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OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica
čestitam ob dnevu upora proti okupatorju

in prazniku dela.

Pred prazničnimi dnevi vas vabim 
na slovesnost ob odprtju nove knjižnice 

danes, 26. aprila 2018, ob 17. uri. 

Ciril Globočnik
ŽUPAN

Marjana Ahačič

Tako kot lani so organizator
ji, zavod Turizem in kultura 
Radovljica, v treh festival
skih dneh glede na število 
prodanih degustacijskih 
kuponov našteli okoli petde
set tisoč obiskovalcev. Naj

več jih je prišlo v nedeljo, ko 
je bilo mesto že v zgodnjem 
dopoldnevu skorajda polno 
do zadnjega kotička, a večjih 
težav zaradi dobro organizi
ranega prometnega režima, 
zadostnega števila parkirnih 
mest in za promet zaprtega 
dela glavne ceste med Vur

nikovim trgom in avtobusno 
postajo ni bilo.
Prav zapora prometa na 
delu Kranjske ceste, ki so jo 
letos uvedli prvič, je sprosti
la pretok obiskovalcev in 
omogočila bolj sproščeno 
gibanje med različnimi pri
zorišči letošnjega Festivala 

čokolade, na katerem se je 
predstavljalo štirideset 
ponudnikov, obiskovalce pa 
je navdušil tudi zares pester 
in bogat program spremlje
valnih glasbenih, kulinarič
nih in športnih prireditev.

Radovljica je bila spet 
v znamenju čokolade
Pretekli konec tedna je letošnji, tokrat že sedmi Festival čokolade v Radovljico privabil številne 
obiskovalce iz vse Slovenije in tudi iz tujine. Pestra ponudba čokoladnih dobrot, živahen in bogat 
zabavni, glasbeni in kulinarični program ter topli sončni dnevi so v Radovljico v teh dneh privabili 
okoli petdeset tisoč obiskovalcev. 

Letošnjega festivala čokolade se je v treh dneh udeležilo okoli petdeset tisoč obiskovalcev, kar je približno toliko kot lani. 
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Marjana Ahačič

Občina in Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica danes ob 
17. uri pripravljata slovesnost 
ob odprtju nove knjižnice na 
Vurnikovem trgu. Občani so 
vabljeni, da se pridružijo tudi 
živi verigi, v kateri bodo iz 
stare knjižnice v nove prosto
re prenesli še zadnjo knjigo. 
Zbor vseh snovalcev verige je 
ob 16.30 pred staro radovlji
ško knjižnico, sledi snovanje 
kolone od stare proti novi 
knjižnici in nato začetek 
potovanja knjige po dolgi člo
veški verigi.

Prireditev bodo sooblikovali 
združeni pevski zbori obči
ne Radovljica, Pihalni orke
ster Glasbene šole Radovlji
ca, Linhartov oder, Maruša 
Oblak, Simona Vodopivec, 
Gašper Primožič, zračni 
akrobati in Branko Potočan, 
učenci osnovnih šol in dija
ki ter Fotografsko društvo 
Radovljica. Sledil bo kon
cert raperskega dvojca Trkaj 
& Nipke, ki se bo ob Okusih 
Radol'ce začel ob 18.30. 
Če bo deževalo, bo priredi
tev v dvorani Srednje go
stinske in turistične šole 
Radovljica. 

Danes odprtje 
nove knjižnice
Danes bodo iz stare knjižnice na Vurnikov trg 
prenesli še zadnjo knjigo in nato slovesno odprli 
vrata nove radovljiške knjižnice.

416. stran

Nadškof 
blagoslovil 
obnovljeno cerkev
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je 
blagoslovil obnovljeno župnijsko 
cerkev svetega Petra v Radovljici. Na 
predvečer prazničnega dne tudi prvi 
koncert z obnovljenimi orglami.

stran 2

Živahno v 
čebelarskem 
centru
Približuje se dvajseti maj, 
dan, ki ga bomo letos 
prvič obeležili kot 
svetovni dan čebel.
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OBČINSKE NOVICE

Mladi v parlamentu
V veliki sejni dvorani Občine 
Radovljica je tokrat zasedal 
občinski otroški parlament, 
ki so se ga udeležili predstav
niki štirih radovljiških osnov
nih šol.
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KRAJEVNE NOVICE

Mlaj v Poljčah
Tradicija postavljanja mlaja 
je v Poljčah še živa; prvič so 
ga postavili pred več kot pol 
stoletja.
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OBLETNICE

Jubilej Turističnega 
društva Brezje
V teh dneh mineva šestdeset 
let, odkar so na Brezjah usta
novili turistično društvo. 

stran 7

KULTURA

Mladi glasbeniki 
so tekmovali
V radovljiški glasbeni šoli so 
gostili državno tekmovanje 
mladih glasbenikov iz vse 
Slovenije.

stran 11
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo v 
rubriki Aktualni razpisi in objave 26. 4. 2018 objavljen:

Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične sakral-
ne kulturne dediščine na območju občine Radovljica v 
letu 2018

Rok za oddajo vlog je 30. 5. 2018. 
Dodatne informacije: Tanja Pogačnik, tel. št.: 04 537 23 32, 
e-naslov: tanja.pogacnik@radovljica.si

Razpisna dokumentacija je na voljo pri objavi razpisa na sple-
tnih straneh in v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska 
cesta 19, 4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica

Marjana Ahačič

To pomlad so v Radovljici 
zaključili temeljito prenovo 
župnijske cerkve svetega 
Petra in obnovo v nedeljo, 
15. aprila, tudi uradno zak-
ljučili s slovesnostjo, na 
kateri je cerkev in obnovlje-
ne orgle blagoslovil nadškof 
Stanislav Zore.

"Radovljiška župnijska cer-
kev svetega Petra je bila sko-
raj tri desetletja v različnih 
gradbenih fazah, sanacijah, 
renovacijah in obnovah. 
Letos smo zaključili še zad-
nji del teh procesov. Cerkev 
je statično sanirana, prenov-
ljena, na koru stojijo restav-
rirane Goršičeve orgle, z 
razstave v Narodni galeriji 
se je vrnil prenovljen Vurni-
kov tabernakelj, v cerkvi je 
bilo odkritih veliko zgodo-
vinskih pomnikov ... Na ta 
slovesen dogodek bo spomi-

njal kronogram, ki je postav-
ljen pod korom in ga je obli-
koval upokojeni mariborski 
pomožni škof dr. Jožef 
Smej," je povedal radovljiški 
župnik in dekan Andrej 
Župan.
Zadnji, najzahtevnejši sklop 
obnove so začeli pred dvema 
letoma, ko so novonastale 
razpoke na stebrih nakazale, 

da je ogrožena stabilnost 
kora in pročelnega zidu. 
Tako proces propadanja 
kamnitih stebrov, ki so pod-
pirali kor, posedanje temel-
jev sta se dogajala že več 
desetletij, vendar so bile 
jeseni 2015 poškodbe tako 
velike, da razpok ni bilo več 
varno samo zakrpati in 
pobeliti, pojasnjuje župnik 
Župan. "Zato smo pristopili 
k celoviti sanaciji, ki naj bi 
trajnostno rešila problem 
statične stabilnosti tega dela 
cerkve. Vedeli smo, da smo 

sami nemočni, da cerkev 
rešimo pred podiranjem, 
zato smo začeli z akcijo zbi-
ranja sredstev za obnovo 
kulturnega spomenika drža-
vnega pomena, saj je cerkev 
sv. Petra biser gotike na Slo-
venskem." Cerkev je bila 
statično obnovljena jeseni 
2016, lani poleti so jo tudi 
celovito prebelili. 
Ob zaključku prenove so 
izdali tudi priložnostni 
zbornik s članki dr. Nike 
Leben, mag. Vlada Frasa, 
Braneta Koširja in Simona 
Resmana. "Cerkev sv. Petra 
ni le verski objekt, svoja vra-

ta odpira za kulturne prire-
ditve, hkrati pa je tudi turis-
tična znamenitost. Obnov-
ljena cerkev bo kot pomem-
ben spomenik na Linharto-
vem trgu k obisku in obču-
dovanju njene izjemnosti 
zagotovo privabila še več 
turistov, z župnijskim dvor-
cem, taverno in kapelo sv. 
Edith Stein pa še obogatila 
kulturno dediščino starega 
mestnega jedra Radovljica," 
je v svojem nagovoru v zbor-
niku poudaril župan Ciril 
Globočnik. 
Na slovesnosti so podelili 
tudi odličja in priznanja Žup-
nije Radovljica vsem, ki so v 
preteklih letih pripomogli k 
temeljiti obnovi. Priznanja 
prvega reda so prejeli: župan 
Ciril Globočnik, Silvester 
Gabršček, dr. Nika Leben, 
Rajko Bizjak, Avgust Men-
cinger, Rezka Šubic Pleničar 
in posthumno Lado Eržen. 
Na predvečer slovesnega 
blagoslova so v obnovljeni 
cerkvi pripravili še koncert z 
naslovom Novim radovljiš-
kim orglam v pozdrav, na 
katerih so nastopili cerkveni 
mešani pevski zbor župnije 
Šenčur Vse za Jurja in pro-
jektni zbor pod vodstvom 
Eve Čeh, pianist in organist 
Lovro Frelih, saksofonistka 
Urša Uršič in organist Matic 
Podobnik.

Nadškof Zore blagoslovil 
obnovljeno cerkev
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je blagoslovil obnovljeno župnijsko cerkev svetega Petra v 
Radovljici. Na predvečer prazničnega dne tudi prvi koncert z obnovljenimi orglami.

Obnovljeno cerkev je blagoslovil nadškof Stanislav Zore. 

Z razstave v Narodni galeriji se je v domačo cerkev vrnil 
tudi prenovljen Vurnikov tabernakelj. / Foto: Primož Pičulin

Na predvečer slovesnosti je bil v cerkvi tudi koncert Novim 
orglam v pozdrav, na katerem je nastopil organist Lovro 
Frelih; na fotografiji z radovljiškim župnikom Andrejem 
Županom. / Foto: Gorazd Kavčič

Pevci pod vodstvom Eve Čeh na koru, ki je bil zaradi propadanja podpornih stebrov povod 
za dokončno sanacijo, zdaj pa je, tako kot orgle, popolnoma prenovljen. / Foto: Gorazd Kavčič

"Cerkev je statično sanirana, prenovljena, na 
koru stojijo restavrirane Goršičeve orgle, z 
razstave v Narodni galeriji se je vrnil prenovljen 
Vurnikov tabernakelj, v cerkvi je bilo odkritih 
veliko zgodovinskih pomnikov." Fo
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Za nedeljo, 3. junija 2018, so 
razpisane volitve v Državni 
zbor Republike Slovenije.
Uredništvo Deželnih novic bo 
v času volilne kampanje samo-
stojno odločalo o objavah z 
volilno vsebino, v presoji ured-
ništva oziroma odgovorne ure-
dnice bo izbor tem, sogovorni-
kov, selekcija dogodkov, upoš-
tevano bo pravilo informativ-
ne pomembnosti. Spoštovali 
bomo določila o volilni kam-
panji, ker so Deželne novice 
lokalni časopis za občino 
Radovljica, bomo predstavljali 
kandidatne liste oziroma kan-
didate z območja občine 
Radovljica. 
V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali strankarskih 
sporočil za javnost, nenaroče-
nih prispevkov in pisem bral-
cev, za katere bomo presodili, 
da vsebujejo predvolilna sporo-
čila oziroma navijajo za to ali 
ono politično stranko, listo ali 
kandidata. Zavrnili bomo 

objave vsem, ki bodo popravke 
poskušali izrabiti za volilno 
kampanjo. V času volilne 
kampanje ne bomo objavljali 
svetniških mnenj. 
Organizatorjem volilne kam-
panje bomo v skladu z veljav-
nim cenikom zagotovili enake 
pogoje za objavljanje volilnih 
propagandnih sporočil. Vsa 
plačana obvestila, propagan-
dna sporočila ter predstavitve-
ni članki in pogovori bodo v 
časopisu posebej označeni in 
razpoznavni kot propagan-
dno volilno sporočilo. Volilna 
propagandna sporočila bodo v 
primeru prevelikega števila 
naročil na prvi in zadnji stra-
ni časopisa objavljena največ v 
velikosti ene osmine strani, 
spoštovali bomo vrstni red 
naročil.
V času volilne kampanje bo 
izšla ena številka Deželnih 
novic, in sicer 18. maja.

Marjana Ahačič,  
odgovorna urednica

Deželne novice  
pred volitvami

Občina Radovljica in Lions klub Bled sta sredi meseca v 
Galeriji Avla Občine Radovljica pripravila odprtje tradicional-
ne razstave plakata miru z naslovom Bodočnost miru. Do 21. 
maja so tako na ogled plakati miru, ki so jih ustvarili učenci 
osnovnih šol dr. Josipa Plemlja Bled, Gorje, F. S. Finžgarja 
Lesce, Staneta Žagarja Lipnica in Antona Janše Radovljica.

Plakat miru v Galeriji Avla
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Na podlagi 12., 13. in 14. člena Odloka o priznanjih Občine 
Radovljica (DN UO, št. 3/00 in 99/08) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Radovljica objavlja 

Razpis za podelitev priznanj  
Občine Radovljica v letu 2018

VELIKA PLAKETA
je najvišje priznanje, ki se podeljuje posameznikom, podjet-
jem, organizacijam in skupnostim ter društvom za izjemne 
uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi 
so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, posa-
meznikom za življenjsko delo oziroma ob visokih jubilejih. 

PLAKETE OBČINE RADOVLJICA
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za dolgoletno izredno uspešno delo  
na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v 
občini, ki je prispevalo k napredku in ugledu občine, za enkra-
tne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in 
dela ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri 
reševanju življenj ali preprečevanju škode na premoženju.

PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA
se podeljujejo posameznikom, kulturnim skupinam in orga-
nizacijam za izredne dosežke pri spodbujanju, organiziranju 
in širjenju kulturne dejavnosti med prebivalstvom, v organi-
zacijah, v občini in v širšem družbenem prostoru, za posebne 
uspehe pri kulturni in umetniški vzgoji mladine, za dolgolet-
no uspešno in ustvarjalno delo na kulturnem in umetniškem 
področju ter za izredne uspehe na področju vzgoje in izobra-
ževanja, dosežene z delom v vzgojno-izobraževalnih in dru-
gih organizacijah, z organiziranjem vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, s strokovnimi in raziskovalnimi deli in pri obliko-
vanju učnih  sredstev. 

Pečati Občine Radovljica
se podeljujejo fizičnim ali pravnim osebam za večletno uspe-
šno delo, napredek in razvoj ter uveljavitev občine na podro-
čju političnega, upravnega dela, mednarodnih odnosov, 
gospodarskih dejavnosti in zavodov. Lahko se podelijo tudi 
osebam, ki niso občani občine Radovljica, in tujcem, če so s 
svojim dejanjem ali ravnanjem v širši javnosti ali mednarodno 
dosegli trajno korist za občino Radovljica. 

Medalje Občine Radovljica
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in 
skupnostim za večletno uspešno in vidno delo na področju 
gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti, za izredna 
posamezna družbeno koristna dela ali delovne in druge veli-
ke uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju. Lahko se 
podelijo vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim javnim 
delavcem, ki obiščejo občino.

O podelitvi plaket odloča Občinski svet Občine Radovljica, o 
drugih priznanjih občine pa župan in Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

Pisno utemeljene predloge za podelitev priznanj Občine 
Radovljica lahko vložijo občani, skupine občanov, stranke, kra-
jevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti.

Predlogi za podelitev priznanj z življenjepisom posameznika 
ali pravne osebe in obrazložitvijo morajo biti posredovani 
najkasneje do četrtka, 31. 5. 2018, na naslov: Občina 
Radov ljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, ali na elek-
tronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si ali monika.
sluga@radovljica.si s pripisom "PRIZNANJA OBČINE 
RADOV LJICA 2018". 

Predlagatelji morajo kandidate, ki jih predlagajo za prizna-
nja, o tem predhodno seznaniti. 

Številka: 094-1/2018
Datum: 19. 4. 2018
  Miran Rems l.r.
  Predsednik Komisije za mandatna  
  vprašanja, volitve in imenovanja

Maša Likosar

Otroški parlament, ki ga pri-
pravlja Zveza prijateljev 
mladine, sestavljajo pred-
stavniki šolskih skupnosti 
osnovnih šol Staneta Žagar-
ja Lipnica, Antona Janše 
Radovljica, A. T. Linharta 
Radovljica in F. S. Finžgarja 
Lesce. Letos so učenci raz-
pravljali o temi Šolstvo in 
šolski sistem. Predstavili so 
svoja mnenja, razmišljanja, 
pobude o izobraževanju, 
običajnem šolskem dnevu 
pri nas in v tujini, rezultatih 
različnih tekmovanj, slovni-
ci, črkah, šolskih predmetih, 
vključenosti vere v šole. 
Predstavili svoja stališča o 
kriterijih za ocenjevanje, 
smiselnosti nacionalnega 
preverjanja znanja, ustrez-
nosti obsega učnih načrtov, 
urnika, domačih nalog, pro-
stega časa in počitnic, upo-
rabi elektronskih naprav pri 
pouku, motiviranosti učen-
cev, šolski prehrani, kakovo-
sti opremljenosti šol, ustrez-
nosti šolskih poti, reševanju 
vzgojne problematike … 
Učenci vseh šol so se strin-
jali, da so njihove ugotovitve 
podobne. 
Učenci so med šolskim 
letom izvajali različne dejav-

nosti v zvezi z letošnjo temo 
parlamenta. Izvedli so lite-
rarni in likovni natečaj, anke-
tirali učence o šolstvu ter 
prebirali mladinsko literatu-
ro z obravnavano vsebino. 
Parlament je vodil predsed-
nik šolske skupnosti Luka 
Cenček. Pravi, da mladim 
parlament pomeni možnost 
uveljavljanja na višjih podro-
čjih, lahko podajo predloge 
in ideje, ki so v pomoč odgo-
vornim osebam. Opozoril je 
tudi na letošnjo poslanico ob 
tednu otroka z naslovom 
Povabimo sonce v šolo, ki jo 

je napisal mladinski pisatelj 
Primož Suhodolčan. Primož 
je poudaril pomembnost 
veselja do znanja, ker je to 
edini zaklad, ki ga nam ne 
more nihče vzeti, pridobivati 
bi ga morali tudi v igri. 
Otroški parlament je s svo-
jim obiskom počastil tudi 
župan Ciril Globočnik, ki 
pravi: "Zelo pomembno je, 
da otroke odprto sprejme-
mo v občinsko hišo in jim 
pokažemo, kako delujemo 
na našem nivoju, kako 
odločamo o pomembnih 
dokumentih v veliki sejni 

dvorani. Otroci morajo raz-
mišljati o šolskem sistemu 
in se zavedati, da imamo 
odlično šolstvo, predvsem 
pa, da je izobrazba temelj 
življenja."
V tem šolskem letu se sicer 
uvajajo tudi spremembe v 
delu otroških parlamentov, 
ključna bo debata v akciji, 
vsebine v procesu, poleg 
tega pa bo ena tema poteka-
la dve leti, kar pomeni, da v 
tem letu oblikujejo predloge 
za spremembe, drugo leto 
pa te predloge uresničujejo 
v praksi.

