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V radovljiški občini krajevne 
skupnosti, občina, Komuna-
la Radovljica in različna 
društva že desetletja vsako 
leto organizirajo spomla-
danske čistilne akcije. Nad-
gradili so jih pred šestimi 
leti s sodelovanjem v akciji 
Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu!, ki jo je organiziralo 
Društvo Ekologi brez meja. 
Tedaj so iz urbanega okolja 
in narave na območju obči-
ne odstranili 106 ton odpad-
kov, sodelovalo pa je več kot 
3200 prostovoljcev. Vseslo-
venska akcija je bila ponov-
ljena še v letu 2012, ko je bil 
projekt tudi del globalne 
pobude Očistimo svet. 
Po tem zgledu so v zadnjih 
letih organizirane vse čistil-
ne akcije v občini, član 
Društva ekologov brez meja 
Igor Dornik pa ostaja njihov 
koordinator. Učinki so dob-
ri, prostovoljci so odstranili 
odpadke z večine divjih 
odlagališč, novo nastalih pa 
je manj. 
Letošnja akcija Očistimo 
našo občino – Radovljica 
2016 bo v soboto, 2. aprila, 
na Dan za spremembe, s 
katerim Slovenska filantro-
pija že sedmo leto spodbuja 

prostovoljstvo. Tudi tokrat 
akcijo podpirata Občina in 
Komunala Radovljica, ki bo 
poskrbela za vreče, rokavice 
in odvoz zbranih odpadkov. 
Pri čiščenju in urejanju 
naših krajev, sprehajalnih 
poti in okolice bodo sodelo-
vale krajevne skupnosti, 
društva, vrtci in šole. Sez-
nam zbornih mest in točni 
termini akcije po krajih 
bodo konec marca objavlje-
ni na spletnih straneh in 
plakatih pa tudi v naslednji 
številki Deželnih novic, ki 
izide 1. aprila.

Očistimo našo občino 
– Radovljica 2016
Letošnja akcija Očistimo našo občino – 
Radovljica 2016 bo v soboto, 2. aprila, ko poteka 
tudi akcija Dan za spremembe, s katerim 
Slovenska filantropija že sedmo leto spodbuja 
prostovoljstvo.

Marjana Ahačič

Na natečaj je prispelo 11 ela-
boratov, mednarodna ocen-
jevalna komisija, ki jo je 
vodil arhitekt Boštjan Vuga, 
pa je podelila dve nagradi. 
Prvo nagrado v vrednosti 
devet tisoč evrov so namenili 
elaboratu, ki so ga izdelali 
avtorji iz arhitekturnega 
biroja studio Abiro: Matej 
Blenkuš, Katja Cimperman, 
Anja Cvetrežnik, Tadej Rezar 
in Matic Banko v soavtorstvu 
s krajinskim arhitektom 
Luko Javornikom (Studio 
AKKA). Obe podjetji sta že 
večkrat združili moči, med 
drugim pri na Gorenjskem 
najbolj znanih Nordijskem 
centru Planica in poslov-
no-stanovanjskem objektu 
Dvorec Jelen v Kranju. Dru-
go nagrado v vrednosti šest 
tisoč evrov so prejeli Ambrož 
Bartol, Dominik Košak, 
Miha Munda, Rok Staudac-
her in Matevž Zalar.
Kot je na javni razglasitvi v 
sredo poudaril predsednik 
komisije Boštjan Vuga, so 
zmagovalni elaborat izbrali 
soglasno, prepričali pa sta 
jih novost, svežina in inova-
tivnost, ki so jih prepoznali 
v nagrajenem delu, pa tudi 
odprtost centra, ki po nagra-

jenem načrtu komunicira s 
krajem in okoljem, možnost 
fazne gradnje, ki jo ponuja, 
in predlagana uporaba lesa, 
ki pri gradnjah pomembnih 
javnih objektov (še) ni uvel-
javljena.
"V času, ko je številno jav-
nih objektov, javnih nateča-
jev zelo omejeno, je dejstvo, 
da se je občina Radovljica 

odločila za natečaj, da bi 
dobila rešitev za regijski 
reševalni center, zelo 
pohvalno. Zlasti zato, ker je 
bil potek natečaja takšen, da 
je na koncu pripeljal do 
nagrajene rešitve, ki pred-
stavlja novost, svežino in 
inovativnost, ne le na nivoju 
Gorenjske, temveč vse Slo-
venije," poudarja Vuga.

V prostorskem načrtu Obči-
ne Radovljica je za regijski 
reševalni center opredeljeno 
območje, ki je umeščeno na 
skrajni severozahodni del 
Radovljice, v zeleni pas ob 
avtocesti in regionalni cesti, 
ki leži tik ob regionalni cesti 
proti Kropi. 

Predstavili zmagovalno 
idejo za reševalni center
Občina Radovljica je konec februarja tudi uradno razglasila zmagovalca urbanistično-arhitekturnega 
natečaja za regijski reševalni center, ki bo v skupnem kompleksu na na skrajnem severozahodnem 
delu Radovljice združeval policijsko postajo, gasilce, Civilno zaščito, nujno medicinsko pomoč in 
gorsko reševalno službo.

Predstavitev projekta regijskega reševalnega centra s podelitvijo nagrad za najboljši rešitvi 
je vzbudila veliko zanimanja med strokovno javnostjo in tudi sicer. / Foto: Tina Dokl
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Nova strategija 
turizma
Radovljica naj bi postala kuli-
narično središče Gorenjske, 
nacionalno romarsko središ-
če ter odličen ponudnik prilo-
žnosti za šport in rekreacijo.
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Predstavili glavne 
projekte
Med največjimi projekti je 
povezovalni vod Hraše–
Ledevnica, za katerega bo 
pomemben del sredstev pri-
spevala Evropska unija.
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Ohranjanje dediščine
Priznanje za prizadevanja pri 
ohranjanju slovenske kultur-
ne in naravne dediščine je 
letos dobil tudi KUD La Casa 
de Kamna iz Kamne Gorice.
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INTERVJU

Zdravje je ljudem 
pomembno
Pogovor z zdravnico Majo 
Petrovič Šteblaj, direktorico 
Zdravstvenega doma Rado-
vljica

stran 6

Četrt tisočletja 
lectarije
V kleti Gostilne Lectar še 
danes izdelujejo lectova srca. 
Letos mineva 250 let, odkar 
so v prostorih današnje 
gostilne prvič odprli lectarsko 
delavnico.
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Mladinski center 
KamRa
V okviru akcije Odprta vrata, s 
katero slovenske občine 
predstavljajo svoje naložbe in 
projekte, so v Radovljici 
predstavili delo mladinskega 
delovnega centra KamRa.

stran 16

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA

Občina Radovljica obvešča, da sta na spletni strani Občine 
Radov ljica www.radovljica.si od 11. 3. 2016 v rubriki Aktualni raz-
pisi in objave objavljena naslednja javna razpisa:

1.   Javni razpis za stanovanjske kredite v občini Radovljica 
za leto 2016

Dodatne informacije: Mateja Novak, tel. št.: 04 537 23 49, 
e-naslov: mateja.novak@radovljica.si

2.   Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in  
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Radovljica za programsko obdobje 2015–2020

Dodatne informacije: Andreja Schmitt, tel. št.: 04 537 23 20, 
e-naslov: andreja.schmitt@radovljica.si 

Rok za oddajo vlog na obeh razpisih je 11. 4. 2016.

Razpisni dokumentaciji za navedena razpisa sta na voljo na sple-
tni strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Aktualni 
razpisi in objave ter v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska 
cesta 19, 4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA NATEČAJA 
ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Občina Radovljica obvešča, da je 7. 3. 2016 na spletni strani 
www.radovljica.si v rubriki Aktualni razpisi in objave objavila 

javni natečaj za prosto delovno mesto

DIREKTORJA občinske uprave Občine Radovljica (m/ž).
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Marjana Ahačič

Številni kazalci razvoja turi-
zma kažejo, da turistična 
dejavnost postaja vse 
pomembnejša gospodarska 
panoga tudi v občini Radov-
ljica, kjer so lani zabeležili 
rekordnih 149 tisoč nočitev 
in privabili več kot šestdeset 
tisoč gostov. Ker prav v turi-
zmu Radovljica vidi enega 
največjih razvojnih potencia-
lov, je javni zavod Turizem 
Radovljica (JZTR) za obdob-
je naslednjih petih let potrdil 
turistično strategijo občine, 
ki jo je na nedavni seji občin-
skega sveta potrdil tudi rado-
vljiški občinski svet.

Ključno je povezovanje
"Destinacija Radol© ca – Prist-
no sladka je postala sinonim 
za inovativne butične turisti-
čne produkte, ki so stkani 
okoli lokalne vsebine in 
ohranjajo tradicijo," je zado-
voljna Nataša Mikelj, direk-
torica javnega zavoda Turi-
zem Radovljica, ki je z delom 
začel šele pred dobrimi peti-
mi leti. "Majhna ekipa je ver-
jela v turistični potencial 
občine in s povezovanjem 
ključnih turističnih akterjev 
začela razvijati projekte, ki so 
pripomogli k vse večji pre-
poznavnosti turistične desti-
nacije na nacionalni ravni. 
Uspešne zgodbe in produkti 
pa niso samo naši, temveč 
smo jih od samega začetka 
gradili skupaj z vsemi, ki so 
za to pokazali interes. Ob 
tem pa ni zanemarljivo zna-
nje in delo posameznih turi-
stičnih ponudnikov v občini, 
saj samo skupaj lahko gradi-
mo močno turistično priho-
dnost destinacije," poudarja 
Mikljeva, ki pravi, da ima 
destinacija, ki je v zadnjih 
letih prepoznavna po števil-
nih uspešnih produktih, 
med katerimi je najodmev-
nejši prav gotovo Festival 
čokolade, še veliko načrtov za 
prihodnost.

Kulinarika, šport, romanja 
in Avseniki
Med ključnimi strateškimi 
usmeritvami pa so prizade-
vanje, da Radol© ca postane 
najpomembnejše kulinarič-
no središče Gorenjske, da 
zaradi Avsenikov in Begunj 
postane prepoznana kot 
zibelka svetovno znane 
narodno-zabavne glasbe pa 
tudi kot najbogatejši hram 
kulturne dediščine Zgornje 
Gorenjske in nacionalno 
romarsko središče. "Lokalno 
ekološko pridelane hrane je 
zaenkrat še premalo, da bi jo 
lahko dobavljali vsem ponu-
dnikom, kulinarični produk-
ti ne zahtevajo veliko infras-
trukturnih vložkov. Večina 
ciljev je vezanih predvsem 
na razvoj čokoladnih in 
medenih izdelkov ter na pro-
jekt Okusi Radol© ce. Večjo 
investicijo predstavlja zgolj 
vzpostavitev Hiše čokolade, 
ki zagotovo predstavlja smi-
selno zaokrožitev izredno 
uspešne čokoladne zgodbe," 
pravijo na Turizmu Radov-
ljica, kjer si bodo še naprej 
prizadevali tudi, da bi pre-
poznano in ugledno znamko 
Avsenik za doseganje siner-
gijskih učinkov povezali z 
ostalo destinacijo. "Smisel-

no je, da država in Občina 
Radovljica skupaj z JZTR 
Tradiciji Avsenik pomagata 
najti primeren razpis EU in 
prijaviti zasnovo Doživljaj-
skega parka Avsenik. Park bi 
v regijo preko vsega leta pri-
tegnil številne navdušence 
nad narodno-zabavno glasbo 
z vsega sveta." 
Ključen izziv za razvoj pro-
jektov v sklopu sladkih spo-
minov so večje, večinoma 
infrastrukturne investicije, 
ki so primarno domena 
resorjev za ohranjanje kul-
turne dediščine in ne turiz-
ma. Turistični strokovnjaki v 
občini so si edini, da destina-
cija ponuja številne zname-
nitosti, ki že danes očarajo 
turiste, obenem pa ponuja 
tudi številne priložnosti za 
razvoj novih turističnih pro-
duktov. Pri tem bi bilo treba 
posebej omeniti Brezje, ki 
doslej kot ključno romarsko 
središče v turistično ponud-
bo še ni bilo integrirano.
Destinacija bo, so še zapisali 
v strategijo, ponujala zao-
kroženo ponudbo za rekrea-
tivne in profesionalne špor-
tnike, kar ji med drugim 
omogoča tudi pridobljena 
licenca za Olimpijski šport-
ni center Radovljica Bled. 
"Letališče v Lescah, Golf 
Bled, reka Sava in Jelovica 
ponujajo možnosti za letals-
tvo, padalstvo, golf, ribolov 
in sprostitev ter rekreacijo v 
gozdu najrazličnejšim špor-
tnim navdušencem. Ključen 
je sistematičen razvoj in 
trženje profesionalnih špor-
tnih produktov ter poudarja-
nje ponudbe, ki je pri nas v 
primerjavi s sosednjimi des-
tinacijami edinstvena," pou-
darja Mikljeva, ki pravi, da 
se bodo v prihodnje usmeri-
li tudi v še učinkovitejše in 
bolj segmentirano trženje 
destinacije in njenih speci-
fičnih produktov v smislu 
krepitve spletnega nastopa 
destinacije, segmentiranega 
motiviranja obiskovalcev, 

premišljenega načrtovanja, 
snovanje in izvedbe trženja. 
"Vse te aktivnosti načrtuje-
mo z namenom, da se v pri-
hodnosti denar in napori 
vložijo na način, ki bo prine-
sel največji možen učinek."

Povečati ugled 
desetinacijske znamke
"Radol© ci je v izjemno krat-
kem času uspelo z različni-
mi aktivnostmi uspešno 
dvigniti prepoznavnost in 
ugled destinacijske znamke. 
Investirati čas, denar in 
ustvarjalnost na področju 
trženja in tržnega komunici-
ranja bi bilo v prihodnjih 
petih letih smiselno predv-
sem v utrditev prepoznavno-
sti in ugleda destinacijske 
znamke Radol© ca lokalno ter 
na najpomembnejših petih 
ključnih trgih: krepitev sple-
tnega nastopa destinacije, 
segmentirano motiviranje 
obiskovalcev za obisk desti-
nacije, premišljeno načrto-
vanje, snovanje in izvedba 
tržno-komunikacijskih akcij 
in merjenje njihove učinko-
vitosti. Vse te aktivnosti so 
načrtovane z namenom, da 
se v prihodnosti denar in 
napori vložijo tako, da prine-
sejo največji možen učinek," 
poudarja Nataša Mikelj in 
dodaja: "čeprav se strategije 
vedno pišejo v smeri, kako 
destinacijo diferencirati od 
sosednjih turističnih zna-
menitosti, pa razvoj radovlji-
škega turizma temelji na 
povezovanju. Turistična 
ponudba v regiji in nasploh 
v Sloveniji bo kakovostna 
takrat, ko se bodo destinaci-
je medsebojno ustrezno 
dopolnjevale. Vsaka ima 
določene edinstvene značil-
nosti in vsaka potrebuje 
povezovanje zato, da turistu 
drugje pomaga poiskati še 
tisto nekaj drugega, česar 
sama ne zmore ponuditi. Mi 
vidimo prihodnost v okviru 
Julijskih Alp s partnerji 
UNESCO MAB območja."

Nova strategija turizma
Občina Radovljica ima novo turistično strategijo. V petih letih naj bi postala kulinarično središče 
Gorenjske, nacionalno romarsko središče ter prepoznana kot odličen ponudnik priložnosti za šport in 
rekreacijo.

Nataša Mikelj, direktorica 
javnega zavoda Turizem 
Radovljica

Glede na izhodišča natečaja 
bodo v center umeščeni 
združeni Policijski postaji 
Radovljica in Bled, nujna 
medicinska pomoč, Gasilska 
zveza Občine Radovljica, 
katere prostori naj bi služili 
tudi za delo štaba Civilne 
zaščite in podporne službe 
ter občinskega centra za 
obveščanje. Prostore v 
novem centru naj bi po načr-

tih imeli tudi Prostovoljno 
gasilsko društvo Radovljica, 
organizacija Rdečega križa, 
ki za svoje delo potrebuje 
skladišče, in gorska reševal-
na služba. V sklopu centra 
naj bi bila tudi poligon in sto-
lp, namenjena predvsem 
usposabljanju gasilcev.
Projekt izgradnje regijskega 
reševalnega centra je vklju-
čen v Regionalni razvojni 
program Gorenjske 2014–
2020, kar omogoča kandi-
daturo na razpisih za nepo-
vratna evropska sredstva. 
Ocenjena vrednost projekta 
je tri milijone evrov. Zaklju-
čenemu natečaju bo na pod-
lagi izbrane rešitve sledila 
izdelava podrobnega pros-
torskega načrta.

Predstavili zmagovalno 
idejo za reševalni center
31. stran

Prvonagrajena ekipa z izbrano najboljšo rešitvijo / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Občina Radovljica in Turi-
zem Radovljica sta z družbo 
Slovenske železnice – Potniš-
ki promet podpisala spora-
zum o sodelovanju. S spora-
zumom so se partnerji zave-
zali, da bodo z vidika trajnost-
ne mobilnosti sodelovali pri 
izvedbi in promociji Festivala 
čokolade, Mednarodnega fes-
tivala keramike ter drugih pri-

reditev v Radovljici. Glavna 
cilja sta oblikovati skupne 
nove turistične produkte, kot 
so čokoladni vlak, muzejski 
vlak in vlak za romarje, ter 
spodbujati trajnostno mobil-
nost v povezavi z drugimi 
oblikami prevoza, na primer 
s kolesarstvom. Organizacijo 
čokoladnega muzejskega vla-
ka načrtujejo že za letošnji 
Festival čokolade, ki bo v 
Radovljici od 15. do 17. aprila.

Podpisali pogodbo  
o sodelovanju
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Z upravne enote so sporočili, da je letos obdobje vlaganja 
zbirnih vlog od 29. februarja do 6. maja. Na upravni enoti 
opozarjajo, da morajo vlagatelji pri njih urediti Grafično evi-
denco rabe kmetijskih zemljišč (GERK) vsaj en dan pred 
vložitvijo vloge za kmetijsko subvencijo. Za uskladitev se 
lahko predhodno dogovorite za termin na upravni enoti.

Zbiranje vlog za kmetijske subvencije

Marjana Ahačič

Po zaključku dveh velikih 
projektov gradnje komunal-
ne infrastrukture v Kropi ter 
Begunjah bo letos z name-
nom izboljšati komunalno 
infrastrukturo v okviru pro-
jekta Oskrba s pitno vodo na 
območju Zgornje Save – 2. 
sklop zgrajen še povezovalni 
vodovod Hraše–Ledevnica. 
Poleg novega povezovalnega 
vodovoda v predvideni dolži-
ni 2.470 metrov projekt 
zajema tudi rekonstrukcijo 
vodohrana s kapaciteto 
osemsto kubičnih metrov. 
Vodovod je predviden kot 
tranzitni vodovod za dobavo 
vode v vodohran Ledevnica. 
Zaradi dolžine omrežja od 
vira do uporabnika bo v 
vodohranu nameščena tudi 
UV-dezinfekcijska naprava, 
ki bo zagotavljala mikrobio-
loško ustreznost pitne vode 
pred distribucijo. Naložba 
bo omogočila zanesljivejšo, 
predvsem pa varnejšo oskr-
bo z zdravo pitno vodo za 
vodovodni sistem Radovljica 
za 15.447 prebivalcev oziro-
ma 82 odstotkov vseh prebi-
valcev občine. Za projekt v 
vrednosti približno milijon 
evrov Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada prispe-
va 613 tisoč evrov.

