom, ki gre v Teniškem 
klubu Radovljica iz genera-
cije v generacijo. Zadnjih 
trideset let se je tempo živ-
ljenja zelo povečal, a kljub 
temu se trudimo, da s pros-
tovoljstvom še naprej zago-
tavljamo urejen športni 
objekt oz. teniska igrišča. 
Ob tej priložnosti vabim vse 
željne igranja tenisa ter dru-
ženja v športnem duhu, da 
se nam pridružijo na teniš-
kih igriščih v Radovljici,'' je 
za uvod povedal predsednik 
kluba Blaž Lazar, ki je na 
tem položaju od letošnjega 
aprila. 
V tridesetih letih se je v klu-
bu razvrstilo kar nekaj tek-
movalcev, ki so igrali vidno 
vlogo na državnih prvens-
tvih. "Omenil bi prvo gene-
racijo, Jaka Goriška, Grega 
Žemljo, Matjaža Pogačnika, 
Saša Vogelnika in nato še 
Katjo Vogrinec in druge. V 
Radovljici sta se prvih teniš-
kih udarcev naučila sedaj 
zelo uspešna Kristina Novak 
in Anže Arh. Trenutno je 
daleč najboljša tekmovalka 
kluba Tina  Cvetkovič, ki se 
po naslovih državne prvaki-
nje sedaj uspešno preizkuša 
v mednarodni konkurenci 
na turnirjih ITF. Tudi drugi 
tekmovalci v klubu dosegajo 

dobre rezultate. Grega Žem-
lja je bil s 43. mestom na 
lestvici ATP najbolje uvršče-
ni Slovenec,'' se je predsed-
nik spomnil nekaterih bolj 
zvenečih imen. 
Trenutno je v klubu 32 igral-
cev, ki se udeležujejo tek-
movanj Teniške zveze Slo-
venije. Ob tem je še približ-
no dvajset mladih, ki še niso 
okusili pravih tekem. Sicer 
pa v klubu poleti na štirih 
peščenih igriščih uspešno 
usklajujejo rekreativni in 
tekmovalni program. ''Tes-
no sodelujemo z Občino 
Radovljica glede ureditve in 
upravljanja z igrišči in klub-

sko hišo, za kar se občini 
zahvaljujemo. Za boljše 
pogoje dela bi potrebovali 
teniško dvorano, saj bi le s 
pokritimi igrišči lahko kon-
kurenčno trenirali in vzgaja-
li v vrhunske igralce tenisa.''
Prvi predsednik Teniškega 
kluba Radovljica je bil Boris 
Čebulj. Za njim so bili Blaž 
Hrastnik, Drago Marinko-
vič, Dušan Gorišek in Mitja 
Skaza. ''Ko se odločiš voditi 
društvo, se s tem odločiš 
posvetiti veliko prostega 
časa prostovoljstvu," ob tem 
poudarja sedanji predsednik 
Blaž Lazar. "Vse se obrestu-
je z zadovoljstvom ljudi, 

napredkom in z vzpostavlja-
njem dobrih pogojev za 
šport, ki ga imaš rad. Ob 
tem pa je treba klubske vre-
dnote prenašati na nove 
generacije radovljiških teni-
sačev,'' je za konec druženja 
povedal Blaž Lazar. 
Vrhunec praznovanja sta 
bila ekshibicijski dvoboj 
med Matjažem Pogačnikom 
in Gregom Žemljo, ki je 
poleti prenehal z aktivnim 
igranjem, in podelitev priz-
nanj za izjemen prispevek k 
delovanju kluba. Prejeli so 
jih: Blaž Hrastnik, Primož 
Senčar, Jure Vogelnik ter 
Milojka in Milan Pogačnik.

Trideset let teniškega kluba
V tridesetih letih je šlo skozi Teniški klub Radovljica veliko število igralcev. Nekateri se lahko 
pohvalijo z državnimi naslovi.

Tina Cvetkovič, Grega Žemlja, Matjaž Pogačnik in predsednik kluba Blaž Lazar (zgoraj) v 
družbi teniškega podmladka

Matjaž Klemenc

Ozrimo se nekoliko v prete-
klost. Leta 2013 je bil Dejan 
svetovni prvak v Argentini v 
disciplini igra v krog (bliža-
nje in zbijanje). Uspeh je 
ponovil dve leti kasneje na 
Hrvaškem. 
Letos je še enkrat pokazal, 
da je iz pravega testa. Na tek-
mah v disciplini igra v krog, 
na katerih je nastopilo 32 
igralcev, je klonil šele v fina-
lu in osvojil srebrno medal-
jo. Pojdimo po vrsti. Skozi 
skupino se je prebil z dvema 
zmagama. Premagal je Nico-
lasa Laugiera iz Monaka s 23 
: 19 in Tialia Moussa iz Dži-
butija s 26 : 8. Zelo tesno je 
šlo v osmini finala, kjer je z 
21 : 20 premagal Kitajca 
Wenzhi Zhenga. 
V četrtfinalu mu je nasproti 
stal Tomaz Centa, Slovenec, 
ki živi v Peruju. Dejan je 
dvoboj dobil 31 : 20. V polfi-

nalu je s 30 : 27 premagal 
Tomislava Kolobarića. Pika 
na i je bil finale, kjer je bil 
Tunizijec Achref Zouaoui 
premočan tekmec. Tekmo je 
dobil z 28 : 20.
»Po finalni tekmi sem bil 
vesel in hkrati razočaran. 
Vsake medalje z velikega 
tekmovanja sem vesel. 
Nekaj grenkobe je bilo zato, 
ker sem bil na zadnji sto-
pnički. Najtežje mi je bilo v 
polfinalu proti Hrvatu Kolo-
bariću. Omenil bi še tekmo 
proti Kitajcu Zhengu, ki 
sem jo dobil tesno. Vzrok 
tesne zmage je bila viroza, 
ki je bila na srečo le enodne-
vna. Pred prvenstvom sem 
upal na medaljo, saj je bila 
konkurenca zelo močna. Ob 
tem je potrebno vedeti, da je 
veliko težje braniti kolajno, 
saj te vsi hočejo premagati, 
kot osvojiti,« je povedal sve-
tovni podprvak Dejan 
Tonejc."