Mladi v parlamentu
V veliki sejni dvorani Občine Radovljica je tokrat že osemindvajsetič zasedal občinski otroški 
parlament, ki so se ga udeležili predstavniki štirih radovljiških osnovnih šol.

Veliko sejno sobo Občine Radovljica so tokrat zasedli člani otroškega parlamenta, 
predstavniki štirih osnovnih šol, ki delujejo na območju občine. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Radovljica – Letošnja regij-
ska prireditev ob dnevu Civil-
ne zaščite (CZ) je v začetku 
marca potekala v Radovljiški 
graščini. Na prireditvi, ki so 
jo popestrili učenci glasbene 
šole, so se tradicionalno 
poklonili vsem pripadnikom 
enot v sistemu zaščite in 
reševanja pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, še pose-
bej pa 38 letošnjim prejem-
nikom priznanj CZ, ki so jim 
podelili tri plakete, sedem 
zlatih znakov CZ, dvanajst 
srebrnih in šestnajst bronas-
tih. Plaketo je prejel tudi 
gasilec Ciril Tomše (podelili 
so mu jo sicer na državni slo-
vesnosti na Brdu pri Kranju), 
zlati znak je ob 120-letnici 
delovanja prejelo Prostovolj-
no gasilsko društvo Mošnje, 
med prejemniki srebrnega 
znaka pa sta bila tudi načel-
nik postaje Gorske reševalne 
službe Radovljica Toni Smo-
lej in gorski reševalec Domi-
nik Skumavec.
Ciril Tomše je plaketo CZ 
prejel predvsem zaradi 
minulega dela v gasilstvu in 
na Inšpektoratu RS za vars-

tvo pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami. V gasilstvu je 
aktiven že več kot štirideset 
let, opravil pa je usposablja-
nja za različne specialnosti 
in pridobitev čina vse do 
visokega gasilskega častnika 
2. stopnje. Aktivno je deloval 
tako v PGD Radovljica kot 
tudi v Industrijskem gasil-
skem društvu Sava Kranj. 
Velik pečat je pustil predv-
sem na področju izobraževa-

nja in preventive, tako je od 
leta 2003 predsednik komi-
sije za izobraževanje pri 
Gasilski zvezi Radovljica in 
od leta 2013 predsednik 
komisije za preventivo pri 
GZ Gorenjske, v letih 2008–
2013 pa je bil član komisije 
za preventivo pri Gasilski 
zvezi Slovenije. 
Navzoče je poleg predstavni-
ka Uprave RS za zaščito in 
reševanje Stanislava Lotriča 

nagovoril tudi radovljiški 
župan Ciril Globočnik in 
poudaril, da se v občini 
Radovljica dobro zavedajo 
pomena varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, 
ki ga zato sistemsko, finanč-
no in organizacijsko podpi-
rajo. "Vsako leto za področje 
zaščite in reševanja ter gasil-
stva namenjamo tristo tisoč 
evrov, od česar je pomem-
ben del namenjen tudi inve-
sticijam, saj redno zagotav-
ljamo sredstva za izvajanje 
programa nakupa gasilskih 
vozil in opreme, sofinancira-
mo tudi opremljanje in delo-
vanje vseh preostalih enot, 
vključenih v sistem zaščite 
in reševanja," je povedal. 
Pohvalil je tudi delovanje 
Območnega združenja Rde-
čega križa Radovljica, s kate-
rim so skupaj pred dvema 
letoma začeli s projektom 
Oživimo srce, katerega cilj je 
povečanje možnosti prežive-
tja ob srčnem zastoju. Konec 
lanskega leta je bilo tako v 
občini že 78 prvih posredo-
valcev z licenco, usposoblje-
nih 532 laikov in namešče-
nih 25 javno dostopnih avto-
matskih defibrilatorjev.

Priznanja reševalcem
Med letošnjimi prejemniki priznanj Civilne zaščite so tudi štirje Radovljičani. Plaketo je za predano 
delo v gasilstvu in na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prejel tudi Ciril Tomše.

Ciril Tomše, prejemnik plakete Civilne zaščite, je še vedno 
zelo aktiven na področju gasilske preventive. / Foto: Tina Dokl

Ob stoletnici visokošolskega študija arhitekture na Sloven-
skem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurni-
ka, Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajev-
na skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo 
in arhitekturo Univerze v Mariboru ustanavljajo Vurnikovo 
študentsko nagrado za perspektivnega študenta arhitekture 
ali urbanizma. Nagrada je častna in finančna in namenjena 
študijskemu potovanju. Dobitnik nagrade bo v okviru nasle-
dnjih Vurnikovih dni pripravil predavanje z vtisi s potovanja. 
Razpis je objavljen na spletni strani Občine Radovljica.

Razpis za Vurnikovo študentsko nagrado
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Občinske novice

Na decembrski seji občinskega 
sveta je svetnik Simon Res-
man županu in direktorici 
knjižnice predlagal, da prouči-
ta možnost, da bi zaradi 
nižjih stroškov kar meščani 
sami preselili knjižnico v novo 
stavbo. Knjižničarji so se s tem 
strinjali in organizirali so 
»udarniško« za preselitev 
knjižnice. Odziv je bil izreden 
in lepo je bilo gledati, kako šte-
vilni meščani od šolarjev, last-
nikov kombijev do upokojen-
cev vozijo, prenašajo in zlaga-
jo knjige na police. Organiza-
cija je bila odlična in vse česti-
tke organizatorjem.
Prav gotovo so bili stroški 
selitve zaradi te akcije manj-
ši. Ko pa sem opazoval šolar-
je, ki so v šolskih torbah nav-
dušeno prenašali knjige, kako 
so mlajši močnejši prenašali 
težke škatle, polne knjig, 
kako so pri malicah zadovolj-
no komentirali to selitev in 
kako so nekatere gospodinje 
prinašale sladice, ki so jih 
spekle doma za udeležence te 
akcije, sem spoznal, da je 
poleg manjših stroškov ta 
akcija predvsem povezala 
radovljiške občane in jih pre-
pričala, da je knjižnica pred-
vsem njihova. Če so pred tem 
nekateri govorili, da je knjiž-
nica predraga, prevelika in 
ne vem kaj vse, da ji še manj-
ka, so bili sedaj vsi, ki so 
sodelovali v tej akciji, pa tudi 
mimoidoči navdušeni nad 
tolikim številom prostovoljcev 
in lepo novo knjižnico. Spre-
jeli so jo za svojo, za prostor, 
kjer se bodo srečevali in bo, 
kot je dejala direktorica knji-
žnice, »dnevna soba našega 
mesta«. Tudi sam bom z 
veseljem prihajal v knjižnico; 
z ženo bova popila kavico, 
prebrala dnevne časopise, 
včasih pa posegla po kakšni 
bolj »resni« literaturi, ki jo 
bova prebirala v ležalniku na 
terasi. Pa še s kakšnim znan-
cem svojih let bova izmenjala 
nekaj stavkov o zdravju ali 
bolezni v naših letih.

Avgust Mencinger   

Preselili smo 
knjižnico 

Za obnovo občinske ceste skozi 
Zapuže in Novo vas je občina 
pred petimi leti sprejela začet-
ni investicijski dokument 
(OPPN) za njeno prenovo od 
Radovljice do Begunj. Tako je 
bila dana zelena luč novemu 
profilu ceste, ki si jo zaslužimo 
v turistično obetavni občini. 
Sedanji, brez pločnikov in 
kolesarskih steza, je pregrenak 
za vasi, ki obkrožajo sladko 
Radovljico. Lanska nenadna 
preplastitev od križišča s 
Cesarsko cesto do odcepa za 
Poljče ne sme biti model pre-
nove. To ni skladno z načrti 
(isti OPPN). Brez kolesarske 
steze in pločnika skozi naselja 
ne sme več biti izvedena nobe-
na cesta iz centra.
Od javne razprave, razgrnit-
ve, pripomb in obravnave v 
občinskem svetu za prenove 
tudi ceste med Zapužami in 
Novo vasjo in letošnjimi prvi-
mi pomladnimi dnevi sta dve 
novosti. Prva je "cestna grbi-
na" s ponovitvijo pred Novo 
vasjo, česar smo se navadili. 
Takšni ukrepi povečujejo var-
nost z nižanjem hitrosti, niso 
pa ne dolgoročna ne planira-
na rešitev. Druga novost je 
izginjanje cestnega telesa. 
Odžira ga potok Zgoša, ki se 
med vasema približa cesti. 
Pred petimi leti so bili štirje 
obcestni kamni še trdno v 
bankini na vrhu brežine. 
Sedaj so sredi brežine le še tri-
je, gravitacija jih vleče proti 
strugi, četrti pa zna biti zasut 
na njenem dnu. Na razdalji 
sedemdeset metrov Zgoša 
intenzivno spodjeda cestno 
telo. To se vidi na nasprotni 
strani ceste, kjer vedno širši 
pas travnika postaja banki-
na, ki jo vzdrževalci vztrajno 
nasipajo. Pišem za to, ker se 
izginjanje ceste in nevarnost, 
da kdo zleti v potok, dogaja 
na "meji" med KS Begunje in 
KS Radovljica. To pa je niko-
garšnja cona. Niti občinska, 
bi lahko zaključil.
Načrtnost in javnost dela na 
prometnicah nasploh nista 
vrlini naše občine. Zato bi ne 
bil presenečen, če po petih letih 
občina še nima izvedbenih 
načrtov niti za del prometnice, 
ki izginja. Bo brežina spodne-
sla in voda zagrnila še preos-
tale tri obcestne kamne? 
Upam, da ne, saj je leto 2018 
župan proglasil za "cestno", 

Ko izginejo 
obcestni kamni

Krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB Bled in Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB Radovljica v četrtek, 26. apri-
la, ob 18. uri v Festivalni dvorani na Bledu pripravljata pro-
slavo ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju. Ob 70. 
obletnici ustanovitve Zveze borcev za vrednote NOB Slove-
nije pa Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica orga-
nizira samostojni koncert Partizanskega pevskega zbora iz 
Ljubljane. Koncert bo v ponedeljek, 30. aprila, ob 19. uri v 
Linhartovi dvorani v Radovljici. V petek, 4. maja, pa bodo ob 
16. uri pred spomenikom talcev v graščinskem vrtu v Begu-
njah pripravili spominsko slovesnost v spomin osvoboditve 
zapornikov iz begunjskih zaporov.

Slovesnosti borcev ob prazniku

Prejeli smo
predvolilno, s črnim asfaltom, 
kjer se bo le dalo. Pa ne gre za 
državne ceste, ki jih DRSC 
sama popravlja, kot pod Lan-
covim. Za občinske in med-
krajevne gre, g. župan.

Janez Urbanc,  
Begunje na Gorenjskem

Marjana Ahačič

Naj se pripravljajo tudi v 
Čebelarskem centru Lesce, 
kjer so v zadnjih tednih 
organizirali številne delavni-
ce, predavanja in druge akti-
vnosti; tako je na primer 
prejšnji teden Logatčanka 
Maja Nagode prek zgodbe 
svoje družine predstavila 
dom brez odpadkov. V času 
vse bolj intenzivne potrošnje 
je namreč Nagodetovim s 
spremembo nakupnih 
navad uspelo količino odpad-
kov zmanjšati za kar devet-
deset odstotkov in hkrati 
dvigniti kvaliteto hrane, čis-
til in kozmetike, ne da bi za 
to porabili več denarja kot 
prej. Maja Nagode je poveda-

la svojo zgodbo in udeležen-
cem predavanja dala nekaj 
praktičnih nasvetov, kako 
lahko vsak posameznik 
naredi prve korake v smeri 
učinkovitega zmanjševanja 
količine odpadkov v gospo-
dinjstvu. "Ločevanje je osno-
va, recikliranje zadnja faza, 
najboljši odpadek pa je tisti, 
ki ga ni," je poudarila preda-
vateljica in poslušalcem 

položila na srce, naj vedno 
dobro premislijo, preden se 
odpravijo po nakupih, kupi-
jo le tisto, kar zares potrebu-
jejo, uporabljajo svojo emba-
lažo in okolju neškodljive 
izdelke. "Kar naredimo za 
okolje, pravzaprav naredimo 
zase," je poudarila. 
Aktivnosti bodo v Čebelar-
skem centru organizirali vso 
pomlad. Tako že ta konec 
tedna pripravljajo brezplač-
ne ustvarjalne delavnice za 
otroke in odrasle z naslo-
vom Kranjska sivka v moza-
iku. Delavnica za otroke bo 
27. in 28. aprila, za odrasle 
pa 14., 15. in 18. maja. Vodila 
jih bo mojstrica izdelovanja 
mozaikov Urška Ambrožič 
Potočnik.

V torek, 8. maja, v Čebelar-
skem centru Lesce priprav-
ljajo predavanje o biodina-
mičnem čebelarjenju. Svoje 
delo in izkušnje s sonarav-
nim načinom čebelarjenja 
bosta predstavila Tadej 
Udovč, dolgoletni čebelar, 
ki se je izpopolnjeval pri 
čebelarskem mojstru Gün-
terju Friedmannu v Nemči-
ji, in Marko Kek, prav tako 

čebelar in podpredsednik 
Biodinamičnega društva 
Ajda Vrzdenec. V maju 
bodo pripravili tudi delavni-
co z dr. Sabino Šegula v 
okviru serije predavanj in 
delavnic Oblikovanje medo-
vitega vrta. 
Čebelarski center v Lescah 
sicer deluje že dobrih pet 
let, njegova vrata pa so ves 
čas odprta tako čebelarjem 
kot vsem drugim obiskoval-
cem, ki jih zanimajo čebele 
in z njimi povezane dejav-
nosti, narava, zdravo življe-
nje in sprostitev. V centru že 
vse od odprtja deluje trgovi-
na s čebelarsko opremo ter 
slovenskimi čebeljimi pri-
delki in izdelki. V kletni eta-
ži je nasproti satnišnice 
zaživel salon Apinega. V 

njem Sandra Rebek Gašper-
šič, kozmetičarka, maserka 
in apiterapevtka, z uporabo 
čebeljih pridelkov pomaga 
ljudem z najrazličnejšimi 
težavami ter svetuje in 
usmerja k drugim strokov-
njakom apiterapevtom. Vse 
bolj priljubljena, posebej 
med domačini, je tudi kavar-
na Panj, ki deluje v sklopu 
centra. Kot pravi Špela 
Kalan Razinger, ki je lani 
prevzela vodenje Čebelar-
skega centra, bi si želeli, da 
bi predvsem domačini bolj 
pogumno stopili v hišo, ki 
na široko odpira vrata vsem, 
ne le čebelarjem. "Pri nas se 
ves čas kaj dogaja, sicer pa je 
prijetno tudi, če pridete 
samo na kavo ali čaj," prijaz-
no vabi.

V čebelarskem centru 
je že živahno
Približuje se dvajseti maj, dan, ki ga bomo letos prvič obeležili kot svetovni dan čebel.

Špela Kalan Razinger, upravnica čebelarskega centra  
v Lescah / Foto: Tina Dokl

Ta konec tedna pripravljajo brezplačne 
ustvarjalne delavnice za otroke z naslovom 
Kranjska sivka v mozaiku, podobna, tridnevna 
delavnica za odrasle bo sredi maja. Vodila jih bo 
mojstrica izdelovanja mozaikov Urška Ambrožič 
Potočnik.

Ivanka Korošec

Mira Stušek je na začetku 
povedala nekaj besed o druš-
tvu Hospic in njegovemu 
poslanstvu, da prisluhe fizi-
čnim, psihosocialnim in 
duhovnim potrebam umira-
jočih bolnikov in njihovih 
svojcev. Navzoče je pozdra-
vila tudi direktorica knjižni-
ce A. T. Linharta Božena 
Kolman Finžgar. Dejala je, 
da v trenutkih stiske ob 
bolezni lahko poiščemo 
informacije tudi v knjigah, 
saj morajo svojci bolnikov 
živeti in preživeti težke tre-
nutke. Na katerokoli temo 
ali bolezen lahko v knjižnici 
najdemo gradivo; obstaja 

medknjižnična izposoja, 
tako se ustrezne knjige lah-
ko dobe tudi iz knjižnic 
medicinske fakultete, fakul-
tete za sociologijo ipd. Taki 
pogovori so še kako pomem-
bni, saj se je včasih lažje 
pogovarjati, če se to dogaja 
literarnemu junaku kot pa 
nam osebno. 
Knjižničarka Ana Katarina 
Prešeren je predstavila vse-
bino knjige Poseben dan, 
Svoje dolgoletne bogate 
izkušnje, povezane s temo 
bolezni in umiranja, pa je 
podala gostja večera dr. Maj-
da Medvešček. Množica 
otrok in novorojenčkov je 
šla skozi roke te izjemne, 
zdaj že upokojene otroške 

zdravnice. Nanizala je nekaj 
dejstev o neozdravljivi 
genetski bolezni, za katero v 
knjigi umira že druga dekli-
ca v družini. Ob doživljanju 
te družine in soočanju z 
neozdravljivo bolnim otro-
kom in njegovo prihodnos-
tjo je podala svoja razmišlja-
nja, ki temeljijo na njenih 
dolgoletnih zdravniških 
izkušnjah. V knjigi sta se 

starša spopadla z nepoprav-
ljivo usodo, pripravila otro-
ke na proces umiranja in na 
smrt, znala pa sta si vzeti 
čas tudi zase, da sta lahko 
ohranila zakon in družinsko 
skupnost. Dr. Medveščkova 
je zaključila z mislijo: »Nih-
če ne more izbirati življenj-
skih preizkušenj, lahko pa 
izberemo način, kako jih 
bomo preživeli.« 

Poseben dan
Gorenjski odbor društva Hospic je sredi marca 
skupaj s knjižničarkami iz knjižnice v Lescah 
organiziral pogovor o knjigi Anne-Douphine 
Juilland Poseben dan.
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poslanec Državnega zbora RS
mag. Branko Grims.

predsednik Občiskega odbora 
Slovenske demokratske stranke 

Radovljica in kandidat za poslanca 
v DZ RS g. Mark Toplak in

Pogovorni večer bo v
četrtek, 10. maja 2018, ob 18. uri 
v Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah, Rožna dolina 50a.