Kanalizacija v Brezovici, 
povezava Lipnica–Kamna 
Gorica
V letu 2014 je bila v Kropi 
končana gradnja čistilne 
naprave in primarne kanali-
zacije, lani pa gradnja 
sekundarne kanalizacije. 
Skupaj je projekt gradnje 
komunalne infrastrukture v 

Kropi vreden šest milijonov 
evrov in pol, več kot polovico 
sredstev pa je občina prido-
bila od Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Na pri-
marno kanalizacijo in čistil-
no napravo Kropa bo nave-
zana tudi sekundarna kana-
lizacija naselja Brezovica, ki 
bo zgrajena v letih 2016 in 
2017; predvidena vrednost 
del, vključno z obnovo vodo-
voda, znaša 170 tisoč evrov. 
Če bo občina v ta namen pri-
dobila nepovratna sredstva, 
je letos predviden še začetek 
gradnje povezovalnega 
vodovoda in kanalizacije 
Lipnica–Kamna Gorica. 
Ocenjena vrednost del zna-
ša petsto tisoč evrov.

Nadaljevanje gradnje 
knjižnice
Občina pri gradnji nove 
radovljiške poslovno-stano-
vanjske soseske Vurnikov 
trg sodeluje z izgradnjo 
knjižnice, pripadajočih gara-
žnih mest in zunanje uredi-
tve trga ter komunalne opre-
me. Lani sta bili komunalna 
oprema in zunanja ureditev 
dokončani, kar je omogočilo 
pridobitev uporabnega 
dovoljenja za stanovanj-
sko-poslovne objekte.
V letošnjem letu občina 
načrtuje nadaljevanje grad-
nje knjižnice. V pripravi je 
dokumentacija za javni raz-
pis za izbor izvajalca, tako 
da je začetek del gradbenih 
del predviden v poletnih 
mesecih. Po načrtih naj bi 
tako letos dokončali fasadni 
ovoj zgradbe in streho, v 
skupaj vrednosti milijon 
evrov, v prihodnjem letu pa 
gradbeno obrtniška dela v 

notranjosti objekta. Za zak-
ljuček gradnje v letu 2017 je 
v načrtu razvojnih progra-
mov predvidenih še 1,7 
milijona evrov. Skupna oce-
njena vrednost del do vseli-
tve knjižnice tako znaša 2,7 
milijona evrov.

Energetska sanacija stavb 
osnovnih šol in vrtcev
Na podlagi lokalnega ener-
getskega koncepta občina 
prednostno izvaja ukrepe 
za energetsko sanacijo jav-
nih stavb. Končana je izved-
ba projektov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti 
osnovnih šol v Radovljici, 
Begunjah in Lescah, kjer bo 
letos in v prihodnjem letu 
zamenjan še del dotrajane 
strešne kritine, ter vrtca v 
Lescah, za katere je občina 
iz Kohezijskega sklada pri-
dobila 2,1 milijona evrov. 
Poleg tega je lani vrtec v 
Kropi dobil z novo stavbno 

pohištvo, šola v Ljubnem pa 
kotlovnico na pelete.
Letos je predvidena energet-
ska sanacija ovojev stavb vrt-
cev v Radovljici in Kropi, 
kjer načrtujejo tudi novo 
kotlovnico na pelete in izola-
cijo podstrešja. Izvedba 
obeh projektov je vezana na 
uspešno kandidaturo na raz-
pisu za nepovratna sredstva, 
ocenjena vrednost del znaša 
374 tisoč evrov.

Milijon in pol za ceste
Za vzdrževanje in obnovo 
občinskih cest je v letoš-
njem proračunu zagotovlje-
nih približno 1,4 milijona 
evrov. V tem okviru so zago-
tovljena tudi sredstva za 
zaključek sanacije ceste sko-
zi vas Otoče, v vrednosti 153 
tisoč evrov, ki zajema sana-
cijo brežine s podporno 
konstrukcijo, vgradnjo 
komunalnih vodov in rekon-
strukcijo ceste.

Predstavili glavne projekte
V začetku februarja je župan Ciril Globočnik s sodelavci predstavil večje naložbe in projekte, ki jih 
Občina Radovljica načrtuje v letošnjem letu. Med največjimi projekti povezovalni vod Hraše–
Ledevnica, za katerega bo pomemben del sredstev prispevala Evropska unija.

Župan Ciril Globočnik je skupaj s sodelavci predstavil 
najpomembnejše projekte v letošnjem letu. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je januar-
ja prosilcem, ki so jih na pod-
lagi lani objavljenega razpisa 
uvrstili na pravnomočno pre-
dnostno listo, začela dodelje-
vati prazne in prenovljene 
stanovanjske enote. Prvi 
upravičenki je župan Ciril 
Globočnik ključe za neprofit-
no stanovanje za dve osebi 
izročil februarja, v marcu 
bodo stanovanja prevzele še 
tri družine: dve z dvema čla-
noma in tričlanska enostar-
ševska družina. Naslednji 
upravičenci pa bodo morali 
počakati na prosta stanovan-
ja, ki bodo na voljo bodisi 
zaradi izselitve dosedanjih 
najemnikov bodisi pridobit-
ve novih stanovanj.

Občina Radovljica trenutno 
razpolaga s 168 neprofitni-
mi najemnimi stanovanji. 
Glede na starost stanovanj 
njihovo ohranjanje zahteva 

izvedbo številnih vzdrževal-
nih del. Občina v ta namen v 
proračunu letno zagotavlja 
več kot dvesto tisoč evrov, v 
letu 2016 212 tisoč evrov, je 

povedala Manca Šetina 
Miklič, vodja kabineta rado-
vljiškega župana.
Zadnji javni razpis za dode-
litev občinskih neprofitnih 
stanovanj v najem je bil 
objavljen marca lani. Nanj 
se je prijavilo 57 prosilcev, 
izdali so 49 odločb o uvrsti-
tvi na prednostno listo, 
osem vlog pa ni izpolnjevalo 
pogojev razpisa. Pred tem je 
bil podoben razpis v Radov-
ljici objavljen marca 2012. 
Takrat je bilo na listo uvrš-
čenih 43 upravičencev za 
dodelitev in sedem upravi-
čencev za zamenjavo stano-
vanj. Upravičencem so 
dodelili 18 stanovanj, izvedli 
eno preselitev, 12 upravičen-
cev pa je dodeljeno stanova-
nje zavrnilo.

Začeli z dodeljevanjem stanovanj
Kljub temu da občina Radovljica trenutno razpolaga s kar 168 neprofitnimi najemnimi stanovanji, na 
prednostni listi ostaja skoraj petdeset prosilcev, ki so se prijavili na lani objavljeni občinski razpis.

Prvi upravičenki je župan Ciril Globočnik ključe za 
neprofitno stanovanje za dve osebi izročil februarja, v 
marcu bodo stanovanja prevzele še tri družine.

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je na jav-
nem razpisu ministrstva za 
infrastrukturo dobila šest-
deset tisoč evrov za izdelavo 
celostne prometne strategi-
je, ki bo omogočila trajnost-
no načrtovanje prometa v 
občini. Na ta način želijo v 
Radovljici omogočiti boljšo 
dostopnost, zmanjšati one-
snaževanje, znižati stroške 
prevoza ter obenem izbolj-
šati kakovost okolja. Strate-
gija bi bila tudi podlaga za 
izboljšanje prometne var-
nosti občanov in obiskoval-
cev, umirjanje prometa ter 
povečanje aktivnih oblik 
mobilnosti na račun zmanj-
šanja motorizacije. Kot je 
poudaril radovljiški župan 
Ciril Globočnik, bo poseb-
na pozornost namenjena 
povezljivosti, varnosti in 
mobilnosti znotraj somes-
tja Radovljica–Lesce, pove-
zave z omrežjem manjših 

naselij ter s turističnimi 
območji. "Pri tem bo upoš-
tevano in v največji meri 
izkoriščeno obstoječe omre-
žje železnice, cest, športne-
ga letališča, načrtovano 
kolesarsko omrežje ter sis-
tem javnega prometa." 
Strategija bo podlaga za 
izvajanje ukrepov trajnost-
ne mobilnosti in za pridobi-
tev dodatnih sredstev za 
njeno izvedbo v okviru 
nadaljnjih razpisov, pojas-
njujejo na občinski upravi. 
Rok za njeno izdelavo je 
februar prihodnje leto.

V pripravi prometna 
strategija

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju,  
jo naročite po tel.: 04/201-42-41 ali  
na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena knjige je 17 EUR. Če jo kupite  
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 10

EUR
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Naj vrt postane vir 
užitka, sprostitve in 
prostor za  
raziskovanje! Delo 
na vrtu naj ne bo boj 
proti naravi, temveč 
v sodelovanju z njo. 
Permakulturni vrt 
poleg zadovoljstva 
da tudi veliko zdrave 
zelenjave, če bomo 
pustili, da je narava 
naša učiteljica.  
V priročniku boste 
našli napotke kako 
se lotiti  
neklasičnega načina 
vrtnarjenja, kako 
biti v stiku z naravo 
in kako pridelati 
ekološko sadje in 
zelenjavo.

Strategija bi bila tudi 
podlaga za izboljšanje 
prometne varnosti 
občanov in 
obiskovalcev, 
umirjanje prometa ter 
povečanje aktivnih 
oblik mobilnosti.
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Občinske novice, mnenja

V zadnji številki Deželnih 
novic z dne 12. februarja 2016 
se je o »betonskem skeletu« 
nove knjižnice na bodočem 
Vurnikovem trgu v Mnenjih 
razpisal g. Jure Sinobad, zgo-
dovinar in strokovni sodelavec 
v Knjižnici A. T. Linharta. 
Izraža svoje mnenje (a vendar 
gre za mnenje vplivnega delav-
ca v knjižnici), da bi bilo mno-
go bolje, če bi občina za potre-
be knjižnice odkupila stavbo 
nekdanje trgovine Merkur 
Dom, ki naj bi bila od 10. 12. 
2015 spet naprodaj. Ne bom se 
spuščal v ceno bivše trgovine in 
dosedanje stroške, ki jih g. 
Sinobad navaja »čez prst«, in 
s primerjavo površin ter drugih 
lastnosti obeh zgradb utemel-
juje nakup trgovine sedaj, ko je 
druga zgradba že postavljena, 
čeprav za zdaj le kot skelet. 
Žal se ne ozira na minuli čas, 
takratne ter še aktualne potre-
be in pogoje, na realno situaci-
jo, na sprejete občinske sklepe, 
analizo pred začetkom grad-
nje in tudi iz leta 2013, na fun-
kcionalnost objekta tudi za 
prihodnost in še kaj. Še naj-
manj se ozira na projektno 
zasnovo, ki ji je zelo močno 
botrovala prav »njegova« knji-
žnica in knjižničarska stroka. 
Občina se je v letu 2006 poga-
jala z Merkurjem za morebit-
ni odkup prazne zgradbe trgo-
vine, vendar se nakup zaradi 
previsoke cene ni uresničil. 
Najbolj merodajen od vsega pa 
je bil statični izračun, ki je 
pokazal, da brez dodatnih 
posegov v konstrukcijo trgovske 

Nova knjižnica – 
Sagrada Familia 
Radovljice

Mnenja
zgradbe ta knjižničnih obre-
menitev ne bi zdržala. Ocvirek 
na problem je bilo še mnenje 
matične knjižnice, da zgradba 
trgovine Merkur Dom ni naj-
bolj primerna za dejavnost. V 
obravnavi za nakup oziroma 
gradnjo nove knjižnice je bi po 
zmerni ceni celo hotel Grajski 
dvor, ki prav tako ne bi vzdr-
žal statičnih obremenitev in bi 
v predelavi od njega ostale 
samo zunanje stene zaščitene 
Vurnikove zapuščine. Ogledat 
smo si šli povsem novo zgradbo 
matične knjižnice v Grosuplje, 
s podobno projektno funkcio-
nalnostjo, kot jo predvideva 
idejna rešitev za naš projekt 
knjižnice. Pobudnik ogleda je 
bila takratna in sedanja direk-
torica knjižnice, ki si je tisti 
čas močno prizadevala in s šte-
vilkami dokazovala, kako pot-
rebna je nova ali še bolje, kako 
premajhna je in bo v prihodnje 
stara knjižnica. Naj spom-
nim, da radovljiška matična 
Knjižnica A. T. Linhart orga-
nizira poslovanje in vodenje 
knjižnic še v treh občinah. 
Zato je osebno mnenje g. Jure-
ta Sinobada, ki je sicer javno 
izraženo, nekonsistentna 
hipoteza, zavajanje ali raz-
burjanje javnosti oziroma 
nekoristno obujanje »okostnja-
ka«. Najboljša rešitev proble-
ma knjižnice v gradnji je, kar 
v istih Deželnih novicah trdi 
tudi občinska svetnica dr. 
Mariana Rebernik, da se upoš-
teva sklepe tega, prejšnjega in 
še prejšnjega občinskega sveta, 
da se z letošnjim rebalansom 
proračuna (in kreditom) inve-
sticija knjižnice čim prej zak-
ljuči. Ko bo gradnja zaključe-
na, bo knjižnica uporabna. In 
ko bo uporabna, bo dobra za 
vse občane, posredno pa še za 
tri občine zraven. Zdaj ni za 
nikogar, zato skelet bode.

Janko S. Stušek, Lesce

Marjana Ahačič

V začetku osemdesetih roje-
na umetnostna zgodovinar-
ka Neža Mezeg, predstavnica 
Liste Cirila Globočnika, je 
večino svojega življenja pre-
živela na Zgornjem Otoku, 
le v času študija je bila štiri 
leta v Gradcu. Tam je uspeš-
no zaključila študij umetno-
stne zgodovine na univerzi 
Karl-Franzens. V času študi-
ja je bila aktivna učiteljica 
smučanja in kajaka, kasneje 
pa uspešno opravila tudi 
tečaj lokalnega turističnega 
vodiča za Zgornjo Gorenj-
sko. Sodelovala je pri organi-
zaciji različnih likovnih raz-
stav, zadnja leta pa je dejavna 
na muzejskem področju, 
kjer se izobražuje za pridobi-
tev naziva kustos dokumen-
talist. Je članica in hkrati 
predsednica sveta Krajevne 
skupnosti Otok. Pomaga 
tudi v podjetju svojega part-
nerja, preostali čas pa posve-
ča svoji dveletni hčerki Pavli.

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto v občinskem svetu?
"Političnih izkušenj do izvo-
litve v občinski svet dejan-
sko nisem imela. Za kandi-
daturo sem se odločila na 

pobudo župana, gospoda 
Cirila Globočnika. Pridruži-
la sem se njegovi listi, saj 
verjamem, da je njeno delo-
vanje pripomoglo k razvoju 
radovljiške občine."

Katere cilje boste v štirih 
letih skušali uresničiti kot 
občinska svetnica? 
"V času mandata občinske 
svetnice želim spodbuditi 
dialog med različnimi akter-
ji delujočih na področju izo-
braževanja, turizma in kul-
ture, saj verjamem, da z 
združenimi močmi lahko 
ustvarimo in izpeljemo 

zanimive projekte, ki bodo 
izboljšali življenje občanov."

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Problemi v občini Radovlji-
ca se tako kot v večini dru-
gih lokalnih skupnosti v 
državi pojavljajo pri realiza-
ciji sprejetih programov, kot 
posledica okrnjenega finan-
ciranja s strani države. 
Menim, da je radovljiška 
občina pri iskanju rešitev za 
nastalo situacijo dokazala 
dobršno mero iznajdljivosti 
in samoiniciative."

Kaj je tisto, kar je trenutno v 
občini dobro urejeno? 
"V radovljiški občini smo 
lahko ponosni na delovanje 
vrsto posameznikov, javnih 
zavodov in podjetij. Tu bi 
izpostavila javni zavod Turi-
zem Radovljica, ki je s svo-
jim delovanjem za zgled, ne 
samo ostalim javnim zavo-
dom v občini, temveč turis-
tičnim organizacijam po 
celotni Sloveniji. Pohvalila 
pa bi tudi delovanje skupine 
na enem od medmrežnih 
portalov: 'Begunc smo 
junc', ki s svojimi zgodovin-
skimi prispevki spodbuja 
lokalno zavest in poveza-
nost. Kot uporabnik pa bi se 
na tem mestu rada zahvalila 
delu Komunale Radovljica, 
ki z inovativnimi pristopi 
spodbuja ekološko osvešče-
nost in skupaj z nami, obča-
ni, skrbi za lepšo in čisto 
občino."

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
"Prosti čas preživljam predv-
sem s partnerjem Andrejem 
ter s hčerko Pavlo. Večkrat se 
z avtodomom podamo na 
popotovanje, kjer odkrivamo 
bližnjo in daljno okolico."

Življenjsko vodilo?
"Počas' pa z andohtjo"

Z združenimi močmi 
za boljše življenje
Občinska svetnica Neža Mezeg želi v času mandata občinske svetnice spodbuditi dialog med 
različnimi akterji na področju izobraževanja, turizma in kulture, saj verjame, da je z združenimi 
močmi mogoče ustvariti in izpeljati projekte, ki bodo izboljšali življenje občanov.

Neža Mezeg

Marjana Ahačič

Prejšnji petek je župan 
Ciril Globočnik pripravil 
prvi letošnji sprejem za 
novorojenčke; na podelitev 
je povabil trideset otrok, 
rojenih v zadnjih mesecih 
lanskega in prvim mesecih 

letošnjega leta. Med njimi 
sta bila tudi Oskar in Zoja 
Božič, dvojčka, rojena na 
prvi dan letošnjega leta. V 
lanskem letu so sicer na 
Občini Radovljica prejeli 
131 vlog za dodelitev pomo-
či za novorojenega otroka, 
uradni podatki o tem, koli-

ko otrok se je v radovljiški 
občini rodilo v preteklem 
letu, pa zaenkrat še ni. V 
letu 2014 se je v Radovljici 
rodilo 179 otrok (105 deč-
kov in 75 deklic), kar je kar 
je kar 7 otrok več kot v letu 
2013 in 32 manj kot v rekor-
dnem letu 2011.

Na sprejemu pri županu

Oskarja in Zojo Božič, dvojčka, rojena na prvi dan letošnjega leta, sta starša prinesla na 
prvi letošnji sprejem pri županu Cirilu Globočniku. / Foto: Gorazd Kavčič

Od februarja dalje je tudi na lokaciji družbe Elan na voljo 
avtomatski zunanji defibrilator, so sporočili iz tega begunj-
skega podjetja. Defibrilator je v vratarnici družbe in je dosto-
pen vsem, ki bi ga potrebovali.

Defibrilator tudi v vratarnici Elana

VSE ŠUNKE SO  
SUHO SOLJENE  
IN PREKAJENE  

Z BUKOVINO PO  
TRADICIONALNEM 

POSTOPKU.