Po dveh zlatih  
še srebrna medalja
Leščan Dejan Tonejc se je odlično odrezal na 
balinarskem svetovnem prvenstvu v Casablanci v 
Maroku, kjer je postal podprvak. Pred njim je bi 
tokrat le Tunizijec Zouaoui.

Namiznoteniški igralci iz Ljubnega so nastopili na Pokalu 
MRNTZ, tekmovanju, na katerem se merijo osnovnošolci in 
srednješolci iz celotne Slovenije. Tekmovanje je potekalo v 
Novem mestu, udeležilo pa se ga je okrog sto dvajset igral-
cev in igralk namiznega tenisa. Ljubenčani so se domov 
vrnili s tremi medaljami. Urban Janc je zmagal v skupini od 
1. do 3. razreda, Urša Rozman je bila druga v skupini od 6. 
do 7. razreda, Peter Rozman pa tretji do četrti v skupini od 
6. do 7. razreda.

Namizni tenis

Tri medalje za Ljubno

Taekwon-do klub Radovljica se je udeležil mednarodne tekme 
AHAC Open 2017 v Šentjurju, na kateri je nastopilo več kot 
250 tekmovalcev iz devetih držav. Pobližje poglejmo, kdo od 
Radovljičanov je stopil na stopničke: deklice 10–14 let – Neža 
Guštin, tretje mesto borbe do 35 kg, Lima Buhaj, tretje mesto, 
borbe do 45 kg, Tea Debeljak, tretje mesto, forme 3. kup; mla-
dinke 14–17 let: Naja Zupan, prvo mesto forme črni pas II. 
DAN, tretje mesto borbe do 55 kg; članice: 18 let in več: Breda 
Pavlenč, drugo mesto forme 8. kup, Maja Habjan, drugo 
mesto forme 4. kup. Člani, 18 let in več: Klemen Teran, tretje 
mesto forme 8. kup, tretje mesto borbe do 70 kg.

Taekwan-do

Mednarodna tekma v taekwon-doju v Šentjurju

Matjaž Klemenc

Stonoge, Klub za športne in 
zabavne aktivnosti Vrbnje, 
je s prireditvijo predzadnjo 
soboto v septembru spet 
zadel v polno. V odličnih 
vremenskih pogojih, seveda 
s polno izkušnjami iz prete-
klosti, organizatorjem ni 
bilo težko izpeljati še ene 
uspešne prireditve. Ta je 
združevala tri glavne dogod-
ke: Kostanjev tek, turnir v 
malem nogometu in turnir 
v odbojki. 
Kostanjev tek so odprli mla-
di tekači, skupaj jih je bilo 
64. Poglejmo zmagovalce: 
letnik 2011 in mlajši, tek na 
300 m – Naja Mušič, Jaka 
Kovačič; letnik 2009/2010, 
tek na 300 m – Nuša Avse-
nek, Mark Bizjak; letnik 
2007/2008, tek na 600 m 
– Živa Kovačič, Anže Švab; 
letnik 2005/2006, tek na 
600 m – Nina Repe, Andraž 
Bizjak; letnik 2003/2004, 
tek na 1200 m – Jure Volma-
jer; letnik 2001/2002, tek na 
1200 m – Maša Gomboc. 

Člani so tekli na razdalji 
4800 m, razdeljeni pa so 
bili v dve kategoriji. Člani do 
35 let: 1. Niko Koščak 25:57, 
2. Janez Luzar 29:57. Člani 
od 36 do 50 let: 1. Matej Kal-
tenekar 19:25, 2. Uroš Smo-
lej 19:55, 3. Gregor Vasj 
20:42. 
»Na Kostanjevem teku sem 
prvič. Trasa je bila zelo zani-
miva. V začetku sem tekel s 
konkurenco, v nadaljevanju 
pa sem ubral svoj tempo. 
Tekma je primerna za dober 
trening, tako da se nasled-
nje leto spet vidimo,« je 
povedal absolutni zmagova-
lec Kostanjevega teka v član-
ski konkurenci Matej Kalte-
nekar, ki je navdušen nad 
delom društva Stonoge.
Na malonogometnem tur-
nirju je sodelovalo šest ekip. 
V skupini A je z dvema zma-
gama zmagala ekipa Elmont 
Bled, v skupini B je bila z 
zmago, neodločenim rezul-
tatom in najboljšo gol razli-
ko prva Smola. Ti dve ekipi 
sta se na koncu srečali v 
finalu. Elmont je osvojil tur-

nir z boljšim izvajanjem 
kazenskih strelov. V tekmi 
za tretje mesto so bili Vete-
rani Vrbenj z 2 : 1 boljši od 
Cifre. Peto mesto so osvojili 
Dziksi, šesta pa je bila ekipa 
Šmeks Vrbnje. Turnirja 
odbojke na mivki se je ude-

ležilo osem ekip, mešanih 
trojk. Iz prve skupine sta se 
v zaključne boje uvrstili eki-
pi Gorje 1 in Manca, iz dru-
ge skupine pa ekipi Gorje 2 
ter Reber. Finale je bil gor-
janski, zmaga pa je pripadla 
ekipi Gorje 1.

Kostanjev tek
Prireditev je združevala tri glavne športne dogodke: že osmi Kostanjev tek, turnir v malem nogometu 
in turnir v odbojki.

Prireditev je združevala tri glavne športne dogodke: 
Kostanjev tek, turnir v malem nogometu in turnir v 
odbojki. / Foto: Tina Dokl
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Matjaž Klemenc

