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V sklopu aktivnosti Evropske-
ga tedna mobilnosti so 
prejšnjo sredo tudi uradno 
predali namenu novozgraje-
no kolesarsko povezavo v Les-
cah. Dobrega pol kilometra 
dolg odsek ceste so simbolič-
no odprli udeleženci že 19. 
kolesarskega izleta ob dnevu 
brez avtomobila, ki so svojo 
15-kilometrsko pot tako kot 
lani tudi letos začeli v Lescah.
Na 560 metrov dolgem od-
seku Železniške ulice in Ro-

žne doline, med železniško 
postajo v Lescah in uvozom 
h Gorenjki, je Občina 
Radov ljica na novo uredila 
šest metrov široko cesto z 
obojestranskim pomožnim 
kolesarskim pasom in ploč-
nikom. Zaradi širitve je bilo 
treba porušiti del objekta ob 
cesti, ki je v lasti ministrstva 
za infrastrukturo in je segal 
v območje načrtovane razšir-
jene ceste.
Kot so pojasnili na občinski 
upravi, so v sklopu prenove 
uredili tudi meteorno in fe-

kalno kanalizacijo ter javno 
razsvetljavo in obnovili vo-
dovod. Pogodbena vrednost 
del znaša 750 tisoč evrov.
Župan Ciril Globočnik je na 
priložnostni slovesnosti ob 
odprtju izrazil zadovoljstvo 
nad ukrepi, s katerimi občina 
zagotavlja trajnostno mobil-
nost. Pojasnil je še, da uredi-
tev tega odseka predstavlja 
drugi del projekta ureditve 
kolesarske povezave med 
upravnim središčem Radov-
ljice in železniško postajo v 
Lescah. Lani je bila tako v 

okviru prve od dveh faz tega 
projekta že zgrajena kolesar-
ska povezava ob regionalni 
cesti med Radovljico in Les-
cami. Ocenjeni skupni stro-
ški izvedbe celotnega projek-
ta so ob prijavi znašali dva 
milijona evrov, pri čemer 1,4 
milijona prispeva Evropski 
sklad za regionalni razvoj, 
pričakovati pa je, je še pojas-
nil župan, da bo zaradi hitre-
ga naraščanja cen energen-
tov in gradbenih storitev v 
zadnjem obdobju končna 
vrednost projekta še višja.

Na dobrega pol kilometra dolgem odseku med železniško postajo v Lescah in uvozom h Gorenjki so 
uredili kolesarski pas in pločnik. Slovesnost ob odprtju so povezali s tradicionalnim kolesarskim 
izletom ob dnevu brez avtomobila.

Nova kolesarska povezava

Marjana Ahačič

Prva dama slovenske kuli-
narike ostaja Ana Roš. Hiša 
Franko je ohranila dve Mi-
chelinovi zvezdici in eno ze-
leno. Po eno zvezdico pa so 
za visoko kakovost kulinari-
ke, za katero se je vredno 
ustaviti na poti, v Sloveniji 
ohranili: ljubljanski Atelje, 
novogoriška DAM, vipavska 
Gostilna pri Lojzetu, Go-
stišče Grič s Horjula in 
Hiša Denk iz Zgornje Kun-
gote. Štiri nove zvezdice so 
dobili: portoroški COB, lju-
bljanska Restavracija Stre-
lec, kranjskogorska Milka 
in pa tudi radovljiška Hiša 
Linhart z Urošem Štefeli-
nom, kar je zanj in njegovo 
ekipo zagotovo izjemen do-
sežek, saj so jo dobili na 
drugi lokaciji.

Marcela Klofutar iz Hiše Lin-
hart veselja nad priznanjem 
na podelitvi ni skrivala, niti 
ne, da je ponosna na ekipo 
Hiše, odkrito pa je povedala, 
da je za njimi težko leto: 
»Prehod iz ene restav racije v 
drugo … in to je res taka na-
grada, da se ti lahko ulijejo 
solze.« Čustveno je nadalje-
vala, da je tovrstna nagrada 
potrditev, ko si lahko rečeš, 
da si na pravi poti.
Hiša Linhart je letos pridobi-
la tudi Michelinovo zeleno 
zvezdico za trajnostno gastro-
nomijo. Štefelin pravi, da mu 
je ta morda celo ljubša od 
»rdeče«, kot prejemniki radi 
rečejo Michelinovi zvezdici.
Med 41 letošnjimi slovenski-
mi prejemnicami Micheli-
novih priporočil se je v 
radov ljiški občini znašla še 
Vila Podvin iz Mošenj.

Letos je Michelinovo zvezdico prejeta tudi Hiša 
Linhart. Ponaša pa se še z zeleno.

Hiša Linhart dobila 
»mišelinko«

Alenka Brun

Spoznavno srečanje in druženje članov Društva pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slovenije z Gorenjskega bo v četrtek, 
6. oktobra, ob 18. uri v Čebelarskem centru v Lescah. Pri
sotna bosta tudi fizioterapevtka in zdravnik pulmolog. 
Vab ljeni tudi družinski člani, prijatelji, sosedje, sodelavci, 
ki imajo težave z dihali. Prijavite se lahko po epošti  
prijavnica@dpabs.si ali na 01 427 44 44 ob torkih in četrt
kih med 9. in 13. uro.

Srečanje Društva pljučnih in alergijskih bolnikov

Odgovorna urednica: Marjana Ahačičdeželne novice Deželne novice so časopis Občine Radovljica Časopis izhaja enkrat mesečno www.radovljica.si

                                           

deželne novice
Časopis občine Radovljica, letnik 26, 30. septembra 2022, številka 12

Marcela Klofutar in Uroš Štefelin v družbi Uroša Gorjanca 
in Krištofa Bolke iz Gostilne Krištof / Foto: Alenka Brun
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Spreminjam
moj kraj na bolje.

Glasujem.
Predlagam.

Imate idejo, kako vaš kraj urediti ali mu dati nove vsebine? 
Participativni proračun Občine Radovljica omogoča, da se del proračunskega 
denarja razporedi tako, da pri tem neposredno sodelujete občani in občanke. 
26. 6. 2020 bo objavljen javni poziv za zbiranje predlogov projektov.

Občina Radovljica
maja.stanojevic@radovljica.si

www.radovljica.si

• Kaj je participativni proračun? 
• Kako pripraviti predlog projekta? 
• Kako poteka izbor projektov? 

Informativne delavnice Projekt za moj kraj

Vljudno vabljeni,
Ciril Globočnik, župan

Petek,
19. 6. 2020
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Radovljica Lesce
Čebelarski razvojno  
izobraževalni center 
Rožna dolina 50a, Lesce

Čebelarski razvojno  
izobraževalni center 

Rožna dolina 50a, Lesce

Četrtek,
18. 6. 2020
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Begunje, 
Mošnje in Otok

Kamna Gorica, Kropa, 
Lancovo, Srednja Dobrava, 
Podnart, Ljubno in Brezje
Kulturni dom Podnart, Podnart 11

Kulturni dom Mošnje,  
Mošnje 41
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Projekt zunanje ureditve po-
družnične šole v Begunjah 
je Občina Radovljica izpelja-
la med poletnimi počitnica-
mi, priložnostno slovesnost 
s formalnim odprtjem pa so 
pripravili v začetku sep-
tembra. Z novo ureditvijo se 
predvsem izboljšuje prome-
tna varnost za vseh 120 
učencev – med njimi 27 
prvošolcev –, ki v tem šol-
skem letu v šestih oddelkih 
od prvega do petega razreda 
obiskujejo šolo v Begunjah.
Kot je na slovesnosti pojas-
nil župan Ciril Globočnik, je 
občina projekt z Osnovno 
šolo F. S. Finžgarja Lesce, v 
okvir katere sodi podružnica 
v Begunjah, in Krajevno 
skupnostjo Begunje dokonč-

no uskladila lani. Tako žu-
pan kot predsednica sveta 
KS Marija Hrovat sta pri 
tem poudarila dobro komu-
nikacijo in sodelovanja v 
času priprave in izvedbe pro-
jekta, župan Globočnik pa je 
na slovesnosti zagotovil, da 
bo občina že v prihodnjem 
letu uredila tudi šolsko špor-
tno igrišče.
V dveh poletnih mesecih je 
bila tako zgrajena nova dos-
topna cesta za šolo, urejenih 
je dvanajst parkirnih mest, 

od teh eno mesto za invali-
de, plato za kolesa in dve 
učilnici na prostem. Dostop-
na cesta, ob kateri je tudi 
pločnik, ima krožni prome-
tni režim in urejeno eno 
parkirno mesto za začasno 
ustavljanje. Parkirna mesta 

so namenjena obiskovalcem 
šole, predvsem pa staršem 
prvošolcev, ki morajo svoje 
otroke pospremiti v šolo, so 
poudarili na prireditvi.
Učilnici na prostem sta ure-
jeni med objektom šole in 
lokalno cesto kot tlakovana 

osemkotnika, opremljena s 
klopmi, to območje pa bo še 
bogato ozelenjeno z drevesi 
in grmičevjem.
»Spodbudno za šolo in kraj 
je, da se število učencev po-
večuje. Prepričani smo, da 
ustvarjamo pogoje, v katerih 
se naši učenci počutijo bolj 
zadovoljne, lažje usvajajo 
nova znanja in posledično 
dosegajo še boljše uspehe,« 
je v nagovoru poudarila rav-
nateljica Emilija Kavčič.
»Vsak se želi dobro počutiti 
in z veseljem obiskovati 
prostor, v katerem preživi 
velik del dneva. Tega se za-
vedamo tudi v šoli, zato v 
skladu z možnostmi skrbi-
mo za postopno obnavljanje 
tako matične šole kot podru-
žnice. Z občinskimi sredstvi 
smo tako v preteklih letih 
med drugim energetsko sa-
nirali šolo in zamenjali stre-
ho, obnovili garderobo za 
učence prvega in drugega 
razreda ter uredili igralnico 
za prvošolce, prenovili vse 
sanitarije, obnovili električ-
no napeljavo in svetila, pre-
novili garderobe in tuše v te-
lovadnici, naredili novo 
stopnišče in obnovili učilni-
ce, zamenjali mize in stole v 
jedilnici ter pohištvo v razre-
dih ... Ponosna sem, da ima-
mo v Begunjah po eni strani 
lepo obnovljeno zgradbo z 
urejeno okolico in po drugi 
strani dobre sodelavce in 
učence.«
Vrednost gradbenih del, ki 
jih je izvedla Gorenjska 
gradbena družba, in gradbe-
nega nadzora znaša 450 ti-
soč evrov, so še pojasnili na 
občinski upravi. Sredstva za 
projekt je s proračunom za-
gotovila občina.