Na pogovoru, ki ga bo vodil mag. Andrej Potočnik bosta sodelovala:
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Ivanka Korošec

"Ob naročilu so se mi po 
začetnem veselju začela 
porajati vprašanja, kako stla-
čiti vse znamenitosti na veli-
kost razglednice. Kakšna naj 
bo perspektiva in zorni kot, 
kako bom vpletla še Kara-
vanke, kako naj poudarim 
znamenitosti, da ne bo vse 
skupaj drobceno in nerazu-
mljivo?" je povedala Irena 
Kolar o nastajanju ilustracij. 
Na spletu je poiskala različ-
ne letalske posnetke Radov-
ljice, pregledala vse mogoče 
fotografije in tako se ji je 
izoblikoval načrt za razgled-
nico. "Otroci v balonu letijo 
nad radovljiškim starim 
mestnim jedrom in kažejo 

na znamenitosti kraja in 
okolice. Z zanimanjem gle-
dajo rafting na Savi, mestno 
jedro in Čebelarski muzej, v 
daljavi baziliko na Brezjah 
in Slovensko peč v Kropi ter 
Begunje in grad Kamen. V 
daljavi se vidijo Karavanke, 
še posebej Begunjščica. 
Med risanjem radovljiškega 
mestnega jedra me je zaba-
vala misel, da vsak dan 
hodim po njem. Radovljiška 
graščina je s svojim čebelar-
skim muzejem in glasbeno 
šolo v njej res kot en velik 
čebelnjak. Polno pridnih 

čebelic, tistih pravih in sim-
boličnih. Rojstna hiša Anto-
na Tomaža Linharta bi bila 
na razglednici precej neo-
pazna, zato sem radovljiške-
mu dramatiku v čast narisa-
la baročno zvit list papirja z 
njegovim imenom in pere-
som. Spomenik Josipine 
Hočevar sem lahko le bežno 
nakazala. Arhitektura bazili-
ke Marije Pomagaj na Brez-
jah me je med risanjem 
prav prevzela. Grad Kamen, 
graščina Katzenstein in 
glasba bratov Avsenik se 
ponašajo s pestro zgodovino 
in izjemnostjo. Športni duh 
občine gotovo predstavlja 
leško športno letališče. Soto-
čje Save Dolinke in Save 
Bohinjke, rafting na Savi in 

kamp Šobec poudarjajo 
lepoto naravnih znamenito-
sti. Slovenska peč v Kropi je 
najstarejša tovrstna talilna 
peč v Evropi. Vrhovi Kara-
vank ljubiteljem gorništva 
ponujajo široke razglede vse 
do ljubljanske kotline, Šta-
jerske in Avstrije. Rada sem 
risala domači kraj, kjer poz-
nam skoraj vsak kotiček, lju-
di, hiše, naravo in zgodbe, ki 
jih piše življenje ... Lepe 
pozdrave iz Radol'ce in nje-
ne okol'ce!" 
Razglednica je na voljo v 
TIC Radovljica.

Pozdrav iz Radovljice
Turizem Radovljica je pred kratkim izdal 
razglednico, na kateri so predstavljene 
znamenitosti naše občine. Ilustracijo so naročili 
pri domačinki Ireni Kolar.

Peter Kolman

V centru Poljč je bilo tudi 
letos moč opazovati postav-
ljanje mlaja, ki obeležuje 
prihajajoče prvomajske pra-
znike. V to gorenjsko vasico 
je običaj prenesel Ivan Fer-
kolj, ki se je leta 1960 pre-
selil s Štajerskega v Poljče. 
Kot pravi, so tam ob zadru-
žnem domu vedno postav-
ljali mlaj in leto kasneje je 
na njegovo pobudo prvič 
stal ob takratnem Šturmo-
vem hotelu. Zagotovo je bil 
višji od trideset metrov, še 
pravi. Iz državne "gmajne" 
ga je odkazal takratni držav-
ni logar v Begunjah Joža 
Medja. Posek drevesa pa so 
opravili ročno, brez motor-
ne žage, z žago amerikanko 

– in ga v vas pripeljali s 
pomočjo treh prikolic.
Postaviti tridesetmetrsko 
drevo pokonci tudi ni bilo 
enostavno. Zato so poprosili 
delavce iz Hrvaške, ki so 
takrat delali na posestvu na 
Blatih. Po naročilu tedanje 
kmetijske šole so izsuševali 
zemljišče, da bi bilo primer-
no za kmetijsko rabo. Tako 
so delavci pomagali dvigniti 
mogočno smreko na roke, s 
pomočjo dolgih rant in 
verig, da se je usedlo v na 
roke izkopano luknjo v zem-
lji. Po navadi sta bila zadol-
žena za izkop luknje Miha 
Barič in Peter Kamnikar, pri 
poseku smreke pa so največ-
krat sodelovali Ivo Domislič 
- Mulejev, Alojz Holc, Ivan 
Ferkolj, Ivan Širovnik, Slav-

ko Ferjan - Matučev in Niko 
Legat. Prav Matučeva kmeti-
ja je bila tista, ki je prevzela 
postavitev mlaja pred leti. 
Kot so še povedali sogovor-
niki, je bilo nekoč na praz-
nik kmetom prepovedano 
delati na polju in so tako 
imeli čas, da so postavili 
mlaj, zraven pa je običajno 
zagorel tudi kres, ki je 
pomenil druženje in veselje 
vaščanom. Kar nekaj zgodb 
je povezanih z običajem, 
med drugim tudi o nesreč-
nem skoku čez kres, ko 
enemu od pogumnih mož 
ni uspelo preskočiti ognja 
in je skočil v goreči kres z 
odsluženimi gumami. Sicer 
pa se v vseh letih postavlja-
nja mlaja ni zgodila nobena 
nesreča, na kar so Poljčani 
ponosni. 
Postavitev mlaja leta 1961 je 
tako prerasla v tradicijo in 
ponos Poljčanov. V teh letih 
je bil najvišji mlaj visok kar 
36 metrov. Mesto, na kate-
rem je stal, se je večkrat 
spreminjalo, stalna lokacija, 
na kateri stoji danes, pa je 
od leta 1980, ko so v Poljčah 
zgradili center za obrambno 

usposabljanje, danes Natov 
center odličnosti.
Tradicija postavljanja mlaja 
je neprekinjeno trajala vse 
do leta 2008, ko se je prvič 
zgodilo, da mlaja za prvo-
majske praznike ni bilo. Sta-
rejšim vaščanom je bilo 
hudo, Ivan Ferkolj je na 
mestu, kjer naj bi stal mlaj, 
takrat postavil vejo vrbe 
žalujke. Na srečo pa je že 
naslednje leto pobudo pre-
vzela mlajša generacija, ki je 
v sodelovanju s poljško sre-
njo letos že desetič postavila 
mlaj. Danes se sicer smreka 
ne žaga več ročno, pri posta-
vitvi pa si predvsem zaradi 
varnosti pomagajo z dviga-
lom. Tradicijo nosilca posta-
vitve mlaja pa je prevzela 
kmetija Mulej s Tomažem 
Klemenčičem. 
Ob postavitvi sta še vedno 
najbolj pomembna druženje 
in obujanje spominov s sta-
rejšo generacijo Poljčanov na 
stare čase. Obenem pa se 
rojevajo nove ideje in pobu-
de. Najbrž bo kmalu na mes-
tu, kjer stoji mlaj, nastal vaš-
ki trg s klopjo, mizo in kori-
tom, ki je tam stalo že nekoč.

Tradicija postavljanja 
mlaja v Poljčah še živa
Prvič so mlaj na pobudo Ivana Ferkolja postavili pred več kot pol stoletja, tradicijo nosilca postavitve 
pa je pred leti prevzela kmetija Mulej s Tomažem Klemenčičem.

Prvi mlaj so v Poljčah postavili pred skoraj šestdesetimi 
leti. Najvišji doslej je meril 36 metrov, letošnji, ki so ga 
postavili preteklo soboto, pa je visok 21 metrov.

Spomine na postavljanje mlaja v Poljčah so obujali Ivo 
Domislič - Mulejev, Alojz Holc, Ivan Ferkolj in Ivan Širovnik.

Mateja Rant

V organizaciji Kluba tajnic 
Dolenjske in Bele krajine je 
pred kratkim v Beli krajini 
potekal prvi dan Zveze taj-
nic Slovenije, na katerem so 
sodelovale tudi članice Klu-
ba tajnic Gorenjske. Dogod-
ka se je udeležilo 130 tajnic 
iz vse Slovenije, je razložila 
članica gorenjskega kluba 
Olga Pavlin. Pred uradnim 
delom programa so si ogle-
dale razstavo in izdelovanje 
pisanic, nato so sledila stro-
kovna predavanja. O bonto-
nu je spregovorila Irena 
Potočar Papež, komunikaci-
jo v poslovnem svetu je 

osvetlila Anja Kržišnik 
Tomažin. Ker je srečanje 
potekalo na dan zdravja, so 
prisluhnili še predsednici 
združenja Europa Donna 
Slovenija Tanji Španić, ki je 
spregovorila o zdravem 
načinu življenja in pomenu 
rednega samopregledovanja 
dojk. Sledila je še podelitev 
priznanj zveze, ki sta jih 
prejeli tudi dve članici 
gorenjskega kluba tajnic. 
Nuša Hladnik je za prizade-
vno delo prejela srebrno 
priznanje, Tatjana Justin pa 
je za 12-letno odlično vode-
nje kluba gorenjskih tajnic 
prejela kristalno priznanje, 
je pojasnila Olga Pavlin.

Prvič pripravili dan 
Zveze tajnic Slovenije Odbor za podelitev priz-

nanj naša Slovenija 2017 je 
že izbral letošnje prejemni-
ke priznanj, ki jih tokrat 
osmič zapored podeljuje 
Gibanje za ohranjanje in 
uveljavljanje slovenske kul-
turne in naravne dediščine 
oziroma krajine Kultura-na-
tura Slovenija. Med nagra-
jenci je tudi Vigenjc, glasilo 
Kovaškega muzeja Kropa, 
ki so ji priznanje namenili 
za izjeme dosežke na pod-
ročju izobraževanja, uspo-
sabljanja in ozaveščanja na 
področju ohranjanja kultur-
ne in naravne dediščine. V 
tej kategoriji bo priznanje 
prejela tudi Čebelarska zve-
za Slovenije, in sicer za glo-
balni projekt Svetovni dan 
čebel. 

Znani prejemniki 
priznanj naša Slovenija
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Mladi, napoved

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

Maša Likosar

Tekmovanja v prvi pomoči 
se je udeležilo trideset otrok 
iz Kranja, Radovljice, Lesc, z 
Bleda in Jesenic. Preizkusili 
so se v pisnem preverjanju 
znanja in praktičnem delu, 
kjer so na realnih primerih 
pokazali svojo usposoblje-
nost. Zmaga je šla v Kranj 
ekipi OŠ Simona Jenka, 
drugo mesto je zasedla OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica, na 
tretje mesto pa se je uvrstila 
ekipa iz OŠ A. T. Linharta 
Radovljica.
Učenci, vključeni v krožek 
prve pomoči, se celo leto 
izpopolnjujejo v prvi pomo-
či. Srečujejo se enkrat na 
teden, kjer poslušajo preda-
vanja strokovnjakov z medi-
cinskega področja in podro-
čja prve pomoči, vadijo 
oskrbo  poškodovanega, 
nenadno  obolelega  ali  zas-
trupljenega na kraju dogod-
ka. Letos prvič so organizi-
rali dogodek z naslovom 
Noč prve pomoči. Otroci so 
se ves večer urili v situacij-
skih primerih in reševanju 
težav, seznanili so se z 
radijskimi postajami, obis-
kali so jih zdravniki in jam-
skih reševalcev, imeli so 

tudi simulacijo s psom 
reševalcem. 
Predsednica Območnega 
združenja Rdečega križa 
Radovljica Anica Svetina 
pravi, da je pomembno izo-
braževati osnovnošolske 
otroke prve pomoči. "Vedno 
bolj smo odvisni od samih 
sebe, reševalci na kraj nes-
reče ne pridejo takoj, veliko-
krat edinole hitra in pravil-

na prva pomoč reši življen-
je. Otroci ne vedo, kaj stori-
ti, če na cesti naletijo na 
poškodovano ali nezavestno 
osebo, zato jih moramo 
poučiti, kako ravnati v takih 
primerih, vedeti morajo 
vsaj, kako obvestiti zdravni-
ško službo oziroma prvo 
odraslo osebo, ki bo prišla 
na pomoč." Anica Svetina je 
opozorila na problem ukini-

tve prve pomoči v šolah pri 
biologiji. "Sodelavci Rdeče-
ga križa močno spodbuja-
mo vrnitev prve pomoči kot 
državljanske in  moralne 
dolžnosti posameznika v 
šolski učni program. V 
šolah otrokom predajamo 
znanje – in znanje o pomo-
či, ki jo nudimo poškodova-
ni osebi, bi moralo biti klju-
čnega pomena." 

Šolarji usposobljeni  
v prvi pomoči
Na Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici je potekalo regijsko tekmovanje 
osnovnošolskih ekip v prvi pomoči.

Učenci so najprej pokazali svoje teoretično znanje. Tokrat so oživljali le lutko.

Predsednica Območnega združenja Rdečega križa Radovljica Anica Svetina je vsem 
zaželela srečo.

Maša Likosar

Bajer nekdanje spodnje fuži-
ne v Kropi in umetne kanale 
v Kamni Gorici so preplavile 
makete iz papirja, lesa in sti-
ropora, v katerih je plamene-
la svečka. V Kropi je bilo lani 
140 barčic, v Kamni Gorici 
pa 260, letos nekoliko manj 
zaradi slabega vremena. Bar-
čice izdelajo otroci v šoli, vrt-
cu in doma s starši. 
V teh krajih se v začetku 
novembra za štiri mesece 
sonce poslovi. Ko še ni bilo 

elektrike, so kovači v vigenj-
cih pri svojem delu potrebo-
vali umetno svetlobo, upo-
rabljali so oljenke, sveče, 
"lampe". Sonce se v različne 
predele vrača od 17. januarja 
do 15. marca in njegov pri-
hod oznanijo tako, da vržejo 
v vodo luč. Luč je bila nekdaj 
stara cokla, pehar ali sito, v 
katere so dali žaganje in 
oblance, jih prelili s smreko-
vo smolo ter zažgali. Ko luč 
ugasne, simbolično svetloba 
premaga temo oziroma 
pomlad zimo.

Pomlad pregnala zimo
Na predvečer sv. Gregorja so v Kropi in Kamni 
Gorici praznovali prihod pomladi s 
tradicionalnim spuščanjem barčic in metom luči.

V Kropi so v vodo vrgli luč.

V Kamni Gorici so kanale preplavile barčice.

Na predvečer praznika dela, v ponedeljek, 30. aprila, bodo 
na tradicionalnih mestih tudi v občini Radovljica zagoreli 
številni kresovi. Na praznik dela, v torek, 1. maja, pa bo 
Pihalni orkester Lesce kraje v radovljiški občini tudi letos 
obiskal s tradicionalno glasbeno budnico. Prvomajsko sre-
čanje z občani bodo na praznično jutro začeli v Lescah in 
popoldne kot vsako leto zaključili na Šobcu. Najprej bodo 
ob 4.50 zaigrali na Dacarjevi ulici, Finžgarjevi ulici in v Rož-
ni dolini v Lescah. Ob 6. uri bodo že v Hlebcah, ob 6.20 na 
Zgoši in ob 6.40 v Begunjah. Sledil bo nastop v Hrašah, kjer 
bodo ob 8.30, ob 8.50 pa bodo zaigrali na Trati v Lescah. Ob 
9.10 bodo igrali v Radovljici, najprej na Triglavski cesti in 
nato pred Domom dr. Janka Benedika. Od tam se bodo 
odpravili še na Zgornji Otok, kjer bodo ob 9.50, sledil bo 
nastop v Mošnjah ob 10.30 in na Brezjah ob 10.50. Ob 11.10 
bodo na Črnivcu, ob 11.50 v Podnartu in ob 12.20 v Kropi. 
Sledita še nastopa v Kamni Gorici ob 12.50 ter na Lancovem 
ob 14. uri in na zadnje zaključek prazničnega dne ob 14.30 
na Šobcu.

Prvomajska budnica Pihalnega orkestra Lesce

Uporabniki lokalov v poslovnem centru pri radovljiškem 
športnem parku so se odločili, da v soboto, 12. maja, med 
17. in 20. uro skupaj pripravijo prireditev, na kateri bodo 
predstavili svoje dejavnosti. Kot je povedala organizatorka 
dogodka Simona Šlegel, ki ima v centru svoj masažni salon 
Rož'ca, bodo na ta dan v centru najprej postavili informacij-
sko tablo z imeni vseh poslovnih lokalov, ki delujejo v cen-
tru. Osrednji dogodek pa se bo odvijal v prehodu med obe-
ma deloma stavbe, kjer bodo pripravili pestro in zabavno 
dogajanje ob glasbi in animaciji. Pa prireditvi, na katero 
vabijo vse občane Radovljice, bodo s predstavitvami sodelo-
vali vsi uporabniki, ki delujejo v okviru centra; teh je trenut-
no okoli petnajst. "Poslikava rok, slikanje s kano, manjše 
degustacije, bogat srečelov in nagrade za otroke so tisto, kar 
bo, verjamemo, pritegnilo Radovljičane in okoličane, ki nas 
morda še ne poznajo dovolj, da se odločijo, da dan preživijo 
z nami," je povedala Simona Šlegel. Vesela je, da bodo na 
prireditvi sodelovali tudi taekwondo vrtec in telovadke iz 
skupine tisoč gibov.

Pripravljajo dogodek za predstavitev centra 
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Marjana Ahačič

Kot je na zboru članov sredi 
prejšnjega meseca povedal 
predsednik društva Branis-
lav Šmitek, so si za leto 
2017 zastavili smele načrte, 
ki jih, ker se je število turi-
stov na Brezjah v primerja-
vi z letom poprej nepričako-
vano zmanjšalo, žal niso 
popolnoma dosegli. "Veči-
na zastavljenih ciljev je bila 

uresničenih, žal pa nam ni 
uspelo realizirati finančne-
ga načrta, ki je temeljil na 
predpostavki, da se obisk 
Brezij v letu 2017 ne bo 
zmanjšal. Potiho smo pri-
čakovali celo povečanje obi-
ska in prodaje, ker je bilo 
leto 2017 jubilejno, minilo 
je namreč 110 let od krona-

nja Marijine podobe. A 
obisk se je v primerjavi z 
letom 2016 zmanjšal, prav 
tako tudi obseg stojnične 
prodaje. Glede na število 
parkiranih avtomobilov in 
avtobusov ob sobotah in 
nedeljah se je obisk Brezij 
glede na leto poprej lani 
zmanjšal za več kot sedem 
odstotkov, v zadnjih dvaj-
setih letih je bil manjši le še 
v letih 2012 in 2013."