Tokrat člansko konkurenco 
postavljamo na drugo mes-
to. Prednost dobivata odlič-
na radovljiška mladinca Vita 
Luka in Luka Potočar. Glav-
na tekmovanje, ki ju je zavi-
htelo na vrh našega zapisa, 
je bilo evropsko mladinsko 
prvenstvo v Permu v Rusiji. 
Mladinci so se pred prvens-
tvom najprej merili na 
evropskem pokalu na Češ-
kem, v Slanyu, in sicer na 
balvanih. Vita Lukan je bila 
tam sedma in je za eno mes-
to zgrešila finale. Luka Poto-
čar je bil na koncu 25. 
Ko je bilo najbolj pomem-
bno, na evropskem prvens-
tvu v Rusiji, sta Vita in Luka 
plezala najbolje. Najprej sta 
se merila v hitrostnem ple-
zanju, kjer nismo mogli pri-
čakovati visokih rezultatov. 
Luka se je uvrstil na 22., 
Vita pa 24. mesto. Pri svo-
jem najmočnejšem orožju, 
težavnosti, sta pokazala vse 
svoje bogato znanje. Vita je 
premagala vso konkurenco 
in postala mladinska evrop-
ska prvakinja. S to zmago je 
osvojila tudi evropski mla-
dinski pokal v težavnosti. 
»Na prvenstvo nisem šla s 
posebnimi cilji. Vedela sem, 

da sem v dobri formi, nisem 
pa vedela, kaj lahko pričaku-
jem. Po kvalifikacijah in pol-
finalu, kjer sem bila tretja, 
sem imela visoka pričakova-
nja - stopiti na stopničke. 
Finale se je odvilo po mojih 
željah in po osvojitvi zlate 
medalje še nisem takoj doje-
la, kakšen uspeh sem dose-
gla. Sedaj me čaka še zadnja 
tekma za Svetovni pokal v 
Kranju. Te tekme se res 
veselim,« je Vita povedala 

po vrnitvi iz Rusije, kjer je 
njen uspeh dopolnil Luka, 
Potočar, ki se je uvrstil tik 
pod stopničke, na odlično 
četrto mesto. 
V Edinburgu na Škotskem je 
potekala tekma športnih ple-
zalcev za svetovni pokal. 
Domen Škofic je nastopil v 
težavnosti in imel v finalu 
kar nekaj smole. Na koncu je 
osvojil četrto mesto. Skupno 
je v težavnosti peti. Začelo se 
je tudi tekmovanje v Zahod-

ni ligi 2017/2018. Tekmovali 
so na balvanih. Pobliže si 
poglejmo uspehe naših 
predstavnikov in njihove 
uvrstitve med prvo deseteri-
co po posameznih kategori-
jah: mlajše deklice: 1. Maja 
Arnež, 5. Ela Glavač, 6. Lara 
Škutelj, 8. Lina Laharnar; 
mlajši dečki: 1. Gorazd Jure-
kovič, 4. Jan Ulčar, 7. Tanej 
Cerar Božič; starejše deklice: 
7. Živa Jovanovič. Kadetinje: 
7. Lara Nikolič.

Vita Lukan postala 
evropska prvakinja
Velik uspeh naših mladih plezalcev v težavnosti na mladinskem evropskem prvenstvu v Rusiji: Vita 
Lukan prva, Luka Potočar četrti.

Radovljičanka Vita Lukan je na evropskem prvenstvu v plezanju v Rusiji postala mladinska 
prvakinja. / Foto: Klemen Kejžar, Arhiv PZS

Rokometaši Radovljice imajo skupaj s Cerkljami spet član-
sko ekipo. Slednji so v uvodni tekmi z 31 : 25 premagali 
Metliko. Pobližje si poglejmo, kako so se odrezale ostale 
selekcije. Kadeti so dobili dve tekmi v gosteh (Cerklje 40 : 
30, Mokerc-IG 25 : 24) in izgubili z ekipo Urbanscape Loka 
z rezultatom 22 : 33. Doma so doživeli dva poraza (Mark 
Olimpija 26 : 29, Grosist Slovan 27 : 33). Starejši dečki A so 
v prvih štirih krogih odnesli popoln izkupiček. Doma so pre-
magali Alples Železniki s 44 : 7 in Krim z rezultatom 29 : 22. 
V gosteh sta ''padla'' Grosuplje z 29 : 22 ter Urbanscape z 
28 : 23. Prvič so bili poraženi v peti tekmi, ko so doma izgu-
bili 37 : 34 z ekipo Grosist Slovan Škofljica. Mlajši dečki A so 
odigrali eno tekmo. Cerklje so premagali z rezultatom 23 : 
14. Podobna zgodba je z mlajšimi dečki B. V edini tekmi so 
izgubili s Cerkljami 19 : 5. Mlajši dečki C so imeli prvi turnir 
v sredo, po zaključku redakcije.

Rokomet

Spet s člansko ekipo

Selekcije U12, U14 in U16 so se merile za državne naslove. 
Kar nekaj radovljiških atletov in atletinj si je priborilo meda-
lje. Pobliže si poglejmo, kdo so bili ti po posameznih kate-
gorijah. Kategoriji U12 in U14 sta se merili v Novem mestu. 
V kategoriji U12 je državni prvak postal Rok Fajfar v hoji na 
1000 m. Drugo mesto sta osvojila Manca Papler v skoku v 
višino in Andrej Mihelič v metu krogle. V skoku v daljino je 
bil Andraž Bizjak tretji. V kategoriji U14 je bil najbližji kolajni 
Tjaž Peterlin, ki je v skoku v daljino osvojil četrto mesto. 
Zelo uspešna je bila kategorija U16, ki je nastopila v Velenju. 
Radovljičani so osvojili pet zlatih medalj (Karin Avsenik, 
hoja na 3000 m, Miha Klofutar, troskok, Patricija Šolar, met 
diska, Meta Grilc, met kopja, Rok Makuc, skok v daljino), 
dve srebni medalji (Miha Klofutar, skok v višino, Neža Fis-
ter, met kopja) in bronasto medaljo, ki jo je osvojila Nina 
Šimnic v troskoku. Radovljičani so nastopili tudi na Tednu 
evropske atletike v Brnu, ki se ga je udeležilo več kot 1600 
atletinj in atletov iz 13 držav. Kljub ostri konkurenci so osvo-
jili medalje. Zmagi sta se veselila Miha Klofutar v skoku v 
višino in Rok Makuc v skoku v daljino. Na drugo stopničko 
sta stopila Patricia Šolar (met krogle) in Nik Kozel Tomše 
(skok v daljino). Tretje mesto je v skoku v višino pripadlo 
Ani Vogelnik.

Atletika

Šest državnih prvakov

Atletski veterani so v Stari Zagori v Bolgariji zaključili sezo-
no 2016/2017 z Balkanskim prvenstvom. Slovenske barve je 
uspešno zastopala Radovljičanka Lidija Pajk, ki se je domov 
vrnila s tremi medaljami. Prva je bila v teku na 400 m in 800 
m. V teku na 1500 m je bila tretja. Lidija je bila predvidena 
še za nastop v slovenski štafeti. Ta nastop je slovenska vrs-
ta žal morala odpovedati zaradi poškodbe ene od tekmo-
valk.