Marjana Ahačič

Preurejeno okolico šole v Begunjah so simbolično odprli šolarji, ki so se z ene strani 
šolske stavbe na drugo podali na skirojih. / Foto: Primož Pičulin / Foto: Primož Pičulin

Pred lokalnimi volitvami bo 
v torek, 8. novembra 2022, 
izšla posebna, volilna števil-
ka Deželnih novic.
V Sloveniji bodo 20. novem-
bra 2022 potekale lokalne 
volitve, drugi krog župan-
skih volitev je predviden za 
4. december 2022. V času 
volilne kampanje bodo De-
želne novice izhajale v skla-
du z zakonom o volilni kam-
panji (ZVRK), z revizijskimi 
poročili Računskega sodišča 
o objavljanju in financiranju 
oglasnih vsebin v času volil-
ne kampanje v občinskih ča-
sopisih in v skladu s pro-
gramsko zasnovo Deželnih 
novic. V volilni številki De-
želnih novic bodo v obliki 
novinarskih prispevkov ena-
kopravno predstavljeni vsi 
kandidati/kandidatke za žu-
pana/županjo oziroma kan-
didatne liste, predstavljeni 
bodo po vrstnem redu, ki ga 
bo z žrebom določila občin-
ska volilna komisija, ne gle-
de na sedanjo zastopanost v 
občinskem svetu.
V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali brezplačnih 

propagandnih sporočil kan-
didatov/kandidatk, političnih 
strank in drugih organizator-
jev volilne kampanje oziro-
ma vseh drugih sporočil, ki 
bodo po presoji uredništva 
imela predvsem propagan-
dni značaj. Prav tako ne 
bomo objavljali nenaročenih 
prispevkov in pisem bralcev, 
za katera bomo presodili, da 
vsebujejo predvolilna sporo-
čila oziroma navijajo za tega 
ali onega kandidata/kandi-
datko oziroma kandidatno 
listo ali organizatorja volilne 
kampanje.
Organizatorjem volilne kam-
panje bodo v skladu s ceni-
kom oglasnih objav v Dežel-
nih novicah zagotovljeni 
enaki pogoji za objavljanje 
volilnih propagandnih sporo-
čil. Vsa plačana obvestila, 
propagandna sporočila ter 
predstavitveni članki bodo 
posebej označeni in razpoz-
navni kot propagandno volil-
no sporočilo. Pri zahtevah po 
objavljanju propagandnih 
sporočil na določenih mestih 
revije bomo spoštovali vrstni 
red naročil. Uredništvo

Deželne novice pred 
lokalnimi volitvami

V dveh poletnih mesecih je bila pri podružnični šoli v Begunjah zgrajena nova dostopna cesta, 
urejenih je dvanajst parkirnih mest, plato za kolesa in dve učilnici na prostem. Slovesno odprtje 
prenovljene okolice šole so pripravili v prvih dneh novega šolskega leta. Župan obljubil tudi prenovo 
športnega igrišča.

Slovesno ob zaključku 
prenove okolice šole

Otvoritveno slovesnost je popestril imeniten šolski zborček, v katerem sodelujejo učenci 
drugega in tretjega razreda. / Foto: Primož Pičulin

V dveh poletnih 
mesecih je bila 
zgrajena nova 
dostopna cesta za šolo, 
urejenih je dvanajst 
parkirnih mest, od teh 
eno mesto za invalide, 
plato za kolesa in dve 
učilnici na prostem.

Šolarji so posebej navdušeno pozdravili tudi medvedka 
Leona, priljubljeno policijsko maskoto. / Foto: Marjana Ahačič
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POBUDA ZA VKLJUČITEV V EKIPO PRVE 
POMOČI RKS – OBMOČNEGA ZDRUŽENJA 

RADOVLJICA
Prostovoljce, ki jih zanima področje prve pomoči in pomoč  
ljudem vabimo, da se prijavite za članstvo v  ekipi prve pomoči  
RKS – OZ Radovljica. 

Ekipe prve pomoči na RKS so skupine prostovoljcev s pod-
robnim znanjem prve pomoči, ki so pripravljeni na ukrepan-
je ob nesrečah in so pomoč rednemu sistemu nujne medicin-
ske pomoči, kadar ta ne zadostuje potrebam.  Člani ekip prve 
pomoči se udeležujejo preverjanj ekip prve pomoči (regijsko, 
državno), se vključujejo kot podpora za nudenje psihosocialne 
pomoči prebivalcem ob nesrečah  ter na dogodkih zagotavlja-
jo zdravstveno varstvo. 

Vsak, ki želi  biti prostovoljec v ekipah prve pomoči, mora opra-
viti 45 urni tečaj za bolničarja. Tečaj je brezplačen in bo jese-
ni organiziran na sedežu RKS-OZ Radovljica. Po opravljenem 
tečaju so prostovoljci usposobljeni za delo bolničarja/ke in pri-
pravljeni za delo v resnih razmerah. Bolničarji ekip prve pomoči  
RKS so zavedeni v evidenci Regijskega centra za obveščanje. 

Vse zainteresirane vabimo, da se prijavite do 25. oktobra 2022 
na e-pošto: radovljica.ozrk@ozrks.si

Dodatne informacije na tel. št.: 04/597 16 80 (od 8. do 12. ure).

Pred pričetkom izobraževanja se bomo sestali  
na informativnem sestanku.
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Občina Radovljica je tudi le-
tos v okviru tedna mobilno-
sti (od 16. do 22. septembra) 
organizirala priljubljeni ko-
lesarski izlet po približno 
15-kilometrski trasi, speljani 
po ravninskem območju ob-
čine: od Lesce do Hraš, Stu-

denčic, po cesarski cesti do 
Zapuž in Begunj ter skozi 
Dvorsko vas, Zgornji Otok, 
Gorico in Vrbnje v Radovlji-
co. Izlet so udeleženci, letos 
jih je bilo več kot šestdeset, 
tradicionalno zaključili z 
druženjem na javnem biodi-
namičnem vrtu pri radovlji-
ški osnovni šoli.

Trajnostno povezani
Pobuda Evropskega tedna 
mobilnosti si prizadeva 
zmanjšati promet na fosil-
na goriva in spodbuditi pre-
bivalce k uporabi trajnostne 
mobilnosti – hoje, kolesa 
ali javnega prevoza. Zato je 
letos s sloganom Trajno-
stno povezani opozarjala na 
pomen dobro povezanih 
skupnosti, ki so pogoj za 
uspešnost katerekoli občine 
in za visoko raven kakovosti 
bivanja v njej. Kot so opo-
zorili organizatorji, o kako-
vosti življenja vse bolj odlo-
čajo dobra dostopnost do 
dobrin in storitev, zagoto-
vljena mobilnost za vse 
družbene skupine, dobre 
povezave ter raznovrstnost 
alternativ osebnemu motor-
nemu prometu.

Trajnostni razvoj v 
razvojnem programu
Tudi v januarja letos spreje-
tem Razvojnem programu 
občine do leta 2030 so med 
strateškimi cilji, ki so bili iz-

oblikovani v postopku sode-
lovanja z različnimi se-
gmenti javnosti, vključene 
sodobne in dostopne javne 
storitve za vse generacije, 
trajnostno upravljanje pros-
tora, narave in okolja ter niz-
koogljična družba, poudarja-
jo na občinski upravi.
Program vsebuje več ukre-
pov in projektov za dosego 
teh ciljev, ki so v veliki meri 
usmerjeni prav k prehodu 
na trajnostno mobilnost.

Sodelovale so tudi šole  
in vrtci
V programu Evropskega te-
dna mobilnosti so tudi letos 
aktivno sodelovale tako ra-
dovljiške osnovne šole kot 
vrtci. Tako sta osnovni šoli 
F. S. Finžgarja Lesce in Sta-
neta Žagarja Lipnica orga-
nizirali tradicionalni pro-
jekt Pešbus, v sklopu 
katerega se učenci v šolo 
odpravijo peš v organizira-
nih skupinah – po domišlje-
no začrtanih poteh in po 
stalnem urniku.

Marjana Ahačič

Srečanje so udeleženci letošnjega kolesarskega izleta 
zaključili na šolskem biodinamičnem vrtu v Radovljici.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Župan Ciril Globočnik je 
prejšnji teden na novinarski 
konferenci tudi uradno na-
povedal kandidaturo za novi, 
četrti mandat na čelu Obči-
ne Radovljica.
Povedal je, da bo tudi v no-
vem mandatu poskrbel za 
participativni proračun, pri 
izvajanju katerega je bila 
Občina Radovljica po ude-
ležbi v glasovanju na samem 
vrhu med slovenskimi obči-
nami. Prizadeval si bo za 
čim tesnejše povezovanje s 
sosednjimi občinami, dobro 
oskrbo s pitno vodo po vsej 
občini, nadaljeval z zagota-
vljanjem dobrih pogojev za 
šolsko in predšolsko vzgojo 
in trajnostno mobilnost. 
»Najbolj vesel bom, če se 
bomo iz Radovljice v Bohinj 
lahko peljali s kolesom,« je 
med drugim pripomnil na 
predstavitvi.
Poudaril je tudi, da si bo pri-
zadeval, da bodo občinska 
sredstva in investicije enako-
merno razporejeni po vseh 
krajevnih skupnostih v obči-
ni ter da bo s svojim delom 
sledil nedavno sprejeti stra-
tegiji razvoja Občine Rado-
vljica do leta 2030.
Predstavil je tudi svojo Listo 
Cirila Globočnika, s katero 
bo kandidiral za mesta v ob-
činskem svetu. Na njej je 26 
imen, sebe je postavil na zad-

nje mesto. Med svetniškimi 
kandidati ni večjih spre-
memb v primerjavi s 
prejšnjimi volitvami; na novo 
sta na listo uvrščena dva 
predsednika krajevnih skup-
nosti – Marija Hrovat, trenu-
tna predsednica KS Begunje, 

in Izidor Arih, ki vodi svet 
KS Brezje. Globočnik pou-
darja, da so na listi kompe-
tentni ljudje z znanji in izku-
šnjami z različnih področij. 
Svojo vizijo vodenja občine v 
prihodnjem štiriletnem 
mandatu bo predstavil na 

spletni strani in FB-profilu, 
ki sta že aktivna, tudi letos pa 
za volilno kampanjo priprav-
lja posebno izdajo publikaci-
je z naslovom Deželan, v ka-
teri bo predstavil svoje 
dosedanje dosežke in načrte 
za naslednji mandat.

Marjana Ahačič

Letošnji Evropski teden mobilnosti je posebej opozarjal na pomen dobro povezanih skupnosti, ki so pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko 
raven kakovosti bivanja v njej. V radovljiški občini tudi letos kolesarski izlet, zaključek sezone na biodinamičnem učnem vrtu ter projekt Pešbus v lipniški 
in leški osnovni šoli.

Evropski teden mobilnosti

Župan Ciril Globočnik je predstavil svojo listo kandidatov za člane občinskega sveta in napovedal 
ponovno kandidaturo za prihodnji županski mandat.

Napovedal ponovno kandidaturo

Župan Ciril Globočnik s kandidati za občinski svet, s katerimi se je predstavil na nedavni 
novinarski konverenci. / Foto: Gorazd Kavčič

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA POZIVA 

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo  
v rubriki Razpisi in objave v petek, 30. 9. 2022, objavljen 

Javni poziv delodajalcem v občini Radovljica
za sofinanciranje kadrovskih štipendij  

za šolsko/študijsko leto 2022/2023
s prijavnimi obrazci

Rok za oddajo vlog je 4. 11. 2022 oz. do porabe sredstev.
Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št.: 04 537 23 38, 
e-naslov: monika.sluga@radovljica.si 

Občinska uprava Občine Radovljica
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je 
od 16. septembra 2022 v rubriki Razpisi in objave objavljen

Javni razpis za sofinanciranje prostočasnih dejavnosti  
v občini Radovljica za leto 2022

Rok za oddajo vlog na razpisu je 5. oktober 2022. 
Dodatne informacije: 
– Petra Jamar Rozman, tel. št.: 04 537 23 32, 
 e-naslov: petra.jamar-rozman@radovljica.si 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in objave ter v 
glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Ra-
dovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica

w
w

w
.r

ad
ov

lji
ca

.s
i

O kakovosti življenja vse bolj odločajo dobra 
dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena 
mobilnost za vse družbene skupine, dobre 
povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu 
motornemu prometu.