RADOVLJICA, ŠPORTNI PARK; TEL.(04)597 12 67
RADOVLJICA, ZA AVTOBUSNO POSTAJO; TEL.(04)531 50 66
LESCE, ŽELEZNIŠKA ULICA 1; TEL.(04)53 18 332
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Velikonočne šunke! 
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Marjana Ahačič

Gibanje Kultura-Natura je 
zadnjo soboto v Kropi že 
šestič zapored podelilo pri-
znanja naša Slovenija, s 
katerimi to civilno prosto-
voljno gibanje nagrajuje 
prizadevanja posamezni-
kov, društev in drugih civil-
nih pobud pri ohranjanju 
in uveljavljanju slovenske 
kulturne in naravne dediš-
čine oziroma krajine kot 
temeljev slovenske prepoz-
navnosti. Med skupaj 
enajstimi letošnjimi priz-
nanji sta dve odšli tudi na 
Gorenjsko, od tega eno v 
Kamno Gorico. KUD La 
Casa de Kamna (Cecilia 
Prenz in Dušan Kopušar) je 
prejel priznanje v kategoriji 
zasluge posameznikov ali 
organizacij, ki že dalj časa 
delujejo na področju ohra-
njanja, varovanja, uveljav-
ljanja in izboljševanja kul-
turne dediščine ter pri tem 

dosegajo izjemne dosežke v 
slovenskem merilu.
Kot je povedal predsednik 
gibanja Slavko Mežek, so 
letos prek razpisa, ki so ga 
naslovili na Slovence v 
domovini in zamejstvu, pre-
jeli 21 nominacij, med kate-
rimi je odbor pod vodstvom 
dr. Herte Maurer Lauseger s 
koroškega Inštituta za slavi-
stiko Univerze v Celovcu 
izbral enajst letošnjih dobit-
nikov priznaj. "Gre za posa-
meznike, organizacije in 
projekte, ki zgledno skrbijo 
za ohranjanje in uveljavljan-
je naše dediščine v skupnem 
slovenskem kulturnem pro-
storu, tudi v zamejstvu. 
Pozorni smo na malega člo-

veka, na pobude, ki so skrite 
v lokalnih okoljih in se jih 
včasih niti ne vidi, so pa izje-
mno pomembne, zgledne, 
tako da jih je nujno, ne le 
vredno, predstaviti širši slo-
venski javnosti in jih – po 
naših skromnih močeh – 
pomagati uveljaviti." 
V šestih letih so tako doslej 
podelili 71 priznanj (250 
nominacij). "V teh letih so se 
izkazali nekateri zelo zgledni 
projekti: od kraške hiše na 
tržaškem Krasu preko Bene-
čije, Rezije do Koroške in 
celo avstrijske Štajerske, 

sodelovali pa so tudi Sloven-
ci v Porabju in celo na Hrva-
škem. Na Gorenjskem so 
bili med prejemniki priznanj 
Jalnova rojstna hiša na Rodi-
nah, lectarski muzej v Rado-
vljici, Grajski mlin v Gorjah, 
letos pa KUD La Casa de 
Kamna iz Kamne Gorice. 
Slavko Mežek, predsednik 
gibanja Kultura-Natura, je s 
posebno naklonjenostjo oce-
nil projekt, ki ga vodita 
zakonca Kopušar. "Spoznala 
sta potencial kraja, se vključi-
la vanj ter sporočilo kraja 
prenesla v širši prostor, tako 
v Slovenijo kot zamejstvo in 
celo čez morje v Argentino, 
od koder prihaja Cecilia. Gre 
za multikulturni globalni 

projekt, ki pa se dogaja v dro-
bni, a izjemno zanimivi 
Kamni Gorici, kjer sta 
zakonca Kopušar kupila hišo 
in jo zares zgledno obnovila, 
tako da zdaj tako znotraj in 
zunaj kaže sledove svoje zgo-
dovine. Nato sta ustanovila 
društvo, ki se ukvarja predv-
sem z literaturo; sodelujeta z 
literati iz Slovenije, zamejs-
tva in od drugod. Znotraj 
Kamne Gorice, kjer se veliko 
dogaja, sta prevzela pobudo 
in se lotila še obnove zapuš-
čene mežnarije ob cerkvi. 
Dušan Kopušar jo je zgledno 

obnovil, zato porabil celo leto 
vestnega dela. Nato so sku-
paj z drugimi akterji, predv-
sem Kulturnim društvom 
Kamna Gorica, mežnariji 
dodali še vsebino. V njej je 
zdaj etnološki muzej in pa 
tudi neke vrste kulturna rezi-
denca za tiste, ki prihajajo na 
obisk h Kopušarjevim oziro-
ma v Kamno Gorico, kjer 
lahko bivajo in ustvarjajo. 
Nekaj, kaj bi veljalo posne-
mati v marsikaterem manj-
šem kraju, ki misli, da je nje-
gov potencial tako drobcen, 
da se ne splača – a je vse 
mogoče razviti v v imenitno 
zgodbo, kar primer društva 
La Casa de Kamna nedvom-
no dokazuje.

Priznanje za 
ohranjanje dediščine
Priznanja za prizadevanja pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne 
in naravne dediščine, ki jih že šest let podeljuje gibanje Kultura-Natura, je 
letos dobil tudi KUD La Casa de Kamna iz Kamne Gorice.

Cecilia Prenz in Dušan Kopušar sta prejela priznanje iz rok Slavka Mežka.

Marjana Ahačič

V Kvandrovi hiši v Mošnjah 
so konec februarja pripravi-
li praktični del delavnice 
sanacije apnenih ometov, ki 
so jo v okviru projekta Šola 
prenove organizirali Zavod 
za varstvo kulturne dedišči-
ne, Združenje zgodovin-
skih mest Slovenije, Fakul-
teta za arhitekturo Univer-
ze v Ljubljani in Srednja 
gradbena, geodetska in oko-
ljevarstvena šola Ljubljana. 
»Življenje v stari, lepo 
obnovljeni hiši je prav goto-
vo žlahtnejše, toplejše in 
bolj zdravo kot v novi, nep-
rodušno zaprti hiši,« je 
poudaril mojster Milan 
Omeragić iz Kočna pri 
Zgornji Polskavi, eden od 
udeležencev šole sanacije 
apnenih ometov, ki so jo v 
okviru Šole prenove pripra-
vili v Kvandrovi hiši v Moš-
njah. Kot pravi, ima veliko 
izkušenj z obnovami starih 
hiš – tako kot njegovi kolegi 
Franci Andrejčič iz Škocja-
na na Dolenjskem, Leon 
Grča iz Notranjih Goric in 
Matic Sedej iz Idrije – pa so 
se vseeno na delavnicah 
naučili veliko novega.

»Po naših izkušnjah je več 
kot polovica prenov starih 
stavb narejena slabo. Na hit-
ro in brez znanja, z željo, da 
bi bilo čim manj stroškov. 
Potem je pa vse narobe. Saj 
mnogi niti tega ne vedo, da 
cement ni za stare hiše, ker 
veže nase vlago. Za stare 
objekte potrebujemo le 
pesek, žgano apno in vodo,« 
je bil odločen Franci Andrej-

čič, medtem ko je zaključeval 
eno od sten v veži tristo let 
stare Kvandrove hiše v Moš-
njah. Hiša je preživela nem-
ški požig vasi med drugo 
svetovno vojno in zdaj kot 
del arheološke poti Villa Rus-
tica predstavlja značilnosti 
18. in 19. stoletja. Že kakih 
štirideset let je prazna, lastni-
ki pa bi jo radi z obnovo zava-
rovali pred propadom. 

Ometi po starem

Milan Omeragić, Franci Andrejčič, Leon Grča in Matic 
Sedej pred Kvandrovo hišo v Mošnjah 

KUD La Casa de Kamna (Cecilia Prenz in 
Dušan Kopušar) je prejel priznanje v kategoriji 
zasluge posameznikov ali organizacij, ki že dalj 
časa delujejo na področju ohranjanja, varovanja, 
uveljavljanja in izboljševanja kulturne dediščine 
ter pri tem dosegajo izjemne dosežke v 
slovenskem merilu.

Vabimo vas na našo 
začasno novo lokacijo
predstavništva Radovljica 
od 7. 3. - 31. 5. 2016:

Športni center Radovljica
Ulica Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica

Nova lokacija od 31. 5. 2016 dalje:
Vurnikov trg 2, 4240 Radovljica

Delovni čas:

Urejanje zavarovanj
ponedeljek - petek: 
07:00 - 18:00

Cenitev poškodovanih vozil
ponedeljek:
8:00 - 12:00

Vabljeni.

T: 04/530 42 90
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Občinske novice

Tjaša Sterle Polak

V okviru zdravstvenega 
doma Radovljica je zaposle-
nih sedem zdravnikov sploš-
ne oziroma družinske medi-
cine, od tega dva zdravnika 
pokrivata delo v dislocirani 
splošni ambulanti v Kropi, 
Domu Matevža Langusa in v 
Domu Janka Benedika. 
"V hiši so tudi tri speciali-
zantke za področje družin-
ske medicine, kar je močno 
opazno pri delu, saj so drugi 
zdravniki razbremenjeni. Na 
področju otroškega varstva 
sta zaposlena dva pediatra in 
specializant pediatrije. Prav 
na področju pediatrije je 
nekaj primanjkljaja, saj je 
specializant trenutno na kro-
ženju, kar pomeni, da v hiši 
ni prisoten. V primeru nje-
gove prisotnosti zdravstveni 
dom ne bi imel kadrovskih 
težav. Med zaposlenimi 
zdravniki so še zobozdravni-
ca, okulist, ki dela polovičen 

delovni čas, ter specialist 
medicine dela, prometa in 
športa in pogodbeni specia-
list, ki pokriva področje oto-
logije. 
V splošnem lahko rečem, da 
je vodenje ustanove kot je 
zdravstveni dom v Radovlji-
ci človeku lahko tudi v vese-
lje in zadovoljstvo, saj dobro 
sodelujemo z različnimi 
ustanovami in z občino, v 
njem so zaposleni ljudje, ki 
kvalitetno in s srcem oprav-
ljajo svoje delo, hkrati pa so 
tudi bolniki zelo pripravljeni 
na sodelovanje in zadovoljni 
z oskrbo."

So tudi zdravniki v ZD 
Radovljica preobremenjeni?
"Zdravniki so preobremen-
jeni, ker so ambulante zelo 
frekventne. Število opredel-
jenih bolnikov na enega 
zdravnika je veliko, zato se 
tudi na nivoju države pripra-
vljajo spremembe. Spreme-
njeni normativi bi razmere 

uredili. Poleg ambulantnega 
dela pa zdravniki skrbijo še 
za nujno medicinsko 
pomoč, torej odidejo na 
teren, spremljajo bolnika v 
Ljubljano ali na Jesenice ¼  "

Kakšni bi bili normativi po 
vašem mnenju?
"Manjše število opredelje-
nih bolnikov. Upoštevati je 
treba starost bolnikov, saj je 
z aktivnim prebivalstvom 
manj dela kot s starejšimi. 
Večina starejših ima kronič-
ne bolezni, zato jih je treba 
redno spremljati, jim posve-
čati več časa in jih večkrat 
naročiti na pregled. Starej-
ših bolnikov pa je s podaljše-
vanjem življenjske dobe 
vedno več."

Od kod vse se stekajo bolni-
ki v radovljiški zdravstveni 
dom?
"Po predpisih ima vsak bol-
nik pravico do proste izbire, 
kar pomeni, da si lahko izbe-

re zdravnika, kjerkoli si ga 
želi. Najbolj priporočljivo je, 
da si ga izbere v tistem kra-
ju, kjer živi. Obstajajo tudi 
posamezniki, ki prihajajo od 
drugod. Problem nastane 
tudi pri menjavi bivališča – 
starejši, ki se preselijo k svoj-
cem ali gredo v dom, izred-
no težko menjajo svojega 
osebnega zdravnika, čeprav 
bi bilo to zanje najbolje."

V medijih je bilo govora o 
ukinitvi nekaterih dežurnih 
služb. Med drugim se je 
omenjal tudi Bled, bolniki 
pa naj bi se usmerjali v 
Radovljico.
"Odločitev o tem je prestav-
ljena za nedoločen čas. Pri 
tem bo treba upoštevati, da 
ima Bled reševalno vozilo, 
Radovljica pa večje število 
prebivalcev in večje število 
zaposlenih zdravnikov, tako 
da bomo morali najti kom-
promis. Število bolnikov, ki 
jih oskrbi dežurna služba v 
Radovljici je različno, obi-
čajno pa so številke kar 
visoke."

Od novembra naprej izdaja-
te elektronske recepte. Kako 
se obnesejo?
"Mi nimamo težav. Bili smo 
med prvimi, ki so začeli z 
izdajo elektronskih recep-
tov. Zdravniki redko poroča-
jo o zapletih, največ težav 
imajo v lekarni – predvsem 
s prenosom podatkov. Bol-
niki so v veliki večini zado-
voljni."

Na kakšen način izvajate 
preventivno zdravstveno 
oskrbo?
"Preventivno zdravstveno 
oskrbo izvajamo v otroškem 
dispanzerju – predpisani 
preventivni pregledi pred-
šolskih otrok in šolarjev, v 
zobozdravstvu, pregleduje-
mo delovno populacijo, 
športnike, v splošnih ambu-

lantah so temu namenjene 
referenčne ambulante. Tre-
nutno je nima samo ena 
zdravnica, zato je pokritost z 
referenčnimi ambulantami 
zelo dobra. Preventivo izvaja 
tudi patronažna služba."

Kakšne so izkušnje z refe-
renčnimi ambulantami?
"Mislim, da so pacienti zado-
voljni. Predvsem zaradi tega, 
ker ima sestra več časa, da se 
z bolnikom pogovori. Povrat-
ne informacije bodo prišle 
šele čez čas. To je preventiva 
in spremljanje, kjer podat-
kov ne moremo dobiti takoj, 
ampak je potreben daljši čas 
izvajanja programa."

Kako veliko področje pokri-
va patronažna služba?
"Na to vprašanje težko odgo-
vorim. Patronažna služba 
dela tako na področju pre-
ventive kot tudi kurative. 
Zdravniki zaznajo potrebo 
in napotijo patronažno slu-
žbo na dom. S staranjem 
prebivalstva se potrebe veča-
jo, saj je mobilnost starejših 
ljudi slabša. Razmišljamo o 
pridobitvi novih programov, 
čeprav bi težavo v zvezi s 
tem morali rešiti na nivoju 
države."

Načrtujete tudi izobraževa-
nje prvih posredovalcev.
"Prvi posredovalci so po pra-
vilniku nujne medicinske 
pomoči laiki, ki naj bi se 
prvi odzvali na srčni zastoj. 
Naš ZD v sodelovanju z 
občino zelo aktivno priprav-
lja program, saj ugotavlja-
mo, da je preživetje v prime-
ru srčnega zastoja veliko 
boljše v bližini centra in 
zdravstvenega doma, perife-
rija pa je precej na slabšem. 
Po novem naj bi bili defibri-
latorji prosto dostopni, prvi 
posredovalci pa naj bi bili 
tisti, ki se bodo prvi odzvali 
na klic na pomoč. V zdravs-

tvenem domu pripravljamo 
izobraževanja prvih posre-
dovalcev in laične javnosti. 
Prvi posredovalci naj bi bili 
gasilci."

Pa je zanimanje za tovrstno 
izobraževanje med laično 
javnostjo veliko?
"Da. Nekaterim smo že 
obljubili, da bodo prvi, ko 
bomo z izobraževanji začeli. 
Na splošno se mi zdi, da je 
Radovljica kraj, kjer ljudje 
mislijo na svoje zdravje in 
so zanj pripravljeni nekaj 
narediti. Preventivne pro-
grame in delavnice imamo 
dobro obiskane."

Katere so največje težave, s 
katerimi se srečujete?
"S čakalnimi dobami. Obču-
tek imamo, kot da smo neu-
činkoviti: za vsako preiskavo 
se mora bolnik postaviti v 
vrsto, potem dobi izvid in 
nato ga napotimo na nasled-
njo preiskavo. Za hitrejše 
izpeljani postopek je potre-
bnega ogromno osebnega 
angažiranja."

Ali bolnike naročate po eno-
tnem sistemu ali imajo 
zdravniki glede tega svobo-
dne roke?
"Obstaja pravilnik o naroča-
nju, vendar so k temu zave-
zane samo določene ambu-
lante. Veliko lažje je, če ima 
vsak malo svobode. V našem 
zdravstvenem domu imamo 
osnovna pravila za celotno 
hišo, vsak pa si lahko delo 
malo prilagodi."
 
Kakšni so načrti za prihod-
nje?
"Naš zdravstveni dom je pro-
storsko malo utesnjen. Če 
želimo dobiti dodatne pro-
grame, se moramo razširiti. 
Če se bodo zmanjšali norma-
tivni za družinske zdravnike, 
bomo potrebovali več zdrav-
nikov družinske medicine."

Zdravje je ljudem pomembno
Direktorica Zdravstvenega doma Radovljica Maja Petrovič Šteblaj, specialistka medicine dela, prometa in športa, pravi, da večina prebivalcev radovljiške 
občine zdravju pripisuje velik pomen. Ljudje večinoma potrpežljivo sprejemajo novosti, kot so elektronski recepti, in se z dobro voljo odzivajo na vabila 
referenčnih ambulant, na razne izobraževalne delavnice in telesne aktivnosti.

Maja Petrovič Šteblaj, direktorica Zdravstvenega doma Radovljica / Foto: Tina Dokl

Zgoša 44, 4275 Begunje na Gorenjskem
Telefon: 031 257 125, 04 53 33 340, 041 437 463 

in 031 555 348

PEKA IZ NARAVNIH SESTAVIN 
BREZ DODATKOV 

VELIKONOČNE FIGURE  
IN PLETENJE

zanke za pirhe, putke, zajčki  

POTICE
orehova, lešnikova, pehtranova, makova,  

kokosova, čokoladna, tudi brez rozin,  
iz pirine moke  

ali veganske, manj sladke

PIŠKOTI
preko 20 vrst, brez ali z minimalno pecilnega praška, 

posebna ponudba maslenih piškotov,  
piškotov brez jajc in mleka, iz pirine moke,  

navadni in pirini medenjaki

ZA DARILA
pletena srca in figure, piškoti v darilni embalaži

KRUH 
bel, polbel, črn, polnozrnat, 100 % pirin,  

konopoljin, ajdov z orehi,  kruh s semeni,  
francoske štruce 

PEKOVSKO PECIVO
bogata izbira peciva za ljubitelje slanega in sladkega

ODPRTO:   
PETEK: 6.00–16.00, SOBOTA: 6.00–13.00

druge dni po naročilu
tudi v domači trgovini v Radovljici in v trgovini Kovor                     



Deželne novice, petek, 11. marca 2016

Šolstvo

7

Marjana Ahačič

Tudi na Srednji gostinski in 
turistični šoli Radovljica so 
toplo sprejeli bodoče dijake in 
njihove starše. Po formalni 
predstavitvi možnosti izobra-
ževanj na področju poklicne-
ga in srednjega strokovnega 
izobraževanja na področju 
gastronomije, hotelirstva in 
turizma so jim sedanji dijaki 
tudi praktično pokazali, kaj 
vse znajo. Kot je dejala šolska 
svetovalna delavka Mateja 
Šparovec, se v šoli zavedajo, 
da odločitev za pravi poklic ni 
lahka; niti za dijake, pogosto 
še manj za starše. Zato, pravi 
Šparovčeva, ni nepomembno 
dejstvo, da šolanje na poklic-
nem programu ne pomeni 
zaprtih vrat za nadaljnje izo-
braževanje. "Mladi v obdobju, 

ko obiskujejo srednjo šolo, še 
dozorijo, zato se jih veliko 
šele takrat zave, kaj si v resni-
ci želijo početi v življenju. 
Zato se je še toliko pomem-
bneje vedeti, da današnja 
odločitev za to, na katero sre-
dnjo šolo boš šel, ne pomeni 
za zmeraj zapečatene usode. 
Pot od osnovne šole do pokli-
ca namreč že dolgo ni več 
premočrtna. In poleg formal-
ne izobrazbe so pomembne 
tudi izkušnje ter druga znan-
ja; slednjih pa prav na stro-
kovnih šolah dijaki pridobijo 
zares veliko." Zato, pravi Špa-
rovčeva, je ponosna na šolo, 
ki izobražuje za poklice pri-
hodnosti in obenem mladim 
omogoča pridobivanje znanj, 
ki so pomembna za življenje, 
tudi če poklicno odpotujejo 
drugam.

Da je tako, je na primeru 
lastne izkušnje povedala 
Gabrijela Jošt, nekdanja 
dijakinja Srednje gostinske 
in turistične šole, ki jo je pot 
vodila prek študija turistike 
v Portorožu in pedagogike v 
Ljubljani do današnjega 
delovnega mesta profesori-
ce strokovnih predmetov in 
pomočnice ravnateljice šole.
A dijaki in njihovi starši so 
z največjim zanimanjem 
vendarle spremljali predsta-
vitve v učilnicah za praktič-
no delo, to pa v srednji gos-
tinski in turistični šoli 
pomeni, da so smeli poku-
kati v šolsko kuhinjo in v 
jedilnici poskusiti dobrote, 
ki so jih dijaki pod nadzo-
rom mentorjev sami skuha-
li in postregli svojim bodo-
čim sošolcem.