Atletika

Dve zlati in ena bronasta medalja za Lidijo Pajk

Pred malonogometaši v medobčinski ligi sta še dva kroga. 
Edini ekipi brez poraza sta Fasaderstvo Kumalič-Biser in 
Kamna Gorica. Lestvice po posameznih skupinah so nalse-
dnje: skupina A: 1. Fasaderstvo Kumalič-Biser 19 točk, 2. 
Utrip 13, 3. Smola 11, 4. Podnart 10, 5. Hrušica – Pizzeria 
Trucker 10, 6. Ribno 10, 7. A. Gašperin 10, 8. Begne 7, 9. 
TVD Partizan Begunje 5, 10. Lipce 3; skupina B: Calimero 
boys 18, 2. Brezje 16, 3. Elmont Bled 15, 4. Šmeks Vrbnje 12, 
5. Gorje 9, 6. Mojstrana - Dovje 9, 7. Cifra 8, 8. Venezzia 7, 
9. Lancovo 4, 10. Mošnje CoMetal 4; skupina C: 1. Kamna 
Gorica 21, 2. Hom 19, 3. TVD Partizan Žirovnica 12, 4. Zvez-
de Gorje 11, 5. Team Orange 9, 6. Posavec 9, 7. Čpinarji 
Ljubno 9, 8. Sokol bar 9, 9. Podbrezje 9, 10. Brezje Moby 
Dick 7, 11. Team Hraše 3, 12. Dvorska vas 3.

Mali nogomet

Tesno od drugega do sedmega mesta

Leški nogometaši nadaljujejo s porazi v tretji Slovenski ligi 
Center. V šestem krogu so izgubili v gosteh z Zagorjem s 4 
: 0. Sledil je domači poraz v derbiju začelja z ekipo Bohinj. 
Gostje so tekmo dobili s 3 : 1 (Jaka Dermastija). V soboto so 
bili v gosteh premočni nogometaši Kočevja, ki so tekmo 
dobili s 4 : 1 (Rok Mlakar). Leščani so na 14., zadnjem mes-
tu z eno točko. Jutri doma gostijo vodilni Bled Hirter, tekma 
se začne ob 15.30.

Nogomet

Članom ne gre in ne gre
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Pohištvo za vaš dom
www.pohistvo-zakelj.si

Pohištvo Žakelj LESCE,   Alpska cesta 62,   T: 04/53 53 530

Velja za izbrane eksponate kuhinj do odprodaje zalog.sedežne  garniture

pisarniški stolivzmetnice in postelje

ugoden nakup
takojšnja dobava
slovenska kakovost
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Zanimivosti

Mladi Radovljice so ustvarili nov spletni portal, na katerem 
lahko mladi najdejo zabavne in poučne vsebine. Namenjen 
je predvsem mladim, ki živijo na območju občine Radovlji-
ca. Na http://mladi-radovljice.si/ so med drugim objavljene 
informacije o dogodkih, prehrani, prevozih, zdravstvu, šti-
pendijah, nastanitvah in delu. Portal omogoča lažje, hitrejše 
in predvsem zabavnejše iskanje informacij. Aktualnejše 
novice pa je moč spremljati tudi preko FB-strani. V projektu, 
ki je skladen z usmeritvami Strategije za mlade občine 
Radovljica, sodelujejo Klub radovljiških študentov, Mladin-
ski dnevni center Kamra, Zavod Manipura, Društvo Več za 
mlade in Občina Radovljica.

Spletni portal mladih

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in krajevne 
organizacije, ki delujejo na območju združenja, tudi letos ob 
dnevu spomina na mrtve pripravlja spominske slovesnosti. 
Na Lancovem bo že danes, 13. oktobra, ob 16. uri pri spo-
meniku padlim talcem, v četrtek, 26. oktobra, pa prav tako 
ob 16. uri na pokopališču na Srednji Dobravi pri Kamni Gori-
ci. V ponedeljek, 30. oktobra, bosta spominski slovesnosti 
pri spomeniku v Grajskem parku v Radovljici in pri spome-
niku na Žagi v Lescah, obakrat ob 16. uri. Na praznični dan, 
1. novembra, bodo komemoracije še na grobišču talcev v 
Dragi (ob 10. uri), v grajskem parku v Begunjah (ob 11. uri) 
in ob 15. uri v Kropi pri spomeniku.

Spominske slovesnosti združenja borcev

Ob evropskem dnevu civilnega prava, 26. oktobra, bodo 
notarske pisarne po Sloveniji v času uradnih ur (od 9. do 12. 
in od 13. do 16. ure) odprle svoja vrata za brezplačno sveto-
vanje v vseh zadevah, kjer prebivalci potrebujejo notarske 
storitve, so sporočili z Notarske zbornice Slovenije. Prav 
tako bodo notarji na voljo, da obrazložijo, kako jim lahko 
pomagajo pri varovanju premoženja. "Temeljni namen dne-
va civilnega prava je, da se evropski državljani seznanijo s 
civilnim pravom in da bi to postalo dosegljivo vsem držav-
ljanom. Zato občane vabimo, da se ob tem dnevu oglasijo v 
notarskih pisarnah." Kot pojasnjujejo, sta Evropska komisi-
ja in Svet Evrope že leta 2003 odločila, da naj bo okoli 25. 
oktobra v vseh državah članicah EU en dan posvečen dnevu 
civilnega prava. Glede na to, da je civilno pravo prisotno v 
vsakdanjem življenju državljanov z delovnopravnimi raz-
merji, porokami, ločitvami, dedovanjem, izmenjavo blaga 
ali storitev, je namreč treba zagotoviti, da bo to enako dos-
topno vsem, ne glede na kraj bivanja, so še sporočili.