Tudi tokrat so pogostitev z jedmi iz zelenjave, ki je zrasla 
na vrtu, pripravili učenci Srednje gostinske in turistične 
šole Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič
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Če je v tem mandatu primanj-
kovalo denarja za obnovo ce-
stne infrastrukture v večjih na-
seljih občine (npr. Isospan), pa 
je občinski denar v skoraj neo-
mejenih količinah odtekal za 
rekonstrukcijo kopališča. Zne-
sek 1. faze rekonstrukcije baze-
na se je tako v samo nekaj me-
secih povečal s 3,8 na 4,7 mili-
jona evrov, kar predstavlja sko-
raj četrtino občinskega letnega 
proračuna. Predvidena je tudi 
še 2. faza obnove, ki naj bi nas 
stala še (najmanj) dodatnih 5 
milijonov evrov. Kot predsednik 
Odbora za gospodarstvo župa-
na že cel mandat opozarjam, 
naj nameni več energije in 
sredstev za ureditev ustreznih 
pogojev, ki bi v občino privabila 
nova podjetja. V tem mandatu 
je občino namreč zapustilo eno 
največjih podjetij v občini, Iskra 
Mehanizmi, d. o. o., s skoraj 
600 zaposlenimi, domnevno 
zaradi nezmožnosti po širitvi 
znotraj občine. Namesto resne-
ga projektiranja nove poslovno-
-obrtne cone (POC) ter priva-
bljanja novih investitorjev se je 
moral občinski svet ukvarjati z 
obravnavo prostorskih načrtov 
(OPPN-jev) za novo regijsko 
bolnišnico in za nov regijski re-
ševalni center, dvema megalo-
manskima projektoma, ki daleč 
presegata potrebe oz. zmožnos-
ti občine po njuni realizaciji. 
Nadaljevala se je tudi praksa 
zapiranja cest. Še preden je bil 
na mojo pobudo sprejet Odlok o 
spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskih cestah, s ka-
terim se je pristojnost zapiranja 
cest prenesla na občinski svet, se 
je za promet zaprla Cesta za 
Verigo v Lescah. Ta cesta je si-
cer v lasti občine, vendar pa 
imajo na njej določeni lastniki 
nepremičnin v POC Veriga slu-
žnostno pravico. Občina si že 
leta zaman prizadeva, da bi se 
lastniki tej služnostni pravici 
proti odškodnini odpovedali. 
Cesta se je zaprla z obrazloži-
tvijo, da se pod takimi pogoji 
onemogoča izvedba nujnih 
vzdrževalnih del, zato se ne 
more več zagotavljati osnovne 
varnosti v prometu. To je spro-
žilo val negodovanja občanov 
in vrsto pritožb na občino, zad-
njo v mesecu avgustu, kjer žu-
pana in občinski svet opozarja-
jo na nevzdržnost bivanjskih 
razmer, ki so nastale zaradi 

Retrospektiva 
mandatnega 
obdobja 2018–
2022 (2. del)

zapore. Nekateri lastniki nepre-
mičnin v POC Veriga naj bi 
sedaj cesto uporabljali kot odla-
gališče materiala in parkirno 
mesto za tovornjake. To pa ni 
bilo edino pismo občinskemu 
svetu, s katerim so se občani 
pritoževali zaradi bivanjskih 
problemov. V začetku leta je bil 
občinski svet na pobudo več kot 
300 nezadovoljnih prebivalcev 
Lesc in Radovljice naprošen, 
naj župana pozove k opredeli-
tvi do Izhodišč za pripravo 
sprememb in dopolnitev OLN 
za območje POC Lesce jug, na 
podlagi katerih bi lahko na tem 
območju zrasla večja tovarna, 
ki bi občanom v okolici lahko 
poslabšala bivanjske razmere. 
Pred tem so k temu več mesecev 
pozivali neposredno župana. 
Obrnili so se tudi na Civilno 
iniciativo Gradnikove, skupaj 
pa smo nato oblikovali neko 
stališče ter formirali svetniško 
vprašanje, na podlagi katerega 
je župan nato le podal jasen od-
govor in opredelitev v tej zadevi. 
Očitno se izboljšanje bivanjskih 
razmer v naši občini za nekate-
re občane lahko doseže samo še 
preko civilnih iniciativ.

Aljoša Škufca,  
občinski svetnik SDS

Kot že vrsto le sem si tudi le-
tošnje zelo vroče poletje pope-
strila z vsakodnevnim dopol-
danskim obiskom radovljiške-
ga kopališča.
Gradbišče, ki je skrbno ločeno 
od kopališkega kompleksa, ze-
lenic in kampa, nas kopalcev 
ni motilo. Prijazni zaposleni 
skrbijo, da je voda čista in to-
pla, da so urejene ostale površi-
ne. Vsakodnevno ročno pokri-
vanje in odkrivanje obeh baze-
nov je zanje zelo naporno delo.
Na dobro počutje vplivajo tudi 
zelena kulisa Oble gorice in 
košata drevesa na zelenicah.
Meseca junija in julija je bilo 
zelo pestro. V juniju so šolarji 
opravljali testiranje, na nekaj 
progah je potekal trening tako 
v juniju kot juliju; šlo je le za 
kakšno uro po uradnem odpr-
tju bazena. Kar nekaj časa so 
v manjšem bazenu potekali 
plavalni tečaji za otroke. Sku-
pine otrok, ki imajo organizi-
rane počitnice, so skupaj z vo-
ditelji nadaljevale z rekreacijo 
v bazenu.
Lepo je bilo opazovati mamice 
z dojenčki, stare starše z vnu-
ki, plavalce različnih genera-
cij, ki so intenzivno trenirali. 
Tudi po poškodbi ali kakšnem 
posegu so nekateri zdravljenje 
nadaljevali s terapijo v vodi. 
Ganili so me srečni obrazi ot-
rok s posebnimi potrebami.
Gostinska ponudba na kopali-
ški terasi je bila tudi na voljo.
Predlagam, da bi bila upoko-
jencem omogočena brezplačna 
rekreacija.
Občani smo lahko zadovoljni, 
da se ohranja in nadgrajuje 
Vurnikova zapuščina.

Milica Đukić, Lesce

Radovljiško 
kopališče – moj 
pogled

Odgovor na pismo Zgodbe ko-
vaškega muzeja Vlaste Felc in 
dr. Mirana Hladnika, objavlje-
no v Deželnih novicah 12. av-
gusta 2022, bom predstavila v 
nekoliko širšem kontekstu, 
predvsem v okviru delovanja 
muzeja v zadnjih letih, odkar 
sem prevzela vodenje muzeja.
V Klinarjevi hiši v Kropi, ki je 
v lasti Občine Radovljica, 
upravlja pa jo javni zavod Mu-
zeji radovljiške občine, od leta 
1952 domuje Kovaški muzej. 
Stavba s konca 18. stoletja je 
primer ene bolj mogočnih fuži-
narskih hiš. Zaradi svojih zgo-
dovinskih, etnoloških, arhitek-
turnih ter drugih izjemnih 
lastnosti ima prav poseben po-
men v lokalnem prostoru.
Kovaški muzej je bil zasnovan 
prav na pobudo lokalne skup-
nosti. Skozi čas se je razvijal, 
osredotočal na pridobivanje 
muzejskega gradiva in razu-
mevanje dediščine preteklosti. 
Muzej danes predstavlja, hra-
ni in raziskuje zbirke (tehni-
ško, zgodovinsko, etnološko, 
umetnostnozgodovinsko in 
splošno), povezane s pre-
teklostjo in tudi sedanjostjo 
Krope, Kamne Gorice in okoli-
ce. Hrani tudi predmete dolo-
čenih zgodovinskih obdobij, 
kot je čas narodnoosvobodilne-
ga boja – NOB.
Leta 2020 smo s sredstvi 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj – ESRR zasnova-
li in postavili novo razstavo, 
posvečeno delu kovaškega moj-
stra Joža Bertonclja (1901–
1976) iz Krope. V teku je za-
ključevanje prijave na nasled-
nji razpis Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeže-
lja – EKSRP, za katerega smo 
idejno zasnovali novi razstavi 
etnološke in žebljarske zbirke, 
v letos obnovljenih dveh pro-
storih, ki sta bila od leta 2017 
zaradi poškodb, ki jih je 
povzročila voda, neuporabna.
V začetku leta 2021 je bila Kli-
narjeva hiša v Kropi razglaše-
na za kulturni spomenik lo-
kalnega pomena, Odlok o raz-

Zgodbe 
kovaškega 
muzeja

glasitvi je bil pripravljen na 
podlagi predloga Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slo-
venije. Občina Radovljica je v 
letu 2021 pridobila gradbeno 
dovoljenje, ki omogoča prijave 
na razpise za sofinanciranje. 
Izdelana je bila projektna do-
kumentacija za celovito sana-
cijo stavbe, vključno z umesti-
tvijo dvigala in rekonstrukcijo 
servisnega objekta, obnovo 
strehe in ostrešja.
Jeseni 2021 so se začela dela 
na obnovi strehe in ostrešja 
Klinarjeve hiše, ki je bila po-
polnoma dotrajana, na 
podstrešju je zamakalo. Obno-
va je bila končana februarja 
2022. Ob tem sta bila sanira-
na in vzpostavljena v prvotno 
stanje tudi dva prostora v 
prvem in drugem nadstropju, 
ki sta bila od leta 2017 zaradi 
izliva vode poškodovana.
Napočil je čas za novo inter-
pretacijo te bogate dediščine v 
sodobnem muzeju, kot del šir-
šeevropskega prostora. Tako 
smo v letu 2022 začeli načrto-
vanje nove stalne razstave, ki 
bo postavljena po zaključeni 
sanaciji celotnega objekta, 
skupaj s poznavalci, strokov-
njaki in lokalno skupnostjo 
(Občina Radovljica, Javni za-
vod turizem in kultura Rado-
vljica, ZVKDS, Gorenjski 
muzej, Gornjesavski muzej 
Jesenice, Narodni muzej Slo-
venije, Kulturno društvo Kro-
pa, Kulturno turistično dru-
štvo Kamna Gorica, Združe-
nje borcev za vrednote NOB 
Radovljica) smo se že sestali 
na delovnem posvetu ob prip-
ravi nove strategije delovanja 
in postavitve nove stalne raz-
stave Kovaškega muzeja, kjer 
bo vsekakor del predstavitve 
namenjen tudi predstavitvi 
NOB v teh krajih.
Zadovoljni smo, da se je v 
zadnjih treh letih toliko dogo-
dilo v Klinarjevi hiši, pred tem 
je bil zadnji večji poseg na-
mreč opravljen leta 2008, zato 
smo 2. julija 2022 še posebej 
slovesno praznovali 70. oble-
tnico nastanka muzeja z ob-
časno razstavo Muzejski pred-
meti pripovedujejo. Pripravila 
jo je kustodinja Kovaškega 
muzeja Saša Florjančič, ki 
opisu dogajanja v Kovaškem 
muzeju v zadnjih letih v smis-
lu vključitve obdobja NOB 
dodaja naslednje: »Pionirsko 
delo o osvobodilnem boju na 
širšem območju Krope Kro-
parska kronika NOB iz leta 
1985 avtorja Janeza Šmitka 
(1916–2005) razumem kot te-
meljno raziskavo tega za Kro-
po zelo pomembnega obdobja, 
hkrati pa kot izhodišče za ce-
lovito obravnavo te teme v 
muzejskem kontekstu. Na 
kakšen način in v kolikšnem 
obsegu bodo narodnoosvobo-
dilni boj ter teme, povezane z 
življenjem v Kropi in delova-
njem industrijske zadruge v 
času druge svetovne vojne 
(npr. zaposlovanje mlajšega 
kadra s kovanjem žebljev pla-
ninčarjev za vojne potrebe z 
namenom zaščite pred obve-
zno nemško delovno službo, 
kovana oprema javnih 
zgradb, izdelana v letih vojne 
v Kropi, vpliv partizanskega 
gibanja na življenje delavcev v 

Občinski svet je s sklepom 
že določil postopek izvedbe 
participativnega proračuna 
za prihodnji dve leti. Občina 
Radovljica bo postopek izbo-
ra predlogov občanov izvedla 
v obdobju od oktobra do 
marca prihodnje leto. Tokrat 
višina participativnega pro-
računa občine znaša za vsa-
ko leto 200 tisoč evrov, kar 
je 50 tisoč na leto več kot 
lani.