Seznanili so se s 
srednjimi šolami
Sredi februarja so vse slovenske srednje šole za bodoče dijake pripravile 
informativne dni, tudi obe radovljiški: Ekonomska gimnazija in srednja šola 
ter Srednja gostinska in turistična šola Radovljica. Odločitev za pravi poklic 
ni lahka – ne za mlade, včasih še manj za njihove starše. Le redki so tisti, ki 
že v osnovni šoli vedo, kaj bi radi poslali, in imajo za to tudi sposobnosti, 
poudarja svetovalna delavka Mateja Šparovec.

Najbolj zanimivo je bilo, ko so dijaki devetošolcem in njihovim staršem predstavili 
praktično delo.

Dijaki so pokazali, kakšne dobrote znajo pripraviti, in jih nato tudi postregli.

Prejšnji teden so se člani 
Planinskega društva Radov-
ljica zbrali na rednem obč-
nem zboru, na katerem so 
se med drugim ozrli na pra-
vkar končano jubilejno leto, 
v katerem je društvo praz-
novalo 120-letnico obstoja. 
Na srečanju so se zahvalili 
vsem, ki so jim pomagali pri 
delu, in nekaterim od njih 
podelili tudi priznanja. Pre-
jeli so jih: Nevenka Šolar, 
Nika Brejc, Matevž Papler, 
Andrej Kranjc, Slavko Žan in 
Matic Willewaldt.
Številni odmevni vzponi 
Alpinističnega odseka in 
uvajanje mlade sile, odlični 
rezultati športnoplezalnega 
odseka – tu je treba posebej 
omeniti Domna Škofica in 
Vito Lukan – odlično delo z 
mladimi športnimi plezalci, 
ponovna oživitev markacij-
skega odseka, številni in 
dobro obiskani planinski 
pohodi, ki jih organizira 
društvo, številno članstvo v 
mladinskem odseku, kjer 
rastejo novi člani društva, 
ter dober obisk vseh treh 
koč, za katere skrbi društvo 
– vse to so argumenti, da 
visok jubilej planinskega 
društva Radovljica ne bo 
ustavil. Radovljiško planin-
sko društvo podpira 888 čla-
nov, s čimer je po številu 
članov na četrtem mestu v 
državi, drugo na Gorenj-
skem. Obsežnejše poročilo 
o občnem zboru bomo 
objavili v prihodnji številki 
Deželnih novic.

Podelili priznanja 
planinskega društva
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Zanimivosti, šport

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

V knjigi boste našli 
jedi, ki jih je mogoče 
hitro pripraviti in 
so primerne za 
vsakodnevno kuhanje 
z zdravimi in svežimi 
sestavinami, poleg 
tega pa jih je zanimivo 
pripraviti tako za 
otroke kot tudi za 
starše. S knjigo bodo 
kuhanje, okušanje 
in uživanje hrane 
postala skupna 
doživetja vse družine. 
Če se boste zabavali 
pri pripravi hrane in 
uživali v njej, boste 
položili temelje za 
zdravo življenje za 
vso družino.

V knjigi boste našli 
jedi, ki jih je mogoče 
hitro pripraviti in 
so primerne za 
vsakodnevno kuhanje 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Redna cena knjige je 19,99 eur.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu je cena knjige le 9            90

EUR

Ivanka Korošec

Oba z ženo Janiko sta dolgo-
letna gorska navdušenca. 
Izpit za vodnika je Matko 
naredil pred dvajsetimi leti. 
Vedno je bil pripravljen 
pomagati in sodelovati, z 
veseljem se je pridružil vsa-
kemu pohodu, če je le imel 
čas. 
Rojen je bil na Jamniku, 
ima dve sestri. Ob rojstvu 
najmlajše je mama umrla, 
oče je padel med vojno. "Ko 
je bila vas požgana, sta me 
Kraljev Janko in teta pripel-
jala v Kamno Gorico, kjer 
sem preživel otroštvo in 
mladost vse do leta 1955. 
Vajeniško dobo sem preži-
vel na Jesenicah v internatu, 
zaposlil sem se v Železarni, 
po vojaščini pa v Verigi Les-
ce. Tam sem bil zaposlen 
vse do upokojitve leta 1993,« 
opisuje otroštvo in mladost.
Leta 1996 je naredil izpit za 
planinskega vodnika A-kate-
gorije. »Pri Planinskem 
društvu dobiš zadolžitve in 
tako sem vodil od tri do štiri 
ture na leto. Že prej sva 
hodila z ženo in otrokoma v 

hribe in bila tudi člana PD 
Radovljica." 
Osvojila sta vse pomem-
bnejše slovenske vrhove, 
opravila sta tudi z zahtevno 
gradiško turo in severno ste-
no Stola. Bila sta v Tatrah, 
Dolomitih, Durmitorju, v 
gorovju Korzike in Elbe. 
Imata tudi plaketo za 20 
pohodov iz Pasje ravni do 
Dražgoš. Kdor je bil le 
enkrat samkrat tam, ve, 
kako naporna tura je to. V 
mrazu, snegu, dežju, ledu 
pohod traja skoraj 12 ur. Kar 
trikrat sta opravila Sloven-
sko planinsko transverzalo. 
 »Na Triglavu sva bila prvič 
leta 1976, celo z izposojeno 
opremo. Potem sva si jo 
nabavila in začela hoditi po 
gorah, saj nama je bilo to 
zelo všeč. Najvišji vrh, ki sva 
ga dosegla, je bil 3.674 m 
visoki Grossvenediger,« ga v 
spominih dopolni žena Jani-
ka, ki ga ves čas podpira in je 
bila tudi na vseh pohodih z 
njim. Poročila sta se pred 52 
leti in si v Lescah ustvarila 
prijeten dom in družino. 
Imata hčerko in sina, razve-
seljujejo ju trije vnuki in tri-

je pravnuki, z veseljem pri-
čakujeta še eno vnukinjo. 
Hkrati z zaključkom vodniš-
tva v planinskem društvu 
Matko zaključuje tudi deset 
let vodenja v pohodniški 
skupini Društva upokojen-
cev Radovljica. »Imeti 
moraš licenco, ki se obnav-
lja vsaka tri leta, s 1. januar-
jem mi je že potekla. Odločil 
sem se, da je vodenja pri 
mojih 79 letih dovolj. Sode-

loval bom le še kot pohod-
nik. Ne bom več hodil spre-
daj, ampak zadaj,« se je 
posmejal. 
Vodstvo društva mu je v 
zahvalo za vsa druženja in 
srečanja, ki jim jih je name-
nil, poklonilo simbolično 
darilo. Izdelali so koledar z 
njegovimi slikami in mu ga 
hkrati z darilnim bonom 
izročili na pohodu v nezna-
no, ki je bil 5. decembra. 

Planinski vodnik  
Matko Pogačnik
Konec lanskega leta je dolgoletni vodnik pri PD Radovljica Matko Pogačnik sporočil svojo odločitev, 
da se umika iz vodniških vrst. Odslej bo na planinske ture in izlete hodil samo še kot pohodnik.

Matko in Janika Pogačnik

Marjana Ahačič

Druženje se je začelo z vaja-
mi za dobro jutro v ponede-
ljek v Kriznem centru Kres-
nička v Lescah. "Prvi dan je 
bil namenjen spoznavanju, 
izdelovanju tablic z ime-
nom, ki jih je vsak posamez-
nik lično okrasil. Z žrebom 
smo se razdelili v pare in s 
pomočjo vprašanj poskušali 
predstaviti osebo s portre-
tom. Ker kljub slabi napove-
di ni deževalo, smo odšli 
tudi ven na igrišče, kjer so 
se otroci lahko raztegnili in 
igrali košarko, nogomet in 
med dvema ognjema," je 
povedala Klara Čuden.
"Slabo vreme je bilo kot 
naročeno za torek, ko je bilo 
na sporedu kopanje v baze-
nu Radovljica. Otroci so pla-
vali, se družili ob kartah, 
žogali in se sproščali na bla-
zinah. Ob odhodu pa so 
dobili navodila za izlet, ki je 
sledil v sredo. Ta dan je bilo 

zbirno mesto pred železniš-
ko postajo v Lescah in z vla-
kom smo odšli v Ljubljano v 

Hišo eksperimentov. Pot 
smo si popestrili z raznimi 
igrami, tako da je hitro 

minila – in že smo bili na 
poti do zabavnega učenja in 
zanimivih poskusov. V treh 
skupinah smo zavzeli Hišo 
eksperimentov in se predali 
zabavi. Da nam je bilo res 
všeč in zabavno, nam pove 
podatek, da ob času za 
odhod nismo še želeli oditi 
in smo bili kot prilepljeni za 
eksperimente. Po konča-
nem obisku smo si še malo 
ogledali staro Ljubljano, 
nato pa se z vlakom odpelja-
li nazaj v Lesce. Otrokom je 
bil izlet z vlakom in izvajan-
je poskusov dobra in zabav-
na izkušnja." 
V četrtek smo se odpravili 
na bovling. Vsi smo bili dob-
ro razpoloženi, budno smo 
spremljali rezultate in se 
med seboj spodbujali; vzdu-
šje je bilo veselo in čas je 
ponovno prehitro minil. Na 
poti nazaj pa so tisti bolj raz-
posajeni izkoristili tudi 
novozapadli sneg. Teden je 
hitro minil in tu je bil že 
zadnji dan druženja med 
počitnicami. Petek, ki je bil 
oblačen in deževen, smo 
izkoristili za ogled filma v 
Kresnički. Pred filmom pa 
si je vsak izdelal svojo škatli-
co za pokovko, ki jo je lahko 
okrasil in kasneje napolnil s 
sveže pripravljeno pokovko, 
ki si jo je lahko privoščil ob 
filmu. Počitnice so minile, 
kot bi mignil. Izkoristili 
smo jih za druženje in pove-
zovanje, izlete, zabavo in 
eksperimentiranje."

Povezovanje, zabava 
in eksperimentiranje
Center za socialno delo Radovljica je tudi letos v okviru Dnevnega centra med 
zimskimi počitnicami organiziral delavnice in druženje za otroke in mladostnike. 
Aktivnosti se je udeležilo dvanajst otrok, starih od šest do šestnajst let. 

Navdušenje v hiši eksperimentov v Ljubljani

V Slovenski Bistrici je na mnogoboju selekcije U12 premoč-
no zmagal član radovljiškega atletskega kluba Nik Kozel 
Tomše. Na osmo mesto se je uvrstil Andraž Bizjak. V ekipni 
razvrstitvi sta bila Nik Kozel Tomše in Andraž Bizjak prva. 
Ekipa, ki so jo sestavljali Aleksej Špiler, Jaka Černe in Matic 
Vidmar, je bila deseta. Pri dekletih je Ana Vajs osvojila četr-
to mesto, ekipno so bila dekleta tretja. V vseekipni razvrsti-
tvi so bili radovljiški atleti in atletinje četrti. Starejša selekci-
ja U14 se je merila v Ljubljani. Še eno prvo mesto je prispe-
val Rok Makuc. Miha Klofutar je bil četrti, Tjaš Peterlin pa 
osmi. Ekipno sta Rok Makuc in Miha Klofutar stopila na 
najvišjo stopničko. Ekipa v sestavi Tjaš Peterlin in Vid Požek 
je bila osma, ekipa v sestavi Nik Kozel Tomše in Andraž 
Bizjak pa deseta. Pri dekletih je bila med deseterico Pia 
Zalokar na sedmem mestu. Ekipno sta bili Pia Zalokar in Pia 
Holc na četrtem mestu. Vseekipno so bili Radovljičani četr-
ti. V Ljubljani si je na dvoranskem prvenstvu Slovenije sta-
rejših mladink in mladincev v troskoku naslov državne prva-
kinje »priskakala« Neja Omanovič. Lara Peterlin je bila 
deseta. Trina Praprotnik Malej je bila četrta v skoku v daljino 
in sedma v teku na 60 m. Pri mladincih bronasta medalja v 
troskoku za Jaka Kofola, Matic Silič je bil četrti. V Slovenski 
Bistrici je bilo prvenstvo Slovenije v suvanju krogle. Patricia 
Šolar je bila pri pionirkah druga, Neža Fister pa tretja. Žan 
Baškovč je bil med pionirji drugi. Med starejšimi mladinka-
mi je Tjaša Šolar zmagala, Lara Krnc pa je bila druga. Na 
Ptuju se je na zimskem prvenstvu z drugim mestom v metu 
diska med mlajšimi mladinkami izkazala Patricia Šolar.

Atletika

Na tekmovanjih na državni ravni

V Škofji Loki je potekalo področno šolsko tekmovanje. V 
kategoriji starejši učenci (letnik 2001–2002): 4. Urban 
Mohorič (OŠ A. T. Linharta Radovljica), 11. Oskar Šubic (OŠ 
A. T. Linharta Radovljica), 13. Žiga Jenko (OŠ A. T. Linharta 
Radovljica), 14. Aljaž Jalen (OŠ F. S. Finžgarja Lesce), 15. 
Lenart Prek (OŠ F. S. Finžgarja Lesce), 17. Aleksej Tratnik 
(OŠ F. S. Finžgarja Lesce). Radovljiška ekipa Mohorič, Jen-
ko, Šubic je bila druga, leška ekipa Jalen, Prek, Tratnik pa 
tretja. Mlajši učenci (letnik 2003–2004): 8. Medej Ručigaj 
(OŠ A. T. Linharta Radovljica), 13. Mitja Mrak (OŠ A. T. Lin-
harta Radovljica), 20. Ožbej Resman (OŠ A. T. Linharta 
Radovljica). Ekipno so bili sedmi. Mlajši učenci (letnik 2005 
in mlajši): 4. Tadej Fister (OŠ A. T. Linharta Radovljica). 
Kadeti Strelskega društva Radovljica so tekmovali v 5. krogu 
Pokala prijateljstva v Kidričevem. Patrick Fister je bil 21., Žan 
Bohinc 26. in Igor Šubic 38.

Strelstvo

Šolsko področno tekmovanje v Škofji Loki

Po uspehu proti Cerkljam so radovljiški rokometaši doživeli 
dva poraza. V enajstem krogu so izgubili v gosteh proti Veli-
ki Nedelji s 24 : 31. Drugi poraz so doživeli prejšnjo nedeljo, 
ko so doma gostili Ajdovščino, ki je tik pod vrhom v drugi 
slovenski rokometni ligi. Končni rezultat je bil 24 : 34.

Rokomet

Dva poraza
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Matjaž Klemenc

Nedavno ste se vrnili s prip-
rav v Banjaluki. Kako ste 
videli te priprave?
"V Banjaluki sem bil na pri-
pravah s plavalnim klubom 
Olimpija, pod vodstvom 
trenerja Aleša Poljaka. Ob 
meni sta bila še dva plaval-
ca za daljše razdalje, in 
sicer Robert Lovšin in Mar-
cel Primožič, kar je dobro, 
saj je veliko lažje trenirati v 
skupini, kot če si sam. Tre-
nirali smo kvalitetno, dva-
krat na dan. Preplavali smo 
okoli 15 km, ob tem pa smo 
delali še v fitnesu."

Zadnja vaša večja uspeha sta 
državni naslov na 1500 m in 
v daljinskem plavanju. 
"Konec januarja sem v 
Mariboru postal mladinski 
državni prvak na 1500 m 
prosto. V začetku leta sem 
v Kranju nastopil na mla-
dinskem državnem prven-
stvu v daljinskem plavanju 
na 7,5 km in prav tako 
osvojil prvo mesto. Tako 
uvrstitve kot časa sem bil 
zelo vesel, saj sem odplaval 
normo za mladinsko evrop-
sko prvenstvo v daljinskem 
plavanju."

Ste oba uspeha pričakovali?
"Po pravici – naslova sem 
pričakoval."

Tekma na 7,5 km je bila v 
bazenu. Je bilo zaradi tega 
kaj monotono?
"Niti ne, saj sem se že lani 
preizkusil na 5 km in sem 
že vedel, kaj me čaka."

Ste med tekmo vedeli, koli-
ko kilometrov je že za vami?
"S trenerko Urško Potočnik 
sva bila dogovorjena, da mi 
signalizira vsak odplavan 
kilometer. Štel sem le zad-
njih petsto metrov."

Dotedanji večji uspehi?
"Do takrat je bila večji uspeh 
srebrna medalja na 800 m 
prosto pri mlajših kadetih ter 
zlati medalji na 800 m in 
1500 m prosto pri starejših. 
Uspeh, ki bi ga še omenil, je 
bila norma, ki me je popeljala 
na mladinsko evropsko 
prvenstvo v v Švici." 

Kakšni so spomini?
"Ne preveč lepi. Tekma je 
bila v jezeru in niti približno 
si nisem predstavljal, da bo 
tako težko. Vseeno dobra 
izkušnja, ki jo bom letos 
skušal čim bolje unovčiti."
 
Če je na izbiro tekma v baze-
nu ali naravnem okolju, za 
kaj bi se odločili?
"Raje plavam v bazenu. V 
jezeru ali morju so lahko 
nepredvidene ovire, v baze-
nu si osredotočen samo na 
plavanje. Ob tem je še v 
naravnem okolju po startu, 
ko je na kupu kar veliko pla-
valcev, veliko prerivanja, 
včasih tudi nešportnega."

Kako ste se sploh odločili za 
plavanje na daljših razdal-
jah?

"Pred dvema letoma sem se 
odločil, da se preizkusim na 
daljših razdaljah. Srebrna 
medalja na državnem prven-
stvu na 800 m prosto je bila 
velika spodbuda. Poskusil 
sem se še na 5 km in dileme 
ni bilo več."

Katere discipline so bile prej 
prioriteta?
Prej so bile glavne discipline 
100 m in 200 m prsno ter 
200 m in 400 m mešano. V 
prsnem slogu ne tekmujem 
več, saj ga premalo treni-
ram. V mešanem slogu sem 
še zraven."

Od kdaj ste član državne 
reprezentance?
"V reprezentanci sem od 
lanskega leta."

Treningi z reprezentanco so 
dodatna korist.
"Se popolnoma strinjam. 
Reprezentančne priprave so 
vedno na visokem nivoju, 
saj imaš dobro primerjavo z 
drugimi reprezentanti. Na 
reprezentančnih tekmah, 
kjer je še močnejša konku-
renca, še bolj vidiš, kje tre-
nutno si."

Konkurenca v klubu?
"V klubu veliko treniram s 
Špelo Perše in Žanom Poga-
čarjem, plavalcema, ki sta 
tudi © na ti©  z daljšimi plaval-
nimi razdaljami."

Kako je videti vaš trening?
"Začnem ob 5.30 v fitnesu. 
Ob 6.30 sem že v vodi in ta 
trening traja od dve uri do 
dve uri in pol. Popoldne se 
vse še enkrat ponovi."

Koliko ob tako natrpanem 
urniku trpi šola?
"Zaradi treninga zamudim 
tri ali celo štiri ure pouka. 
Obiskujem ekonomsko 
gimnazijo v Kranju, športni 
oddelek. V šoli so razume-
vajoči in mi pomagajo, da 
oboje čim bolje usklaju-
jem." 

Kdo vas je treniral do sedaj?
"Začel sem pri Urški Poto-
čnik, ki je tudi sedaj moja 
trenerka. Vmes so me tre-
nirali Blanka Zupan, Matej 
Globočnik, Anže Dacar in 
Alen Kramar. Pod vods-
tvom Alena sem začel z 
daljšimi plavalnimi razdal-
jami."

Kako ste sploh prišli v plava-
nje?
"Vse se je začelo s tečajem 
plavanja pri sedmih letih. 
Doma so hoteli, da začnem 
trenirati eno športno pano-
go. Skozi tečaj se mi je pla-
vanje pokazalo v lepi luči in 
začel sem z organiziranimi 
treningi."

Kaj želite doseči v plavanju?
"Kratkoročni cilj je norma 
za mladinsko evropsko 
prvenstvo na 1500 m prosto, 
ki bo letos julija na Madžar-
skem. Želim si še naprej 
ostati v reprezentanci. Dol-
goročni cilj je nastop na 
olimpijskih igrah."