Sicer pa je društvo lani ure-
sničilo precej zastavljenih 
načrtov. Opremili so tri 
turistične sobe v nadstropju 
novega prizidka Gostilne 
Pr' Finžgarju, kjer so uredi-
li tudi zunanji vhod v nad-
stropje. Vzpostavili so novo 
prometno povezavo čez par-
kirišče, nanj namestili tri 

nove solarne svetilke in 
opravili vsa inštalacijska 
dela za postavitev parkoma-
ta. Izdelali so tudi novo 
izhodiščno informacijsko 
tablo za Pot miru. Člani so 
sicer sodelovali na številnih 
delovnih akcijah ter opravili 
ogromno prostovoljnega 
dela, predvsem pri vzdrže-
vanju infrastrukture in ure-
janju prometa, je še pove-
dal Šmitek. 

Za letos načrtujejo, da bodo 
opremili še tri dodatne turi-
stične sobe v gostilni na 
Brezjah, ki je v lasti društva 
in jo sicer počasi, a vztrajno 
prenavljajo. Nadejajo se, da 
bo z novim najemnikom 
bolje zaživela tudi gostilna 
Črnivc. Še naprej bodo 
obnavljali in označevali 
učne poti in parkirišče, 
organizirali akcije ter skrb-
no vzdrževali lastnino druš-

tva, ki ima trenutno več kot 
tristo članov. 
Na finančnem področju pa 
načrtujejo, da bo realizacija 
letnega dohodka enaka lan-
ski; pričakujejo namreč, da 
bo obisk romarjev letos 
podoben lanskemu, s tem, 
je poudaril predsednik Šmi-
tek, da si bodo še posebno 
prizadevali za zmanjševanje 
stroškov, povezanih z vzdr-
ževanjem objektov.

Jubilej Turističnega društva Brezje
V teh dneh mineva šestdeset let, odkar so na Brezjah ustanovili turistično društvo. Obletnice so se spomnili tudi na zboru 
članov, na katerem so predstavili delo v preteklem letu in načrte za prihodnje.

Predsednik Branislav Šmitek in delovno predsedstvo na nedavnem zboru članov 
Turističnega društva Brezje

Za letos načrtujejo, da bodo opremili še tri 
dodatne turistične sobe v gostilni na Brezjah, ki 
je v lasti društva in jo sicer počasi, a vztrajno 
prenavljajo. Nadejajo se, da bo z novim 
najemnikom bolje zaživela tudi gostilna Črnivc.

Tako v prvi ligi kot v prvi 
gorenjski ligi so prstometaši 
začeli spomladanski del. 
Lestvica v prvi ligi po štirih 
odigranih tekmah: 1. Mišo 
tim (8 točk), 2. Jesenice (8), 
3. Ribiči 1 (8), 4. Senica (6), 
5. Rokce (6), 6. Stari lisjaki 
(5), 7. Duplica (4), 8. ŠD 
Pajek (3), 9. Dvojčki (3), 10. 
Veseli Gorjanci (2), 11. ŠDP 
Lesce (1), 12. TVD Partizan 
Begunje-Cifra, 13. Flinger 
(1), 14. Podnart (0). Lestvica 
v 1. gorenjski ligi po odigra-
nih šestih tekmah: 1. Stru-
ževske korenine (11 točk), 2. 
Senica 1 (10), 3. Restavracija 
Center Lesce (9), 4. Skledar-
ji Ljubno (8), 5. Rokce 2 (6), 
6. No name (6), 7. Ribiči 2 
(5), 8. Grafiti Macola (3), 9. 
Marin Kranj (2), 10. ŠD 
Pajek (0).

Tri ekipe z vsemi 
možnimi točkami

Nogometaši ekipe Šobec 
Lesce so po domači zmagi 
proti Jesenicam z 1 : 0 doži-
veli dva poraza z 0 : 4, v 
gosteh s Komendo in doma 
z Zagorjem. Prejšnjo soboto 
so gostovali v Bohinju in se 
domov vrnili z neodločenim 
rezultatom 1 : 1 (Rizvič). Leš-
čani so na zadnjem, 14. mes-
tu z osmimi točkami. Pred-
zadnji Bohinj ima 12 točk.

Dva poraza in remi
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em
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, D
unajska 4

8
, 

 
10

0
0

 Ljubljana
 2

.  M
inistrstvo za obram

bo, U
prava R

S
 za zaščito in reševanje, 
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ddelek za infrastrukturo)

Č
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N
 ugotovi, da je po-

trebno pridobiti sm
ernice in m

nenja nosilcev urejanja prostora, ki niso 
našteti v prejšnjem

 odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. 

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem
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N

)
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 in vseh potrebnih strokovnih podlag se finan-
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Ta sklep začne veljati z dnem
 objave in se objavi v D
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Andraž Sodja

V gramoznici Graben pri 
Radovljici, kjer se že nekaj 
let srečujejo ljubitelji teren-
skih vozil in ekstremne vož-
nje, kakršne bolj poznamo iz 
ZDA, je tudi letos dišalo po 
bencinu in adrenalinu. Da 
navdušencev nad tem špor-
tom tudi pri nas ne manjka, 
je pokazala odlična udeležba 
tako voznikov kot gledalcev 
na že enajstem tekmovanju 
Slovenia Offroad, ki si ga je 
kljub mokrim in blatnim 
razmeram ogledalo več kot 
pet tisoč gledalcev.
Tekmovanje je potekalo v 
dveh disciplinah. V hitrostni 
preizkušnji lahko amaterski 
vozniki serijskih terenskih 
avtomobilov na okoli kilo-
meter dolgi progi preizkusi-
jo tako svojo spretnost kot 
terenske lastnosti avtomobi-
lov. Posebna kategorija je 
težavnostna preizkušnja, ki 
je pravi lomilec avtomobi-
lov, saj je namenjena vozni-
kom posebej prilagojenih 
terenskih avtomobilov, ki se 
morajo spopasti z različni-

mi zahtevnimi ovirami na 
progi.
Kot je povedal direktor tek-
movanja Igor Boltez, so bili 
z obiskom zelo zadovoljni: 
„Glede na vreme je obiska 
več, kot smo ga pričakovali. 
Proga se je izkazala za 
mogoče malo pretežko, saj 
so samo najboljši avtomobi-
li dokončali preizkušnjo. 
Svoje je dodalo še vreme: 
proga je na žlindri, ki je v 
normalnih razmerah bistve-
no lažje prevozna, tokrat pa 
se je blato še poglobilo." 
Hitrostne preizkušnje se je 
letos udeležilo rekordno šte-
vilo tekmovalcev. "To nas 
preseneča, saj je teh vozil 
vse manj, postajajo starejša 
in praktično se z njimi 
nimaš kje voziti, ker je vož-
nja v naravnem okolju pre-
povedana." 
Kot še dodajajo organizator-
ji, to tekmovanje ni le zaba-
va z avtomobili, ampak voz-
nikom daje tudi priložnost, 
da v varnem okolju preizku-
sijo zmogljivost svojih avto-
mobilov in tudi sprostijo 
svojo divjo vozniško plat, 

kar zagotovo pripomore k 
varnosti na cestah.
V skupnem seštevku je prvo 
mesto v terenskih preizkuš-
njah zasedel David Lesjak z 
jeepom grand cheerokee, 
drugo Dejan Merčun s 
suzukijem vitaro in tretje 
Matej Podgornik, prav tako 
s suzukijem vitaro. V težav-

nostni preizkušnji s posebej 
prilagojenimi vozili je prvo 
mesto zasedel Primož 
Arčon s predelanim suzuki-
jem samuraijem, drugo Erik 
Kristančič in Andrej Blažič, 
prav tako s suzukijem samu-
raijem, in tretje Patrick 
Schoefmann s prototipnim 
namenskim vozilom.

Blato, bencin in adrenalin
V gramoznici Graben pri Radovljici so se drugo nedeljo v marcu v ekstremnih razmerah pomerili 
vozniki terenskih vozil na že enajstem tekmovanju Slovenia Offroad.

Da navdušencev nad tem športom tudi pri nas ne manjka, 
je pokazala odlična udeležba tako voznikov kot gledalcev.

Matjaž Klemenc

"V letu 2017 je bilo v Planin-
skem društvu Radovljica 
898 članov. Po članstvu 
smo tretje društvo na 
Gorenjskem in peto društvo 
v Sloveniji. Imamo različne 
odseke, ki imajo svoje pos-
lanstvo, vzgojo mladih in 
ohranjanje narave. Izposta-
vil bi športnoplezalni odsek, 
ki s posamezniki sodi v sam 
svetovni vrh, prepoznavne 
alpiniste tako doma kot v 
tujini in vodniški odsek s 
številnimi izleti. Imamo naj-
močnejši mladinski odsek v 
Sloveniji. Glavni cilj je, da 
mladi dobijo pravo vzgojo v 
planinstvu," je v uvodu obč-
nega zbora povedal Rezar.
V alpinističnem odseku je 
68 članov, od tega se jih 28 
aktivno ukvarja z alpiniz-
mom in je opravilo vsaj 
deset alpinističnih tur. V 
mladinskem odseku je 178 
otrok, 20 predšolskih, 154 
šolskih in štirje srednješolci. 
Izvedli so 45 pohodov, ki se 
jih je skupaj udeležilo 1379 
otrok. Športnoplezalni 
odsek ima v svojih vrstah tri 
reprezentante, Domna Ško-
fica, Vito Lukan in Luka 
Potočarja. Med vidnejšimi 
rezultati lahko omenimo 
četrto mesto Domna Škofica 
v skupnem seštevku v sve-
tovnem pokalu v zahtevnos-
ti; Vita Lukan je bila evrop-
ska mladinska prvakinja v 
zahtevnosti in prav tako 

prva v evropskem pokalu; 
Luka Potočar je bil na Evrop-
skem prvenstvu četrti, v 
evropskem pokalu pa peti. 
Vodniški odsek deluje že 
več kot dvajset let. Lani so 
izvedli 19 pohodov; Nika 
Blejc se je udeležila prav 
vseh. Markacijski odsek je 
imel šest delovnih akcij, na 
katerih je sodelovalo šest 
prostovoljcev, ki so skupno 
opravili 96 ur. 
Na občnem zboru je društvo 
podelilo priznanja: srebrni 
častni znak Planinske zveze 
Slovenija je prejela Jana 
Remic, bronastega pa 
Domen Žvab, Vita Lukan in 
Luka Potočar. Poleg doseda-
njih častnih članov Janka 
Potočnika, Janka Brinška in 
Staneta Jereba je Planinsko 
društvo Radovljica dobilo še 
enega. To je Janez Pretnar, ki 
je bil vrsto let dejaven v druš-
tvu na različnih funkcijah.
Planinsko društvo skrbi za 
tri postojanke: Valvazorjev 
dom pod Stolom (1181 m), 
Roblekov dom (1657 m) in 
Pogačnikov dom na Kriških 
podih (2050 m). Kot je pove-
dal predsednik, je bila v pre-
teklem letu na Roblekovem 
domu obnovljena kuhinja 
pa tudi sanitarije in električ-
na napeljava, urejena je bila 
okolica. Na Kriških podih so 
do žičnice pridobili elektri-
ko, na Valvazorjevem domu 
pa, tako kot na ostalih dveh, 
opravili običajna vzdrževal-
na dela.

Rezar ostaja 
predsednik društva
Planinsko društvo Radovljica je na občnem zboru 
še en štiriletni mandat podelilo dosedanjemu 
predsedniku Valentinu Rezarju. Ustanovili so 
novo sekcijo: turnokolesarski odsek. Janez 
Pretnar je postal častni član društva.

Na prvenstvu Slovenije v dolgih tekih, ki je potekalo v 
Kočevju, je v članski kategoriji na 10.000 metrov član Atlet-
skega kluba Radovljica Jani Mulej dosegel drugo mesto. 
Pri pionirkah U16 na 3000 metrov je bila Lucija Medja prav 
tako druga.

Atletika

Drugo mesto za Janija Muleja in Lucijo Medja

S finalnim turnirjem četverice je končana prva Gorenjska 
bowling liga. Po rednem delu so bili na vrhu Kurje premze, 
drugi Naklanci, tretji Gringosi in četrti Kremenčki. Slednji so 
v prvi tekmi s 4 : 1 premagali Gringose. V drugi tekmi so bili 
Naklanci s 4 : 0 boljši od Kremenčkov. V finalu so Naklanci 
s 4 : 1 premagali Kurje premze in s tem prišli do naslova.

Bowling

Naklanci boljši od Kurjih premz

Učenci Osnovne šole A. T. Linharta so se merili na šolskem 
prvenstvu v streljanju z zračno puško. Pobližje si poglejmo, 
kdo je osvojil stopničke v posameznih kategorijah. Učenci: 
1. Mitja Mrak, 2. Nejc Prešern, 3. Medej Ručigaj; mlajši 
učenci (z naslonom): 1. Gaber Kokalj, 2. Tadej Fister, 3. Tri-
stan Kukovič; cicibani (z naslonom): 1. Tadej Vrhovac Fin-
žgar, 2. Andrej Ponikvar, 3. Matevž Grm. V Ljubljani je pote-
kal finale 41. dopisne lige. Od radovljiških strelcev je bil pri 
mlajših pionirjih Gaber Kokalj peti, pri veteranih od sedem-
deset do osemdeset let pa Ivan Lotrič sedmi.

Streljanje

Šolsko prvenstvo in dopisna liga
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TEK na 1,4 km, start ob 10.00
TEK na 10 km, start ob 10.30

OTROŠKI TEK na 200 m, start ob 12.00

Prijave na www.ZupanovTek.si
in prodajalni

KR’PISKR, Glavni trg 17, Kranj.

Zabavni in animacijski program ter
organizirano varstvo otrok.
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Matjaž Klemenc

Kdaj ste se začeli ukvarjati z 
jadralnim letenjem?
"Začel sem z letalskim 
modelarstvom, za kar me je 
navdušil nekdanji direktor 
Alpskega letalskega centra 
Lesce gospod France Primo-
žič. Z jadralnim letenjem 
sem se začel ukvarjati leta 
1981. Kasneje sem začel leti 
tudi z motornimi letali, z 
namenom, da postanem 
profesionalni pilot. V času 
vojne za Slovenijo je bil 
višek pilotov in ta želja je 
počasi splahnela, zato sem 
se intenzivno lotil letenja z 
jadralnimi letali. Danes 
vidim, da je bil ta korak pra-
vilen."

Januarja ste se vrnili s sve-
tovnega prvenstva za veliko 
nagrado v jadralnem leten-
ju, ki je potekalo v Čilu. 
Kako ste videli to tekmo?
"V Čilu sem nastopil z izpo-
sojenim letalom, saj je bilo 
tekmovanje z 18-metrskimi 
letali. Sam letim letalo odpr-
tega razreda z razponom 28 
metrov, kar ni skladno z 
zahtevami 18-metrskega 
razreda. Pred odhodom v 
Čile sem se z vrhunskim 
18-metrskim letalom JS1 
dodobra spoznal, tako da mi 
letalo in oprema nista pred-
stavljala nobenih neznank. 
V Čilu nas je čakala prelepa 
narava z visokimi in atrakti-
vnimi Andi. Razmere v teh 
gorah so lahko hitro zelo 
zapletene in tisti, ki celo živ-
ljenje letimo v hribih, smo v 
tem pogledu vsekakor imeli 
prednost. Andi imajo svoje 
zakonitosti. V tednu dni z le 
nekaj trenažnimi poleti jih 
spoznaš le del."

Ste bili s petim mestom 
zadovoljni?
"Moj osebni cilj je bila uvrs-
titev med prvih pet, kar mi 
je na koncu uspelo. Pred 

menoj se je uvrstil avstrijski 
pilot, ki je na prizorišču tre-
niral tri tedne. Na koncu sva 
bila med prvo deseterico 
edina s prvim letenjem v 
Čilu. Če zdaj potegnem črto, 
bi bilo kaj več od petega 
mesta pregrešno pričakova-
ti."

Je to uspeh, ki bi ga postavi-
li v ospredje?
"Pri letih z jadralnim leta-
lom gre lahko za tekmovalni 
ali daljinski polet. To sta dve 
povsem različni zadevi. Če 
gledam tekmovalne rezulta-
te, bi omenil še zmago na 
svetovnem pokalu v gor-
skem letenju v Franciji in 
četrto mesto na evropskem 
prvenstvu na Madžarskem. 
Dve dobri uvrstitvi ob dveh 
povsem različnih pogojih."

Omenili ste še daljinski pre-
let.
"Moj časovno najdaljši let 
mi je uspel leta 2005. Trajal 
je kar 15 ur. Opravil sem ga 
z ultra lahkim jadralnim 
letalom Apis WR, nareje-
nim v Zapužah pri mojstru 
Pavletu Potočniku. Daljin-
ski polet, ki je pri meni zapi-
san na visokem mestu, se je 
začel na Košuti in moja prva 
točka je bila severno od pre-

laza Passo Stelvio. Sledila je 
vrnitev do Pece in še enkrat 
v Dolomite. Ko sem se vra-
čal, sem izračunal, da bo, če 
let podaljšam do Slovenj 
Gradca, končna preletena 
razdalja tisoč kilometrov. 
Odlični vremenski pogoji so 
mi to omogočili. Sicer je 
moj najdaljši let z jadralnim 
letalom odprtega razreda 
opravljen v Namibiji. V obli-
ki trikotnika meri 1342 km. 
Ta let za zdaj velja kot najda-
ljši opravljeni prelet v obliki 
prostega trikotnika na afriš-
kem kontinentu."

Imate ogromno izkušenj v 
jadralnem letenju. Vas vre-
menske nevšečnosti lahko 
spravijo s tira?
"Vreme ni problem, saj jad-
ralci podrobno spremljamo 
vreme in to že nekaj dni 
pred letenjem. Predvsem 
nas zanima tendenca razvo-
ja vremena, zato nas vreme 
le redkokdaj preseneti."

Koliko ur letenja je za vami?
"Te stvari se beležijo. Bli-
žam se številki devet tisoč."

Na večdnevnih tekmovanjih 
se veliko ur presedi v jadral-
nem letu, kar niti približno 
ni lahko ...