Tudi tokrat pet območij
Za potrebe izvedbe partici-
pativnega proračuna je ob-
močje občine razdeljeno na 
pet območij. Prvo zajema 
krajevno skupnost (KS) Ra-
dovljica, drugo KS Lesce, 
tretje krajevne skupnosti 
Kamna Gorica, Kropa, Lan-
covo, Srednja Dobrava, četr-
to krajevne skupnosti Pod-
nart, Ljubno in Brezje ter 
četrto krajevne skupnosti 
Begunje, Mošnje in Otok.
Občani s stalnim prebivališ-
čem v občini Radovljica 
bodo lahko projektne pre-
dloge na oddali od 7. oktobra 
do 11. novembra na obrazcu 
prek spletne aplikacije Pro-
jekt za moj kraj, po pošti, 
elektronski pošti ali osebno.

Predlogi morajo ustrezati 
določenim pogojem
Kot so pojasnili na občinski 
upravi, je projektni predlog 
primeren, če ustreza določe-
nim pogojem: če prispeva k 
uresničevanju javnega inte-
resa na območju občine, če 
je nosilec projekta lahko Ob-
čina, biti mora skladen z ra-
zvojnimi usmeritvami obči-
ne, predvsem z razvojnim 
programom, in izveden na 
območju občine. Eden od 

pogojev je tudi, da še ni uvr-
ščen v proračun občine in ne 
ustreza pogojem za nepo-
vratna finančna sredstva, ki 
jih predlagatelji lahko prido-
bijo na rednih občinskih 
razpisih. Ne sme predlagati 
izvedbe in financiranja že 
obstoječe in financirane re-
dne dejavnosti, prav tako 
niso primerni predlogi iz-
vedbe in financiranja novih 
tematskih poti in usmerje-
valnih tabel, lahko pa občani 
predlagajo nadgradnjo ali 
obnovo obstoječih.
Predlagani projekti v obdob-
ju zadnjih petih let ne smejo 
biti sofinancirani iz občin-
skega proračuna, finančno 
pa morajo biti ovrednoteni 
med dva in petnajst tisoč 
evrov.
Tudi tokrat bodo strokovne 
službe najprej preverile skla-
dnost in izvedljivost projek-
tnih predlogov. Posebna po-
zornost bo posvečena 
preverjanju časovnega, eko-
nomskega, finančnega, za-
konodajnega in lastniškega 
vidika izvedljivosti, so še po-
udarili na občinski upravi.

Glasujejo vsi, ki bodo 
stari vsaj 15 let
Vsi predlogi, ki bodo ustre-
zali pogojem in bodo ocenje-
ni kot izvedljivi, bodo uvr-
ščeni na glasovanje, ki bo 
predvidoma v drugi polovici 
februarja. Glasovati bo mo-
goče na občinski spletni 
strani pa tudi osebno, na se-
dežu občine in krajevnih 
skupnosti. Glasovali bodo 
lahko vsi občani, ki bodo 
imeli stalno prebivališče v 
občini Radovljica na dan 11. 
november in bodo na prvi 
dan glasovanja stari 15 let in 
več, kodo za glasovanje bodo 
prejeli po pošti.

Z današnjo objavo javnega poziva se začenja 
priprava participativnega proračuna občine za 
prihodnji dve leti. Zbiranje predlogov od 7. 
oktobra do 11. novembra, glasovanje v prvi 
polovici februarja prihodnje leto.

Participativni 
proračun

Marjana Ahačič

Kropi in delovanje zadruge), 
pa se bo izkristaliziralo v na-
daljevanju projekta vsebinske 
prenove Kovaškega muzeja s 
strokovnimi skupinami za po-
samezna področja, vzporedno 
z nadaljevanjem sanacijskih 
del v Klinarjevi hiši. Prvi pos-
vet na to temo dne 24. marca 
2022 v Kovaškem muzeju je v 
tem pogledu podal pomembna 
izhodišča.«

Dr. Petra Bole 
Direktorica Muzejev 

radovljiške občine
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Številka: 41015-0001/2022-5
Datum: 16. 9. 2022

Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radov-
ljica (DN UO, 268/20), Sklepa o začetku izvedbe postopka participativnega proračuna za leti 
2023 in 2024 (DN UO, 293/22) in sklepa 1. seje Strokovne komisije za izvedbo postopka za 
dodelitev sredstev participativnega proračuna Občine Radovljica z dne 16. 9. 2022 Občina 
Radovljica objavlja 

Javni poziv občanom in občankam  
občine Radovljica za oddajo projektnih 

predlogov – Projekt za moj kraj
I. Participativni proračun

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odloča-
nju o njegovi porabi sodelujejo neposredno občani in občanke občine. Občanom in občan-
kam je na ta način omogočeno, da sami predlagajo in odločijo, kateri projekti so zanje po-
membni in bi lahko prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

V proračunu Občine Radovljica za leto 2023 in za leto 2024 bo za participativni proračun  
namenjenih 200.000 EUR z DDV za vsako proračunsko leto, skupno torej 400.000 EUR.

II. Namen in cilji

S »PROJEKTOM ZA MOJ KRAJ« želi Občina Radovljica občanke in občane vključiti v proces 
soodločanja pri razporejanju dela proračunskega denarja, pridobiti projektne predloge po 
meri občanov in hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v 
domačem okolju ter izboljšati kakovost življenja v občini.

Z javnim pozivom želi Občina Radovljica pridobiti projektne predloge na petih območjih  
občine, ki bodo v naslednji fazi izbrani na podlagi glasovanja občanov in občank.

III. Območja izvajanja participativnega proračuna

Z namenom čim bolj enakomerne porazdelitve projektov in upoštevanja velikosti in števila 
prebivalcev v krajevnih skupnosti so oblikovana naslednja območja:

Območje Krajevna skupnost
Razpoložljiva sredstva

2023 2024

Območje 1 Radovljica 40.000,00 40.000,00

Območje 2 Lesce 40.000,00 40.000,00

Območje 3
Kamna Gorica, Kropa,  

Lancovo, Srednja Dobrava 
40.000,00 40.000,00

Območje 4 Podnart, Ljubno, Brezje 40.000,00 40.000,00

Območje 5 Begunje, Mošnje, Otok 40.000,00 40.000,00

IV. Postopek izvedbe »Projekta za naš kraj«

1. ODDAJA PREDLOGOV

Občani in občanke s stalnim prebivališčem v občini Radovljica lahko oddajo projektne predlo-
ge na obrazcu za oddajo projektnih predlogov:
	  preko spletne aplikacije »Projekt za moj kraj«,
	   po pošti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, s pripisom 

»Projekt za moj kraj«,
	  osebno v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali
	  po elektronski pošti na naslov: zamojkraj@radovljica.si. 

Obrazec za oddajo projektnega predloga po pošti je dostopen na spletni strani www.radovlji-
ca.si in v glavni pisarni Občine Radovljica v času uradnih ur.

V primeru oddaje projektnega predloga na tiskanem obrazcu bo predlog v aplikacijo vnesel 
uslužbenec Občine Radovljica.

Občanom in občankam bo zagotovljena pomoč pri izpolnjevanju obrazca. Vsa vprašanja se 
lahko posredujejo:
	  v spletni aplikaciji »Projekt za moj kraj«,
	  po elektronski pošti na naslov: zamojkraj@radovljica.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani Občine Radovljica.

Projektni predlogi se lahko oddajo od 7. 10. 2022 dalje, oddani pa morajo biti:
	   do 11. 11. 2022 do 24.00 v spletni aplikaciji »Projekt za moj kraj« na spletni strani  

Občine Radovljica www.radovljica.si ali po elektronski pošti na naslov: zamojkraj@
radov ljica.si ali

	   do 11. 11. 2022 do 13.00 v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radov-
ljica ali

	   do 11. 11. 2022 na pošti in poslani na naslov Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 
4240 Radovljica.

Vse v roku prejete projektne predloge evidentira občinska uprava.

2. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU

Projektni predlog mora ustrezati naslednjim pogojem:
	  projekt prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Radovljica,
	  je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Radovljica, 
	   je skladen z razvojnimi usmeritvami Občine Radovljica, predvsem Razvojnim progra-

mom Občine Radovljica – Radovljica 2030, s strategijami in programi razvoja posame-
znih področij,

	  projekt bo izveden na območju občine,
	   projekt še ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna 

sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na rednih razpisih Občine Radovljica,
	   projekt ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejav-

nosti,
	   projekt ne predlaga izvedbe in financiranja novih tematskih poti in usmerjevalnih  

wtabel, lahko pa predlaga nadgradnjo ali obnovo obstoječih,
	  v zadnjih petih (5) letih še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Radovljica,
	  je finančno ovrednoten med 2.000 in 15.000 EUR z DDV.

3. NAČIN IZVEDBE IZBORA PROJEKTOV

V prvi fazi bo preverjena skladnost predlogov s pogoji, izločeni bodo tisti predlogi, ki pogojev 
ne bodo izpolnjevali. Predlogi, za katere bo ugotovljena skladnost s pogoji, bodo v drugi fazi 
preverjeni z vidika izvedljivosti, zlasti bo preverjen časovni, ekonomski, finančni, zakonodajni, 
zemljiško-knjižni vidik kakor tudi vidik vzdržnosti predlaganega projekta.

Pravočasno prispele predloge bo preučila strokovna komisija za participativni proračun v so-
delovanju s strokovnimi službami Občine Radovljica. Preverjanje skladnosti in izvedljivosti 
projektnih predlogov ter njihovo eventuelno usklajevanje s predlagatelji bo potekalo od 14. 
11. 2022 do 19. 12. 2022. V primeru, da projektni predlog zahteva poseg na zasebnem zemljiš-
ču, je predlagatelj dolžan do 19. 12. 2022 predložiti soglasje lastnika zemljišča.

Projektne predloge, ki so skladni s pogoji, se v drugem koraku preveri še z vidika izvedljivosti, 
in sicer ali:
	  prispeva k uresničevanju javnega interesa in se izvaja na območju Občine Radovljica,
	   prispeva k namenom tega poziva: spodbuja aktivno participacijo in vključenosti obča-

nov, dviga kakovost bivanja v lokalnem okolju, gradi skupnostni pristop in je name-
njen splošni javni uporabi,

	   je takšne narave, da ga bo Občina Radovljica lahko izvedla v okviru občinskih zmoglji-
vosti in zakonskih pristojnosti,

	  je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti,
	  je realno izvedljiv v predlaganem proračunskem letu (2023 ali 2024),
	   je umeščen v enega od petih območij znotraj občine, opredeljenih za participativni 

proračun.