Evropski dan civilnega prava – vabljeni v 
notarske pisarne

Muzikal Mamma Mia! oživlja glasbeno zapuščino legendar-
ne skupine ABBA. Od premiere leta 1999 na West Endu v 
Londonu, si ga je v več kot štiridesetih državah in 170 mes-
tih po vsem svetu ogledalo več kot 54 milijonov gledalk in 
gledalcev. Slovensko različico muzikala si je v dveh letih 
ogledalo že več kot 110 tisoč gledalcev. Prihodnji mesec bo 
muzikal mogoče videti tudi na Jesenicah, in sicer 24. novem-
bra ob 19.30 v dvorani kina Železar. Predstava bo prilagoje-
na velikosti odra. Mamma Mia! je romantična komedija o 
nasprotujočih si prizadevanjih in sanjah enega dekleta iz 70. 
in drugega iz 90. let. Skozi čarobno pripovedovalno moč 
glasbe in pesmi skupine ABBA spoznamo Donno, neodvis-
no mater samohranilko, ki za izpolnjeno življenje ne potre-
buje moškega, ter njeno dvajsetletno hčer Sophie, ki si želi 
romanco, otroke in veliko pravljično poroko. Romantično 
zgodbo polno optimizma in življenjske energije, ki se odvija 
na grškem otoku, izvajajo vrhunska slovenska umetniška 
imena: Simona Vodopivec Franko(Donna), Lea Bartha 
Pesek/Veronika Kozamernik/Lina Rahne (Sophie), Alenka 
Godec (Rosie), Damjana Golavšek (Tanya), Uroš Smolej/
Jure Sešek (Sam), Gojmir Lešnjak - Gojc/Jaša Jamnik (Bill), 
Marjan Bunič (Harry), Matjaž Kumelj (Sky) ter mnogi drugi. 

Prihaja Muzikal Mamma Mia! 

Matjaž Klemenc

V Knjižnici A. T. Linharta v 
Radovljici bo v torek, 17. 
oktobra, ob 19.30 Radovlji-
čan Tomaž Rotar pripravil 
predavanje z naslovom Moj 
Everest, na katerem bo 
predstavil doživetja s 
sedem tednov dolge odpra-
ve s štiričlansko angleško 
skupino in predvsem svoj 
vzpon na Everest maja 

letos. Potopisno predavanje 
o vzponu se začne v Kath-
manduju in v začetnem 
delu vodi pod Anapurno po 
zahrbtnih cestah Nepalske 
Himalaje do starodavne 
vasice Manang. V nadalje-
vanju se skupina poda v 
Lhaso in proti baznemu 
taboru Everesta, od koder 
Rotar 16. maja opravi 18. 
slovenski vzpon na najvišji 
vrh na svetu.

Predavanje Moj Everest

Tomaž Rotar bo svoj vzpon na Everest maja letos 
predstavil na predavanju prihodnji torek v knjižnici.

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

Barve: oranžna, rumena, modra

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

Barva: rumena

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

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

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

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

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

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

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

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

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

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

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

www.komunala-radovljica.si

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

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

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

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

Letos se bližnjih spominjajmo 
brez (z manj) odpadkov

Mislimo zeleno!

Dandanes se nam zdi povsem običajno, da vsak praz-
nik ovijemo v tone plastike. Dan spomina na mrtve 
ni nikakršna izjema, saj se grobovi se šibijo pod raz-
nobarvnimi svečami. Če boste prižgali svečo manj, 
boste prispevali k čistejšemu zraku in zmanjšanju 
količine odpadkov. 

Slovenci smo s šestimi svečami na prebivalca med sve-
tovnimi prvaki v uporabi teh simbolov spomina na umr-
le. Ob tem pozabljamo, da z uporabo nagrobnih sveč 
nastane v Sloveniji približno 3000 ton odpadkov, veči-
noma parafinskih ostankov, plastične mase in kovinskih 
pokrovčkov. 

Na pokopališčih v občini Radovljica ločeno zbiramo sve-
če. Zabojniki z rdečim pokrovom so postavljeni na vseh 
pokopališčih.

Prav vsaka od sveč, ki smo jih z dobrim namenom kupili 
in v spomin na preminulega bližnjega postavili na nje-
gov grob, bo slej ko prej končala na odpadu. Dejstvo, da 
je mogoče 90 odstotkov nagrobne sveče reciklirati, ni 
opravičilo, da lahko brez slabe vesti kupujemo ogromne 
količine plastike in povzročamo škodo ekosistemu. 

Se je mogoče nakupu izogniti in se svojih bližnjih spo-
minjati na načine, ki so prav tako – če ne še mnogo bolj 
– čudoviti kot nagrobne sveče?

Pomagajmo tistim, ki še živijo, če nismo 
mogli vsem, ki se jih spominjamo 

Grobovi naših pokojnih naj bodo urejeni, saj si svojci zas-
lužijo vse spoštovanje. V naših rokah je odločitev proti 
pretiranemu krašenju, ki nikomur ne koristi.

Namesto da kupujemo sveče za na pokojnikov grob, 
naberimo šopek svežega cvetja. Denar darujmo v dobro-
delne namene – pomagamo lahko društvom za zaščito 
živali, posameznikom, ki zbirajo sredstva za drago ope-
racijo … Pomagajmo tistim, ki še živijo, če nismo mogli 
vsem, ki se jih spominjamo. 

S sredstvi, ki jih namenjamo za gore sveč in cvetja, 
pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo. 

Spomin počastimo z ustvarjalnostjo

V počastitev spomina na mrtve se lahko lotimo ustvarja-
nja, ki bo dalo priložnosti poseben pečat. Za takšne akti-
vnosti zlahka navdušimo tudi otroke. Med ustvarjanjem 
jim povemo kakšno zgodbico o pokojniku in se ga tako 
zares spominjamo. 

Izkoristimo materiale, ki jih ponuja narava. Izdelamo 
lahko tudi okolju prijazne figurice iz slanega testa. 
Osnovno slano testo pripravimo tako, da v posodi 
zamesimo dve skodelici moke, dve skodelici fino mle-
te soli in skodelico vode, po želji pa lahko dodamo še 
barvo za živila. S figuricami okrasimo grobove. Prijetni 
spomini nas bodo spremljali še dolgo.

Posadimo novo življenje

Zasajanje rastlin je odličen način, da spomin na pokojni-
ka približamo otrokom, obenem pa skrbimo tudi za čist 
zrak. Na vrt ali v večji cvetlični lonec posadimo “dedko-
vo drevo”, za katerega naj otroci skrbijo, zraven pa jim 
povejmo kakšno zgodbico o umrlem.