"Se popolnoma strinjam. Ko 
tekme trajajo 14 dni, v zah-
tevnih razmerah, se začenja 
pojavljati utrujenost. Da ne 
padeš psihično, je zelo 
pomembno, da si dobro fizi-
čno pripravljen. Z dobro pri-
pravljenostjo ostaneš miren 
in racionalno porabljaš 
energijo". 

Leteti z jadralnim letalom se 
lahko razmeroma hitro nau-
čiš. Da letiš vrhunsko, je 
potrebnih veliko ur letanja 
in odrekanja. Kaj mora po 
vašem imeti dober jadralni 
letalec?
"Zelo pomembno je, da si 
jadralnemu letalstvu pre-
dan. Če hočeš postati vrhun-
ski letalec, je pomembno, da 
ne letiš samo v lepem vre-
menu, dobrih vremenskih 
pogojih, ampak tudi v slabih 
razmerah, a s pravo mero 
odgovornosti. Če greš prek 
določenih meja, se lahko kaj 
hitro izpostaviš nevarnosti."

Jadralno letenje je vaš hobi. 
Je tudi vaš poklic povezan z 
letalstvom?
"Ko sem se začel predano 
ukvarjati z jadralnim leten-
jem in nisem videl možnos-
ti, da bi postal profesionalni 
pilot, sem se prijavil za kon-
trolorja zračnega prometa 
na Brniku. Danes opravljam 
delo radarskega kontrolorja 
zračnega prometa. Pri tem 
delu se mi poklic in hobi 
večkrat medsebojno dopol-
njujeta, zato sem vedno z 
eno nogo v službi ali obrat-
no."

Gotovo imate še neuresniče-
ne želje, povezane z jadral-
nim letenjem?
"V prvi vrsti si želim še dol-
go uživati pri letenju jadral-
nih letal. Ob tem si želim 
mlajšim kolegom pokazati 
kakšno skrivnost letenja, za 
katero sem sam porabil dol-
go pot."

Vreme težko preseneti
Boštjan Pristavec, jadralni letalec iz Alpskega letalskega centra Lesce, je odlično nastopil na 
svetovnem prvenstvu za veliko nagrado v Čilu.

Boštjan Pristavec

V Kranju je bilo odprto prvenstvo Slovenije v plavanju. To je 
bila priložnost za plavalce, da so lovili normo za avgustov-
sko evropsko prvenstvo, ki bo v Glasgowu na Škotskem. Iz 
Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica si je normo že 
priplavala Anja Klinar. Pobližje si poglejmo radovljiške uvr-
stitve na stopničke v absolutni konkurenci. Anja Klinar je 
zmagala na 200 m delfin in bila druga na 200 m prosto in 
400 m prosto. Še eno zmago je prispevala Manca Marčun 
na 400 m mešano. Žan Pogačar je bil drugi na 50 m hrbtno 
in tretji na 100 m hrbtno, dve uvrstitvi na tretje mesto (800 
m prosto, 1500 m prosto) pa je dosegel Jan Toman.

Anja Klinar z normo za evropsko prvenstvo

Na zadnjih dveh tekmah Zahodne lige – v Kamniku so se 
merili na balvanih in v Žirovnici v težavnosti – so nastopili 
tudi člani ŠO Radovljica. Poglejmo vse njihove uvrstitve med 
prvo deseterico. Kamnik, mlajše deklice: 1. Maja Ambrožič, 4. 
do 12. Pavla Ponikvar; mlajši dečki: 3. Gorazd Jurekovič, 6. do 
14. Jan Ulčar, Žiga Bertoncelj; starejše deklice: 2. Eva Puhar, 
4. Hana Humerca, 10. Lucija Medja; kadetinje: 6. Lara Niko-
lič, 9. Nina Železnik. Žirovnica, mlajši dečki: 4. Gorazd Jure-
kovič, 7. Tanej Cerar Božič; mlajše deklice: 5. Maja Arnež, 9. 
Klara Škutelj; starejše deklice: 2. do 4. Eva Puhar, Hana 
Humerca, 8. Lucija Medja; kadetinje: 10. Nina Grošelj.

Balvani v Kamniku in težavnost v Žirovnici

Matjaž Klemenc

V Radovljici je potekal med-
narodni atletski miting (iz 
tujine so sodelovali klubi 
Jablonec iz Češke, Banja 
Luka iz Bosne in Hercegovi-
ne, Košutnjak Beograd iz 
Srbije), ki je bil hkrati Memo-
rial Marjane Lužar Kobelen-
ski v teku na 400 m z ovira-
mi. Atleti in atletinje so se 
merili v različnih kategorijah 
in različnih disciplinah: v 
tekih (60 m, 100 m, 200 m, 
400 m ovire, 600 m, 800 m, 
1000 m), v skokih (v daljino, 

v višino, troskoku) in v metih 
(kopje, disk, krogla, vortex). 
Če vemo, da je šele začetek 
sezone, je bil miting dobro 
obiskan, saj je nastopilo več 
kot 270 atletinj in atletov. 
Domači predstavniki so dose-
gli številne stopničke. Pobli-
žje si poglejmo njihove rezul-
tate med prve tri v različnih 
kategorijah in disciplinah. 
Člani: Matic Silič, prvi v teku 
na 100 m, prvi v skoku v dal-
jino; članice: Lara Krnc, prva 
v teku na 100 m, prva v sko-
ku v daljino; Neja Omanovič: 
prva v troskoku, tretja v teku 

na 100 m; starejši mladinci: 
Kris Hafner: tretji v teku na 
100 m, Aljaž Renko (Radov-
ljica), drugi v teku na 800 m, 
Rok Zupančič: tretji v teku na 
800 m; starejše mladinke: 
Lana Vauhnik, prva v metu 
kopja; mlajši mladinci: Žan 
Baškovč, drugi v metu diska; 
Ažbe Horvatinovič, tretji v 
metu diska, Valentin Dowhyj, 
tretji v teku na 100 m; mlajše 
mladinke: Neža Fister, tretja 
v metu krogle; Meta Grilc, 
prva v metu kopja, Barbara 
Štuhec, prva v skoku v dalji-
no; Lucija Korpar, prva v teku 

na 800 m; Lea Holc, druga v 
teku na 800 m; Patricia 
Šolar, tretja v metu diska; 
pionirji U16: Rok Makuc, 
prvi v skoku v daljino, prvi v 
teku na 100 m; pionirke U16: 
Ana Vogelnik, druga v skoku 
v višino; Katarina Mesič, tre-
tja v skoku v višino; pionirji 
U14: Nik Kozole Tomše: tre-
tji v teku na 60 m, tretji v 
skoku v daljino; Tevž Podlip-
nik, prvi v metu vortexa; 
Mark Mavko (Radovljica), 
tretji v metu vortexa; pionirke 
U14: Ajda Štefelin, druga v 
skoku v višino; pionirji U12: 

Luka Makuc, prvi v teku na 
60 m, drugi v skoku v dalji-
no; Matevž Kavčič, prvi v 
metu vortexa; Oskar Zupan, 
drugi v metu vortexa; pionir-
ke U12: Katarina Rogač, dru-
ga v teku na 60 m, tretja v 
skoku v daljino; Živa Kovačič, 
prva v skoku v daljino. 
Memorialni tek Marjane 
Lužar Kobelenski, tek na 
400 m ovire, je dobila Agata 
Zupin iz Kamnika. Omeniti 
velja še uspeh Velenjčana 
Filipa Dominkoviča, ki je v 
metu kopja dosegel normo 
za evropsko prvenstvo U18. 

»Glede na to, da je bil marec 
bolj zimski kot januar, smo 
upali, da nam bo šlo vreme 
na roko. Smo v času, ko se 
atleti in atletinje pripravljajo 
na poletno sezono. Ta 
miting je bil za nas nekak-
šna generalka pred septem-
brskim državnim prvens-
tvom, ki ga gostimo za kate-
gorije U12 in U14. Takrat 
nas čaka še več tekmovalcev, 
saj sta omenjeni kategoriji v 
Sloveniji zelo dobro pokri-
ti,« je povedal predsednik 
Atletskega kluba Radovljica 
Zvone Prezelj. 

Generalka za državno prvenstvo
Radovljiški atletski klub je pod streho spravil prvo letošnjo atletsko prireditev na prostem. Mednarodni miting in memorial Marjane Lužar Kobelenski.
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Andraž Peterman, 32-letni 
diplomirani inženir gozdar-
stva iz Begunj, prihaja iz 
družine, kjer vsi radi poslu-
šajo glasbo. V orkestru je že 
dobrih deset let, igra pozav-
no. Zanjo se je navdušil že v 
osnovni šoli in se prav na 
pobudo pihalnega orkestra 
igranja učil v Glasbeni šoli 
Radovljica. V orkestru je 
aktiven član postal po koncu 
študija, sicer pa rad hodi v 
hribe in uživa v naravi; tak je 
tudi njegov poklic. 

Kakšne naloge vas čakajo? 
Se obetajo kakšne spre-
membe? 
"Velikih sprememb ne bo, 
pričakujem pa, da bo več 
sodelovanja z Glasbeno šolo 
Radovljica. Smo sicer mlad 
orkester (povprečna starost 
je okrog trideset let), a veči-
na članov je zaposlenih, 
imajo družine in obveznos-
ti. Zato bo treba pridobiti 
nove, mlade godbenike, saj 
imajo navadno ti več časa in 
tudi več zagnanosti. K vno-
vičnemu sodelovanju bi bilo 
treba povabiti tudi nekdanje 
člane. Ob tej priliki bi pova-
bil vse, ki igrajo trobila, 
pihala ali tolkala, da se nam 
pridružijo. Obiščejo nas lah-
ko v Družbenem centru v 
Lescah ob torkih in petkih 
zvečer, ko imamo vaje. 
Z občino se bomo skušali 
dogovoriti za večji prostor, ki 
ga nujno potrebujemo. Sedaj 
imamo v enem prostoru vaje, 
v drugem pa instrumente. 
Dvakrat na teden jih sestav-
ljamo in spet razstavljamo, 
tako je možnost poškodb 
večja. Prostor, v katerem ima-
mo vaje, je večnamenski in 
ga uporabljajo tudi druga 
društva iz Krajevne skupnos-

ti Lesce, tako da smo res zelo 
utesnjeni. Nujno je, da bi 
imeli en večji prostor, ki bi bil 
namenjen le našemu orkes-
tru." 

Kako je s financiranjem 
orkestra?
"Občina nam stoji ob strani 
in hvaležni smo za sredstva, 
ki nam jih namenjajo, saj bi 
bil brez tega naš obstoj vpraš-
ljiv. Niti dirigenta si ne bi 
mogli privoščiti! Dirigenta pa 
imamo res dobrega in ambi-
cioznega, polnega idej in vol-
je, da ohranja kvalitetni nivo 
orkestra. Za kakšne večje pro-
jekte pa bi si morali dobiti 
nove sponzorje. Gospodarske 
krize je konec in upamo, da 
bo posluh za kulturo večji."

Koliko članov imate? Kak-
šno je razpoloženje v orkes-
tru?
"Imamo okoli 45 članov, od 
tega trideset aktivnih; za 
manjše nastope jih je okoli 

dvajset. Splošno razpolože-
nje v orkestru je dobro. Še 
vedno pa je člane treba sti-
mulirati; veliko energije je 
treba vložiti, da prihajajo na 
vaje in nastope. Verjamem 
pa, da je ob službah in raz-
ličnih obveznostih težko 
uskladiti čas še za orkester. 
Prav zato so zaželeni novi, 
mlajši člani."

Kakšni so še vaši načrti?
"Najprej pomladiti orkester 
oziroma pridobiti nove čla-
ne. Sicer pa bomo letos ime-
li standardni program nas-
topov: spomladanski kon-
cert, nastopi ob prireditvah, 
kot so O kresi se dan obesi, 
Kovaški šmaren, Večno mla-
di, koncert Pod Avsenikovo 
marelo, novoletni koncerti 
itd. Lani smo bili na držav-
nem tekmovanju, kjer smo 
dobili zlato plaketo, letos pa 
tekmovanj nimamo v načr-
tu. Poletje bo pestro, dobili 
bomo goste iz italijanske 

Cembre in hrvaških Babi-
ćev.
Prvič v zgodovini orkestra je 
v vodstvu izvršnega odbora 
ženska, to je nova podpred-
sednica Marjeta Koselj. Pre-
pričan sem, da bo z zagna-
nostjo in vestnim delom 
vseh članov orkester tudi v 
prihodnje uspešno deloval."

Leška godba ima 
novega predsednika
Na rednem letnem občnem zboru Pihalnega orkestra Lesce so v petek, 17. marca, izvolili novega 
predsednika. Matic Willewaldt, ki je bil predsednik od marca 2014, je zaključil svoj štiriletni mandat in 
to funkcijo je zdaj prevzel Andraž Peterman. To je deveti predsednik v 63-letni zgodovini orkestra.

Pihalni orkester Lesce je imel pod taktirko dirigenta Gašperja Breznika v soboto, 14. aprila, 
v telovadnici OŠ F. S. Finžgarja spomladanski koncert. Izvedli so deset skladb različnih 
zvrsti, od klasične do zabavne glasbe. Gost je bil Adi Smolar. Navdušenemu občinstvu je 
vnovič dokazal, da je prava legenda slovenske glasbene scene. /Foto: Gorazd Kavčič

Matjaž Klemenc

Fotografsko društvo Radov-
ljica je v lanskem letu praz-
novalo visok jubilej, sedem-
desetletnico delovanja. 
Konec februarja so na obč-
nem zboru potegnili črto 
čez leto 2017. V več kot treh 
urah so šli skozi številne 
točke dnevnega reda. Vse 
razen ene so pozitivno reši-
li. Žal je bila tista ena nere-
šena – dobiti novega predse-
dnika društva – najpomem-
bnejša. Predsednik Justin 
Zorko je zaradi zdravstve-
nih težav nepreklicno odsto-
pil z mesta predsednika in z 
mesta v izvršnem odboru. 
Zdaj je naloga izvršnega 
odbora, da v čim krajšem 
času dobi novega predsed-
nika, da klub normalno 
deluje naprej.
Ko smo že omenili v uvodu, 
je bila glavna naloga društva 
v lanskem letu organizacija 
prireditve ob sedemdesetlet-
nici delovanja društva. Kaj 
vse je še postorilo društvu v 
preteklem letu? Organizirali 
so skupno trideset razstav, 
in sicer v Galeriji Pasaža, 
trgovini Spar Radovljica, 
Domu dr. Janka Benedika, 
Kulturnem domu Kropa, v 
Feldkirchnu v Avstriji in v 
Galeriji Avla Občine Radov-
ljica. Društvo je vzorno 
sodelovalo z avstrijskim 
fotografskim društvom 
Blende 22 in fotografskim 
društvom Roiano per tutti iz 
Italije. Skupaj so v Galeriji 
Pasaža ob sedemdesetletnici 
Fotografskega društva Rado-
vljica pripravili razstavo. 
Člani društva so sodelovali 
na republiških in mednaro-
dnih razpisih. Član društva 
Jasmin Suljanovič si je pri-
dobil prestižni mednarodni 
naziv excellence FIAP. 

Društvo, točneje Žarko Pet-
rovič, je bil prepoznan tudi 
zunaj fotografskih vod. 
Decembra mu je Občina 
Radovljica dodelila pečat 
Občine Radovljica za dolgo-
letno organizacijo in ustvar-
jalno delo na področju foto-
grafske dejavnosti. Razen v 
dveh poletnih mesecih se je 
društvo izobraževalo v deba-
tnih večerih. Izpopolnjevali 
so se tudi na foto izletu, pri-
pravili tudi razstavo fotogra-
fij z izleta. Z novim Fotoin-
formatorjem so pokazali, 
kako so bili aktivni in delav-
ni člani društva. 
Aktivni bodo tudi v tem letu. 
Še naprej bodo razstavljali v 
Galeriji Pasaža, trgovini 
Spar Radovljica, Kulturnem 
domu Kropa ter Domu dr. 
Janka Benedika. Tudi letos 
bodo sodelovali na razpisu 
Občine Radovljica Dogodki 
v občini Radovljica v letu 
2018. Še naprej bodo imeli 
mesečna srečanja, društve-
no razstavo, organizirali 
foto izlet, izdali nov Fotoin-
formator, sodelovali z obe-
ma tujima društvoma. Člani 
bodo sodelovali na razpisih 
doma in v tujini.
Na letošnjem občnem zbo-
ru, prisoten je bil tudi tudi 
župan Občine Radovljica 
Ciril Globočnik, so bile 
podeljena priznanja članom 
JSKD za več kot pet let, več 
kot deset let in več kot 15 let 
delovanja v društvu. »Sode-
lovanje Občine Radovljica in 
Fotografskega društva Rado-
vljica je zelo dobro in želim 
si, da tako ostane še naprej. 
Skupaj smo obeležili dogod-
ke v občini, ki so za našo 
občino izrednega pomena. 
Za občino je izredno 
pomemben arhiv,« je Ciril 
Globočnik pozitivno ocenil 
sodelovanje.

Društvo brez 
predsednika
Z občnim zborom je Fotografsko društvo 
Radovljica potegnilo črto čez leto 2017, leto, v 
katerem je praznovalo sedemdesetletnico 
delovanja.

Andraž Peterman, novi 
predsednik Pihalnega 
orkestra Lesce 
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Fotografsko društvo Radovlji-
ca je v sodelovanju z Občino 
Radovljica lani izvedlo že 
osmi natečaj za pregledno 
razstavo fotografij o dogodkih 
v občini. Na natečaj se je pri-
javilo 18 avtorjev s skupaj 346 
fotografijami za obe temi. 
Žirija podelila šest nagrad ter 
pet diplom. Na temo dogod-
kov je žirija prvo nagrado 
podelila Boru Rojniku za 
fotografijo AaaaaA s Festivala 
čokolade, drugo nagrado Žar-

ku Petroviču za fotografijo 70 
let FDR – veterana z odprtja 
fotografske razstave treh 
dežel ob 70-letnici Fotograf-
skega društva Radovljica, tre-
tjo nagrado pa Marjanu Res-
manu za fotografijo Maski s 
pustnega sprevoda. Na foto-
grafiji je eno od nagrajenih 
del in sicer fotografija z naslo-
vom: Sedemdeset let Foto-
grafskega društva Radovljica 
– veterana, avtorja Žarka Pet-
roviča (2. nagrada).

Fotografski natečaj 
Dogodki v občini 
Radovljica 2017

Vabimo vas k vpisu v Glasbeno šolo Radovljica

EVIDENČNE PRIJAVE
za opravljanje preizkusa glasbenih sposobnosti zbiramo 

od ponedeljka, 7. maja, do srede, 9. maja 2018, 
preko e-prijavnice na spletni strani šole 

ali v tajništvu šole v PON. in TOR. od 9. do 13. ure in  
SRE. od 11. do 17. ure. 