Vsi predlogi, ki bodo ustrezali pogojem in bodo ocenjeni kot izvedljivi, bodo uvrščeni na gla-
sovanje in bodo javno objavljeni.

4. GLASOVANJE

Po potrditvi seznama projektnih predlogov bo na spletni strani Občine Radovljica objavljeno 
vabilo s seznamom projektnih predlogov, ustreznih za glasovanje. 

Glasovanje o projektnih predlogih bo predvidoma potekalo od 20. 2. 2023 do 24. 2. 2023 na 
spletni strani Občine Radovljica. V predvidenem terminu za glasovanje bo možno glasovati 
tudi osebno na sedežu občine in sedežih krajevnih skupnosti. Natančnejši termini in lokacije 
za osebno glasovanje bodo objavljeni naknadno. 

Glasovali bodo lahko tisti občani in občanke, ki bodo imeli na dan 11. 11. 2022 stalno prebiva-
lišče v občini Radovljica in bodo na dan 20. 2. 2023 stari 15 let ali več. Za glasovanje v aplika-
ciji Projekt za moj kraj bo treba vnesti kodo, ki jo bodo vsi upravičenci, skupaj z vabilom za 
glasovanje, prejeli po pošti.

Vsak upravičenec za glasovanje ima pri glasovanju en (1) glas za projektne predloge iz svojega 
območja.

Predvidoma 24. 2. 2023 ob polnoči se bo faza glasovanja zaključila, glasovanje bo onemogo-
čeno. Izglasovani projekti bodo javno objavljeni in do višine sredstev za posamezno območje 
participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna, ki ga bo župan posredoval občin-
skemu svetu v obravnavo in sprejem.

5. UMESTITEV IZGLASOVANIH IN IZBRANIH PROJEKTOV V PRORAČUN

Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti 
izglasovane projektne predloge ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva za 
posamezno območje. 

Med izglasovane projekte za posamezno območje se umestijo projekti po vrsti glede na šte-
vilo prejetih glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali preseže predvidenega 
zneska 40.000 EUR za posamezno območje. Če imata dva ali več projektnih predlogov enako 
število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za izvedbo, o tem, kateri projektni 
predlog bo izveden, odloči strokovna komisija.

Postopek potrjevanja se izvede za vsako od petih območij posebej. Strokovna komisija pri-
pravi končni predlog projektov za uvrstitev v proračun Občine Radovljica za proračunski leti 
2023 in 2024 in ga posreduje občinski upravi, ki izvede ustrezen upravni postopek.

 Ciril Globočnik l.r.
 Župan

Spreminjam
moj kraj na bolje.

Glasujem.
Predlagam.

Imate idejo, kako vaš kraj urediti ali mu dati nove vsebine? 
Participativni proračun Občine Radovljica omogoča, da se del proračunskega 
denarja razporedi tako, da pri tem neposredno sodelujete občani in občanke. 
26. 6. 2020 bo objavljen javni poziv za zbiranje predlogov projektov.

Občina Radovljica
maja.stanojevic@radovljica.si

www.radovljica.si

• Kaj je participativni proračun? 
• Kako pripraviti predlog projekta? 
• Kako poteka izbor projektov? 

Informativne delavnice Projekt za moj kraj

Vljudno vabljeni,
Ciril Globočnik, župan

Petek,
19. 6. 2020

ob
19:30

ob
17:00

Radovljica Lesce
Čebelarski razvojno  
izobraževalni center 
Rožna dolina 50a, Lesce

Čebelarski razvojno  
izobraževalni center 

Rožna dolina 50a, Lesce

Četrtek,
18. 6. 2020

ob
19:30

ob
17:00

Begunje, 
Mošnje in Otok

Kamna Gorica, Kropa, 
Lancovo, Srednja Dobrava, 
Podnart, Ljubno in Brezje
Kulturni dom Podnart, Podnart 11

Kulturni dom Mošnje,  
Mošnje 41

Participativni proračun
Občine Radovljica
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Sredi septembra so v novem 
nakupovalnem centru v Les-
cah tudi uradno odprli nove 
prostore Lekarne Lesce. Le-
karna je delo v novih prosto-
rih začela 20. junija, natan-
ko dvajset let po odprtju 
prve lekarne v Lescah.
Direktorica Gorenjskih le-
karn Romana Rakovec je na 

priložnostni slovesnosti po-
vedala, da so se za selitev od-
ločili, ker je razvoj lekarniš-
ke dejavnosti zahteval večje 
prostore, sodobnejšo opre-
mo in boljšo dostopnost za 
širši krog uporabnikov. Že v 
prvem mesecu delovanja na 
novi lokaciji se je v primerja-
vi z lanskim julijem promet 
lekarne potrojil, kar za 59 
odstotkov se je povečalo tudi 

število predloženih receptov, 
je pojasnila.
Nova lekarna meri dvesto 
kvadratnih metrov, v osre-
dnjem prostoru so urejena 
tri izdajna mesta. Opremlje-
na je z robotskim sistemom 
skladiščenja in prinosa zdra-
vil, elektronskim spremlja-
njem temperature in vlage v 
prostorih s centralnim nad-
zorom in varovanjem v pri-

meru odstopanj. Ima virtu-
alne police in elektronsko 
označevanje cen. V njej je 
tudi ločen prostor za sveto-
vanje uporabnikom in koti-
ček za otroke. Odprta je od 
ponedeljka do sobote med 8. 
in 20. uro.
Za zdaj so v lekarni zaposle-
ni trije magistri farmacije, 
trije farmacevtski tehniki in 
lekarniška strežnica. »Ima-
mo znanje o zdravilih in 
njihovi uporabi ter prido-
bljene dodatne kompeten-

ce, kot so izdelovanje oseb-
ne kartice zdravil, izdaja 
homeopatskih zdravil ter 
znanje o medicinskih pri-
pomočkih in dermokozme-
tiki,« poudarja vodja lekar-
ne Tjaša Budič Kapus.
Lekarna ima tudi poseben, 
ločen prostor za svetovanje, 
v katerem bodo uporabni-
kom, ki bodo to želeli, lahko 
tudi izmerili krvni tlak ali 
izdelali osebno kartico zdra-
vil. Starši pa se bodo poseb-
no razveselili prijetega ko-

tička za otroke, tako kot 
osrednji lekarniški prostor 
je motivno zasnovan z mis-
lijo na čebelarsko tradicijo 
Lesc in okolice.
Investicija Gorenjskih le-
karn je znašala 480 tisoč 
evrov,  gre za lastna 
sredstva, pretežno ustvarje-
na iz presežka prihodkov 
nad odhodki iz naslova pro-
daje blaga in storitev na 
trgu, je še pojasnila direk-
torica Gorenjskih lekarn 
Romana Rakovec.

V nove, sodobne prostore v nakupovalnem središču so Gorenjske lekarne leško poslovalnico preselile že v začetku poletja, slovesno odprtje pa so 
pripravili sredi septembra. Že v prvem mesecu se je promet potrojil.

Slovesnost ob odprtju nove lekarne

Marjana Ahačič

Na slovesnosti ob uradnem odprtju lekarne so imeniten program pripravili učenci 
Osnovne šole Antona Janše Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič

Direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec, vodja Lekarne Lesce Tjaša Budič Kapus in 
župan Radovljice Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Slovesnost, posvečena borcem z Jelovice

»Devetega septembra 1942 
je bil sončen četrtek. Ob treh 
zjutraj se je okoli šestdeset 
borcev in bork Selške čete s 
štabom prve grupe odredov 
začelo izpod Ratitovca umi-
kati pred bližajočimi se 
Nemci na Jelovico proti Ra-
dovljici. Pri prečkanju poti iz 
Dražgoš na Rovtarico je v ju-
tranjo tišino zarezala strojni-
ca  ...« sta Suzana Adžić in 
Andrej Kokot, povezovalca 
programa, ki ga je za le-

tošnjo spominsko slove-
snost pri grobnici padlih 
borcev v radovljiškem graj-
skem parku pripravila Vlasta 
Felc, opisala dogodke pred 
osmimi desetletji.
Na Lipniški planini se je tak-
rat končalo življenje 23 parti-
zanov in štirih partizank. 
Osemnajst se jih je rešilo, 
dvanajst so jih ujeli. Mrtve 
so pokopali v skupen grob 
na Jelovici. Po vojni so jih 
prenesli v Radovljico, tako 
kot posmrtne ostanke enaj-
stih borcev Cankarjevega ba-

taljona, ki so umrli januarja 
istega leta po umiku iz 
Dražgoš, obkoljeni v koči na 
Mošenjski planini.
Jeseni 1945 so v skupno 
grobnico v Radovljici, ki so 
jo uredili med hotelom Graj-
ski dvor in Gorenjsko cesto, 
prenesli posmrtne ostanke 
skupaj 72 padlih med drugo 
svetovno vojno na Mošenj-
ski, Lipniški, Radovljiški in 
Selški planini, na Martinčku 
in Rovtarici. Kasneje so jih 
še enkrat prekopali, tokrat v 
grajski park; grobišče in spo-
menik, delo arhitekta Eda 
Ravnikarja, sta na sedanjem 
mestu od leta 1961.
Organizatorji so tudi letos 
pripravili bogat program, 
tokrat posvečen predvsem 
vsem tistim partizanom, po-
kopanim v radovljiškem par-
ku, katerih imena in ži-
vljenjske zgodbe slabo 
poznamo ali jih sploh ne; 
trenutno je znanih samo 38 
imen pokopanih. Tudi zato, 
so opozorili, ker njihova 
imena na spomeniku niso 
zapisana niti ni ob grobnici 
table s podatki o tem, kdo je 
na tem mestu pokopan in 
kakšno je ozadje tega ža-

lostnega pomnika zgodovi-
ne, za kar si organizacija pri-
zadeva že vrsto let.
Slavnostni govornik na le-
tošnji spominski slovesno-
sti, na kateri je navzoče poz-
dravil tudi župan Ciril 
Globočnik, je bil predsednik 
krajevnega odbora Združe-
nja borcev za vrednote NOB 

Radovljica - Lesce Jakob 
Demšar. V svojem nagovoru 
je poudaril neomajno vero v 
življenje, svobodo in v pri-
jaznejšo prihodnost vseh, ki 
so pokopani v radovljiški 
grobnici, ter njihov pogum, 
borbenost in ljubezen do do-
movine. Spomnil je, da so 
pred osemdesetimi leti 

postreljeni po Jelovici tam 
»obležali kot potepuški psi 
in so se njihova telesa 
razkrajala v opomin okupa-
torja vsem Slovencem z od-
porniškim duhom. Čez tri 
leta je nov, drugačen veter 
prinesel svobodo, tlakovano 
s kostmi tudi tukaj ležečih 
partizanov.«

Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Radovljica je tudi letos 9. septembra organizirala tradicionalno spominsko slovesnost, posvečeno borcem, 
ki so skupaj z nekdanjim španskim borcem, narodnim herojem Jožetom Gregorčičem - Gorenjcem pokopani v radovljiškem grajskem paru; letos mineva 
osemdeset let od njihove smrti.