Povsem logično je, da želimo ohranjati spomin na ose-
bo, ki nam je bila blizu, vendar nikakor ni prav, da v duhu 
spomina na mrtve uničujemo okolje za tiste, ki še živijo, in 
tiste, ki še bodo živeli. Pokojnike v svojih mislih raje ohra-
njajmo s pomočjo drugim in s pomočjo naravi. Predniki 
nam ne bodo zamerili, potomci nam bodo hvaležni.

Vir: www.ebm.si 

Prižgite svečo manj: predniki ne bodo zamerili, 
potomci bodo hvaležni.

 

Muzikal Mamma Mia! bo 24. novembra na Jesenicah. 
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PETEK, 13. oktober
Pričevanje eksorcista, ob 18.30, predavanje Marjana Veternika v 
organizaciji KD Sotočje in Župnije Radovljica, Slomškova dvorana 
radovljiškega župnišča 

Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, vadba za dojenčke, ki jih 
mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in kre-
pijo moč ter občutke zaznavanja telesa v prostoru, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.30, vodi Petra Arula, certifici-
rana učiteljica joge rainbow kids, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Glasbeni večer: Igor in zlati zvoki, ob 19.00, Ljubitelji Avsenikove 
glasbe, vabimo vas na glasbeni večer z ansamblom Igor in zlati zvo-
ki, Gostilna Avsenik, Begunje 21 

Košarkar naj bo, ob 18.00, mladinski slovenski film, Linhartova dvo-
rana Radovljica

Ledena babica, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica

SOBOTA, 14. oktober
Moj mali poni, film, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica

Ledena babica, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana Rado-
vljica

Družinica, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica

NEDELJA, 15. oktober 
Koncert ob 25. obletnici ustanovitve MePZ Antona Tomaža Linharta 
Radovljica 2017, Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Radov-
ljice letos praznuje 25. obletnico ustanovitve, Baročna dvorana Rado-
vljiške graščine

Košarkar naj bo, ob 16.00, mladinski slovenski film, Linhartova dvo-
rana Radovljica

Ponovni pogled na modri žamet, ob 18.00, dokumentarni film, po fil-
mu pogovor z režiserjem: Peter Braatz, Linhartova dvorana Radovljica

Nebo nad Berlinom, ob 20.15, fantazijska drama, Linhartova dvorana 
Radovljica

PONEDELJEK, 16. oktober
Družinski parlament, ob 19.30, komedija, Linhartov abonma, Linhar-
tova dvorana Radovljica

TOREK, 17. oktober 
Beremo s tačkami, od 17.00 do 18.00, R.E.A.D. Reading Education 
Assistance Dogs je 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

Moj Everest, ob 19.30, potopisno predavanje o vzponu na Everest 
Tomaža Rotarja, ki bo predstavil doživetja s sedem tednov dolge 
odprave, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

SREDA, 18. oktober
Umetnost mešanja čajev, ob 18.00, predavanje Nataše Brumen s 
prikazom, kako naredimo čajne mešanice za različne tegobe: čaj za 
spanje, za sprostitev, proti prehladu, za imunski sistem …, Čebelar-
ski center Gorenjske Lesce

Bralni klub, od 9.00 do 10.30, ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o 
zanimivih knjigah. Prvo srečanje nove sezone, Knjižnica A. T. Linhar-
ta Radovljica

Ta veseli klub, od 17.00 do 19.00, vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni 
na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in svetopisem-
skih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju 
z društvom Vesela novica, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Marie – Francine, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica

ČETRTEK, 19. oktober 
A veš, koliko te imam rad?, ob 17.00, pravljično uro za otroke, stare vsaj 
3 leta, bo pripravila Biba Jamnik, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Aquarious: ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica

PETEK, 20. oktober
Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, vadba za dojenčke, vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.30, vodi Petra Arula, certifi-
cirana učiteljica joge rainbow kids, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Koncert MePZ Vox Carniola Jesenice, ob 19.00, Baročna dvorana 
Radovljiške graščine

Glasbeni večer – Hišni ansambel Avsenik, ob 19.00, Gostilna Avse-
nik Begunje

Geovihar, ob 18.00, akcijski znanstveno-fantastični triler, Linhartova 
dvorana Radovljica

Sledi v snegu, ob 20.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica

SOBOTA, 21. oktober
Moj mali poni, film, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica

Rudar, ob 18.00, biografska drama, prejemnik treh nagrad Vesna in 
slovenski kandidat za tujejezičnega Oskarja, Linhartova dvorana 
Radovljica

Aquarious: ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica

13. oktober–3. november 2017
NEDELJA, 22. oktober 

Koncert Komornega zbora Drouz Radomlje, ob 18.00, Baročna dvo-
rana Radovljiške graščine

Moj mali poni, film, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica

Sledi v snegu, ob 18.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica

Geovihar, ob 20.00, akcijski znanstveno-fantastični triler, Linhartova 
dvorana Radovljica

TOREK, 24. oktober 
2017200 kilometrov do Triglava, ob 19.30, pot prijateljske druščine, 
ki so ji kilometri kar leteli pod nogami, bo predstavila Manca Čujež, 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

SREDA, 25. oktober
Po sledeh prvih prebivalcev slovenskih Alp, ob 18.00, Janez Bizjak, 
poljudna predstavitev 20-letnega raziskovanja našega visokogorja 
med letoma 1996 in 2016, Čebelarski center Gorenjske Lesce

Ta veseli klub, od 17.00 do 19.00, druženje ob družabnih igrah, roč-
nih delih in svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več 
Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela novica, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

Šerpa – spor na Everestu, ob 20.00, gorniški film, Linhartova dvora-
na Radovljica

ČETRTEK, 26. oktober 
Knjižnica v gozdu, ob 17.00, gozdne živali rade poslušajo pravljice, a 
imajo le eno knjigo. Ko pridejo do medvedove knjižnice, se jim 
odpre širni svet. Pravljično uro bo pripravila Irena Razingar, Knjižni-
ca A. T. Linharta Radovljica

Glasbeno-dramska predstava ob praznovanju 500. obletnice refor-
macije, ob 19.30: organizator Evangelijska krščanska cerkev Radovlji-
ca, Linhartova dvorana Radovljica