Na dolgih razdaljah
Jan Toman se je pred dvema letoma preizkusil na daljših plavalnih razdaljah in hitro spoznal, da je to 
tisto pravo. Dolgoročni cilj je nastop na olimpijskih igrah.

Sedemnajstletni Jan Toman iz Radovljice, član Plavalnega 
kluba Gorenjska banka Radovljica

Matjaž Klemenc

Konec februarja so v član-
skih ligi zaživele prvoligaške 
zelenice. Članska ekipa Lesc 
je začela s pripravami v 
začetku januarja in v tem 
času odigrala nekaj prijatelj-
skih tekem. Kako učinkovite 
so bile priprave in priprav-
ljalne tekme, bodo pokazali 
na tretjeligaških tekmah. 
Uradno se liga začne 19. 
marca, a že jutri jih doma 
čaka prva spomladanska 
preizkušnja z ekipo Brinje 
Grosuplje. S njimi so igrali 
že v zadnji tekmi jesenskega 
dela, a je že po desetih 
minutah zelo močnega sne-
ženja delegat upravičeno 
prekinil tekmo. V igralskem 
kadru ni večjih sprememb, 
razen tega, da je ekipi prik-
ljučeno nekaj obetavnih 
mladincev. Glavna spre-
memba je na trenerski klo-
pi, kjer bo imel glavno bese-
do Andrej Jožef. Ta več kot 
uspešno vodi selekcijo U-15. 
Jožefov pomočnik bo Zma-
go Tonejc, ki je svoj pečat v 
Lescah pustil kot igralec. 
Jesenski trener članske eki-
pe Robert Peternelj, jeseni 
je vodil selekcijo U-14, bo 
pomagal pri mlajših selekci-
jah. Pojutrišnjem s svojimi 
tekmami začnejo tudi kadeti 
in mladinci (druga sloven-
ska liga, skupna lestvica) na 
gostovanju v Izoli. V mla-
dinski ekipi sta dva nova 
obraza. Grega Belcijan je 
prišel iz Triglava, Tilen Cil-
jer pa iz Šenčurja. Razvesel-
juje podatek, da se po poško-
dbi vrača odličen strelec 
Adis Amidžič. V teh dneh je 
spomladanski krst že okusi-
la selekcija U-15, edina ekipa 
v Lescah, ki igra na najviš-

jem nivoju, v prvi slovenski 
ligi. Med tednom so se 
pomerili z ekipo Domžal. 
Selekcije U-14, U-13, v istem 
rangu igra tudi selekcija 
U-12, bodo svoje znanje pri-
kazovale v prvi gorenjski 
ligi, ki je najvišji nivo za te 
selekcije. V njej bosta nasto-
pili tudi selekciji U-11 in 
U-10. Na tem nivoju še ni 
lestvice. Selekcije U-9 in 
mlajši bodo še naprej prid-
no trenirali, svoje nogomet-
no znanje pa bodo preizku-
šali na različnih turnirjih. 
Po besedah predsednika 
kluba Dareta Marolta je gla-
vna želja ekip, ki se borijo za 
točke, obstanek v ligi, kjer 
trenutno igrajo. Več novic 
okrog nogometnega kluba 
Lesce, ki letos praznuje 
70-letnico neprekinjenega 
(!) delovanja, si lahko prebe-
rete na njihovi spletni strani 
nk-lesce.si in na facebook 
strani NK Šobec Lesce.

Ostati v ligah, kjer 
trenutno igrajo
Letos nogometni kolektiv iz Lesc praznuje 
sedemdesetletnico neprekinjenega delovanja. 
Najlepše darilo bi bilo gotovo to, da vse selekcije, 
ki se borijo za točke, sezono 2015/2016 zaključijo 
z obstankom v ligi.

Andrej Jožef, novi trener 
članske ekipe NK Šobec 
Lesce

V Unterammergauu v Nemčij je potekala druga tekma v para-
skiju za svetovni pokal. Zaradi težav z vremenom so organiza-
torji izpeljali le tri serije skokov na cilj. V kombinaciji veleslalo-
ma in skokov na cilj se je najbolje znašel Graser iz Avstrije, ki 
si je nabral 12 kazenskih centimetrov. Drugi je bil Haibel iz 
Nemčije (24 cm), na tretjo stopničko pa je stopil Valente iz 
Italije (27 cm). Od naše četverice v prvi deseterici najdemo 
Uroša Bana, ki je bil s 37 kazenskimi centimetri osmi. Sledijo 
Matjaž Pristavec na petnajstem mestu (56 cm), Borut Erjavec 
je bil osemnajsti (67 cm), Matej Bečan pa trideseti (139 cm). 
Ekipa Elana se je uvrstila na nehvaležno četrto mesto (300 
cm). Zmagala je pripadla ekipi Team Avstrija (198 cm), druga 
je bila Češka A (211 cm), tretja pa Češka B (230 cm). Tretja 
tekma bi morala biti pri nas v Bohinju, a je žal odpadla. Za 
zaključek sezone je bila tekma na Češkem, v Vrchlabiju. Ekipa 
Elana je bila izvrstna. Matej Bečan (24 kazenskih cm) se je 
veselil zmage. Avstrijec Graser je bil drugi (38 cm), Uroš Ban 
(45 cm) pa tretji. Šesti je bil Matjaž Pristavec (60 cm), deseti 
pa Uroš Ule (87 cm). Ekipa Elana je premočno zmagala (216 
cm), druga je bila Avstrija (422 cm), tretja pa Češka A (478 
CM). V seštevku treh tekem se je zmage veselil Avstrijec Gra-
ser (260 točk), Matej Bečan je bil tretji (132), Uroš Ule četrti 
(126), Uroš Ban šesti (116), Matjaž Pristavec pa deseti.

Paraski

Uspešno na Češkem
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Prejšnjo nedeljo se je zaklju-
čila letošnja sezona na 
radovljiškem drsališču, ki je 
začelo obratovati 4. decem-
bra, na njem pa se je poleg 
več tisoč otrok in mladine, 
za katere je bila rekreacija 
brezplačna, zvrstilo več kot 
1200 odraslih. Dopoldnevi 
so bili rezervirani predvsem 
za šole in vrtce iz radovljiš-
ke občine, športne dneve pa 
so organizirale tudi šole iz 
Kranja, Škofje Loke ... Zelo 
priljubljeno je bilo drsališče 
tudi med rekreativnimi sku-
pinami in društvi. V treh 
mesecih se je na drsališču 
nabrala debela plast ledu in 
lahko traja tudi tri tedne, da 
se bo stalil. Z aprilom bo 
drsališče spet postalo igriš-
če za in-line hokej.

Drsanje

Konec sezone
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Kultura

Urša Gluščič

Ena izmed glavnih priredi-
tev, ki jih vsako leto organi-
zira Kulturno društvo Pod-
nart, je prireditev ob sloven-
skem kulturnem prazniku, 
Prešernovem dnevu. Tokrat 
so Prešernove pesmi pod 
vodstvom Egija Gašperšiča 
prepevali Moški pevski zbor 
Podnart in Mešani pevski 
zbor Koledva Kropa, učenci 
ovsiške osnovne šole pa so 
pod mentorstvom Vilme 
Kravanja Gosnik pripravili 
priredbo Urške avtorja 
Andreja Rozmana - Roze. 
"Za letošnjo rdečo nit smo 
si izbrali vodilo Poglejmo v 
Kropo. Povezali smo se s 
svojimi sosedi, ki imajo zelo 

bogato kulturno življenje, in 
nosilno temo bo tokrat pred-
stavila Dramska skupina 

Čofta iz Krope. V svoj kraj 
nas bodo popeljali s kratko 
hudomušno predstavo, ki jo 
bodo zaigrali v kroparskem 
narečju," je povedal predse-
dnik Kulturnega društva 
Podnart Andrej Potočnik.
Dramska skupina Čofta se 
je na humoren način pred-
stavila s predstavo Žebljarje-
ve težave drugače. V dra-
matski sliki iz preteklosti 
življenja Kroparjev so se 
prepletali © čoftane©  oz. vsak-
danje opravilo vaških ženic 
ter težave, ki jih povzročata 
pomanjkanje  denarja 
in   © durhcug© . Malo za šalo, 

malo zares pa so učenci 
ovsiške osnovne šole prika-
zali sodobno usodo Prešer-
nove Urške, ki jo ne zapelje 
povodni mož, temveč jo z 
© žura©  na motorju odpelje 
postaven mladenič. Poleg 
dramskih uprizoritev je kul-
turno noto večeru dodalo 
tudi zborovsko petje. Pevci 
Moškega pevskega zbora 
Podnart in Mešanega pev-
skega zbora Koledva Kropa 
so v spomin na pesnika 
Franceta Prešerna zapeli 
tudi Zdravljico, ki ima na 
tovrstnih prireditvah še večji 
pomen.

Ob kulturnem prazniku
Kulturno društvo Podnart je tudi letos ob slovenskem kulturnem prazniku pripravilo prireditev, ki je 
tokrat potekala pod vodilom Poglejmo v Kropo.

Domači Moški pevski zbor Podnart

Usodo sodobne Urške so prikazali učenci ovsiške osnovne 
šole.

Alenka Bole Vrabec

Uvod v koncert je bila sklad-
ba romantičnega skladatelja 
Frederica Chopina, Koncer-
tna etuda, imenovana tudi 
Ocean, ki je ubrano završala 
v izvedbi pianista Marka 
Stajnka. V Prologu k scenski 
glasbi Radúz in Mahulena, 
dramatični glasbeni pravljici 
češkega skladatelja Josefa 
Suka, napisani na prelomu 
19. in 20 stoletja, je bilo ob 
violini Tomaža Pinterja in 
klavirja štiriročno Irene 

Skumavec in Lucije Verdnik 
slutiti magičnost večne lju-
bezni. 
Celso Machado je sodoben 
vsestranski brazilski glasbe-
nik, kitarist in tolkalist, ki je 
namenil temperamentno 
skladbo Quebra Queixo pri-
ljubljeni istoimenski hrust-
ljavi brazilski sladici iz slad-
korja in kokosa. Glasbeni 
posladek so pripravili flavti-
stka Maja Gogala Dvoršak, 
kitaristka Mateja Blaznik in 
Martin Janežič na cajonu. 
Potem je zazvenela glasba iz 

Linhartovega časa, Trio št. 3 
za flavto, violo in violončelo. 
Sodobnik očeta slovenske 
komedije je bil Johann 
Arnold Dahmen, rojen v 
znani nemški glasbeni dru-
žini, ki je živela v Haagu; 
Dahmen, tudi Haydnov pri-
jatelj, pa je zvečine deloval v 
Londonu. Plemenito sozvo-
čje so ustvarili Eva Zupan, 
flavta, Tomaž Pinter, viola, 
in Peter Avšič, violončelo. 
Avtor in mojster tako ime-
novanega »novega tanga« je 
Astor Piazzolla, slavni 
argentinski bandenoist in 
skladatelj, katerega glasba 
zvečine ni namenjena plesa-
nju, ampak poslušanju tan-
ga, ki človeka očara, ga vzne-
miri in pretrese z globino 
čustev. Ognjeviti kvintet 
Gašper Primožič, harmoni-
ka, Tomaž Pinter, violina, 
Ravi Shrestha, kitara, Nada 

Komnenić, klavir, in Uroš 
Atanasovski, kontrabas, je 
zaigral dve Piazzollovi skla-
dbi, Fracanapa in Poletje v 
Buenos Airesu. Fracanapa 
je oseba beneškega karneva-
la že od 13. stoletja naprej, 
Buenos Aires pa mesto, ki je 
skladatelja vseskozi navdi-
hovalo. Za konec je Učitelj-
ski orkester pod dirigent-
skim vodstvom ravnatelja 
Marka Možine zaigral še 
Nežno pajčevino. V zveneči 
pajčevini celotnega večera je 
bilo čutiti talent, predanost 
glasbi, suvereno obvladova-
nje instrumentov, vztraj-
nost, uglašenost in voljo 
učencem razodeti, kaj je lju-
bezen do muziciranja. Glas-
benike je navdušeno občin-
stvo nagradilo z dolgim 
aplavzom. Želeti je, da bi 
bili takšnega koncerta delež-
ni še večkrat.

Nežna pajčevina
Odmeven koncert učiteljev ob šestdesetletnici Glasbene šole Radovljica. Izbran program iz različnih 
glasbenih obdobij v Baročni dvorani Radovljiške graščine navdušil občinstvo. Muziciranje učiteljev 
izjemna vzpodbuda za njihove učence in tudi starše mladih glasbenikov.

Muziciranje učiteljev je izjemna vzpodbuda za njihove 
učence in tudi starše mladih glasbenikov.

V zveneči pajčevini celotnega večera je bilo čutiti 
talent, predanost glasbi, suvereno obvladovanje 
instrumentov, vztrajnost, uglašenost in voljo.

Ivanka Korošec

"Z Matejo Črv Sužnik sva se 
dobro ujeli, saj imava obe 
izjemno radi literaturo – ona 
kot založnica, jaz kot gledali-
ščnica in prevajalka," je 
povedala Alenka Bole Vra-
bec. "Presenetilo me je tudi, 
koliko zlatih hrušk (priznan-
je za kakovostno mladinsko 
in otroško literaturo) je ta 
majhna družinska založba 
že dobila. Pri izdajanju tako 
kakovostne literature lahko 
vztrajajo le tisti, ki so temu 
res predani. Zato sem spre-
jela ponudbo, da prevedem 
to katalonsko slikanico, ki 
me je takoj očarala. Težko je 
otroku pripovedovati o soci-
alnih problemih, doživljajo 
jih pa! Otroka pač ne more-
mo zaviti v celofan niti v 

vato. Knjiga govori o brez-
domki, ki preživlja dneve na 
klopci v parku. Izvemo, da je 
bila nekoč učiteljica in da je 
odrasla v normalnih razme-
rah. Kako se je zgodil preob-
rat, zgodba ne pove, prevesi 
se v spoznavanje prijatelj-
skih odnosov med gospo 
Marijo in deklico Lucijo, ki je 
radovedna, kaj ta gospa v 
tem parku počne. Med nji-
ma se splete prijateljstvo. To 
je spoznanje, koliko človeku 
pomeni empatija in kako mu 
lahko pokaže novo pot. Slika-
nica mi je nad vse ljuba, ker 
odslikava čas, ki ga živimo."
Zgodba o brezdomki Mariji 
in deklici Luciji nam bo 
pomagala odpreti oči, da 
bomo vse ljudi videli v dru-
gačni luči, še posebno tiste, 
ki luč res potrebujejo.

Slikanica z 
domačim podpisom

Pred kratkim je v založbi Zala izšla slikanica 
Gospa Marija, ki jo je iz katalonščine prevedla 
Radovljičanka, dramska igralka in prevajalka 
Alenka Bole Vrabec.

Slikanico je prevajalka Alenka Bole Vrabec prevedla iz 
katalonščine.

V času, ko je bilo v Kropi in Kamni Gorici še živo kovaštvo, 
je na predvečer svetega Gregorja okrog šestih zvečer vrgel 
luč v vodo kovač v prvem vigenjcu; nadaljevali so drugi. 
Kasneje so šego spuščanja luči po vodi prevzeli otroci in 
vajenci. Barčice v obliki hišic, cerkvic in šmarnih križev so 
pripravljali že pozimi in tekmovali med seboj, čigava bo lep-
ša, pripoveduje Tea Beton, predsednica Kulturno-turistične-
ga društva Kamna Gorica. Šega se je ohranila do danes, ko 
barčice izdelujejo otroci in starši iz vasi in drugih krajev. 
Vaški običaj bodo letos obudili v petek, 11. marca, okrog 
šeste zvečer v Kamni Gorici. Tradicionalno prireditev bodo 
na ta dan obudili tudi v Kropi, je povedala predsednica tam-
kajšnjega turističnega društva Metka Kavčič. Začeli bodo ob 
17.30 z vpisom barčic, ob 18. uri jih bodo spustili v vodo, 
takrat bo nastopila tudi dramska skupina Čofta. Ob podeli-
tvi nagrad za najlepšo in najbolj izvirno barčico bo okoli pol 
sedme tri pesmi zapel še pevski zbor Koledva. Organizator-
ji prosijo, naj udeleženci prireditve spoštujejo navodila redi-
teljev, saj je v Kropi zaradi gradbenih del promet še vedno 
oviran.

Drevi barčice v Kamni Gorici in Kropi
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Matjaž Klemenc

Konec februarja je Fotograf-
sko društvo Radovljica prip-
ravilo občni zbor, na kate-
rem so predstavili dotedanje 
delo, načrte za letos in 
finančno poslovanje. Kot je 
povedal Žarko Petrovič, ki je 
društvo vodil zadnjih šest 
let, so bile glavne dejavnosti 
razstavljanje, udeležba na 
fotografskih natečajih ter 
individualno in kolektivno 
fotografsko usposabljanje. 
"Na področju razstavljanja 
sta za nas na prvem mestu 
galerija Pasaža v Radovljiški 
graščini in galerija v Domu 
dr. Janka Benedika, ki sta 
zapolnjeni vse leto. V prvi je 
bilo deset, v drugi pa šest 
razstav, na katerih so se 
predstavili avtorji domačega 
društva. V januarju je posta-
la tradicionalna izmenjava s 
KUD La Casa de Kamna iz 
Kamne Gorice. Prestavljajo 
se z argentinskimi avtorji, 
mi pa razstavljamo v Argen-
tini, v slovenskem kultur-
nem domu v Buenos Aire-
su. Članice našega društva 
so se predstavile v marcu, v 
sodelovanju z občino smo 
pripravili že šesto razstavo 
Dogodki v občini Radovljica. 
Vsak mesec smo imeli deba-
tni večer, kjer so se prikazo-
vala dela posameznih avtor-
jev. Izšla je že 28. številka 
Informatorja, kjer se dobijo 
osnovne informacije. Sode-
lovali smo na fotografskih 
natečajih različnih rangov. 
Žal je angažiranost malce 
padla,« je svoje delo društva 
v letu 2015 predstavil Petro-
vič, ki je z občnim zborom 
zaključil šestletno predsed-
niško funkcijo. V tem času 
je več kot uspešno deloval 
na tem mestu. Veliko je pos-
toril. Napredek v tem času je 
viden. Sam je sicer imel viš-
ja pričakovanja, več angaži-
ranja. Pomanjkanje motiva-
cije je glavni razlog, da se 
poslavlja s funkcije predse-
dnika. Sam pravi, da je pra-
vilno, da pridejo novi ljudje, 
z novimi idejami in izkuš-

njami. "Ko sem prevzel 
društvo, je vladalo neko mrt-
vilo in v času mojega pred-
sedovanja se je aktivnost v 
društvu izboljšala. Obnovila 
se je galerija Pasaža, poveča-
la se je razstavljavska dejav-
nost. Zelo sem vesel skup-
nega projekta z Občino 
Radovljica, skupne razstave 
Dogodki v občini Radovljica. 
Posebej bi omenil še sodelo-
vanje s KUD La Casa de 
Kamna iz Argentine, obno-
vitev sodelovanja z Gradcem 
in novo sodelovanje s Feld-
kirchnom," je le nekaj stva-
ri, ki so zaživele v času nje-
govega predsednikovanja. 
Funkcijo lahko povsem mir-
no poda naprej novemu 
predsedniku Justinu Zorku. 
Tega je predlagal izvršni 
odbor društva, na občnem 
zboru pa je bil predlog 
soglasno sprejet. "Hvala za 
zaupanje. Upam, da bom 
čim bolje opravljal predsed-
niško funkcijo. Najprej se 
zahvaljujem dosedanjemu 
predsedniku Žarku Petrovi-
ču za njegovo aktivnost. 
Sam sem si zadal dve priori-
teti: čim boljše sodelovanje 
z Občino Radovljica in ose-
bna rast," so bile uvodne 
besede novega predsednika 
Fotografskega društva Rado-
vljica. Želi si še čim večje 
angažiranje članov pri deja-
vnostih, ki so pogoj, da 
društvo dobro deluje.