Marjana Ahačič

Tudi letos je KO Zduženja borcev za vrednotne NOB Radovljica - Lesce pripravil 
spominsko slovesnost pri grobnici padlih borcev v grajskem parku. / Foto: Gorazd Kavčič

V grobnici je pokopan narodni heroj Jože Gregorčič 
z 71 soborci./ Foto: Gorazd Kavčič
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V Kampu Šobec, ki že dese-
tletja velja za enega najug-
lednejših kampov v regiji, so 
v letošnjem poletju beležili 
rekordne rezultate. »Že sre-
di avgusta smo presegli šte-
vilke iz predkoronskega leta 
2019, ko smo imeli 145 tisoč 
nočitev, pri bližujemo se šte-
vilu 180 tisoč,« je povedal di-

rektor kampa Uroš Ambro-
žič in potrdil kar za trideset 
odstotkov presežene rezulta-
te iz najboljših časov pred 
epidemijo. Predvsem se je 
povečalo število gostov iz 
Nemčije. Konstantno ostaja 
tudi število domačih gostov, 
ki so Šobec pravzaprav zače-
li »odkrivati« šele med epi-
demijo. »Turistični boni so 
tako imeli tudi dolgoročni 
učinek, saj se 'pravi' kam-
pisti vračajo tudi letos.«
Poudaril je še, da jih poseb-
no veseli dejstvo, da se po-
daljšuje povprečna doba bi-
vanja, ki traja sedaj že 3,2 

dneva. »Če pa iz skupnega 
števila izvzamemo tranzitne 
goste, ki jih je približno tre-
tjina, pa pridemo do pov-
prečne dobe bivanja več kot 
šest dni, kar pomeni, da ved-
no več turistov Kamp Šobec 
prepoznava kot končno de-
stinacijo.«

Poletje, kot ga ne 
pomnijo
Svoje je k dobremu obisku v 
vseh slovenskih kampih do-
dalo tudi suho in vroče vre-
me. In če so v številnih go-
r e n j s k i h  t u r i s t i č n i h 
destinacijah na višku sezone 
z velikimi plakati goste opo-
zarjali, da so kampi polni, na 
Šobcu niso odganjali nena-
javljenih gostov.
»Sprejemali smo tudi tiste, 
ki so se ustavili zgolj za eno 
noč na poti. V ta namen smo 
uredili nočno parkirišče, 
kjer so se lahko vsaj v miru 
naspali in odpočili na poti 
naprej.«

Majhno ni nujno butično
Kaj letošnji trendi pomenijo 
za razvoj kampov v prihod-
nje, ni enostavno napoveda-
ti, še pravi Ambrožič. 
»Usmeritev Slovenske turi-
stične organizacije je jasna: 
butično, zeleno, aktivno. 
Kaj to pomeni z vidika abso-
lutnih številk, pa je relativ-
no. V našem kampu, ki s 

kapaciteto okoli 2500 oseb 
velja za velikega, tudi v glav-
ni sezoni gostje niso bili 
stlačeni v vrste drug za dru-
gim. Kamp je ves ozelenjen, 
zato 'diha'; tudi ko je naj-
bolj poln, ni občutka utes-
njenosti. Oblikovati mora-
mo tudi cene, ki nam bodo 
omogočale nadaljnje inve-
stiranje, s sredstvi, zbrani-
mi s turističnimi taksami, 
pa urejati infrastrukturo, ki 
jo za kvalitetno ponudbo 

potrebujemo. Ob tem je 
zelo pomembno, da ustvari-
mo toliko, da lahko primer-
no nagradimo dobre kadre, 
za katere vemo, da jih pri-
manjkuje,« je še poudaril.

Dobro za kampiranje, 
mnogo slabše za vode
Eden od perečih problemov 
iztekajočega se suhega in 
vročega poletja je bil vpliv na 
vode. Ker imajo na Šobcu 
lastno sodobno čistilno na-

pravo, zaradi njih večjih 
obremenitev tekočih voda ni 
bilo, zagotavlja Ambrožič in 
poudarja, da so na tem po-
dročju podvrženi rednim in 
strogim meritvam.
Kamp Šobec sicer leži ob 
Savi Dolinki, ki ni tako obre-
menjena kot Bohinjka, pa 
vendar je imela tudi ta s 17 
stopinjami Celzija na vrhun-
cu poletja kar tri stopinje več 
kot običajno – za primerja-
vo, Sava Bohinjka je imela v 

enakem obdobju 22 stopinj 
Celzija, pove Ambrožič.
Tudi v bajerju je bilo manj 
vode kot običajno. Gladina 
je bila deset centimetrov niž-
ja kot sicer, tudi temperatu-
ra vode se je povzpela do 25 
stopinj, kar je tri stopinje 
več od želene.

Nadaljujejo investicije
Za prihodnja leta načrtuje-
jo nadaljevanje trendov iz 
zadnjega obdobja, zato 
bodo nadaljevali zaključno 
fazo investicijskega ciklu-
sa, v katerem so doslej v 
obdobju zadnjih petih let v 
kamp vložili več kot deset 
milijonov evrov. »Pred 
nami je priprava projektov 
na področju energetske sa-
mooskrbe; iščemo rešitve 
za ublažitev draginje, za 
katero vsi vemo, da nas 
čaka. Želimo nadaljevati 
prenovo storitev v smislu 
digitalizacije. Iščemo pri-
ložnosti za naprej in prip-
ravljamo dokumentacijo, ki 
bi omogočala nadgradnjo 
kampa; med temi je tudi 
ureditev kolesarske steze, 
za katero že zdaj vemo, da 
jo zares zelo potrebuje-
mo,« še pravi Ambrožič in 
poudarja, da vse, kar so do-
segli, zagotovo ne bi bilo 
mogoče brez odlične ekipe, 
ki jo v Kampu Šobec gradi-
jo že vrsto let.

Letošnja sezona je bila v Kampu Šobec še bistveno boljša, kot so bile zadnje sezone pred epidemijo. Med gosti so prevladovali Nemci, stabilen ostaja tudi 
delež domačih gostov.

Zadovoljni z rekordno sezono

Marjana Ahačič

Pravkar končana turistična sezona je bila v Kampu Šobec rekordna. Na Šobcu pričakujejo, 
da se bo trend nadaljeval. / Foto: Gorazd Kavčič

Nepremičninski sklad Za-
voda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slove-
nije bo v stavbi na Kranjski 
4 v Radovljici, kje je do pred 
nekaj leti delovala gostilna 
Kozolec in kjer je imela svo-
je prostore tudi občinska 
zveza društev upokojencev, 
preuredil v stanovanja, pri-
lagojena starejšim.
Kot so pojasnili, v objektu 
s skupno površino nekaj 
več kot 700 kvadratnih 
metrov načrtujejo ureditev 
desetih namenskih naje-
mnih stanovanj za upoko-
jence in druge starejše. 
Stanovanja bodo velikosti 
od 40 do 72 kvadratnih 
metrov neto površine ter 
arhitekturno in arhitek-
tonsko prilagojena bivanju 
starejših, kar med drugim 
pomeni, da bo stavba ime-
la dvigalo in prilagojene 
dostope, stanovanja pa ko-
palnice s tuš kadjo. Upo-
rabnikom bo na voljo tudi 
14 zunanjih parkirišč.

Kot so še pojasnili, je sklad 
na razpisu Ministrstva za 
okolje in prostor za projekt 
pridobil nekaj več kot pol mi-
lijona evrov sredstev, kar 
predstavlja 36 odstotkov ce-

lotne vrednosti investicije. 
Načrtujejo, da bo že prihod-
nji mesec objavljen javni raz-
pis za izbor izvajalca gradnje, 
zaključek projekta je predvi-
den do pomladi 2024.

»Nova stanovanja bodo 
upravičencem oddana preko 
javnega razpisa in po nepro-
fitni najemnini, s čimer bo 
investicija prispevala pri do-
stopnosti primernih stano-

vanj za starejše v Sloveniji,« 
so še poudarili na Nepremič-
ninskem skladu.
Župan Ciril Globočnik je iz-
razil zadovoljstov nad dej-
stvom, da je projekt pridobil 
tudi finančno podporo drža-
ve. Prepričan je, da gre za 
veliko pridobitev za radovlji-
ške upokojence kot tudi za 

druge starejše v regiji. Ob 
tem je opozoril na izjemno 
lokacijo objekta, ki omogoča 
stanovalcem peš dostop do 
vseh pomembnejših usta-
nov.
V preteklosti je bila lastnica 
tretjinskega deleža stavbe, v 
kateri bodo zdaj urejena sta-
novanja za starejše, tudi Ob-
čina Radovljica, ki pa je svoj 
delež pred nekaj leti prodala 

nepremičninskemu skladu. 
Prostore za upokojence je po 
prodaji občina zagotovila v 
objektu ob nekdanji knjižni-
ci, streho balinišča, ki so ga 
prav tako uporabljali pred-
vsem upokojenci, pa presta-
vila nad balinišče v starem 
športnem parku v središču 
mesta.

Po tem, ko so pretekli teden 
ob 25-letnici delovanja skla-
da namenu predali 60 oskr-
bovanih najemnih stanovanj 
na Bledu, ima Nepremičnin-
ski sklad Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje trenutno v lasti skupaj 
3232 namenskih najemnih 
stanovanj za upokojence in 
druge starejše v 116 krajih 
po vsej Sloveniji.

Marjana Ahačič

Nepremičninski sklad bo stavbo, v kateri je imela do pred nekaj leti prostore tudi občinska zveza društev upokojencev, predvidoma v letu in pol 
preuredil v stanovanjski objekt z desetimi novimi najemniškimi stanovanji, prilagojenimi starejšim.

Deset najemnih stanovanj za starejše

Stavbo, ki zadnjih nekaj let propada, bodo preuredili v najemniška stanovanja za starejše.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Stanovanja bodo velika od 40 do 72 kvadratnih 
metrov, stavba bo imela dvigalo in prilagojene 
dostope, stanovanja pa kopalnice s tuš kadjo. 
Uporabnikom bo na voljo tudi 14 zunanjih 
parkirišč.

Konstantno ostaja tudi 
število domačih 
gostov, ki so Šobec 
pravzaprav začeli 
»odkrivati« šele med 
epidemijo.
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Kot je povedal ravnatelj šole 
Ivan Damjan Mašič, so na ta 
način želeli zaposlene sez-
naniti s ključnim pomenom 
integritete, etičnosti in pro-
fesionalnosti učitelja v pro-
cesu izobraževanja.
»Predsednik Komisije dr. 
Šumi je predaval o ključnem 
pomenu vzgojno-izobraže-
valnih ustanov v procesu 
krepitve integritete v družbi 

kot celoti in s tem v procesu 
krepitve pravne države, etič-
nosti in profesionalnosti uči-
telja, glavni inšpektor z In-
špektorata za šolstvo in šport 
dr. Slokan pa se je navezal 
na njegovo predavanje ter 
predstavil IRSŠŠ kot se-
gment doprinosa h kakovo-
sti šolskega prostora,« je po-
jasnil Mašič.
»Kot pristojna za sistematič-
no krepitev integritete v jav-
nem sektorju in širši družbi 
je Komisija v preteklem ob-
dobju v sodelovanju z Zavo-

dom za šolstvo RS zasnovala 
dolgoročni projekt za krepi-
tev integritete na vseh rav-
neh vzgojno-izobraževalne-
ga sistema z naslovom 
Integriteta: skupni cilj gene-
racij. Ta predstavlja izhodi-
šče za bolj integritetno druž-
bo prihodnosti, most med 
trenutno prakso, v kateri in-
tegriteta še vedno pogosto 
velja za nadstandard, in pri-

hodnostjo, kjer bo integrite-
ta standard, kakršnega si 
slovenska družba zasluži.«
Kot je še pojasnil, se zapos-
leni na šoli z izzivi integrite-
te, strokovnosti in zakonito-
sti ter avtonomnosti in 
odgovornosti ter vrednotami 
dnevno srečujejo v izobraže-
valnem procesu. »Takega 
predavanja na šoli še nismo 
imeli, zato so zaposleni z za-
nimanjem prisluhnili obe-
ma predavateljema. Ugotovi-

li so, da je naloga 
inšpektorata v prvi vrsti so-
delovanje in pomoč šolam, 
saj nas lahko opolnomoči z 
znanjem in izkušnjami na 
področju integritete, etične-
ga vodenja in vpliva na med-
sebojne odnose.«
Kot je še poudaril, bodo tudi 
v prihodnje za učitelje prip-
ravljali izobraževanja na raz-
ličnih področjih. »Šola je živ 
proces in izobraževati se je 
treba sproti ter se prilagajati 
tudi novim trendom. Učite-
lji se redno izobražujejo in 

izpopolnjujejo na svojih 
strokovnih področjih. V pri-
hodnosti nameravamo še 
naprej vključevati učitelje v 
izobraževanje za delo z novi-
mi tehnologijami. Še po-
membnejše pa je izobraže-
vanje v smeri podpore 
iskanja potencialov pri naj-
stnikih in razvijanju 
poglobljene komunikacije,« 
je poudaril Mašič.