PETEK, 27. oktober
Otvoritveni dogodek Okusov Radol'ce, ob 17.00 tržnica lokalnih 
dobrot, degustacije, glasba. Ob 19.00 otvoritvena večerja, ki jo prip-
ravi devet kuharskih mojstrov. Rezervacije TIC Radovljica, Gostišče 
Tulipan Lesce

Vdihniti življenje življenju, ob 19.00, predavanje dr. Melite Silvester v 
organizaciji KD Sotočje in župnije Radovljica, Slomškova dvorana 
radovljiškega župnišča 

Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Vadba za dojenčke, Knjižnica 
A. T. Linharta Radovljica

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linhar-
ta Radovljica

Vsi zbori zadonite, ob 18.00, koncert pevskih zborov: Podnart, Kropa 
in Cerkvenega pevskega zbora Dobrava, Cerkev Sv. Roka na Srednji 
Dobravi

Pariz lahko počaka, ob 20.00, romantična komedija, Linhartova dvo-
rana Radovljica

SOBOTA, 28. oktober
LIPNIŠKA BUČKARIJA, od 16.00 do 19.00, brezplačni dogodek za 
družine, nagradno rezljanje buč, brezplačni kostanj, poslikava obra-
za. S seboj prinesite bučo in nož. Kulturni dom Lancovo

Vesela pošastna družina, ob 16.00, animirana komična pustolovšči-
na, sinhronizirani, Linhartova dvorana Radovljica

Košarkar naj bo, ob 18.00, mladinski slovenski film, Linhartova dvo-
rana Radovljica

Prebujanja, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v 
Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo v letovišče Neum. Popoldne bo prosto za 
sončenje, sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Zvečer se bomo okrep-
čali s samopostrežno večerjo, po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo 
prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali v Ston, čudovito staro mestece z mogočnim 
obzidjem. Izvedeli bomo, kako pomembne so bile stonske soline v času Dubrovniške 
republike in kako delujejo danes.  Po ogledu se bomo zapeljali po polotoku Pelješac, 
kjer bomo tudi degustirali oljčno olje in vino. Zvečer bo dobra samopostrežna večerja, 
nato glasba za ples v hotelu.
Tretji dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z 
aperitivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem 
okolju neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali 
čudovito naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z 
neretvanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo poslovili od 
prijaznih gostiteljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 180 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 20. oktobra, do nedelje, 22. oktobra 2017

Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, dva polpenziona v 
dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum (4*), 
obiranje mandarin, tri kilograme mandarin na 
osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlič-
no kosilo z neretvanskimi specialitetami, zabavo 
in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet na Pelješac 
z degustacijo oljčnega olja, ogled mesta Ston, 
večerno zabavo v hotelu, pijačo dobrodošlice ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi

NEDELJA, 29. oktober
Vesela pošastna družina, ob 16.00, animirana komična pustolovšči-
na, sinhronizirani, Linhartova dvorana Radovljica

Prebujanja, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica

Mladi Karl Marx, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana 
Radovljica

PONEDELJEK, 30. oktober
Vesela pošastna družina, ob 16.00, animirana komična pustolovšči-
na, sinhronizirani, Linhartova dvorana Radovljica

Geovihar, ob 18.00, akcijski znanstveno fantastični triler, Linhartova 
dvorana Radovljica

Žaga 8, ob 20.00, grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica

TOREK, 31. oktober
Vesela pošastna družina, ob 16.00, animirana komična pustolovšči-
na, sinhronizirani, Linhartova dvorana Radovljica

Snežak, ob 18.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Anabelle: Stvarjenje Sveta, ob 20.30, grozljivka, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Tisto, ob 22.30, grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 1. november
Jaz baraba 3, ob 16.00, animirani film, sinhroniziran, Linhartova dvo-
rana Radovljica

Kakršna mati, takšna hči, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica

Dunkirk, ob 20.00, akcijski vojni film, Linhartova dvorana Radovljica

ČETRTEK, 2. november
Trd oreh 2, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvo-
rana Radovljica

Košarkar naj bo, ob 18.00, mladinski slovenski film, Linhartova dvo-
rana Radovljica

Mame na večerji, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica 

PETEK, 3. november
Avtomobili 3, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhro-
nizirano, Linhartova dvorana Radovljica

Viktorija in Abdul, ob 18.00, biografska drama, Linhartova dvorana 
Radovljica

Odiseja, ob 20.15, biografska pustolovščina, Linhartova dvorana 
Radovljica

Razstave

Utrinki z otoka Tenerife, od 1. do 31. oktobra, od 8.00 do 22.00, 
Fotografska razstava Ane Žemva Novak, Galerija Pasaža, Radovljiška 
graščina, Radovljica

 
Utrinki iz narave, od 1. do 30. novembra, v času obiskov od 8.00 do 
20.00 ure, Fotografska razstava Marjana Resmana, Avla Doma dr. J. 
Benedika, Radovljica
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Že po tradiciji je župan Ciril 
Globočnik v občinski stavbi 
sprejel športnike z odmevni-
mi rezultati na velikih tek-
movanjih in so doma v rado-
vljiški občini oz. je klub ali 
društvo, v katerem nastopa-
jo, iz radovljiške občine. 
»Ponosen sem na vas, na 
vseh športnih področjih. 
Vem, kako težko je na evrop-
skih prvenstvih, svetovnih 
prvenstvih in olimpijskih 
igrah priti med elito. Za 
našo občino je pomembno, 
da imamo ob številnih špor-
tnikih tudi take, ki pridete v 
vrh na velikih tekmovanjih. 
Tudi naprej vam želim dob-
re rezultate s čim manj poš-
kodbami,« je dobitnike priz-
nanj pozdravil Ciril Globoč-
nik. 
Pobližje si poglejmo letoš-
nje dobitnike. Padalska rep-
rezentanca, katere člani so 
povečini iz Alpskega letal-
skega centra Lesce (Matej 
Bečan, Roman Karun, 
Senad Salkič, Borut Erja-
vec), s pomočjo Ptujčana 
Petra Balta, so na 9. Evrop-
skem padalskem prvenstvu 
v Črni gori v disciplini skoki 