SPREJEMNI PREIZKUSI
bodo po razporedu, objavljenem na spletni strani šole ter na 
oglasni deski, potekali v petek, 25. maja, soboto, 26. maja, 

ter ponedeljek, 28. maja 2018.

VPIS NOVO SPREJETIH UČENCEV
v 1. razred bo potekal od 6. do 8. junija 2018, hkrati pa  

tudi vpis v PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO, GLASBENO  
PRIPRAVNICO in BALETNI ODDELEK 

več na: www.gs-radovljica
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BROM, d. o. o., Zapuže 13a, 4275 Begunje na Gorenjskem

Iščemo SLIKOPLESKARJA za delo na območju Gorenjske. 
Informacije po telefonu: 040/865-799.

Marjana Ahačič

Potem ko je lani Glasbena 
šola Radovljica prvič v svoji 
zgodovini gostila Državno 
tekmovanje mladih glasbe-
nikov Republike Slovenije 
(TEMSIG), so letos v Radov-
ljici tekmovali učenci kon-
trabasa in harfe – skupaj je 
bilo prijavljenih 67 tekmo-
valcev od nižje stopnje do 
glasbene akademije. 
"V primerjavi z lanskim 
letom, ko smo gostili troben-
tače in komorne skupine z 
godali, je bilo tekmovalcev 
letos manj, vendar je bila 
organizacija prav tako zahte-
vna zaradi transporta harf do 
graščine in po graščini. S 
tem namreč nismo imeli 
izkušenj, saj harfe na naši 
šoli že nekaj časa ne pouču-
jemo," je povedala Maja 
Gogala Dvoršak. "Treba je 
bilo poskrbeti tudi za učilni-
ce za uigravanje, akustične 
vaje, za prenočišča, prevoze 
in prehrano članov ocenje-
valnih žirij (pri kontrabasu 
trije, pri harfi pet – tudi iz 
tujine) in seveda paziti, da je 
tekmovanje potekalo po pre-
dvidenem urniku. Trudili 
smo se biti čim bolj gostolju-
bni in upoštevati tudi pose-
bne želje … Zaradi vnaprejš-
njih priprav in zavzetega 
sodelovanja vseh zaposlenih 
v Glasbeni šoli Radovljica je 
tekmovanje potekalo mirno 
in tekoče. Zelo smo bili vese-
li pohval tako tekmovalcev in 
žirantov kot tudi spremlje-
valnih učiteljev in staršev in 
seveda pisne zahvale predse-
dnika TEMSIG-a Simona 
Mlakarja ter predsednice 
Zveze slovenskih glasbenih 
šol Helene Meško."
Tekmovanje je trajalo pet 
dni – zaradi zasedenosti učil-
nic in drugih obveznosti uči-
teljev v popoldanskem času 
je pouk nekaterim našim 

učencem odpadel. Povabili 
pa smo jih k poslušanju tek-
movanja, saj v domačem kra-
ju nimajo pogosto možnosti 
slišati tako vrhunskih izvedb 
skladb za kontrabas in harfo. 
Organizatorke državnega 
tekmovanja mladih glasbe-
nikov so v lanskem, letoš-
njem in prihodnjem letu 
šole gorenjske regije, nato 
se tekmovanje za tri nasled-
nja leta preseli v drugo regi-
jo. Sicer pa je na TEMSIG-u 
sodelovalo tudi pet radovlji-
ških učencev – dva solista in 
trije v komorni skupini. Vio-
linist Klemen Poklukar je v 
I. a kategoriji dosegel 90,20 
točke in srebrno plaketo 
(mentor Tomaž Pinter, kla-
virska spremljava Lucija 
Verdnik), violistka Liza Gaš-
peršič v kategoriji I. b 92,60 
točke, srebrno plaketo in 
drugo nagrado, pihalni trio 
Anneva – Neja Potočnik, 
flavta, Andrej Dijak, klari-
net, Valentina Arnšek, fagot, 
(mentor Dejan Rihtarič) – 
pa v kategoriji komornih 
skupin s pihali 92 točk in 
srebrno plaketo. 

V marcu in aprilu poteka 
tudi deseto mednarodno 
tekmovanje Svirél. Radovlji-
ški glasbeniki, ki so se ga 
udeležili, so dosegli lepe 
rezultate: Duo SaxAccord v 
sestavi Neja Anderle, sakso-
fon, in Špela Šemrl, harmo-
nika (mentorja Rok Felicjan 
in Gašper Primožič): 96,5 
točke – zlato priznanje; vio-
linistka Mija Pogačnik 85 
točk – bronasto priznanje 
(mentorica Vanja Stare Vin-
kovič, korepetitorka Tamara 
Krajnc Stepišnik); harmoni-
kar Janez Cerkovnik: 91 točk 
– srebrno priznanje (mentor 
Tomaž Cilenšek); harmoni-
kar Jure Pavlič: 94 točk – 
srebrno priznanje (mentor 
Mitja Jeršič), pianistka Gaja 
Peternel: 88 točk – bronasto 
priznanje (mentor Marko 
Stajnko), harmonikar Miha 
Mozetič: 91 točk – srebrno 
priznanje (mentor Tomaž 
Cilenšek) in duet JAMI, ki 
ga sestavljata harmonikarja 
Janez Cerkovnik in Miha 
Mozetič (mentor Tomaž 
Cilenšek): 96 točk in zlato 
priznanje. 

Nastop na glasbenih tekmo-
vanjih je za vse sodelujoče 
zahteven podvig. "Da se uče-
nec udeleži tekmovanja, se 
morajo o tem najprej strinja-
ti on, učitelj in starši. Uče-
nec mora biti dovolj sposo-
ben, samozavesten, delaven 
in ambiciozen. Učitelj ga 
mora dobro poznati, izbrati 
njemu primerne skladbe in 
preračunati, da vrhunska 
forma pride v ravno pravem 
trenutku, preden se učenec s 
programom zasiti," pojas-
njuje Maja Gogala Dvoršak. 
"Poleg tega se na tekmovan-
je ne da pripraviti v rednih 
urah pouka, ampak so potre-
bne številne dodatne vaje in 
nastopi, zato je nujna pod-
pora staršev. Za tiste učence, 
ki nameravajo nadaljevati 
šolanje na srednji stopnji 
glasbenega izobraževanja, 
so izkušnje (in dobri rezulta-
ti) s tekmovanj skorajda nuj-
ni. Sicer pa učenec, ki je tek-
moval, marsikaj pridobi: 
vztrajnost, poglobljeno izde-
lovanje skladb, premagovan-
je treme, primerjavo z dobri-
mi vrstniki ..."

Mladi glasbeniki  
so tekmovali
V radovljiški glasbeni šoli so spet gostili državno tekmovanje mladih glasbenikov iz vse Slovenije, 
tokrat učence kontrabasa in harfe.

Pihalni trio Anneva: Neja Potočnik, flavta, Andrej Dijak, klarinet, in Valentina Arnšek, fagot

Letošnji Linhartov gledališki 
maraton, srečanje odraslih 
gledaliških skupin iz občin 
Radovljica, Bled, Bohinj in 
Gorje, bodo v torek, 8. maja, 
popoldan začeli dijaki Eko-
nomske gimnazije in sred-
nje šole Radovljica z avtor-
sko predstavo Čak, da dam 
na story v režiji Nike Brgant. 
V večernem terminu se bo 
ta dan predstavila Gledališ-
ka skupina Kamot Zasip z 
veseloigro Pokljuški zdrav-
nik – dr. Grabner. 
V sredo, 9. maja, bo popol-
dan nastopila radovljiška lut-
kovna skupina Theatrum 
mundi z avtorsko lutkovno 
predstavo Ježek v megli, v 
kateri se harmonično preple-
tajo glasba, beseda in gib. 
Predstava, ki jo je režirala Eva 
Hribernik, je primerna tako 
za otroke kot tudi odrasle. 
V četrtek, 10. maja, bo ob 17. 
uri na sporedu predstava 
Jasna Stvar Gledališke sku-
pine Biser – CUDV Radov-
ljica (režija Nika Brgant). 
Večerna predstava bo Nes-
končno ljubljeni moški v 
režiji Bernarde Gašperčič in 
izvedbi igralcev Gledališča 
Belanskega. 
V letošnjem Cankarjevem 
letu sta se dve gledališki 
skupini lotili uprizoritve 
Cankarjevih del. V petek, 11. 

maja, bo Gledališče 2B odi-
gralo Romantične duše 
(režiser predstave je Darko 
Čuden), v soboto, 12. maja, 
pa bo radovljiški Linhartov 
oder s predstavo Me, Can-
karjeve posegel po njegovi 
poeziji in prozi. Predstavo 
režira Alenka Bole Vrabec. 
Letošnji, že 21. Linhartov 
gledališki maraton bodo 
zaključili Kroparji z avtor-
sko predstavo Anžeta Hab-
jana Romanca v Karlovcu.
Vstop na vse predstave bo 
prost. Predhodne brezplačne 
vstopnice bodo na voljo v Lin-
hartovi dvorani ali pri Radov-
ljiški območni izpostavi 
JSKD na Linhartovem trgu 1, 
od 8. do 13. maja pa na blagaj-
ni Linhartove dvorane Radov-
ljica, je povedala Tatjana 
Kržišnik iz radovljiške obmo-
čne izpostave Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti.
Sklad bo od 4. do 7. junija v 
Linhartovi dvorani gostil 
najboljše gorenjske ljubitelj-
ske gledališke predstave po 
izboru selektorja Gašperja 
Jarnija. Radovljiški organi-
zatorji upajo, da bo med 
predstavami na srečanju, 
imenovanem Fest ival 
gorenjskih komedijantov, 
tudi katera izmed domačih 
skupin. Tudi na te predstave 
bo vstop prost.

Linhartov 
gledališki maraton
Na enaindvajsetem Linhartovem gledališkem 
maratonu se bo v radovljiški Linhartovi dvorani 
predstavilo devet ljubiteljskih gledaliških skupin.

Gledališka skupina Čofta KD Kropa

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Radovljica je v začetku 
aprila v Bohinju pripravil območno srečanje folklornih skupin. 
Na srečanju se je predstavilo 12 otroških in 8 odraslih skupin. 
Strokovna spremljevalka za otroške folklorne skupine si je na 
Gorenjskem ogledala 33 otroških koreografij in za regijsko sre-
čanje, ki bo 5. maja v Tržiču, izbrala tudi Otroško folklorno 
skupino Č'belce Kulturnega društva Mošnje in OŠ Antona 
Tomaža Linharta Radovljica, je sporočila Tatjana Kržišnik z 
radovljiške območne enote Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti. "V Bohinju je društvo sodelovalo z dvema skupina-
ma in z obema doseglo regijski nivo. V Tržiču se bodo pred-
stavili s koreografijo To ni za punce! pod mentorstvom Urške 
Kavar. Iskrene čestitke mentorici in mladim folkloristom."

Č'belce gredo na regijsko srečanje

Peter Kolman

Vokalni večer kvartetov in 
kvintetov, ki so ga pripravili 
v Škofji Loki v začetku apri-
la, je bil priložnost za krstni 
nastop pevske skupine 
Korona. Skupina deluje pod 
okriljem Kulturno umetniš-
kega društva Radovljica. Po 
delovanju so sicer zelo mla-
da skupina, po letih pevskih 
izkušenj posameznih pev-
cev pa vendarle nekoliko sta-
rejša. Kot kvartet so prvič 
skupaj zapeli avgusta lani, 
kot septet pa delujejo od 

februarja letos, ko je stroko-
vno vodenje prevzela priz-
nana pianistka s Podbrezij 
Nena Rion. Prav Rionova je 
v skupino vnesla svež veter. 
Pevke in pevci ob tem pravi-
jo, da jih poleg prijateljstva 
povezuje želja po ustvarjan-
ju kakovostne in raznolike 
glasbe pa tudi širjenju pri-
jetnih vtisov med poslušal-
ce. V letošnjem letu imajo 
veliko načrtov; predvsem si 
želijo razširiti obstoječi pro-
gram in poslušalcem pred-
staviti pesmi različnih pev-
skih žanrov.

Bogatejši za novo pevsko skupino

Skupina Korona z zborovodkinjo Neno Rion na vokalnem 
večeru v Škofji Loki
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VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Maša Likosar

Ravnateljica zavoda in hkra-
ti režiserka predstave Marja 
Čad pravi, da gre za komedi-
jo enodejanko, ki so jo člani-
ce Radolških vrtavk ustvarile 
popolnoma same, gre za nji-
hovo avtorsko delo. Zabavno 
dogajanje igre je postavljeno 
v vrtec, tema je aktualna, 
problemi pereči, zapleti 
nepričakovani. Ker je vrtec 
kraj presenetljivih situacij in 
burnih dogajanj, edinstve-
nih zaposlenih in razigranih 
otrok, je končni razplet dne-
va v vrtcu vedno nepredvid-
ljiv. S predstavo Čistilna 
terapija bodo v aprilu in 
maju nastopile še v Kultur-
nem domu Brezje in Kultur-
nem domu Kropa.
Nastopajoče "prave" vzgoji-
teljice so na humoren in 
pretiran način prikazale svoj 
dejanski dan v vrtcu. 
"Izhajale smo iz sebe, prav-
zaprav se norčujemo iz svo-
jega vsakdana, problemov, 
ki jih imamo z otroki, star-
ši, študentkami na praksi, 
ravnateljico," pravi Čadova. 
Vsebina komedije se vrti 
okoli stavke vzgojiteljic in 
ravnateljice vrtca Štefke, ki 
ima zamisel, kako jim olaj-
šati delo. Tokrat si je zami-
slila dvig motivacije zapos-

lenih na delovnem mestu, 
zato je pod okriljem pro-
mocije zdravja na delov-
nem mestu najela strokov-
no sodelavko – psihotera-
pevtko, ki bo vzgojiteljicam 
na voljo za terapevtski 
pogovor že med delovnim 
časom. Ker imajo prostor-
sko stisko, se ravnateljica 
odloči, da bo psihoterapija 
potekala v sobi čistilke Jul-
či, ki je v dopoldanskem 
času prosta, saj Julči čisti 
šele popoldan. Veliki 
zaplet! Čistilka Julči ravno 
na prvi dan prihoda psiho-

terapevtke dr. Julije Nemo-
čnik pride v službo dopol-
dan in se nastani v svoji 
sobi. Med radovednimi 
vzgojiteljicami odjekne pri-
hod dr. Nemočnikove in 
vse se nemudoma želijo z 
njo pogovoriti. Domnevni 
psihoterapevtki iskreno 
spregovorijo o svojih teža-
vah, a vprašanje je, komu 
se dejansko izpovedujejo … 
Kljub velikemu kaosu je 
konec katarzičen, saj otrok 
v vrtcu, ki mora biti ves čas 
tiho, končno pride do bese-
de in spregovori resnico. 

Radolške vrtavke so ob tej 
priložnosti zbirale simbolič-
ne prostovoljne prispevke za 
sklad Vrtca Radovljica. Zbra-
ni denar bo šel za organizaci-
jo in izvedbo zabavnega dru-
ženja na četrti zaključni pri-
reditvi njihovih enot vrtcev. 
Po zaključku mini olimpija-
de bo tokrat otroke prvič obi-
skala pevka Damjana Golav-
šek. Zaposleni v Vzgojno-var-
stvenem zavodu Radovljica 
se trudijo, da bi uspešno 
sodelovali in se čim bolj 
povezali z vsemi uporabniki, 
s katerimi se redno srečujejo.

Premiera Vrtavk
V začetku letošnjega šolskega leta so vzgojiteljice in pomočnice v Vzgojno-varstvenem zavodu 
Radovljica ustanovile dramsko skupino Radolške vrtavke. Njihova prva predstava z naslovom Čistilna 
terapija je bila krstno uprizorjena ob materinskem dnevu v avli OŠ Antona Tomaža Linharta.

Komedija Čistilna terapija je polna humornih in nepričakovanih zapletov.

Alenka Brun

Letos v Tušu iščejo Tuševo 
zvezdico. Od treh predtek-
movanj, s katerimi se je tek-
movanje začelo, je zadnjega 
gostila Srednja gostinska in 
turistična šola (SGTŠ) Rado-
vljica. Na predtekmovanjih 
so se sodelujoči pomerili v 
pripravi hrane, postrežbi in 
predstavitvi regije, iz katere 
prihajajo. V seriji kuharskih 
tekmovanj pa so se prve tri 
ekipe uvrstile v finalno tek-
movanje, ki bo maja.
Med tremi najboljšimi od 
štirih ekip je tokrat podvig 
uspel tudi radovljiški ekipi. 
V velikem finalu se bodo 
tako pomerile ekipe dijakov 
iz Srednjih gostinskih in 
turističnih šol Ljubljana, 
Celje, Maribor, Radenci, 
Novo mesto, Izola in Radov-
ljica. Devet ekip bo tekmova-
lo v pripravi regionalne glav-
ne jedi; najboljši dve – 
superfinalistki – pa še v pri-
pravi restavracijske sladice. 
Tu pa se bo tekmovanje 
malce zapletlo s sestavinami 
iz skrivnostne škatle. 
Ekipe sestavljajo tekmovalci, 
stari do 21 let, in ker je vsak 
prijavitelj na predtekmovanja 
lahko prijavil dve ekipi, se je 

SGTŠ Radovljica s prvo ekipo 
predstavila tudi v Ljubljani, a 
je bila uspešnejša z drugo, na 
domačem terenu. Kuharski 
del SGTŠ Radovljica sta na 
zadnjem predtekmovanju 
predstavljala dijaka Jaka 
Reven in Blaž Schönlieb, v 
strežbi je gorenjsko ekipo 
zastopala Tjaša Bergant, v 
panogi turizma pa je tekmo-
vala Lara Kadirić. Jaka in Blaž 

sta se komisiji in okuševal-
cem predstavila s Potepuško 
račko (pečene račje prsi, 
kuhane v sous vidu z marme-
lado iz rdečega zelja, glazira-
nim korenjem, sotiranim 
brstičnim ohrovtom ter čip-
som ohrovta, cvetačnim pire-
jem, parmezanovimi njoki, 
račjo omako ter drobtinami 
pršuta), jedjo, za katero je 
sicer navdih ekipa našla v kra-

ju in okolici, od koder prihaja 
Blaž – Ribnici. Najboljši krož-
nik pa so v Radovljici pripravi-
li tekmovalci Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Mari-
bor. Jed so poimenovali Skriv-
ni recept pohorskih steklarjev. 
Drugi so bili Novomeščani s 
Črno-belim bogastvom v obje-
mu predelanih poljščin, Cel-
janom pa tokrat uvrstitev v 
majski finale ni uspela.