Tik pred začetkom letošnjega šolskega leta so na 
Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica 
gostili dva ugledna predavatelja, predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije Roberta 
Šumija in glavnega inšpektorja Inšpektorata RS 
za šolstvo in šport Simona Slokana.

Šumi in Slokan 
predavala učiteljem

Marjana Ahačič

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert 
Šumi, glavni šolski inšpektor Simon Slokan in ravnatelj 
Srednje gostinske in turistične šole Radovljica Ivan Damjan 
Mašič

V prihodnosti nameravamo učitelje še naprej 
vključevati v izobraževanje za delo z novimi 
tehnologijami. Še pomembnejše pa je 
izobraževanje v smeri podpore iskanja 
potencialov pri najstnikih in razvijanju 
poglobljene komunikacije.

Prejšnjo sredo so pred Čebelarskim izobraževalnim cen-
trom Gorenjske v Lescah pripravili slovesnost, na kateri je 
Občina Radovljica v sklopu aktivnosti Evropskega tedna 
mobilnosti predstavila novozgrajeno kolesarsko povezavo. 
Simbolično so jo odprli udeleženci 19. kolesarskega izleta 
ob dnevu brez avtomobila, prireditev pa je s plesnim nasto-
pom popestrila folklorna skupina Kulturno prosvetnega 
društva Lesce. Skupina je bila ustanovljena pred dobrimi 
desetimi leti, sestavljajo pa jo plesalci in godci iz Lesc in 
tudi nekaterih drugih okoliških krajev. Radi se kot gostje 
udeležujejo različnih prireditev, ki jih organizirajo prireditelji 
v Lescah pa tudi v Radovljici in na bližnjem Bledu, ter sode-
lujejo na srečanjih folklornih skupin.

Slovesnost popestril nastop folklore

Nastop folklorne skupine KPD Lesce / Foto: Gorazd Kavčič
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Radovljičan Nik Kozel Tom-
še, dijak tretjega letnika 
športnega oddelka Gimna-
zije Jesenice, se je z atletiko 
začel ukvarjati že v prvem 
razredu osnovne šole. Na 
začetku je vzporedno z atle-
tiko treniral tudi košarko, a 
je hitro ugotovil, da oboje 
ne bo šlo. »Treba se je bilo 
odločiti in na koncu sem os-
tal samo pri atletiki,« pravi. 
Vse od prvih začetkov nap-
rej je njegov trener Iztok 
Omerza.

Kateri od dosedanjih dosež-
kov tiu največ pomeni?
Zagotovo bronasta medalja s 
poletnega balkanskega pr-
venstva v Črni gori v teku na 
100 metrov. Zelo veliko mi 
pomeni, da se mi je uspelo, 
prav tako v minulem pole-
tju, uvrstiti na evropsko pr-
venstvo. Oboje je bilo v kate-
goriji mlajši mladinci.

Na kateri veliki tekmi želiš 
nastopiti v bližnji prihodno-
sti?
Čez dve leti na svetovnem 
prvenstvu, takrat v kategoriji 
starejši mladinci. Prva želja 
je tek na 100 metrov, in če 
mi uspe, še tek na 200 me-
trov.

Ko greš kategorijo višje, pri-
de tudi do slabših uvrstitev. 
Ti je to do sedaj delalo pro-
bleme?
Ko tekmuješ s starejšimi od 
sebe, ti na neki način poma-
gajo, da dosežeš boljši rezul-
tat. Na takih tekmah vidiš, 
kje si, kaj ti manjka, da bi bil 
še boljši, še bolj konkuren-
čen.

V preteklosti si dobre rezul-
tate dosegal v skoku v dalji-
no, sedaj pa najboljše uvrsti-
tve dosegaš v sprinterskih 
disciplinah. Zakaj si se odlo-
čil za spremembo?
Omenil sem že, da je Iztok 
Omerza moj trener od sa-
mega začetka. Omerza je 
specialist za skok v daljino 
in posledično sem tej panogi 
posvečal največ pozornosti. 
Žal je prišlo do poškodb in 
zaradi njih sem se usmeril v 
sprinterske discipline.

Kakšne uspehe si dosegal v 
skoku v daljino?
Bil sem med najboljši v Slo-
veniji v svoji kategoriji. S 
Klemenom Modrijančičem 
iz Slovenske Bistrice sva se 
menjavala na prvem oz. dru-
gem mestu.

Kdaj je padla ta odločitev, da 
greš med tekače?

Letos februarja sem začel 
zmagovati v sprintu in skok 
v daljino je postal preteklost.

V sprintu si torej dobrega 
pol leta. Koliko imaš težav 
pri startu iz startnega bloka?
Tu me čaka še ogromno dela 
in prav v startu imam še naj-
več rezerv. V sprintu mi 
manjkajo izkušnje iz velikih 
tekmovanj. Nimam najbolj-
še tehnike. Glede na to, kako 
kratek čas sem v sprintu, 
verjamem, da bom že v bliž-
nji prihodnosti prišel na viš-
ji nivo.

Tako za skok v daljino kot za 
sprint je zelo pomembna 
hitrost. Ti je hitrost priroje-
na?
Hitrost mi je prirojena, ne-
kaj sem je prinesel iz dobre-
ga treninga skoka v daljino.

Že hiter pogled na rezultate 
na različnih tekmovanjih 
pokaže, da je konkurenca v 
tekih veliko večja kot v 
skoku v daljino. Te je bilo 
zaradi tega v sprintu kaj 
strah?
Na začetku sem se ustrašil, a 
sem si dejal, da lahko z dob-
rimi in kvalitetnimi treningi 
tudi v sprintu pridem do 
zmag.

Je pred tekmami kaj treme?
Če gre za mitinge, šolske 
tekme, z nervozo ni pro-
blem. Drugače je na držav-
nih tekmah in tekmah na 
višjem nivoju. Takrat je ner-
voza še kako prisotna. A ver-
jamem, da lahko z dobrimi 
rezultati tremo spravim na 
minimum.

Imaš v radovljiškem atlet-
skem klubu dobro konku-
renco na treningih?
Žal v klubu nimam konku-
renta, s katerim bi se pri-
merjal na treningu, in zara-
di tega mi je še težje.

Se je v klubu razmišljalo, da 
bi se pridobilo trenerja, ki je 
specialist za sprint, oz. je 
možnost, da bi enkrat te-
densko odšel v drug klub, 
kjer bi imel konkurenco v 
sprintu in s tem dobro pri-
merjavo?
Da bi imeli v radovljiškem 
klubu trenerja, ki je specialist 
za sprint, bi bila zame velika 
pridobitev. Odgovor na drugo 
vprašanje je po mojem, da bi 
se morda dalo dogovoriti s 
Triglavom iz Kranja, ki je naj-
bližji atletski klub. To bi bilo 
mogoče enkrat, največkrat 
dvakrat tedensko.

Raje tekmuješ v dvorani ali 
na odprtem stadionu?
Če imam izbiro, raje tekmu-
jem v dvorani. V dvorani je 
tudi tek na 60 m, kjer pride 
do izraza moja eksploziv-
nost. V dvorani je še ena 
prednost: ni vetra.

Letos poleti si nastopil na 
balkanskem prvenstvu v 
Črni gori in na evropskem 
prvenstvu v Izraelu. Na 
obeh tekmovanjih v katego-
riji mlajši mladinci. Kako si 
ju ti videl?
Če sem iskren, se na bal-
kanske igre nisem odpravljal 
s pričakovanji, da bi osvojil 
medaljo. Ko sem po kvalifi-
kacijah izvedel, da sem se 
uvrstil v finale, je bil to res 

neverjeten občutek. Pika na 
i je bil finale, in ko sem na 
tabli za rezultate videl svoje 
ime na tretjem mestu, je 
bilo veselje nepopisno. Dob-
ra uvrstitev mi je prinesla še 
nastop na evropskem prven-
stvu v Izraelu.

Bliža se članska kategorija. 
To bo zadnji, najtežji pre-
skok.
O tem zadnjem preskoku še 
nisem razmišljal. Pred tem 
me čaka še nastopanje med 
starejšimi mladinci in mlaj-
šimi člani. Do članske kate-
gorije, kjer trenutno ne vem, 
kaj v tej kategoriji lahko pri-
čakujem, je še približno pet 
let. Če bo šlo do članske ka-
tegorije brez poškodb, verja-
mem, da bi bil lahko v naj-
močnejš i  konkurenci 
uspešen.

Imaš veliko treningov. Je kaj 
težav usklajevanja šole in 
atletike?
V šoli mi gredo na roko, a 
red in disciplina morata biti 
vseskozi prisotna. Podobno 
kot v športu. Najtežje je v 
maju. Šola se zaključuje, v 
atletiki pa je največ trenin-
gov in tekem ... A s pravim 
pristopom se da tudi to pre-
mostiti.

Kaj si v prihodnosti želiš do-
seči v atletiki?
Trenutno si želim, da bi v 
moji disciplini, v moji katego-
riji, dosegal zmage. Z drugim 
mestom nisem zadovoljen, a 
če ne zmagam, me to ne 
podre. Letos sem bil na do-
mačih tekmah le enkrat dru-
gi, in sicer v teku na 200 m.

Matjaž Klemenc

Nik Kozel Tomše / Foto: Gorazd Kavčič

Nik Kozel Tomše se je z atletiko začel ukvarjati ob vstopu v šolo. Najprej je dobre rezultate dosegal v 
skoku v daljino, v zadnjem obdobju pa je najboljši v sprinterskih disciplinah. Letos poleti mu je 
odličen nastop na balkanskem prvenstvu v Črni gori odprl tudi vrata na evropsko prvenstvo v Izraelu.

Želja po zmagah ga 
žene naprej

Fotonatečaj Dogodki v 
občini Radovljica 2021

Start, avtor Jasim Suljanović, diploma

Dan slovenskega športa je posvečen promociji 
športa, spodbuja vrednote biti telesno aktiven, 
uživati življenje in skrbeti za dobro počutje.