na cilj osvojili bronasto 
medaljo. Iz Alpskega letal-
skega centra Lesce je bil pri-
soten še en dobitnik medal-
je, in sicer iz jadralne sekci-
je Boris Žorž. Boris je bil 
srebrn na 19. Evropskem 
jadralnem prvenstvu poleti 
na Češkem. Dva predstavni-
ka sta še iz Športnoplezalne-
ga odseka Radovljica. Dobit-
nika sta Vita Lukan in 
Domen Škofic. Vita je pred 
kratkim nase opozorila na 
mladinskem evropskem 
prvenstvu v Rusiji. Vita je 
stopila na najvišjo stopničko 
v težavnosti. S to zmago je 
postala tudi skupna zmago-
valka Evropskega mladin-
skega pokala v težavnosti in 
si priborila vstopnico za 
mladinske olimpijske igre 
prihodnje leto. Domen je bil 
na 3. Svetovnih zimskih 
vojaških igrah v Rusiji drugi 
v težavnosti in tretji na bal-
vanih. Zadnji dobitnik je 
član Smučarskega kluba 
Radovljica Tadej Paščinski. 
Tadej je bil na Olimpijskem 
festivalu evropske mladine v 
Turčiji, skupaj z Živo Otoni-
čar, Niko Tomašič in Nej-
cem Naraločnikom, drugi v 
paralelnem slalomu.

Župan sprejel 
najboljše športnike
Radovljiški župan Ciril Globočnik je gostil 
športnike, ki so v zadnjem letu dosegli vrhunske 
rezultate na mednarodnih tekmovanjih.

Jadralni letalec Boris Žorž ter padalcia ALC Lesce Senad 
Salkič in Roman Karun z županom Cirilom Globočnikom in 
trenerjem Dragom Bunčičem / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Pobudi združenja Europa 
Donna Slovenija, da v okto-
bru, mesecu ozaveščanja o 
raku dojk, z rožnatimi ple-
teninami ovijejo drevesa v 
številnih mestih po Slove-
niji, se letos pridružuje 
tudi Radovljica. V organiza-
ciji Ljudske univerze Rado-
vljica so vso jesen nastajale 
rožnate pletenine, v katere 
so prejšnji torek ovili dre-
vesa v Gabrovem drevore-
du v grajskem parku v 
Radovljici. Rožnate pleteni-
ne so ustvarjale članice sek-
cije ročnih del Kamna 
Gorica ter Radovljica, člani-
ce Hospica, Materinskega 
doma Gorenjske, številne 
upokojenke Medgeneracij-
skega centra in tudi zapos-
leni ter celo mladi iz Mla-
dinskega centra Kamra. 
Kot poudarjajo v organiza-
ciji Europa Donna, želijo z 
oktobrsko akcijo opozoriti, 
da je rak dojk in rodil bole-
zen, ki lahko doleti prav 
vsako žensko; je obvladljiva 
ter zazdravljiva, če jo pravo-

časno odkrijemo ter skrbi-
mo za zdrav odnos do sebe, 
okolice in narave. In zakaj 
pletenine okoli dreves? 
Ovijanje pletenin predstav-
lja spoštljiv odnos do tele-
sa, narave in dreves, ki so 
simbol moči, ki jo, ko zbo-

limo, najbolj potrebujemo, 
še pojasnjujejo.
"V Sloveniji letno zboli za 
rakom dojk 1300 žensk in 
deset moških, 400 jih umre. 
Da bi bilo število smrti 
manjše, je nujno ozavešča-
nje o sami bolezni, o pome-

nu preventive, zdravega 
načina življenja kot tudi 
pozitivnih učinkov ustvarjal-
nosti na naše psiho-fizično 
zdravje," ob tem poudarja 
koordinatorica akcije za 
Zgornjo Gorenjsko Rina 
Klinar.

Grajski park odet v rožnato
Z rožnatimi pleteninami, s katerimi so ovili drevesa v gabrovem drevoredu v starem delu Radovljice, 
ves oktober ljudi ozaveščajo o raku dojk.

Rožnate pletenine so simbol ozaveščanja o raku dojk, preventivi in zdravem življenju. 
Ovijanje pletenin okoli dreves pa predstavlja spoštljiv odnos do telesa, narave in dreves, ki 
so simbol moči. / Foto: Tina Dokl

Na nedavnem evropskem gasilskega prvenstvu Firefighter 
Combat Challenge v poljskem Łódźu je Lucija Grubar, člani-
ca PGD Begunje, izvrstno opravila svoje nastope in postala 
evropska prvakinja. V kategoriji mešanih dvojic je z Dom-
nom Pavličem (PGD Begunje) dosegla še 2. mesto, prav 
tako pa je bila najboljša v dvojicah z Angiezsko Figulo.

Lucija Grubar – evropska prvakinja

Občina Radovljica je vrt, za 
katerega že vse od začetka 
strokovno skrbi dr. Maja 
Kolar, uredila v sklopu pro-
jekta Narava nas uči v letu 
2013. Nadaljevanje projekta 
omogoča prenos znanja o 
pridelavi visokokakovostne 
ekološke hrane, o samooskr-
bi ter ohranjanju naravnega 
ravnovesja, poudarjajo na 
občini. Otroci, mladostniki, 
vrtičkarji in drugi občani se 
na vrtu družijo in učijo traj-
nostne samooskrbe po 
metodi biodinamike. 
Lani je učni vrt poleg ekolo-
škega pridobil tudi certifikat 
Demeter – blagovno znam-
ko, ki označuje hrano najvi-
šje kakovosti, pridelane po 
načelih biodinamike in ob 
upoštevanju strogih stan-

dardov pridelave in predela-
ve. S pridelki z učnega vrta 
občasno oskrbujejo tudi 

nekatere lokalne ustanove, 
poleti bližnji vrtec. Za vzdr-
ževanje vrta in nadaljevanje 

izobraževanj občina v letoš-
njem letu namenja približ-
no 23 tisoč evrov.

Eko praznik na 
biodinamičnem vrtu

V šoli in bližnjem vrtcu so pripravili degustacijo okusne in zdrave hrane.

Županu Cirilu Globočniku so mladi ponudili čaj, skuhan iz 
zelišč, pridelanih na vrtu.

Ekološke kmetije so predstavile pestro izbiro svojih 
pridelkov in izdelkov.