Novi predsednik
Fotografsko društvo Radovljica je pripravilo občni 
zbor. Željka Petroviča je po šestih letih nasledil 
Justin Zorko.

Justin Zorko, novi 
predsednik Fotografskega 
društva Radovljica 
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Sredi februarja so v Kovaškem muzeju predstavili 15. številko 
Vigenjca. "Kulturni dogodek je bil povsem v duhu Rike in 
Justina Ažmana, ki se ju mnogi Kroparji še dobro spominja-
jo," je povedala Saša Florjančič, kustosinja Kovaškega muze-
ja. Novi Vigenjc prinaša življenjsko zgodbo zakoncev Rike in 
Justina Ažmana iz Krope, ki ju je druga svetovna vojna za več 
let ločila. "Objavljamo njuno korespondenco iz časa pred 
drugo svetovno vojno in med njo, Rikin dnevnik iz prvih 
povojnih dni in Justinove spominske zapise, ki jih je v 80. 
letih objavljal v tovarniškem glasilu Plamen. Ti govorijo o 
njegovem življenju pred vojno, ko je na Srednji Dobravi pri 
Kropi spoznal učitelja in komunista Stanka Žagarja, o inter-
naciji v Medjurečju v Srbiji in tamkajšnjem bogatem kultur-
nem življenju slovenskih taboriščnikov, o težki izkušnji prei-
skovalnega zapora v Begunjah ter o več kot treh letih življe-
nja v koncentracijskem taborišču Dachau. V dopisovanju 
med zakoncema se razkriva osebna izkušnja taborišča in 
življenja v Kropi v času vojne, pa tudi univerzalna zgodba o 
medsebojni pomoči in tovarištvu med taboriščniki ter o 
pomoči od doma," je vsebino povzela Florjančičeva.

V novem Vigenjcu o zgodbi zakoncev Ažman

Marjana Ahačič

"Prijatelj! Kratko po preje-
mu tvoje dopisnice, me vdo-
bilo včeraj tvoje pismo. Hva-
la za to. Seveda si jaz ne 
morem dovoliti takega luk-
suza, da bi obširno razprav-
ljal o raznih knjigah in ide-
jah, kakor ti. Prvič: izgubil 
sem skoro vse znanje, kar 
gre čez vojaško modrost, in 
drugič, kar je glavno: nimam 
ti na kaj pisati, ker mi pri-
manjkuje dopisnic, še bolj 
pa pisem. Mogoče bi radi 
takih razmer pozdravil novi-
co, katero mi je pravi Gošak, 
da bomo odslej dobivali 
dopisnice s tiskanimi bese-
dami: © Gre mi dobro; zado-
voljen sem; še sem živ i. t. 
d.©  kratko, a jedrnato, kaj ne! 
Samo podpisati se bo treba," 
je v pismu, ki ga je takrat 
kadet Veno Pilon dobesed-
no iz strelskega jarka napi-
sal svojemu prijatelju Stanu 
Kosovelu 6. avgusta 1916. 
Prijatelja iz gimnazijskih 
dni sta med vojno vzdrževa-
la stike s pismi, ki sta si jih 
zelo pogosto pisala, pravi 
avtor razstave dr. Borut 
Koloini. Pilonova pisma so 
se ohranila, Stano, starejši 
brat pesnika Srečka Kosove-
la, jih po vojni prinesel na 
domačijo v Tomaj. Goriški 
muzej jih je ob stoti obletni-

ci prve svetovne vojne posta-
vil na ogled na razstavi, ki je 
bila do konca prejšnjega 
tedna na ogled tudi v Šivčevi 
hiši v Radovljici.
Kot je na odprtju razstave 
povedal Koloini, sta se Stano 
Kosovel in Veno Pilon spoz-
nala v dijaških letih v Gorici. 
"Veno je le enkrat obiskal 
Stana v Tomaju na domu. 
Takrat so ga Kosovelovi 
toplo sprejeli in bogato 
pogostili, da mu je bilo kar 
nerodno priti še kdaj na 
Kras. Njuno skupno bivanje 
v Gorici se je končalo ob 

začetku prve svetovne vojne, 
ko sta bila oba vpoklican v 
vojsko. Veno je bil po osnov-
nem urjenju najprej na boji-
šču na Krnu, od koder so ga 
spomladi leta 1916 premes-
tili na tirolsko bojišče. Sode-
loval je pri avstrijskem pre-
boju fronte pri Asiagu. Od 
tu so ga premestili na avs-
trijsko-rusko fronto. Po 
bojih v Galiciji, današnji 
Ukrajini, so ga zajeli Koza-
ki, ga odpeljali v zajetje in 
nato kot ujetnika nastanili v 
Lipetsku. Tu je doživel okto-
brsko revolucijo in osvobo-

ditev. Stano se je po osnov-
nem urjenju najprej boril na 
srbski fronti, kjer je bil ran-
jen. Kasneje je kot vojak 
sodeloval pri vzpostavljanju 
šol na zasedenih srbskih 
ozemljih," je življenjsko pot 
dveh prijateljev med svetov-
no vojno pojasnil Koloini.
Kosovelova pisma Pilonu se 
niso ohranila. "Čeprav ne 
poznamo Stanovih pisem 
Venu, mu jih je zagotovo 
pisal, saj jih Veno omenja. 
Najbrž so se izgubila kje na 
fronti, tako kot so se izgubi-
le tudi Pilonove dnevniške 
risbe. Pisma smo prepisali, 
da lahko vsakdo prebere nji-
hovo vsebino. Namesto 
izgubljenih odgovorov smo 
jih soočili s Stanovo vojno 
poezijo. Pesmi so nastajale 
med vojno in po njej, ven-
dar so vse jasen izraz avtor-
jevih notranjih medvojnih 
doživetij, kakor so to tudi 
Pilonove risbe in slike, ki so 
nastale v daljšem časovnem 
obdobju; nekatere pred voj-
no, druge med njo in v ujet-
ništvu." Tako kot Elegija, 
posvečena padlim prijatel-
jem: "Vsi, ki ste šli, in nihče 
se ne vrne, nikogar ne bo 
več do mojih vrat, ki so zas-
tražile jih misli črne. O naj 
ta noč se še nad mano strne, 
da ležem k bratom kakor 
pravi brat!"

Pišem ti na različne naslove
V Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici je bila v februarju na ogled razstava pisem, ki jih je prijatelju Stanu 
Kosovelu, starejšemu bratu bolj znanega pesnika Srečka Kosovela, v času prve svetovne vojne s 
fronte pisal njegov prijatelj, slikar Veno Pilon.

Pilonova pisma in Kosovelova poezija po sto letih tudi nam 
približata čas, v katerem sta nastala, poudarja dr. Koloini. 
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Ivanka Korošec

Milena Sušnik Falle je bila 
rojena leta 1947 v Otočah, 
kjer tudi živi. Po osnovni 
šoli v Radovljici je zaključila 
administrativno šolo v Kra-
nju in bila šestnajst let zapo-
slena v Kemični tovarni 
Podnart, kasneje pa vse do 
upokojitve leta 2000 na 
sodišču v Kranju. "S pisan-
jem poezije sem se začela 
ukvarjati v osmem razredu 
osnovne šole, objavljati pes-
mi pa pri šestnajstih v razli-
čnih takratnih revijah," je 
povedala avtorica. Začela je 
sodelovati na domačih in 
tujih literarnih natečajih in 
požela precej nagrad. Po 
upokojitvi je še bolj aktivna, 
saj se je popolnoma predala 
pisanju in objavljanju v raz-
ličnih tujih in domačih 
zbornikih, časopisih, literar-
nih revijah. Njene pesmi so 
poseben odmev čutnosti do 
sebe in vsega, kar jo obdaja. 
"Leta 2007 sem izdala prvo 
pesniško zbirko Prozorni 

kristali jutra, ki jo je izdala 
Mariborska literarna druž-
ba, leta 2009 pa so v samo-
založbi izšle pesmi z naslo-
vom Tempus fugit – Čas 
beži. Upam, da bo letos izšla 
moja tretja pesniška zbirka. 
Pesmi objavljam na mnogih 
domačih in tujih spletnih 
straneh, prevedene so v več 
svetovnih jezikov."

Pravi, da z veseljem piše in 
želi, da ljudje berejo njene 
pesmi, osebno pa se noče 
izpostavljati. Kljub skrom-
nosti ali pa ravno zaradi nje 
je treba povedati, da je dobit-
nica več nagrad na nateča-
jih, tako doma kot v tujini. 
Prejela jih je že toliko, da jih 
sploh ne šteje več. Omeniti 
pa je treba, da je bila leta 

2010 v Angliji njena pesem 
Sprostrto čez sebe izbrana 
na natečaju med deset naj-
boljših pesmi za objavo v 
svetovnem zborniku United 
of Words. Nagrajena je bila 
tudi na mednarodnem nate-
čaju v Srbiji in Bosni in Her-
cegovini. Sodeluje s poljsko 
virtualno revijo Čar Sloveni-
je in Truml, kjer so pesmi 
objavljene dvojezično; prav 
tako v avstrijsko-slovenskem 
zborniku Vezi med ljudmi. 
V letu 2015 je bila ena izmed 
osmih izbranih pesnikov 
seniorjev na državnem nivo-
ju. 
Pisanje pesmi ji gotovo daje 
tudi uteho, saj je pred letom 
in pol doživela hud življenj-
ski udarec, ko je po 44 letih 
zakona izgubila moža. Zelo 
rada ima živali; skrbi za svo-
je kot tudi za tuje neboglje-
ne živali. Dobro obvlada 
računalnik, ki je njena vez s 
svetom na splošno, še zlasti 
pa s svetom poezije, v kate-
rem je že zapustila neizbri-
sne sledi.

Lep je moj jesenski čas
V knjižnici smo konec februarja na torkovem večeru spoznali pesnico Mileno Sušnik Falle. Njene 
pesmi so predstavile članice Linhartovega odra Januša Avguštin, Urša Langus, Tatjana Rituper, Rija 
Jamnik in Elvisa Halačević. Izbor pesmi in spremljajočo glasbo je pripravila Alenka Bole Vrabec.

Milena Sušnik Falle
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Popust velja le ob plačilu  
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Ivanka Korošec

Od sredine februarja dalje 
se je mnogo ljudi ustavljalo 
pred izložbo trgovine Men-
cinger. Občudovali so več 
stotnij copatk, lično razpo-
rejenih okoli zibelke.
Copatke so pred praznikom 
dneva žena oddali porodni-
škemu oddelku bolnice 
Jesenice, najmanjše pa so 
podarili  intenzivnemu 
oddelku ljubljanske porod-
nišnice. Nekajkrat je več 
deset parov v dar dobila tudi 
patronažna služba Zdravs-
tvenega doma Radovljica za 
otroke, ki se ne rodijo v jese-
niški porodnišnici. 
Ideja za akcijo, da vsak 
novorojenček v jeseniški 
porodnišnici dobi ob rojstvu 
ročno spletene copatke, je 
nastala v Medgeneracij-
skem društvu Čebelica 
Radovljica v letu 2005. Od 
takratnih 75 copatk se je šte-
vilka v naslednjih letih pov-
zpela do dvestotice, petstoti-
ce in v zadnjih letih celo na 
več kot 800 parov, kolikor 
jih je nastalo tudi letos. 
Akcija je uspešna tudi zato, 
ker so nekatere babice aktiv-
ne v raznih društvih, kar 
pripomore k boljši poveza-
nosti. Sodelujejo sekcije za 
ročna dela pri DU Radovlji-
ca, Rdečem križu Lesce, 
Društvu upokojencev Med-
vode in druge ljubiteljice 
pletenja. 

Dobrodelnost je največkrat 
zavita v tančico skrivnosti 
donatorjev. Vsak, ki želi 
sodelovati z izdelkom, volno 
ali denarnim zneskom za 
nakup volne, že zna poiskati 
gospe, ki v Lescah in Radov-
ljici skrbijo za to. Pridne ple-
tilje, ki koristno trenirajo 
svoje prste in možgane, so 
iz različnih krajev (Bohinj, 
Lesce, Studenčice, Radovlji-
ca, Kropa, Medvode). Noče-
jo se izpostavljati poimen-
sko, saj brez skupnega sode-
lovanja ni uspeha. A vendar 
je treba posebej omeniti 
Mici Novak iz Studenčic, ki 
pri svojih osemdesetih letih 
zmore naplesti več sto 
copatk. Vsega spoštovanja 
vredno je tudi sodelovanje 
devetdesetletne gospe iz 
Radovljice.
Babice z dežele so vesele, da 
imajo možnost svoje izdelke 
razstaviti v izložbi trgovine 
Mencinger, kjer pa poudar-
jajo, da so vedno pripravlje-
ni na take in podobne temat-
ske razstave in da z veseljem 
sprejmejo različne razstav-
ljavce. V prihodnje želijo 
povabiti k sodelovanju osno-
vnošolce pa tudi vse, ki jih ta 
ročna spretnost zanima. 
Vabijo vse, ki bi se želeli 
naučiti pletenja copatk, naj 
se oglasijo ob torkih popol-
dne na RK Lesce (center) ali 
pri sekciji za ročna dela 
Društva upokojencev Rado-
vljica ob sredah popoldan. 

Babice z dežele 

Marjana Ahačič

Otroke, ki so na begunski 
poti brez staršev in jih pot 
zanese v Slovenijo, pristojne 
institucije nameščajo v kriz-
ne centre po vsej državi. 
Tudi v krizni center Kresni-
čka, ki v okviru Centra za 
socialno delo Radovljica 
deluje v Lescah. "Vsi otroci 
iz Kresničke, tudi begunski, 
so pri nas v lokalnem okolju 
lepo sprejeti, brez nasproto-
vanj in predsodkov," je 
povedala Ana Koren, stro-
kovna delavka v leškem kriz-
nem centru.
Zgodbe, ki jih uspejo izluš-
čiti iz pripovedovanj v 
neznanem jeziku, so tudi za 
vsega hudega vajene delavce 
kriznega centra težko pred-
stavljive, pravi. "Večinoma 
potujejo v skupinah, po več 
sorodnikov iz razširjenih 
družin skupaj. Očete so 
večini otrok, ki pridejo sami 
do nas, že zdavnaj pobili. 
Mame nato deset letnike 
potisnejo le nekaj let starej-
šim sorodnikom, da jih pel-
jejo v 'lepše življenje'; to je 
tisto, kar nam je uspelo raz-
brati iz težavne komunikaci-
je z njimi."
V začetku decembra so 
dobili prve štiri, še pove 
Korenova, Afganistance. 
Stari naj bi bili od 10 do 15 
let, v Lesce jih je poslal viški 
center za socialno delo, v 

katerega pristojnost sodi 
azilni dom v Ljubljani. V 
slednjem sami ne morejo 
ostati, ker je po mednarodni 
zakonodaji mladoletnikom, 
ki potujejo brez spremstva 
svojcev, treba zagotoviti 24-
urno prisotnost odrasle ose-
be, ki skrbi zanje.
"Delo z njimi je zelo zahtev-
no, kar nekaj časa potrebu-
jejo, da se vsaj malo navadi-
jo. Prvi štirje, ki smo jih 
dobili, so bili zelo prestraše-
ni, ker so skupino sedmih, 
ki so potovali skupaj, ločili 
na dva dela; vseh ne bi 
mogli naenkrat sprejeti nik-
jer," opisuje Korenova. 
"Prevajalcev je premalo, 
pomagamo si, kakor vemo 
in znamo. S spletnim preva-
jalnikom za najnujnejšo 
komunikacijo, o tem, kaj 
vse so že prestali na več 
mesecev trajajoči poti, pa 
tako ali tako ne morejo 
govoriti. Samo predstavlja-
mo si lahko, ko jih opazuje-
mo, da spijo pri prižganih 
lučeh, ko jih tlačijo more, 
mi pa jih ne moremo poto-
lažiti drugače, kot da jih 
morda na rahlo pobožamo, 
potrepljamo ... za to, da bi 
jih človek stisnil k sebi, so ti 
otroci preveč prestrašeni," 
pripoveduje Korenova in 
opozarja, da so sicer za 
sprejem begunskih otrok 
preslabo opremljeni. "Pot-
rebovali bi vsaj program, po 

katerem bi delali z njimi, pa 
prevajalca ... tako pa je vse 
prepuščeno naši iznajdljivo-
sti. Rdeči križ nam pomaga 
z oblačili, sodelujemo tudi s 
Slovensko filantropijo. 
Afganistanski fant, ki je pri 
nas že od decembra, je 
vključen v vadbo taekwon-
doja, v tukajšnjo šolo hodi 
na podaljšano bivanje, lepo 
so ga sprejeli." Tudi starši 
na šoli so fanta sprejeli z 
odobravanjem, dobro se jim 
zdi, da se otroci naučijo 
solidarnosti, ugotavlja Kore-
nova. "Za zdaj imamo pozi-
tivno izkušnjo in delamo na 
tem, da tako tudi ostane. 
Tudi s tistimi tremi iz nje-
gove skupine, ki so šli nap-
rej, v Nemčijo, smo še na 
zvezi. Veste, da si želijo 
nazaj k nam? Na pot so šli z 
neko pravljično predstavo o 
čudovitem življenju, ki jih 

čaka v Nemčiji. Zdaj ko so 
tam, v prav nič prijazni real-
nosti, jim je žal, da niso 
ostali tukaj."
Konec februarja je v Kresni-
čko prišel petnajstletnik iz 
Sirije, dan za njim še Afga-
nistanec; kaže, da bodo še 
prihajali. "Delo s takšnimi 
otroki je zelo zahtevno, 
predvsem zato, ker smo v 
glavnem prepuščeni sami 
sebi. Pomagamo, kolikor 
moremo, a v nedogled ne 
moremo računati na do bro 
voljo lokalne skupnosti. Na 
ministrstvu sicer iščejo reši-
tve, a se stvari nikamor ne 
premaknejo. Medtem zavra-
čamo naše otroke, ker je 
krizni center poln. Država 
bo zelo kmalu morala najti 
sistemsko rešitev, sicer ne 
vemo, kako bomo zmogli v 
prihodnje," ni prav optimi-
stična Korenova.

Kresnička zatočišče za 
mladoletne begunce
Prvi štirje mladoletni Afganistanci, ki so v Slovenijo prišli brez spremstva odraslih, so v krizni center 
Kresnička prišli že v začetku decembra, trenutno pa tam skrbijo za tri begunske otroke. V lokalnem 
okolju so jih lepo sprejeli, a potrebovali bi sistemsko rešitev za problem nameščanja in skrbi za 
otroke s travmatično izkušnjo begunstva, poudarjajo strokovni delavci, ki skrbijo zanje.

»Prevajalcev je premalo, pomagamo si, kakor 
vemo in znamo. S spletnim prevajalnikom za 
najnujnejšo komunikacijo, o tem, kaj vse so že 
prestali na več mesecev trajajoči poti, pa tako ali 
tako ne morejo govoriti. Samo predstavljamo si 
lahko, ko jih opazujemo, da spijo pri prižganih 
lučeh, ko jih tlačijo more, mi pa jih ne moremo 
potolažiti drugače, kot da jih morda na rahlo 
pobožamo, potrepljamo ... za to, da bi jih človek 
stisnil k sebi, so ti otroci preveč prestrašeni.«

V waldorfskem vrtcu v Radovljici so že v februarju začeli z 
igralnimi uricami, ki so namenjene staršem in otrokom, ki 
bi se radi vpisali v waldorfski vrtec. Vodja vrtca Andreja Pal-
čič je poudarila, da starši ravno na igralnih uricah spoznajo 
prvine waldorfske pedagogike in dela, izvedo, kakšen je 
način dela ter dnevni in tedenski ritem, ki sta za otroke v 
tem obdobju zelo pomembna. Starši tako najbolje vidijo, 
kako poteka delo in igra, saj so urice oblikovane tako, da 
otroci doživijo izsek iz dneva v vrtcu. Ena od mamic je pove-
dala, da ji veliko pomeni, da je prostor miren in nežno ure-
jen, da imajo otroci igrače iz lesa in volne, da pečejo kruh in 
slikajo, veliko poslušajo pravljice in so zunaj v čisto vsakem 
vremenu. Igralne urice bodo potekale vsako sredo (od 16.30 
do 18. ure) do konca marca tako v waldorfskem vrtcu v 
Radovljici kot tudi v Kranju. Dobrodošli so otroci od enega 
leta in pol do petih let starosti.