Tuševa zvezdica v Radovljici

Kuharski del SGTŠ Radovljica sta predstavljala dijaka Jaka Reven in Blaž Schönlieb.

Marjana Ahačič

Šolski sklad OŠ A. T. Linhar-
ta tudi letos pripravlja veliko 
športno-dobrodelno priredi-
tev Radovljica otrokom 2018. 
Prireditev bomo organizirali 
v petek, 18. maja, od 16. ure 
naprej v šoli in na igriščih v 
njeni okolici, na Obli gorici 
ter na atletskem stadionu. 
"Spomladanska dobrodelna 
prireditev bo tako kot lani 
temeljila na gibanju in špor-
tu. K sodelovanju smo pova-
bili klube, društva in posa-
meznike, ki delajo z otroki na 
različnih gibalnih in motorič-
nih področjih. Poudarek pri-
reditve bo tako na igri, zabavi 
in medgeneracijskem druže-
nju, zato k udeležbi na delav-
nicah vabimo tudi starše, sta-
re starše, prijatelje … Z udele-
žbo boste storili nekaj dobre-
ga tako zase kot za druge," je 
povedala predsednica šolske-
ga sklada Darja Pagon.
"Športna društva in klubi so 
se na vabilo za sodelovanje 
spet pozitivno odzvali, zato 

bomo organizirali različne 
delavnice in aktivnosti, med 
njimi košarko, nogomet in 
mini odbojko, lokostrelstvo, 
taekwon-do, aikido, karate, 
zabavni poligon, med dve-
ma ognjema, iskanje skrite-
ga zaklada, orientacijo, soft-
ball, jogo za otroke, zabavno 
na kolesu in dirko s skiroji, 
bownovo terapijo, poslikavo 
obraza, zabavno s kitaro in 
gledališče brez besed, vse 
pod vodstvom izkušenih 
vaditeljev pa seveda za zaba-
vo in dober namen."
Vstopnice za prireditev bo 
mogoče kupiti od 10. maja 
naprej – učenci kot običajno 
v šoli, drugi pa v tajništvu 
šole ali na prizorišču dogaja-
nja na dan prireditve. Tudi 
letos je cena vstopnice tri 
evre. Organizatorji tudi letos 
pripravljajo bogat srečelov, 
na voljo bodo palačinke, 
kava, pijača in sladoled, je še 
povedala Darja Pagon. Če 
bo vreme slabo, bodo prire-
ditev prestavili za teden dni, 
to je na petek, 25. maja.

Tudi letos šolska 
dobrodelna prireditev 

Alenka Brun

Kranj – Otroci slovenskih 
osnovnih šol tokrat že sed-
mič sodelujejo v projektu 
Kuhnapato, v okviru katere-
ga raziskujejo prehransko 
kulturno dediščino svojih 
prednikov. Aprila je projekt 
obiskal tudi Kranj. Na vrsti je 
bilo namreč letošnje drugo 
regijsko dejanje za javnost 
ali nastop osnovnošolcev 
Gorenjske. Mladi kuharji so 

se predstavili v avli kranjske 
dežele nakupov, pred Inter-
sparom. Med sedmimi eki-
pami jih je bilo šest iz Gorij, 
ekipa TOP 4 (Erazem Janc, 
Ela Berce, Zala Peternelj, 
Lovro Valančič) pa je bila iz 
Osnovne šole Staneta Žagar-
ja Lipnica. Pripravili so sege-
din golaž s kruhovimi cmo-
ki, obiskovalci Qulandie pa 
so ga degustirali in če se jim 
je zdel dober, so zanj lahko 
tudi glasovali. 

Lipničani v Kuhnapato

Ekipa TOP 4 je pripravljala golaž s kruhovimi cmoki. 
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Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28

Za lepe praznike 
in spomine, 
knjigarna  
Ognjišče poskrbi!

O
gn

jis
ce

 d
.o

.o
., 

Tr
g 

Br
ol

o 
11

, K
op

er

Za lepe praznike 
in spomine, 
knjigarna  
Ognjišče poskrbi!

KRST • OBHAJILO                    BIRMA • POROKA

Nedelja, s katero začenjamo veliki teden – obredno doživlja-
nje zgodovinskih dogodkov Jezusovega trpljenja, smrti in 
vstajanja –, se imenuje cvetna. Ta dan verniki nesejo k bla-
goslovu zelenje: oljčne vejice in različne butarice – t. i. bega-
nice ali kakor jih pač različno imenujemo po različnih pokra-
jinah. Na soboto pred cvetno nedeljo so na dvorišču leškega 
župnišča organizirali delavnico za izdelovanje beganic. Jana 
Rejc, ki je delavnico vodila, je povedala, da je pobudo za 
delavnico dal župnijski pastoralni svet, da bi izdelovanje 
beganic spet obudili, saj so takšno delavnico pred leti že 
imeli. »O pripravi beganice sem se poučila na taki delavnici, 
vendar sem bolj improvizator. Z vrbovimi vejami je begani-
co težko zvezati, nadomestim jih kar z vezicami in vrvico. 
Važen je namen, dobra volja in druženje. Vsekakor pa naj bi 
bilo v pravi beganici sedem vrst zelenja: v sredini je leskova 
palica kot osnova, naokoli polagamo veje vrbe, pušpana, 
kramparja, bršljana, oljke in forzicije. Lahko vzamemo tudi 
cipreso ali dren. Beganice, ki jih izdelujemo danes, so velike 
od pol do enega metra.« Pod njenimi spretnimi prsti je 
kmalu nastala prav lepa, skladna in somerno zgrajena bega-
nica. Za piko na i jo je prevezala še z okrasnim trakom. Ude-
leženci delavnice so jo bolj ali manj spretno posnemali, a z 
majhno pomočjo je vsem uspelo narediti lepe beganice, ki 
so jih na cvetno nedeljo s ponosom nesli k blagoslovu. 

Izdelovali »beganice« za cvetno nedeljo

Z malo pomoči je vsem uspelo narediti lepe beganice, ki so 
jih na cvetno nedeljo s ponosom nesli k blagoslovu.

Nekdanji leški župnik Štefan Babič je izdal knjigo spominov 
Gospod je moja pot. Založila jo je založba Salve Ljubljana. 
V knjigi je opisal svoje življenje na osnovi kronik, ki jih je vsa 
leta vestno sestavljal. Zgodovinske podatke je ponazoril z 
zanimivimi dogodki in pripetljaji, ki jih ohranja v svojem 
izrednem spominu. Bralce iz leške župnije bo gotovo naj-
bolj zanimal del, kjer so opisane Lesce. Marsikje se bodo 
srečali s številnimi osebami, ki jih je gospod Štefan s svojim 
zapisom obvaroval pred pozabo. Štefan Babič je bil župnik 
v Lescah od leta 1982 pa vse do premestitve v Mengeš leta 
2011. Rodil se je leta 1935 v Orehovljah pri Predosljah. Gim-
nazijo je dokončal v Kranju, nato se je vpisal na teološko 
fakulteto in vstopil v bogoslovje. Vmes je moral odslužiti 
vojaščino, čeprav je imel zaradi nesreče delno prizadet vid. 
Leta 1961 ga je v duhovnika posvetil nadškof Anton Vovk. 
Prvo leto je pomagal v Borovnici, tri je bil leta kaplan v Črno-
mlju, nato je prišel v Mengeš in tam deloval 17 let, nato pa 
v Lescah nadaljnjih 29 let. Kljub uspešnemu dušnopastir-
skemu služenju je bil kmalu po svoji zlati maši nepričakova-
no premeščen v Mengeš. Tak, kot je bil nekdaj, je tudi zdaj; 
zagnan in kot duhovni pomočnik neumorno vpet v življenje 
tamkajšnje župnije.

Spomini župnika Štefana Babiča

Marjana Ahačič

Turistično društvo Mošnje je 
tudi letos med velikonočni-
mi prazniki pripravilo raz-
stavo pirhov in velikonočne 
igre, tokrat so prireditev 
organizirali že sedmo leto 
zapored. Tudi letos si je raz-
stavo ogledalo izjemno veli-
ko ljudi, tako domačinov kot 
obiskovalcev od drugod. 
Posebej navdušeni so bili 
nad pirhi, ki jih je v drobne 
perlice "oblekla" gostja, gos-
pa Silva Lukač. Umetnica, ki 
prihaja iz Maribora, je dan-
sko tkanje in čudoviti svet 
perlic, s čimer se ukvarja že 
skoraj deset let, predstavila 
navdušenim obiskovalcem 
razstave. 
Kot je povedala predsednica 
Turističnega društva Moš-
nje Damjana Pangerc, so se 
tudi letos potrudili s pripra-
vo razstave, na kateri so bili 
na ogled tudi izdelki sekcije 
za ročna dela – v društvu 
vabijo vse, ki jih tovrstno 
preživljanje prostega časa 
zanima, da se jim pridruži-
jo. Posebej veliko pa je bilo 
letos zanimanje za pirhanje 
in fucanje, s katerima so se 
predvsem domačini za gasil-
skim domom zabavali na 
praznično nedeljsko popol-
dne.

Tudi letos v Mošnjah 
razstava pirhov
Tradicionalna razstava je v kraj privabila številne obiskovalce iz Mošenj, Radovljice in okoliških krajev. 
Tokrat se je s svojimi umetninami posebej predstavila Silva Lukač iz Maribora.

Osnova razstave so bili tokrat pirhi, oblečeni v pisane 
perlice, delo Silve Lukač.

Podobna tehnika, enak priimek, sicer pa Lukačevi, Silva in Tatjana, prihajata z različnih 
koncev Slovenije.

Zanimiva postavitev izdelkov domačega turističnega 
društva

Mojstrica Silva Lukač je pokazala, kako iz perlic ustvarja umetnine.

Zanimiva razstava kopij dokumentov misijonarja Marka 
Antona Kappusa, ki je svoj življenjski vek preživel v mehiški 
Sonori, kjer je leta 1717 umrl, je j kot stalna razstava na ogled 
v kamnogoriški Mežnariji. Skupaj s Casa Kamna sta jo pri-
pravila dr. Maja Šabec s Filozofske fakultete v Ljubljani in dr. 
Tomaž Nabergoj iz Narodnega muzeja Slovenije.

Projekt Marko Anton Kapuss
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Obletnice

Ivanka Korošec

Rodila se je v majhnem 
zaselku Štance Laze visoko 
nad Moravčami. "Bili smo 
štirje otroci, dva brata in dve 
sestri. V šolo smo hodili uro 
daleč od doma, že od male-
ga morali prijeti za vsako 
delo. Ata nas ni nikoli pustil 
v brezdelju ali pri igri, če 
drugega ne, smo iz gozda 
vlekli suhe veje domov."
Da se je z lahko prebijala 
skozi življenje, je pomagala 
okoliškim kmetom. Ko je 
bila stara 28 let, je zapustila 
domačo vas in dobila službo 
v Radovljici. "Na državnem 
kmetijskem posestvu pri 
Muhovcu sem molzla krave, 
trije zaposleni smo bili. Bra-
trančeva žena iz Podnarta 
mi je povedala, da ve za vdo-
vca, ki išče ženo. Kmalu je 
prišel naokoli, da sva se spo-
znala. To je bil Srakarjev 
Joža; žena in otrok sta mu 
umrla pri porodu in na 
kmetiji je živel s svojo 
mamo in sestro. Bila sva si 
všeč in čez tri mesece sva se 
poročila."
Na njegovem domu so jo 
sprejeli odprtih rok, saj so 
potrebovali mlado, močno 
in delavno gospodinjo. Lepo 
pa so jo sprejeli tudi sovaš-

čani, s katerimi ima Micka 
še danes zelo dober prijatelj-
ski odnos. 
Leta 1959 se je rodil sin. 
"Maja sva z možem okopa-
vala krompir, jaz sem vodila 
konja, on je zadaj držal plug. 
Bila sem zelo utrujena, a 
sem zdržala, da sva okopala 
vso njivo. Tašča mi je doma 
ponujala mleko za večerjo, a 
sem se samo umila in legla 
v posteljo. Ponoči so se zače-
li popadki. Telefona ni bilo 
nikjer; zbudila sem moža in 
tekel je na železniško posta-
jo v Podnart klicat rešilca. 
Pot pa je bila tako slaba, da 
rešilni avto ni mogel do 
hiše. Reševalec in mož sta 
me nekako spravila v avto, 
popadki pa so bili vedno 
hujši. Avto je bil kot kakšna 
drvarnica, vse je bilo trdo, 
treslo se je in ropotalo, a 
smo srečno prišli v porodni-
šnico na Jesenicah." Otroka 
so bili vsi zelo veseli. "Kar 
nagledati se ga niso mogli. 
Ko je bil majhen, je bil Jane-
zek, zdaj pa je Janez. In je 
tudi on že v penziji."
Dela ji ni nikoli zmanjkalo. 
Še kako prav ji je prišlo, da 
je bila od doma vajena tež-
kih kmečkih del. "Spomin-
jam se leta, ko je takoj po 
vseh svetih zapadel sneg, mi 

pa smo imeli še celo njivo 
koruze. Vzela sem 'šajtrgo', 
trgala storže, jih metala na 
kupe, ob dvanajstih tekla 
domov, da sem pripravila 
kosilo, in se nato vrnila na 
njivo. Sneg je padal, kot je le 
mogel, jaz pa sem še zvečer 
vozila koruzo pod streho in 
si svetila z laterno. Ali pa ko 
smo kosili deteljo – ob štirih 
zjutraj smo začeli in do pol 
sedmih smo pokosili vso 
njivo. S koso sem bila zelo 
urna – bila sem kos tako 
možu kot svaku! Še zdaj jo 
znam sklepati, oče me je 
naučil. Danes imamo meha-
nizacijo za vse delo, le robo-
ve je treba pokositi na roko. 
Včasih pa sem veliko kosila, 
vse ročno. Ni za povedat', 
koliko košev trave sem zno-
sila!" zavzdihne ob spomi-
nih na preteklost. 
"Mož je bil 19 let starejši od 
mene, a vedno sva se dobro 
razumela. Bila sem srečna v 
zakonu. Delal je v železarni 
na Jesenicah, po nesreči z 
žarečo žico je bil invalidsko 
upokojen. Imel je trdo sto-
palo, a lahko je še opravljal 
vsa dela. Žal pa je leta 1980 
umrl zaradi pljučnice."
Micka si kuha sama, pos-
pravlja in, skratka, poskrbi 
zase. "Nikoli nisem nika-

mor šla; niti prej z možem 
niti kasneje. Morja še nikoli 
nisem videla, a mi ga mladi 
obljubljajo za letos!" Kljub 
boleči nogi gre, kolikor ji 
moči dopuščajo, na krajši 
sprehod. Zelo rada pa sedi 
zunaj na klopci, na soncu. 
Vesela je, da je s svojimi naj-
dražjimi pod isto streho in 

da lepo skrbijo zanjo. "Sin je 
tako zelo pozoren do mene. 
Z ženo Brigito lepo skrbita 
za dom in družino. Vnukin-
ja Monika in njen Boštjan 
pa sta poskrbela za rojstvo 
pravnukinje Kim."
In ko deklič pride k njej, se 
Micki zdi, da posije sonce v 
njeno sobico.

Praznovala je devetdeset let
Marija Pogačnik s Prezrenj je sredi marca praznovala devetdeseti rojstni dan.

Marija Pogačnik je sredi marca praznovala devetdeseti 
rojstni dan.

Ivanka Korošec

"Plesti pa še vedno znam," 
se je še sredi marca, ko smo 
jo obiskali, pohvalila 102-let-
na Ida Kristan, takrat že dva-
najsto leto stanovalka Doma 
dr. Janka Benedika v Radov-
ljici. Vse do lanskega 
novembra je bila dobrega 
zdravja, nato pa jo je dolete-
la bolezen, ki je precej nače-
la njeno do tedaj dokaj trdno 
psihofizično zdravje in le 
dober teden po našem obis-
ku se je poslovila s tega sve-
ta. Kljub temu objavljamo 
njeno življenjsko zgodbo, ki 
jo je za nas sestavila s pomo-
čjo hčerke in sina.  
Rodila se je na Koroški Beli 
17. aprila 1915. V delavski 
družini s šestimi otroki je 
bila predzadnja. Očeta je pri 
36 letih vzela španska gripa. 
Mama se je kasneje še 
enkrat poročila in v tem 
zakonu so se rodili še štirje 
otroci. Oba očeta sta bila 
zelo dobra; drugega, torej 
očima, se je bolje spomnila, 
saj je tedaj, ko ji je umrl oče, 
imela komaj tri leta. Druži-
na je bila povezana, lepo so 
se razumeli, a je žal vmes 
spet posegla nesreča. Oči-

ma, ki je delal v železarni, je 
zasul premog in mama je 
ostala sama z desetimi otro-
ki. Zato so morali vsi kmalu 
od doma s trebuhom za kru-
hom.
Tudi Ida, ki je že z dvanajst-
imi leti šla služit k neki 
nemški družini. Tam se je 
naučila nemško in se izurila 

v kuhanju, likanju in drugih 
gospodinjskih opravilih. 
Potem je šla delat v Radovlji-
co k Novakovim in se tam 
izučila za pletiljo. 
Leta 1940 se je poročila in 
istega leta rodila sina. Otrok 
je bil bolan, z možem sta ga 
vozila okoli zdravnikov, celo 
v Nemčiji sta iskala pomoč 

zanj. Vojna je terjala hud 
davek. Dva njena brata sta 
bila v nemških taboriščih, 
tretjega so ustrelili v celj-
skem Piskru, četrti, najmlaj-
ši pa je bil težko ranjen v 
partizanih. Ko so bile 1945. 
leta Jesenice bombardirane, 
se je ustavilo tudi srce komaj 
petletnega sinčka. 