Dober dan, vrtec
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Prve lecte so na Linharto-
vem trgu v Radovljici, v 
danes že več kot petsto let 
stari stavbi znamenite Gos-
tilne Lectar, izdelali davnega 
leta 1766. Takrat se je nam-
reč k hiši priženil Jakob Kri-
vic iz Tržiča. Mladenič, ki je 
bil že izučen lectarske obrti, 
je odprl lectarsko delavnico. 
Gostilna je prišla šele kasne-
je. Z ženo Urško sta imela 
kar 12 otrok, med njimi tudi 
sina Janeza, ki je z lectarijo 
nadaljeval, pripoveduje 
današnji © lectar © , Jože 
Andrejaš.
Izdelava okrašenega kruha 
različnih oblik, obogatenega 
s sladkim medom, je bila v 
Sloveniji poznana že v 14. 
stoletju, ve povedati Tomaž 
Šlibar, vodja lectarske muzej-
ske delavnice v Radovljici. "V 
tistem času so si jih med 
seboj poklanjali predvsem 
ljudje višjih slojev ali plems-
tvo. Tradicija izdelave in 
poklanjanja lectov se je nato 
razširila s pomočjo nun, ki 
so lecte pripravljale po samo-
stanih in jih podarjale lju-
dem. Lectarstvo je tako s 
časoma preraslo v resno in 
spoštovano dejavnost in v 18. 
in 19. stoletju postalo celo 
ena izmed najbolj razširje-
nih obrti na Slovenskem! Še 
danes se mnogo starejših lju-
di spomni, kako brez lectar-
jeve stojnice ni bilo pravega 
praznika. Največ pravih lec-
tarskih in svečarskih delav-
nic je bilo na območju Štajer-
ske. Zaradi velike konkuren-
ce so lectarji svoje recepture 
pričeli skrivati, tako da so se 
prenašale le iz roda v rod. 
Lectarsko delavnico je bilo 
mogoče odpreti samo z moj-
strskim spričevalom, ki je 
zagotavljajo ustrezno kako-
vost izdelkov." 
Obrt se je v precej zmanjša-
nem obsegu ohranila vse do 
današnjih dni. Danes tako 
pri nas izdelke iz lecta izde-
lujejo še na Ptuju, v Maribo-
ru, Slovenj Gradcu, Kamni-
ku, Železnikih in Škofji 
Loki. V Radovljico sta staro 
obrt spet pripeljala Lili in 
Jože Andrejaš. "Ko sva pred 

več kot 25 leti prevzela Gos-
tilno Lectar, nama je bila 
tradicija te posebne hiše 
seveda pomembna, zato sva 
v našo ponudbo vključila 
tudi spominke iz lecta. Za 
nas sta jih izdelovala obrtni-
ka iz Ljutomera, ki pa sta se 
po upokojitvi počasi umika-
la iz obrti. Ker je bilo v njuni 
delavnici prav vse še urejeno 
po starem, sva se s soprogo 
Lili odločila, da jima predla-
gava, da pri nas prevzame-
mo obrt in njuno delavnico 
preselimo v kletne prostore 
Gostilne Lectar, kjer zdaj 
lect v muzejski delavnici 
sami izdelujemo in krasimo 
že deset let.«
Danes tako pridne roke šti-
rih lectark dnevno popolno-
ma ročno po stari recepturi 
in s starimi pripomočki 
izdelujejo izdelke iz lecta. 
Edino ta način zagotavlja 
kvaliteto ter ohranjanje zna-
ne slovenske tradicije peke 
in okraševanja kruha iz 
medenega testa, sta prepri-
čana Jože in Lili Andrejaš. 
Visok jubilej delavnice želi-
jo obeležiti s posebno akci-
jo, v kateri želijo najti najst-
arejši lectarski izdelek v Slo-
venijo. "Radi bi, da bi jih 
ljudje prinesli k nam, nam 
morda zaupali z njimi pove-
zano zgodbo ... najstarejše 
bomo prek leta razstavili ter 
na slovesnosti ob občin-
skem prazniku konec leta 
predstavili najbolj zanimive 
in razglasili zmagovalca."
Trenutno najstarejši izdelek 
iz lecta, ki ga hranijo v gos-
tilni Lectar, je iz leta 1974. 

Četrt tisočletja lectarije
Tudi nekoč so si zaljubljenci s sporočilci izražali naklonjenost. Pred stoletji so jih za posebne 
priložnosti zapisali na lectovo srce; v kleti Gostilne Lectar jih izdelujejo še danes. Letos mineva 
dvesto petdeset let, odkar so v prostorih današnje gostilne prvič odprli lectarsko delavnico.

V lectarski delavnici v Gostilni Lectar še danes izdelujejo 
lectova srca po starem. / Foto: Gorazd Kavčič

"Lecti, ki nam kot prijeten 
spomin krasijo del knjižne 
police ali stene v sobi, se 
lahko ohranijo lepi in pol-
nih, živih barv celo več deset 
let," je povedal Tomaž Šli-
bar. "V našem lectarskem 
muzeju in delavnici si obis-
kovalci lahko ogledajo lecte, 
stare več kot 30 in 40 let, ki 
so še vedno videti lepi.
Sicer pa tudi sama izdelava 
ni z danes na jutri; postopek 
traja kar okoli 14 dni. »Glav-
ne sestavine testa so bela 
pšenična moka, kostanjev 
med, posebna jelenja sol, 
kalčki in cimet. Po recepturi 
testu ne dodajamo mleka, 
mlečnih izdelkov, jajc in niti 
ne kvasa. Pripravljeno testo 
nato pustimo počivati (ne 
vzhajati) na sobni tempera-
turi najmanj pet, po navadi 

pa več kot deset dni. Takrat 
je zrelo za nadaljnje mesen-
je in valjanje na ustrezno 
debelino," pojasni Šlibar. "S 
pomočjo pekarskih modelov 
iz testa nato oblikujemo raz-
lične figure v pečici, pri tem-
peraturi 180 stopinj jih 
pečemo od 10 do 15 minut. 
Kot iz pečice prijetno zadiši, 
je čas, da nekaj pečenih lec-
tov namenimo za sladkos-
neda usta. Sveži svetlorjavi 
lecti so prijetno mehki ter 
hrustljavi. Lecte, ki so se 
izognili pokušini prisotnih 
obiskovalcev delavnice, nato 
pustimo sušiti še dan ali 
dva, tako da postanejo trdi 
in pripravljeni za okraševa-
nje. V Sloveniji lecte tradici-
onalno najprej pobarvamo 
rdeče in nadaljujemo z 
dekoracijo v obliki rožic, 
napisov ali ogledalc. Tudi 
polno okrašeni lecti so še 
vedno jedilni, saj se za deko-
racijo uporablja krompirjev 
škrob s sladkorjem in jedil-
nimi barvami, ki se uporab-
ljajo v slaščičarstvu.« 
Značilne dekorativne barve 
vključujejo rdečo, rumeno 
in zeleno barvo, med kateri-
mi ima vsaka svoj pomen: 
rdeča barvna podlaga lecta 
izraža ljubezen in strast, 
rumena barva skupaj z rde-
čo govori o večni ljubezni, 
zelena z dodanimi cvetovi 
pa predstavlja rast, bogastvo 
in plodnost. Del značilne 

okrasitve so tudi najrazlič-
nejša dodana besedila, pri-
merna za razne priložnosti, 
za katere je bil lect izdelan. 
Nekoč so lectova srca še zla-
sti radi okrasili z ogledalci. 
"Lahko si predstavljamo, da 
v 18. in 19. stoletju po teda-
njih domovih ni bilo mnogo 
ogledal. Zato so srčki z ogle-
dali med dekleti predstavlja-
li zelo zaželena in praktična 
darila. Srca z ogledali so bila 
še posebno značilna med 
zaljubljenimi in kažejo na 
to, da so imeli fantje v tistih 
časih tudi lep smisel za 

romantiko: ko je fant želel 
dekletu izkazati svojo ljube-
zen, ji je poklonil lectarjevo 
srce z ogledalom. Dekle, ki 
je srce prejelo, se je videlo v 
ogledalu oziroma v fanto-
vem srcu."
V začetku aprila pri Lectar-
ju v okviru praznovanja 
obletnice pripravljajo dan 
odprtih vrat z degustacijo 
izdelkov domačih dobavite-
ljev Gostilne in lectarije 
Lectar, praznično leto pa 
bodo zaokrožili v nedeljo, 
11. decembra, na radovljiški 
občinski praznik.

Za krašenje je potrebna mirna in natančna roka. 
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Rdeča barvna podlaga lecta izraža ljubezen in strast. 
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Tomaž Šlibar ter Jože in Lili Andrejaš / Foto: Gorazd Kavčič
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Mislimo zeleno

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

Barve: oranžna, rumena, modra

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

Barva: rumena

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

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

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

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

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

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

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

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

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

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

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

www.komunala-radovljica.si

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

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

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

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

Velik obseg vlaganj v komunalno infrastrukturo, predv-
sem na širšem območju Krope in Begunj, je pomembno 
vplival na raven oskrbe s pitno vodo ter na odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda. Učinki se že odražajo na čistoči 
potokov in reke Save, vzpostavljeni so pogoji za boljše 
varovanje naravnega okolja, predvsem tal in podtalnice. 
Kakovost in zanesljivost oskrbe se je dvignila na visoko 
raven, močno pa so se zmanjšale tudi vodne izgube.

Za doseganje visokega standarda oskrbe prebivalcev in dru-
gih uporabnikov, ekonomičnosti oskrbe s pitno vodo in rav-
nanja z odpadno vodo so vlaganja v infrastrukturo ključnega 
pomena. Učinki se že odražajo na čistoči potokov Kropari-
ca, Lipnica, Begunjščica oziroma Zgoša in Blatnica ter reke 
Save. Malo manj vidno, čeprav nič manj pomembno, pa je 
boljše varovanje naravnega okolja, predvsem tal in podtalni-
ce. Obseg novozgrajenega vodovoda in kanalizacije je 
bil v letih 2014 in 2015 največji v zadnjih desetih letih.

Begunje že z novo komunalno infrastrukturo
V okoljskem projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju Zgornje Save je bila v občinah Radovljica, Bohinj in 
Žirovnica zgrajena nova komunalna infrastruktura.

V občini Radovljica je bilo okviru kohezijskega projekta zgra-
jeno kanalizacijsko omrežje v Begunjah v skupni dolžini 5,3 
kilometra. Od tega je bilo nekaj več kot kilometer in pol pove-
zovalnega kanala. Ob izgradnji primarnega kanalizacijskega 
kanala je bila dograjena tudi sekundarna kanalizacija in dru-
gi infrastrukturni vodi. Naselje Begunje je zdaj povezano z 
že zgrajenim kanalizacijskim omrežjem v skupen sistem, 
zato v prihodnje ne bo več mogoče, da bi odpadne vode 
neočiščene prehajale v površinske vode ali v podtalnico. 

V Kropi dela zaključena v prvi polovici leta 2016
V letu 2015 je bila dokončana gradnja preostalega dela 
primarne in sekundarne kanalizacije s hišnimi priključki na 
območju celotne Krope ter večina primarnega in sekun-
darnega vodovoda (približno 5,5 km) in hišnih priključkov 
(skoraj 2 km). V Kropi se bo urejanje preostale infrastruk-
ture (ceste, trg, javna razsvetljava, elektroenergetski vodi in 
meteorna kanalizacija) in gradnja zadnjega dela primarnega 
vodovoda (na državni cesti v Kotlu) predvidoma zaključila v 
prvi polovici leta 2016. Naložbo sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj.

Komunala Radovljica je v juliju 2015 prevzela v upravljanje 
novo komunalno čistilno napravo v Lipnici pri Kropi. Do konca 
leta 2015 je bilo na ČN Kropa priključenih približno devetde-
set odstotkov odjemnih mest iz Krope in nekaj odjemnih mest 
z Brezovice ter z Lipnice. Prve meritve na novi ČN kažejo 
skladne rezultate odpadne vode.
Na primarno kanalizacijo in čistilno napravo Kropa bo nave-
zana še sekundarna kanalizacija naselja Brezovica. V nasle-
dnjem obdobju je načrtovana gradnja povezovalnega vodovo-
da in kanalizacije Lipnica - Kamna Gorica ter kanalizacije in 
vodovoda v naselju Kamna Gorica.
Na širšem območju Krope in Begunj je bila zamenjana tudi 
dotrajana napeljava javnega vodovoda in individualnih vodo-
vodnih priključkov. Kakovost in zanesljivost oskrbe se je na 
teh območjih dvignila na visoko raven, močno pa so se zma-
njšale tudi vodne izgube.
Med manjšimi, a pomembnejšimi vlaganji naj omenimo še 
izvedbo povezovalnega in oskrbovalnega vodovoda v 

Dvorski vasi in na Spodnji Lipnici ter gradnjo kanalizacije 
na Vrtači v Lescah. Na vstopni točki magistralnega vodo-
voda iz občine Bled v občino Radovljica je bil obstoječi 
objekt opremljen s tehnologijo za pripravo vode in vzpostav-
ljena daljinsko nadzorovana kontrolna točka.
Izvedba objekta za pripravo pitne vode na vodnem viru 
Ovčje jame v dolini Radovne v občini Gorje ima izjemen 
pomen za trajnostno oskrbo prebivalcev občin Gorje, Bled 
in Radovljica. V tem objektu je načrtovana najnovejša teh-
nologija za pripravo pitne vode brez dodajanja dezinfekcij-
skega sredstva. Ovčje jame bodo z izgradnjo magistralnega 
vodovoda Hraše - Ledevnica, za katerega ima Občina 
Radovljica že zagotovljena finančna sredstva, postale ključ-
ni vodni vir za mesto Radovljica in njegovo širšo okolico ter 
nujna podlaga za nadaljnji razvoj vodovodnega omrežja na 
celotnem območju občine Radovljica.

Višja raven storitev ima svojo ceno 
Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo visoko stopnjo kako-
vosti storitev oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi 
vodami v zadovoljstvo vseh, ki bivajo ali poslujejo v občini 
Radovljica. Zavedati se moramo, da vlaganja povečujejo 
vrednost infrastrukture, kar se bo odrazilo tako v večjih 
stroških amortizacije kot zahtevnejšem upravljanju in vzdr-
ževanju.
Novozgrajena infrastruktura bo vplivala na povečanje premo-
ženja Občine Radovljica, kar se bo v letu 2016 odrazilo v 
večjih stroških najemnine komunalne infrastrukture, ki jo 
Komunala Radovljica plačuje občini. To bo posledično vpliva-
lo na višino omrežnine infrastrukture, ki je strošek uporabni-
kov v okviru zaračunanih komunalnih storitev.
Cene komunalnih storitev so v letih 2014 in 2015 ostale nes-
premenjene, v letu 2016 pa bo višja raven storitev vplivala 
na ceno komunalnih storitev.

Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov na območju 
občine Radovljica je bila v letu 2015 zdravstveno ustrezna in varna.

Nadzor kvalitete pitne vode je z izvajanjem notranjega nadzora opravila 
Komunala Radovljica, d. o. o., kakor tudi prek neodvisnega državnega 
monitoringa ter nadzora Zdravstvenega inšpektorata RS (zunanji nad-
zor). Ob tem je bila upoštevana področna zakonodaja ter izvajana nače-
la dobre higienske prakse. Oglede objektov za oskrbo s pitno vodo, 
terenske meritve, odvzem vzorcev in njihove preiskave je v okviru notra-
njega nadzora vršil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz 
Kranja.
Komunala Radovljica je v letu 2015 izvajala gospodarsko javno službo 
oskrbe s pitno vodo na območju celotne občine Radovljica (z izjemo 
Praproš). Vodovodni sistemi – vključenost naselij:
•	  Vodovod Radovljica: Begunje, Brda, Brezje, Črnivec, Dobro polje, 

Dvorska vas, Globoko, Gorica, Lancovo, Ljubno, Mlaka, Mošnje, 
Noše, Peračica, Poljče, Posavec, Radovljica, Ravnica, Slatna, 
Spodnja Lipnica, Spodnji Otok, Srednja vas, Vošče, Vrbnje, Zadnja 
vas, Zapuže, Zgornja Lipnica, Zgornji Otok, Zgoša 

•	  Vodovod Radovna–Bled–Lesce: Hlebce, Hraše, Lesce, Nova vas, 
Studenčice 

•	  Vodovod Kropa–Kamna Gorica: Brezovica, Češnjica pri Kropi, 
Kamna Gorica, Kropa, Lipnica, Mišače, Otoče, Poljšica pri Podnartu, 
Prezrenje, Rovte, Spodnja Dobrava, Sr. Dobrava, Zg. Dobrava 

•	 Vodovod Ovsiše–Podnart: Podnart, Ovsiše
•	 Vodovod Zaloše: Zaloše
•	 Vodovod Dobravica: Dobravica

Mislimo zeleno!

Čistilna naprava Kropa prispeva k varovanju  
naravnega okolja, predvsem k čistoči okoliških potokov, 
tal in podtalnice.

Vodovod Število 
naselij

Število  
prebivalcev

Mikrobiološke preiskave Kemijske preiskave

Skupaj Skladne
Neskladne

Skupaj Skladne Neskladne
A B C

Radovljica 29 12.039 82 82 0 0 0 1 1 0
Radovna–Bled–Lesce 7 3.712 9 9 0 0 0 1 1 0
Kropa–Kamna Gorica 13 2.516 23 23 0 0 0 1 1 0
Ovsiše–Podnart 2 576 19 14 1 1 3 1 1 0
Zaloše 1 94 5 5 0 0 0 1 1 0
Dobravica 1 30 8 5 3 0 0 1 1 0
SKUPAJ 51 18.967 146 138 4 1 3 6 6 0

Število odvzetih vzorcev in obseg preiskav sta odvisna od količine distribuirane pitne vode ter od njene pričako-
vane kvalitete. V letu 2015 je bilo na vodovodnih sistemih v okviru notranjega nadzora odvzetih 144 vzorcev pitne 
vode, od katerih je večina ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi.

Vzroki neskladnosti vzorcev pitne vode sodijo v tri skupine:
-  Javno vodovodno omrežje (A). V letu 2015 je bila v jesenskem času zaradi izdatnih padavin zaznana nes-

kladnost vzorcev pitne vode na lokalnem vodovodnem sistemu v naselju Dobravica. Na lokalnem vodnem viru 
ni možnosti tehnične priprave pitne vode pred distribucijo, zato je bil potreben ukrep obveznega prekuhavanja.

-   Interno hišno vodovodno omrežje (B). Zabeležili smo eno blažjo kontaminacijo internega vodovodnega 
omrežja, o čemer smo obvestili lastnike, jim izdali navodila in priporočila za sanacijo stanja.

-  Vodovodno omrežje pred pripravo pitne vode (C). Občasno se na določenih vodnih aktivnih in rezervnih 
vodnih virih preverja stanje surove vode pred dezinfekcijo. 

Vsi vzorci zunanjega državnega monitoringa pitne vode v letu 2015 so bili na območju občine Radovljica skladni 
z zakonodajo. Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov na območju občine 
Radovljica v letu 2015 zdravstveno ustrezna in varna. 

Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

Višja raven storitev ima svojo vrednost in ceno

Število vzorcev (preiskav) pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru notranjega nadzora (HACCP) v letu 2015 
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

Redna cena priročnika je 13 EUR. Redna cena priročnika je 13 EUR. 
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
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V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

Matjaž Klemenc

Prvo nagrado na natečaju 
Dogodki v občini Radovljica 
2015 je za fotografijo z naslo-
vom Konjeniški dan 4 prejel 
Tomaž Sedej. Žirija v sestavi 
Jakob Gnilšak (Fotografsko 
društvo Radovljica), Gorazd 
Kavčič (fotograf na Gorenj-
skem glasu) in Manca Šetina 
(predstavnica Občine Radov-
ljica) je izbirala med 288 
fotografijami, ki jih je na 
temo Dogodki v občini 
Radovljica v letu 2015 posla-
lo trinajst avtorjev. Žirija je 
sprejela 61 fotografij, 50 
med njimi pa je na razstav-
ljenih v Galeriji Avla v prvem 
nadstropju Občine Radovlji-
ca. Drugo nagrado je prejel 
Ljubo Kozinc (Speči minis-
trant na novi maši), tretjo pa 

Bor Rojnik (Padalsko prven-
stvo). Diplome so prejeli: 
Štefan Žemva (Obiralci), 

Žarko Petrovič (Natančen 
rez), Branko Habjan (Vleka 
CEVI), Simon Senica (Pleza-

nje 2), Matjaž Klemenc (Leti, 
leti). Razstava bo na ogled do 
vključno 5. aprila.

Dogodki v občini Radovljica 2015

Prvonagrajena fotografija avtorja Tomaža Sedeja: Konjeniški dan 4.

11. marca
PREDAVANJE ob 18. uri: ŽIVLJENJE KOT UGANKA, Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19. uri: ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA, Gostilna 
in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

12. marca
PUSTOGRAJSKA USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE IN ODRA-
SLE ob 16. uri: VELIKONOČNA DELAVNICA, Kulturni dom Lancovo*

KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA ob 10. uri: KUHARSKA DELA-
VNICA ZA OTROKE, Vila Podvin*

14. marca
ZA DOJENČKE ob 10. uri: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta Radovljica

ZA OTROKE ob 17. uri: ANGLEŠKA URICA Z RORY-EM (delavnica 
angleščine s terapevtskim psom za otroke od 6. do 9. razreda, obvez-
ne prijave v knjižnici), Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

15. marca
PREDSTAVITEV KNJIGE ob 19.30: KUHAJMO Z NAJBOLJŠIMI (gost 
večera Uroš Štefelin), Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

16. marca
BRALNI KLUB ob 9. uri: POGOVOR OB KAVI IN ČAJU O KNJIGI PRVI 
SONČNI ŽAREK (Petra O© Connorja), Knjižnica Antona Tomaža Lin-
harta Radovljica

ZA OTROKE ob 17. uri: TA VESELI KLUB, Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica

17. marca
GLEDALIŠKA PREDSTAVA ob 17. uri: OH, BOY (v sklopu Linhartove-
ga gledališkega maratona JSKD), Linhartova dvorana Radovljica

POGOVOAR O KNJIGI ob 18. uri: VESLANJE BREZ VESEL (pogovor o 
knjigi, ki govori o nevrološki bolezni ASL, bosta v organizaciji društva 
Hospic, vodili Ana Prešern in zdravnica Mateja Lopuh), Knjižnica Lesce

18. marca
DELAVNICA ob 17. uri: IGRIVE ARHITEKTURE: Frank Lloyd Wright 
(delavnico bo vodila arhitektka Maruša Žemlja), Galerija Šivčeva Hiša

GLASBENI VEČER ob 19. uri: VEČER Z ANSAMBLOM DIE MOOS-
KIRCHNER IN ANSAMBLOM SAŠA AVSENIKA Z GREGORJEM 
AVSENIKOM, Gostilna in restavracija Avsenik*

DEGUSTACIJSKI VEČER ob 19. uri: VEČER VIN S PELJEŠCA IN KOR-
ČULE, Vinoteka Sodček (obvezne rezervacije)*

19. marca
USTVARJALNA DELAVNICA ob 10. uri: IZDELAVA VELIKONOČNE-
GA VENČKA IZ NARAVNIH MATERIALOV, Središče za druženje z 
namenom (nad Bowling centrom), Poljska pot 4, Lesce

21. marca
ZA DOJENČKE ob 10. uri: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta Radovljica

DRUŽABNA SREČANJA od 18. uri: POD AVSENIKOVO MARELO, 
Gostilna in restavracija Avsenik

11. marca–1. aprila
22. marca

PREDAVANJE ob 19.30: ATEROSKLEROZA (predava Vesna Sgerm 
Robič, dr. med., upokojena onkologinja), Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica

23. marca
ZA OTROKE ob 17. uri: TA VESELI KLUB, Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica

24. marca
PRAVLJICA IN USTVARJALNA DELAVNICA ob 17. uri: KOKOŠKINA 
VELIKONOČNA KOŠARICA, Knjižnica Antona Tomaža Linharta 
Radovljica

26. marca
KONCERT od 19. ure naprej: DOBRODELNI VELIKONOČNI KON-
CERT TANJE ŽAGAR Z GOSTI, Dvorana Srednje gostinske in turistič-
ne šole Radovljica*

KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA ob 9. uri: KUHARSKA DELAV-
NICA ZA LJUBITELJE KUHANJA, Vila Podvin*

27. marca
NAŠI PRIJATELJI VINARJI ob 12. uri: VINA JOANNES PROTNER – Z 
NAMI BO VINAR BOŠTJAN PROTNER, Vila Podvin

VELIKONOČNA RAZSTAVA od 13. uri: VELIKONOČNE IZDELKE 
RAZSTAVLJA DRUŠTVO UPOKOJENK ŽELEZNIKI, Turistično druš-
tvo Mošnje (tudi v ponedeljek, 28. marca)

VELIKONOČNE IGRE ob 15. uri: PIRHANJE IN FUCANJE, Turistično 
društvo Mošnje

29. marca
ZA DOJENČKE ob 10. uri: JOGICA ZA DOJENČKE, Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta Radovljica

PREDSTAVITEV ob 19.30: INDIJA IN HRANA (predstavitev indijske 
kulture, ljudi, kast in duhovnosti), Knjižnica Antona Tomaža Linharta 
Radovljica

30. marca
ZA OTROKE ob 17. uri: TA VESELI KLUB, Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica

31. marca
USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE ob 17. uri: KAKO STA BILA 
OBLEČENA PREŠERN IN JULIJA (delavnico bo izvajala Magda Zore iz 
Gorenjskega muzeja), Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Razstave
Marec, mesec fotografinj Fotografskega društva Radovljica, skupin-
ska razstava, galerija Pasaža, Radovljiška graščina (1.–31. marca) 

 Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Več informacij o posameznih prireditvah je na 
voljo na spletni strani www.radolca.si/kaj-po-
ceti/. Dogodke za objavo v napovedniku poš-
ljite po elektronski pošti na turizem@radolca.
si. Za tedensko obveščanje o dogodkih se pri-
javite na naš elektronski naslov. Organizatorji 
prireditev si pridržujejo pravico do spremem-
be programa.

V Galeriji Šivčeva hiša so v četrtek odprli razstavo likovnih 
del akademskih slikark Eve Lucije Kozak in Mete Šolar. Raz-
stava, ki nosi naslov Dostopne skrivnosti, bo na ogled do 3. 
aprila, vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 10. do 12. in od 
16. do 18. ure.

Dostopne skrivnosti v Šivčevi hiši

Marjana Ahačič

"Gramoznica Graben ima 
odlične lastnosti atraktivne 
tekmovalne proge. Teren 
omogoča postavitev različ-
nih ovir na progi, s čimer se 
ustvarijo miniaturna jezera, 
previsi, skoki itd. Prav tako 
je del, namenjen obiskoval-
cem in preizkusom teren-
skih vozil, zelo dinamičen 
in ponuja možnost različ-
nih, vedno zanimivih posta-
vitev," pojasnjujejo organi-
zatorji. 
Lokacija ob reki Savi je lah-
ko dostopna, poleg tega pa 
omogoča tudi višjo raven 
varnosti za gledalce, so pre-
pričani. 
"Tekmovalna proga bo dalj-
ša kot v preteklih letih, dol-
ga približno 800 metrov, in 
ne bo krožna, medtem ko 
bo težavnost podobna, kot 
je bila v gramoznici Bistrica 
pri Naklem. Teren sicer ni 
dovolj zahteven za izvedbo 
težavnostne (hard) preizku-
šnje, zato pa jo bo nadome-

stila tretja disciplina iz 
offroad športa, tako imeno-
vani soft trial – vožnja med 
količki, ki je po mnenju 
nekaterih udeležencev tek-
movanj edina prava discipli-
na terenske vožnje. Z njo se 
preizkušajo bolj vozniške 
spretnosti kot pa lastnosti 
terenskih avtomobilov. Za 
razliko od težavnostne prei-
zkušnje, ki je zelo zanimiva 
za gledalce, a se jo lahko 
udeležijo le lastniki za ta 
namen predelanih avtomo-
bilov, se številni lastniki 
terenskih vozil raje spopa-
dajo s spretnostno preizkuš-
njo. Proga je pripravljena 
tako, da jo zmorejo tudi tisti 
vozniki, ki se tekmovanja 
udeležijo prvič in njihovo 
vozilo nima popolne opre-
me za premagovanje brez-
potij," še pojasnjujejo. 
Organizator tekmovanja bo 
tako kot vsa leta doslej 
Offroad club White tiger, 
vodja tekmovanja pa inštru-
ktor terenske vožnje Janez 
Marolt. 

Slovenija Offroad 
tokrat v Radovljici
Slovenija Offroad je tradicionalna prireditev, 
namenjena ljubiteljem atraktivnih voženj s 
terenskimi avtomobili. Organizirane vožnje s 
terenskimi avtomobili na urejenem brezpotju so 
prvič izvedli leta 2004 na poligonu ob brniškem 
letališču, letos pa jo bodo v nedeljo, 13. marca, 
prvič organizirali v gramoznici Graben na 
obrobju Radovljice. 
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Marjana Ahačič

Center je začel delovati lan-
sko jesen, njegove programe 
pa izvaja Ljudska univerza 
Radovljica. Mladi – nekateri 
prihajajo vsak dan – so se v 
prostorih, kjer je nekoč prav 
tako pod okriljem LUR delo-
val projekt PUM, prav kma-
lu © udomačili© . Eden od njih, 
Rok, prihaja celo iz Tržiča. 
"Pridem večkrat na teden, 
se učim kemijo, geografijo 
in slovenščino. Bolje je kot 
običajna šola, kjer vse otro-
ke jemljejo na enak način." 
Rok načrtuje, da mu bodo v 
mladinskem centru poma-
gali zaključiti srednjo šolo, 
potem pa ... kdo ve?
Andrej iz Hlebc je star 19 
let. "Zataknilo se je na avto-
mehanični šoli. Napačna 
izbira. Pa še ob štirih zjutraj 
sem moral vstajati, da sem 
pravočasno prišel k pouku. 
Zdaj hodim na ljudsko uni-
verzo, smer trgovec, tri plus 
dva. V KamRi mi pomagajo 
pri vseh predmetih, na tak 
neposreden, zanimiv način, 
da si res veliko zapomnim. 
Ne tako kot v šoli, kjer je 
bilo skoraj povsod enako: 
prepiši s table, doma se uči 
..."
"Mislim, da bi si morali 
naše delo ogledati tudi učite-
lji iz običajnih šol," se strin-
ja Rok. "Si predstavljam, da 
bi bil zanje pravi šok, ko bi 
videli, da se tukaj učenci in 
učitelji med seboj normalno 
pogovarjajo ... Poslušajo te, 
te jemljejo kot odraslega, ne 
obsojajo, imajo izkušnje. 
Pomagajo in je super. Učite-
lji bi se tu lahko veliko nau-
čili."
 "Glavni cilj mladinskega 
dnevnega centra je nuditi 
prijeten, varen in ustvarja-

len prostor, kjer se otroci in 
mladi različnih starostnih 
skupin zbirajo, kakovostno 
in aktivno preživljajo prosti 
čas, dobijo brezplačno učno 
pomoč, informacije in pod-
poro. V centru mladi lahko 
razvijajo svoje potenciale in 
interese, odkrijejo nove 
hobije, pridobijo nova zna-
nja. Od ustanovitve se je v 
KamRi že zvrstilo več razno-
vrstnih in zanimivih progra-
mov – delavnic, predavanj, 
debat, srečanj, družabnih 
iger ..., ki so za udeležence 
brezplačni," je povedala 
Mateja Rozman Amon, dire-
ktorica Ljudske univerze 
Radovljica. "Poseben izziv 
KamRe pa je pritegniti mla-
de po osemnajstem letu 
letu. Tako bodo že v marcu 
mladim od 18. do 30. leta 
namenjeni štirje neformalni 
izobraževalni programi. 
Oblikovali so jih glede na 

njihove želje in potrebe. Gre 
za programe za izboljševan-
je ključnih kompetenc, kot 
so socialne, jezikovne in 
IKT-kompetence, in s tem 
povečevanje podjetnosti in 
zaposljivosti. Mladi bodo 
lahko obiskovali programa 
konverzacije v angleškem in 
nemškem jeziku, osnove 
izdelave spletne strani in 
uporabe socialnih omrežij 
za marketing, izdelali tudi 
lastni osebnostni profil, ki 
jim bo v pomoč pri izobraže-
vanju, iskanju zaposlitve, 
menjavi delovnega mesta ¼  
Na voljo pa so jim že podjet-
niške delavnice, delavnice 
joge in meditacije ter špan-
ščine."
V radovljiški občini ima stal-
no prebivališče 2.870 mla-
dih, starih od 15 do 29 let, ki 
predstavljajo 15 odstotkov 
prebivalstva občine. Konec 
lanskega leta je občinski 

svet z namenom vzpostaviti 
sistemsko podporno okolje 
za razvoj mladinskega dela, 
mladinske politike in dejav-
nosti v občini sprejel petlet-
no strategijo za mlade. 
"Strategija z ukrepi poskuša 
odgovoriti na izzive, s kateri-
mi se mladi soočajo na ravni 
celotne države: visoka sto-
pnja brezposelnosti, izselje-
vanje, vse pogostejše nestal-
ne in manj kakovostne obli-
ke zaposlovanja, vse večja 
finančna odvisnost od star-
šev, kasnejše oblikovanje 
lastne družine in kasnejša 
odselitev od doma ... Naš cilj 
je zagotoviti pogoje za uspe-
šno integracijo mladih v 
posamezne dele življenja 
lokalne skupnosti, spodbu-
diti njihovo čim hitrejše osa-
mosvajanje in aktivno druž-
beno participacijo," je pou-
daril radovljiški župan Ciril 
Globočnik.
Prvi uspešno izvedeni ukrep 
je tako prav vzpo   stavitev 
mladinskega dne vnega cen-
tra kot osrednje informacij-
ske točke in prostora za izva-
janje aktivnosti za mlade. 
Občina je za njegovo delova-
nje v letošnjem letu zagoto-
vila štirideset tisoč evrov, 
Ljudska univerza Radovljica 
pa se je prijavila tudi na dva 
državna razpisa za sofinan-
ciranje programov za mla-
de. Na podlagi strategije je 
občinski svet z rebalansom 
sprejel tudi program mla-
dinskih dejavnosti z aktiv-
nostmi za leto 2016, ki 
poleg nove postavke za mla-
dinski center v občinskem 
proračunu zagotavlja še 63 
tisoč evrov za nadaljevanje 
obstoječih programov in jav-
nega razpisa za sofinancira-
nje mladinskih organizacij.

Predstavili mladinski 
center
V okviru akcije Odprta vrata, ki jo pripravlja Skupnosti občin Slovenije in s katero slovenske občine 
na dan ustanovitve SOS občankam in občanom predstavljajo svoje naložbe in projekte, so v 
Radovljici konec prejšnjega meseca predstavili delo mladinskega delovnega centra KamRa.

Na Dnevu odprtih vrat mladinskega centra KamRa so na eni od delavnic pokazali, kako se 
pripravlja burek. / Foto: Tina Dokl

Delavnico, ki so se je, ker je bil ravno čas zimskih počitnic, udeležili predvsem otroci in 
mladina, je vodil izkušen mojster Maryan Antich. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Občina Radovljica bo tudi 
letos sodelovala v akciji Ura 
za Zemljo. Gre za globalno 
okoljsko pobudo, ki jo že 
deseto leto vodi nevladna 
organizacija Svetovni sklad 
za naravo (WWF). Tako 
bodo v soboto, 19. marca, ob 
20.30 posamezniki, podjet-
ja, vladne organizacije in 
lokalne skupnosti po vsem 
svetu za eno uro ugasnili 
luči in s tem pokazali svojo 
podporo okoljsko trajnost-
nemu delovanju. Ta dan bo 
med 20.30 in 21.30 ugas-
njen del javne razsvetljave 
od krožišča med Lescami in 

Radovljico proti bivši magis-
tralni cesti in proti središču 
Lesc. Sodelujete lahko tako, 
da v tem času v svojih gos-
podinjstvih ugasnete luči in 
električne naprave, ki niso 
nujno potrebne.
Občina Radovljica se pobudi 
Ura za Zemljo pridružuje 
peto leto zapored. V lanski 
akciji je sodelovalo 172 
držav, več kot sedem tisoč 
mest, med njimi trideset 
slovenskih, ugasnile so raz-
svetljave na več kot 1220 
znamenitostih. Na našem 
območju akcijo koordinira 
WWF Adria, regijska orga-
nizacija na področju regije 
Dinarskega loka.

Ura za Zemljo
V soboto, 19. marca, bodo ob 20.30 številni 
posamezniki in organizacije po vsem svetu za 
eno uro ugasnili luči in s tem pokazali svojo 
podporo okoljsko trajnostnemu delovanju. 
Sodelujete lahko tako, da v tem času v svojih 
gospodinjstvih ugasnete luči in električne 
naprave, ki niso nujno potrebne.

Marjana Ahačič

Pred petimi leti ustanovlje-
no društvo deluje na več 
področjih; med najbolj 
izpostavljenimi je prav 
gotovo mobilna paliativna 
enota. "Za zagotavljanje 
kvalitete življenja bolnikov 
v domačem okolju je glavna 
naloga društva, da skupaj s 
Splošno bolnišnico Jeseni-
ce poskrbi za finančno in 
materialno podporo mobil-
ne paliativne enote. Ta se v 
oskrbo vključuje takrat, ko 
obstoječi sistem ne more 
zagotoviti zadostne paliativ-
ne oskrbe v domačem okol-
ju. Poleg celostne, tako 
medicinske kot nemedicin-
ske oskrbe, člani enote pos-
krbijo tudi za posredovanje 
potrebnega znanja, pomoči 
in podpore svojcem pri skr-
bi za bolnega človeka 
doma," pojasnjuje predsed-
nik društva Anže Habjan.
Društvo ima v lasti tudi 
nekaj medicinskotehnič-

nih pripomočkov, ki jih 
brezplačno izposoja. Druš-
tvo skrbi za izobraževanje 
tako strokovne kot tudi lai-
čne javnosti. Podpira stro-
kovno rast svojih članov na 
vseh področjih, ki so pove-
zana s paliativno oskrbo 
(aromaterapija, duhovnost, 
masaže, organizacija ...).
Člani društva Palias pripra-
vljajo tudi ustvarjalne 
delav nice; projekt izdelova-
nja angelov iz filca je sklop 
ustvarjalnih delavnic, ki v 
kreativnem ustvarjanju 
združujejo različne gene-
racije. Končne izdelke v 
okviru psihosocialne duho-
vne oskrbe podarijo bolni-
kom.
Kljub temu da društvo 
deluje na osnovi doniranih 
sredstev, so vse storitve, ki 
jih opravijo, za uporabnike 
brezplačne. Da bi s svojim 
delom dosegli čim več lju-
di, ki jih potrebujejo, si 
želijo čim več članov pa 
tudi podpore donatorjev.

Pet let društva 
Palias
Društvo za paliativno oskrbo Palias so v 
Radovljici ustanovili pred petimi leti in vse od 
takrat skrbi za razvoj paliativne oskrbe in 
podporo njenega izvajanja na Gorenjskem. Vse 
storitve, ki jih opravljajo, so za uporabnike 
brezplačne.
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