Po vojni sta se rodila hčerka 
Stanka in sin Milan. Živeli so 
skromno, a starša sta obema 
otrokoma omogočila študij v 
Ljubljani, tako da sta dosegla 
poklic, ki sta ga želela. 
Mož ji je umrl leta 1976, star 
le 68 let. Z delom je zmogla 
premagati žalost; pazila je 
otroke, pomagala je tudi v 
kuhinji osnovne šole na 
Koroški Beli. Leta 1987 se je 
preselila na Jesenice v udob-
nejše stanovanje. Rada se je 
udeleževala različnih krož-
kov za ročna dela in hodila 
na izlete z upokojenci. 
Ko je prišla v Dom dr. J. 
Benedika, je bila prav tako 
aktivna. V delovni terapiji je 
napletla veliko nogavic, 
šalov in kap. Vse do lani pa 
je tudi prepevala v dom-
skem pevskem zboru. 
Večkrat je šla na obisk tako 
k hčerki na Dovje kot k sinu 
v Radovljico. Ker pa sin živi 

v četrtem nadstropju, je hoja 
po stopnicah postala prob-
lem. Po premišljevanju je 
zaprosil za pomoč radovljiš-
ke gasilce. Brez oklevanja so 
prišli in jo z invalidskim 
vozičkom vred odnesli po 
stopnicah. Zadnjih šest let 
so ji tako gasilci nekajkrat 
na leto pomagali, da je lahko 
prišla na "počitnice". "Še 
nikoli niso zamudili niti 
minute!" jih je pohvalil 
Milan. "Izjemno smo hvale-
žni za njihovo pripravljenost 
in pomoč." 
Življenjska zgodba Ide Kris-
tan ni bila spletena samo iz 
lepih trenutkov, ampak je 
prinašala tudi veliko preiz-
kušenj, odpovedovanja in 
trpljenja. Otrokoma in vnu-
kinji je poklonila vso ljube-
zen in vrednoto medseboj-
nega razumevanja ter spoš-
tovanja, kar so ji z vsem 
srcem obilno vračali. 

Življenje je posvetila družini
Ida Kristan bi ta mesec praznovala stotretji rojstni dan; rodila se je na Koroški Beli, zadnjih dvanajst let je preživela v radovljiškem Domu  
dr. Janka Benedika.

Ida Kristan s hčerko in sinom

Vse do lanskega novembra je bila dobrega 
zdravja, nato pa jo je doletela bolezen, ki je 
precej načela njeno do tedaj dokaj trdno 
psihofizično zdravje, in le dober teden po našem 
obisku se je poslovila s tega sveta.

Radovljiški vrtec je prvi pe
tek v marcu pripravil že četr
to dobrodelno prireditev z 
naslovom Dan vrtca Radov
ljica – Z roko v roki, na kate
ri so nastopali otroci iz vseh 
enot vrtcev Vzgojnovars
tvenega zavoda Radovljica. 
Kakor je povedala ravnatelji
ca vrtcev Marja Čad, sta pri
reditev, ki se je je udeležil 
tudi župan Ciril Globoč
nik, organizirala sklad Vrtca 
Radovljica in Vzgojnovars
tveni zavod Radovljica. 
"Namen prireditve je druže
nje in zbiranje sredstev za 
izvedbo naravoslovnih pus
tolovščin v izvedbi Hiše 
eksperimentov Ljubljana. Te 
bodo realizirane še v tem 
šolskem letu, po vseh eno
tah, za vse otroke." Priredi
tev je bila  zelo dobro obis
kana, tribune z gledalci so 
bile polne, otroci in strokov
ne delavke vrtca so pripravi
li prisrčne nastope. Sodelo
vali so tudi nekateri starši, 
sosedje ali prijatelji vrtca. 
Na prireditvi so zbrali 1700 
evrov prostovoljnih prispev
kov; stroške najema športne 
dvorane v SGT Radovljica je 
pokrila občina.

Dav vrtca
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ČETRTEK, 26. aprila
Slovesnost ob odprtju nove knjižnice, ob 17.00, Knjižnica A. T. Lin-
harta Radovljica, Vurnikov trg

Koncert ob odprtju nove knjižnice: Trkaj & Nipke, ob 18.30, Vurnikov 
trg, Radovljica

Foxtrot, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

PETEK, 27. aprila
Dvodnevna delavnica modernega mozaika »Kranjska sivka« za otro-
ke, ob 9.00, Čebelarski center Gorenjske, Lesce

Sova in miška, ob 17.00, družinski muzikal, pripovedovanje v slo-
venščini, Linhartova dvorana, Radovljica*

Slava, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 28. aprila
Gaston Zgaga, ob 16.00, družinska komedija, podnapisi, Linhartova 
dvorana, Radovljica*

Slava, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Divja miška, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana, Radovlji-
ca*

NEDELJA, 29. aprila
Peter zajec, ob 16.00, družinska komična pustolovščina, sinhronizi-
rano, Linhartova dvorana, Radovljica*

Divja miška, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana, Radov-
ljica*

Hiša kraljevega namestnika, ob 20.00, zgodovinska biografska dra-
ma, Linhartova dvorana, Radovljica*

PONEDELJEK, 30. aprila
Koncert Partizanskega pevskega zbora iz Ljubljane ob 70-letnici Zve-
ze borcev za vrednote NOB Slovenije, ob 19.00, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

TOREK, 1. maja
Leo da Vinci: Misija Mona Lisa, ob 17.00, animirana družinska pus-
tolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*

Hiša kraljevega namestnika, ob 20.00, zgodovinska biografska dra-
ma, Linhartova dvorana, Radovljica*

SREDA, 2. maja
Gaston Zgaga, ob 17.00, družinska komedija, podnapisi, Linhartova 
dvorana, Radovljica*

Apriline hčerke, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

ČETRTEK, 3. maja
Apriline hčerke, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

PETEK, 4. maja
Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Knjižnica A. T. Linharta, Rado-
vljica

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

Sicilijanski duhovi, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Želja po maščevanju, ob 20.30, akcijska kriminalka, Linhartova dvo-
rana, Radovljica*

SOBOTA, 5. maja
Vseslovensko romanje gasilcev, od 15.00 do 16.30, Bazilika Marije 
Pomagaj na Brezjah

Poldi – dogodivščine pogumnega ptička, ob 16.00, animirana dru-
žinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovlji-
ca*

Želja po maščevanju, ob 18.00, akcijska kriminalka, Linhartova dvo-
rana, Radovljica*

Vztrajanje, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 6. maja
Nedeljska glasbena matineja, od 11.00 do 12.00, Dvorana Glasbene 
šole Radovljica

Poldi – dogodivščine pogumnega ptička, ob 16.00, animirana družin-
ska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*

Vztrajanje, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Sicilijanski duhovi, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

TOREK, 8. maja
Kaj pomeni biti biodinamični čebelar?, ob 17.00, Čebelarski center 
Gorenjske, Lesce

21. Linhartov gledališki maraton – Gled. skup. Ekonomske gimnazije 
in srednje šole Radovljica: Čak, da dam na story, ob 17.00, Linharto-
va dvorana, Radovljica

21. Linhartov gledališki maraton – Gledališka skupina Kamot KUD 
Kamot Zasip: Pokljuški zdravnik – dr. Grabner, ob 19.30, Linhartova 
dvorana, Radovljica

Od 26. aprila do 18. maja 2018
SREDA, 9. maja

Nošenje dojenčkov, od 10.00 do 11.00, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

21. Linhartov gledališki maraton – KUD Theatrum Mundi Radovljica: 
Ježek v megli, ob 17.00, Linhartova dvorana, Radovljica

ČETRTEK, 10. maja
Muca copatarica, od 17.00 do 18.00, lutkovna predstava, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

21. Linhartov gledališki maraton – Gledališka skupina Biser – CUDV 
Radovljica: Jasna Stvar, ob 17.00, Linhartova dvorana, Radovljica

Odprtje razstave Pogled od zgoraj, ob 18.00, Galerija Šivčeva hiša, 
Radovljica

Gverilska čitalnica tretja sezona, desetič to sezono, od 18.00 do 
21.20, Kavarna Prešeren, Radovljica

Spoznaj se skozi svoj najljubši cvet, ob 18.30, dogodek bo vodila 
Tina Praprotnik, Galerija Titanija, Lesce

21. Linhartov gledališki maraton – Gledališče Belansko – KD Bohinj-
ska Bela: Neskončno ljubljeni moški, ob 19.30, Linhartova dvorana, 
Radovljica

PETEK, 11. maja
Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Knjižnica A. T. Linharta Rado-
vljica

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

Jagoda, ob 17.00, gledališče za otroke, Čebelice in čmrlji in izven, 
Linhartova dvorana, Radovljica*

Nastop baletnega oddelka Glasbene šole Radovljica, od 18.00 do 
18.45, Plesna dvorana Radovljiške graščine, Radovljica

21. Linhartov gledališki maraton – Gledališče 2B Bohinj: Romantične 
duše, ob 19.30, Linhartova dvorana, Radovljica

SOBOTA, 12. maja
18. Srečanje izgnancev DIS Gorenjske, ob 10.00, športna dvorana 
Srednje gostinske in turistične šole, Radovljica

Festival harmonikarskih orkestrov, ob 19.00, Radovljiška graščina

21. Linhartov gledališki maraton – Linhartov oder KUD Radovljica: 
Me, Cankarjeve …, ob 19.30, Linhartova dvorana, Radovljica

NEDELJA, 13. maja
Nedeljska glasbena matineja, od 11.00 do 12.00, Dvorana glasbene 
šole Radovljica

Predstavitev knjige Veliki Ljudje slovenskega čebelarstva, ob 15.00, 
Plesna dvorana Radovljiške graščine

Odprtje razstave Anton Janša v luči svetovnega dneva čebel, ob 
16.00, Plato pred Baročno dvorano Radovljiške graščine

21. Linhartov gledališki maraton – Dramska skupina Čofta KD Kropa: 
Romanca v Karlovcu, ob 19.30, Linhartova dvorana, Radovljica

TOREK, 15. maja
Beremo s tačkami, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linharta Radov-
ljica 

SREDA, 16. maja
Bralni klub, od 8.30 do 10.00, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

ČETRTEK, 17. maja
Radovedni medvedek, od 17.00 do 18.00, pravljico bo pripovedovala 
Darinka Kobal, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Muzejski večer: Zgodbe in spomini o Radovljici, ob 18.00, Plesna 
dvorana Radovljiške graščine

Nikoli zares tukaj, ob 20.00, triler/drama, Linhartova dvorana, 
Radov ljica*

PETEK, 18. maja
Mednarodni muzejski dan, dan odprtih vrat v Muzejih radovljiške 
občine, od 10.00 do 18.00, Muzeji radovljiške občine (vse enote)

Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Knjižnica A. T. Linharta 
Radov ljica

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

Muzejski večer: Duhovnik Jernej Hafner in orlovska organizacija, ob 
19.00, Kovaški muzej Kropa

Predstavitev knjige Brigite Šolar ter predstavitev knjige Jožefa Pavli-
ča, ob 19.30, Slomškova dvorana v župnišču, Radovljica

Prijazna dežela, ob 20.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

Razstave
Razstava Arhitekturna risba avtorjev Dalije Tanjšek in Lada Tratnika, 
ves mesec april, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica

 
Fotografska razstava »Canis Lupus«, ves mesec april, Fotografska 
galerija Pasaža, Radovljiška graščina

Tradicionalna razstava plakata miru Bodočnost miru, do 21. maja, 
Galerija Avla Občine Radovljica

Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice, do 31. avgusta 2018, Knjižni-
ca A. T. Linharta Radovljica

Moja prva knjiga, od 3. maja do 31. maja, svoje prve knjigice bodo 
na ogled postavili učenci 5. razredov OŠ A. T. Linharta Radovljica, 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Razstava Pogled od zgoraj, od 10. maja do 30. maja, Galerija Šivčeva 
hiša, Radovljica

Razstava Anton Janša v luči svetovnega dneva čebel, od 13. maja do 
konca februarja 2019, Čebelarski muzej, Radovljica

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino. 
Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani 
www.radolca.si/sl/koledar-prireditev. Dogodke za objavo v napoved-
niku vnesite na portal www.mojaobcina.si. Organizatorji prireditev si 
pridržujejo pravico do spremembe programa.

Urša Peternel

Dijaki zdravstvene usmerit-
ve Srednje šole Jesenice 
bodo v petek, 11. maja, na 
Vurnikovem trgu v Radovlji-
ci pripravili Bazar zdravja. 
Na dogodku bo sodelovalo 
več kot dvajset strokovnja-
kov z različnih področij skr-
bi za zdravje, med drugim 
okoliški zdravstveni domo-
vi, Psihiatrična bolnišnica 
Begunje, Nacionalni inštitut 
za javno zdravje, Hospic, 
Gorenjske lekarne in druš-
tva, ki se ukvarjajo s preven-
tivo kot z združevanjem 
pacientov in njihovih svoj-
cev. Predstavljali bodo drža-
vna preventivna programa 
Zora in Dora, obiskovalci si 
bodo lahko brezplačno 
izmerili krvni tlak, krvni 
sladkor, izvedeli, kateri tip 

kože imajo, in se naučili 
uporabe avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja. Na 
delavnicah bodo na modelih 
lahko tipali rakave spre-
membe na dojkah in modih, 
se učili zdravo kuhati, upo-
rabljati eterična olja, si pra-
vilno umivati in razkuževati 
roke ter se naučili izdelova-
nja svečk iz čebeljega voska. 
Na voljo bodo tudi svetoval-
ci, ki bodo odgovarjali na 
vprašanja o mladih in spol-
nosti, zaščiti kože pred son-
cem in shranjevanju zdravil, 
psihičnem zdravju, pacien-
tovih pravicah, demenci, 
srčno-žilnih boleznih, raka-
vih boleznih, uporabi obve-
zilnega materiala in pripo-
močkov pri težavah z inkon-
tinenco, sladkorni bolezni 
in uporabi razkužil v vsak-
danjem življenju.

Bazar zdravja
Na Vurnikovem trgu v Radovljici bo potekal v 
petek, 11. maja.
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Priznani vrtnar in 
poznavalec rastlin Matic 
Sever nas navduši za 
prelepe zasaditve v 
posodah. Z zelo bogatim 
slikovnim materialom 
predstavi zanimive 
sodobne načine 
kombiniranja različnih 
cvetočih in zelenih 
rastlin v posodah za vse 
štiri letne čase ter opiše 
karakteristike posod 
iz različnih materialov. 
Posode z izjemnimi 
zasaditvami bomo 
postavili pred vhod, na 
vrt, teraso, balkon ... 

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

144strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 16

Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila čez Jezersko in 
avstrijsko Koroško v Slovenj Gradec, kjer deluje edini evropski medičar in 
svečar s tradicijo iz leta 1757. Prikazali nam bodo, kako izdelujejo sveče 
in lectova srca. Vmes boste lahko pokusili ekološke medenjake, brezalko-
holno staroslovansko pijačo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali 
na Kope, kjer nam bodo v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih 
opravljali gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“ 
malica – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi Savinj-
sko dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar prikazal, 
kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline dajo naj-
več medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili. Vabljeni.

Koroška in čebelice
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IZLET / 9. maja 2018

Cena izleta je 34 evrov in vključuje:  
prevoz, ogled izdelave medenih sveč in lectovih src, hudomušno  
predstavitev gozdarskih opravil, obisk čebelarja, degustacijo medu, kosilo in DDV.

Odhod avtobusa: ob 6.30 z AP Radovljica, ob 6.55 z AP Creina Kranj, 
ob 7.05 z AP Mercator Primskovo, ob 7.25 z AP Škofja Loka. 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno na Bleiweisovi 
cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva 
delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške. 

"Prišli smo do točke, ko 
lahko rečemo, da je festival 
takšen, kakršnega smo 
želeli," je bila po prireditvi 
zadovoljna direktorica 
zavoda Turizem in kultura 
Radovljica Nataša Mikelj. 
"Število obiskovalcev in 
razstavljavcev je stabilno, 
začetne organizacijske 
težave smo uredili, tako da 
računamo, da v prihodnjih 
letih ne bo bistvenih spre-
memb."
Kot pravi, je vesela, da na 
festival prihaja vse več mla-
dih, organizatorji so posebej 
pozorni tudi do družin, ki 
predstavljajo glavnino obis-
kovalcev. "Všeč nam je, da 
Radovljica enkrat na leto 
poka po šivih, da dobi pridih 
svetovljanskosti, drugačnos-
ti, odprtosti ... Želimo, da bi 
bili domačini ponosni na to, 
da je največji slovenski kuli-
narični festival prav v Rado-
vljici ter da tako z udeležbo 
razstavljavcev kot obiskoval-
cev sega prek meja države. 
Pozitivno vpliva tudi na turi-
stično gospodarstvo, ne le v 
Radovljici. Tako nam tudi 
hotelirji na Bledu in v Kranj-
ski Gori poročajo o poveča-
nem zanimanju za prenoči-
tve prav v času Festivala 
čokolade."
Tudi letos so organizator-
jem pomagali številni sode-
lavci in prostovoljci. "Ved-
no se lahko zanesemo na 
radovljiške gasilce in obmo-
čno organizacijo Rdečega 
križa, posebej hvaležni pa 
smo profesorici Srednje 
gostinske in turistične šole 
Radovljica Gabrijeli Jošt, ki 

je tudi tokrat na festival pri-
peljala svojo ekipo dijakov; 
nekateri med njimi so pos-
krbeli tudi za pomoč pri 
informiranju in usmerjan-
ju obiskovalcev. S svojo 
strokovnostjo, srčnostjo in 
učinkovitostjo je tudi letos 
bistveno pripomogla k dob-
ri izvedbi prireditve."
Festival je v soboto obiskal 
tudi predsednik vlade Miro 
Cerar. "Festival sem si ogle-
dal tretjič zapored in čisto 
ob vsakem obisku sem nav-
dušen. Opažam izjemen 
trud organizatorjev in tudi 
gostoljubje domačinov, da 
obiskovalcem vsakič ponu-
dijo nekaj več, zato me ne 
čudi, da se tolikšne množice 
obiskovalcev vsako leto ob 
tej priložnosti tako rade vra-
čajo v Radovljico. Ponosen 
sem, da festival ni le turistič-
no ali kulinarično doživetje, 

temveč postaja tudi vse bolj 
mednarodno prepoznavna 
turistična znamka, ki zdru-
žuje dogajanje za različne 

okuse – od kulinaričnih 
šovov do zabave in celo 
športa," je ob obisku dejal 
predsednik vlade.

Radovljica je bila spet 
v znamenju čokolade
31. stran

V nedeljo opoldne sta župan Ciril Globočnik in direktorica 
leške Gorenjke Alenka Košir razlomila posebej za to 
priložnost narejeno čokolado velikanko. / Foto: Tina Dokl

Letošnjo naj pralino festivala so izdelali v čokoladnici 
Lucifer. Poimenovali so jo Cherish the Life, med 
obiskovalci pa je bilo zanjo toliko zanimanja, da so morali 
že v soboto izdelati dodatne zaloge za nedeljsko ponudbo. 

Festival je obiskal tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki si je 
v delavnici Hiše eksperimentov z veseljem izdelal tablico 
čokolade. / Foto: Tina Dokl

Tudi letos so program popestrili dijaki in mentorji 
radovljiške gostinske šole. Na fotografiji sta Klementina 
Košir in Anja Mrak na nedeljskem kuharskem šovu. 
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V grajskem parku je bilo na voljo dovolj prostora za oddih in sprostitev, organizatorji so 
zaradi zelo toplega vremena poskrbeli, da je bilo dovolj klopi tudi v senci dreves. 
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