Športna zveza Bled, Bohinj, 
Gorje je v sodelovanju z Ob-
čino Radovljica na dan slo-
venskega športa, ki je bil kot 
državni praznik uveden v 
letu 2020, tudi letos organi-
zirala prireditev, na kateri so 
se predstavili športni klubi 
in društva, ki delujejo na ob-
močju radovljiške občine.
Dogodek je bil namenjen 
vsem, ki se želijo gibati ter 
svoje veselje in energijo deli-
ti z drugimi.

Prireditev so prejšnji v petek 
pripravili v novem in starem 
delu Športnega parka Rado-
vljica ter na radovljiškem ko-
pališču. Klubi oziroma 
društva so za obiskovalce 
pripravili tudi različne izzi-
ve, dogajanje pa je povezoval 
DJ in moderator.
Sončen dan je tako na igrišči 
privabil predvsem številne 
mlade družine; najmlajši so 
se spoznavali z različnimi 
športi in se se preizkusili v 
njih ali pa le uživali v živah-
nem druženju na prostem.

Dan športa tudi v 
občini Radovljica

Matjaž Klemenc

Med tistimi dejavnostmi, ki so vzbudile največ zanimanja, 
je bil tudi preizkus na plezalni steni. / Foto: Marjana Ahačič

Najmlajši nogometni navdušenci v družbi trenerjev 
Nogometnega kluba Šobec Lesce Jaka in Grega Goriška  
/ Foto: Marjana Ahačič



Klutura, krajevne novice

10 Deželne novice, petek, 30. septembra 2022

V Kamni Gorici so tudi le-
tošnji konec poletja zazna-
movali Langusovi dnevi, pri-
reditev, posvečena spominu 
na slavnega rojaka, slikarja 
Matevža Langusa. Namenje-
na je druženju, ustvarjanju 
in tudi športnim aktivnos-
tim. Za uvod so tokrat prip-
ravili dogodek, na katerem 
je bilo predstavljeno življe-
nje in delo bratov Zupan, 
znamenitih izdelovalcev or-
gel iz Kamne Gorice, dan za 
tem so gostili že 22. slikar-
sko kolonijo, ki je na ulice 
privabila več kot štirideset 
umetnikov z različnih kon-
cev Slovenije; razstava je bila 
nato v kulturnem domu na 
ogled ves september.
Prvi konec tedna v sep-
tembru so pred Domom 
pripravili še ustvarjalne de-
lavnice, dan odprtih vrat 
muzejske hiše Mežnarija in 
Šparovčeve kovačnice, vode-
ne oglede Kamne Gorice in 

Langusov otroški tek, doga-
janje pa v soboto, 10. sep-
tembra, sklenili z zaključno 
prireditvijo ob krajevnem 
prazniku, ki so jo načrtovali 
v parku pod lipo, a nato pre-
stavili v dvorano.
Predsednik sveta krajevne 
skupnosti je ob tej prilož-
nosti na kratko povzel doga-
janje v preteklem letu in tre-
nutno stanje v kraju. 
Prostovoljcem in organizaci-
jam se je zahvalil za organi-
zacijo dogodkov, krajanom 
pa, ker so se jih v lepem šte-
vilu udeleževali. Občini Ra-
dovljica se je zahvalil za pod-
poro pri za kraj pomembnih 
projektih: tako so letos teme-
ljito prenovili otroški vrtec v 
Kamni Gorici, začenja pa se 
težko pričakovana izgradnja 
komunalne infrastrukture; 
pri slednjem je Dušan Beton 
krajane prosil za potrpežlji-
vost ob delih, ki jih pričaku-
jejo v prihodnjem obdobju.
Izrazil je še zadovoljstvo, ker 
imajo v kraju tako trgovino 

kot pošto, v urejenem špor-
tnem parku pa zares veliko 
otrok.
Slovesnosti se je udeležil 
tudi župan Ciril Globočnik, 
ki je skupaj s predsednikom 

krajevne skupnosti podelil 
priznanja. Letos so jih preje-
li Ljuba Lukan, Metod Po-
gačnik in Mitja Kapus.
Ljuba Lukan je dolgoletna čla-
nica Društva upokojencev 

Kamna Gorica in prostovoljka 
na različnih področjih. Med 
drugim je ustanovna članica 
sekcije ročnih del, sodelovala 
je pri vseh akcijah izdelovanja 
copatk za novorojenčke, kot 

mentorica pa sodeluje na 
ustvarjalnih delavnicah v 
okviru Langusovih dni. Pri-
znanje je prejela za aktivno 
delo v kraju, za sodelovanje in 
povezovanje krajanov.
Metod Pogačnik je pred peti-
mi leti na prošnjo sveta KS 
prevzel skrb za urejanje kra-
ja. Njegov delovni prostor so 
najpogosteje igrišče, prostor 
okrog lipe, stopnice in poko-
pališče. Vedno se hitro odzo-
ve in delo vzorno opravi, je 
med drugim zapisano v ob-
razložitvi priznanja, ki ga je 
prejel za vzorno urejanje 
kraja ter za hitro in učinko-
vito opravljeno delo.
Mitja Kapus. raziskovalec 
zgodovine in avtor knjige 
Hiše v Kamni Gorici, njiho-
vi lastniki in prebivalci, pa je 
priznanje prejel za izredne 
dosežke na področju razi-
skovanja zgodovine, za izje-
mno monografijo o Kamni 
Gorici, za ohranjanje kultur-
ne dediščine in bogata turi-
stična vodenja.

Za zaključek letošnjih Langusovih dni so v Kamni Gorici v začetku septembra podelili tri krajevna priznanja. Prejeli so jih Ljuba Lukan, Metod Pogačnik in 
Mitja Kapus.

Zaključna prireditev ob prazniku

Marjana Ahačič

Prejemniki priznanj Krajevne skupnosti Kamna Gorica z županom Cirilom Globočnikom in 
predsednikom Sveta KS Dušanom Betonom / Foto: Gorazd Kavčič

»V prostor mladinskega 
knjižničarstva se je zapisala 
s številnimi projekti za 
spodbujanje ljubezni do 
branja in predvsem prebu-
janja zanimanja za branje,« 
so konec lanskega leta zapi-
sali njeni kolegi, slovenski 
knjižničarji, ki so jo izbrali 
za prejemnico Čopove di-
plome, najvišjega priznanja 
za izjemne uspehe na po-
dročju knjižničarstva pri 
nas.

Stavbe spremenila v 
knjižnični dom mesta
Poudarili so, da je projekte, 
kakršna sta na primer Bra-
nje na daljavo in Noč z An-
dersenom, zastavila izje-
m n o  p o v e z o v a l n o , 
ugotovitve v slovenskem 
prostoru pa z aktivnim 
udejstvovanjem na medna-
rodnih konferencah aktivno 
prenašala v mednarodno 
okolje in obratno – skrbela 
je tudi za prenos aktualnih 
in mednarodnih smernic v 
lokalno okolje. »V največji 

meri se je to udejanjilo pri 
izgradnji nove knjižnične 
stavbe v Radovljici, še bolj 
pa, ko je knjižnično stavbo 
spreminjala in jo še spre-
minja v knjižnični dom 
mesta,« so poudarili ob po-
delitvi nagrade.

Nekoč je živela deklica
Na prireditvi ob upokojitvi 
pa so se njeni sodelavci 
med drugi spomnili še ene 
od javnosti ne tako zelo 
znanih posebnosti Božene 
Kolman Finžgar, je namreč 

tudi zbirateljica različnih 
izdaj pravljice Rdeča kapica 
– in prav zato so dogodek, 
ki so se ga udeležili župani 
vseh štirih občin, na obmo-
čju katerih deluje Knjižnica 
Antona Tomaža Linharta, 
naslovili z Nekoč je živela 
deklica ...
»Ko smo okoli leta 2000 
začeli bibliopedagoške ure, 
smo iskali poti, kako priti v 
šole. Vedela sem, da otroci 
pri urah slovenščine obrav-
navajo pravljice, med njimi 
Rdečo kapico, zato sem si 
pravljice izbrala tudi za svoj 
način dela na tem področju. 
Včasih za uvod, drugič za 
sprostitev, vsekakor pa 
tako, da sem teorijo na 
privlačen način spravila v 
prakso. Na enem od knji-
žnih sejmov me je Tilka Ja-
mnik, znana promotorka 
branja, opozorila na verzijo 
Rdeče kapice, v kateri je 
zgodba predstavljena z 
volčje perspektive,« je zače-
tek zgodbe opisala v pogo-
voru s kolegico Silvo Kos.
»Otroci, ki sem jim pripo-
vedovala to pravljico, so bili 
navdušeni, jaz pa sem zače-
la iskati nove in nove verzi-
je te znane in priljubljene 
zgodbe. Avtorske, iz različ-
nih evropskih držav, pra-
vljice o rdečih kapicah so 
pisali učenci naših osnov-
nih šol ...« In tako sta iz šol-
ske ure, ki po prepričanju 
Božene Kolman Finžgar ni-

kakor ni smela biti običaj-
na, nastala bogata zbirka in 
zanimiv ustvarjalni projekt.

Zapomnili si jo bodo po 
smehu
Na vprašanji, katera knjiga 
jo je še posebno zaznamova-
la in zakaj ter seveda kaj bo 
brala, ko bo kot mladostna 
in energije polna upokojen-
ka vendarle imela več časa, 
kot ga je imela doslej, pa je 
odgovorila: »Sama sebi sem 
za čas, ko ga bom imela več 
kot sedaj, obljubila branje 
Dostojevskega. V gimnaziji, 
ko sem ga brala, ga nisem 
brala tako, kot bi si ga želela. 
Sicer pa me je zaznamovalo 
več knjig: na nočni omarici 
imam kup, ki mu rečem 
mini biblioterapija – če me 

popade lenoba, berem življe-
njepis Elizabete prve; všeč 
mi je bila knjiga Hotel Borg; 
govori o odločitvi dirigenta, 
da bo končal svojo pot s po-
sebnim koncertom v majhni 
cerkvi v Reykjaviku ... Knjiga 
mi je ljuba zato, ker mi je 
dala misliti, kako se odloča-
mo. Da moramo, ko začuti-
mo, da je neka stvar prava, 
to tudi storiti.«
In še na nekaj so ob upokoji-
tvi Boženo Kolman Finžgar 
spomnili dolgoletni sodelav-
ci, in sicer na prvi razgovor 
za službo v knjižnici, na ka-
terem jo je kasnejši kolega 
Rudi Meden vprašal, po čem 
misli, da so si jo zapomnili 
sodelavci na prejšnjem de-
lovnem mestu. Po smehu, je 
odločno odgovorila.

Prisrčno slovo ob odhodu v pokoj
V začetku septembra so v radovljiški knjižnici pripravili prisrčno prireditev, na kateri so v še kako zaslužen upokojenski stan pospremili dolgoletno 
direktorico, strastno promotorko in inovatorko na področju spodbujanja branja Boženo Kolman Finžgar.

Marjana Ahačič

Božena Kolman Finžgar v sproščenem pogovoru s kolegico 
Silvo Kos / Foto: Gorazd Kavčič

Z župani vseh občin, kjer deluje Knjižnica A. T. Linharta – Jožetom Sodjo iz Bohinja, 
Cirilom Globočnikom iz Radovljice, Petrom Torkarjem, županom Gorij, in Janezom 
Fajfarjem z Bleda / Foto: Gorazd Kavčič
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Zavest o pomenu del arhi-
tekta Jožeta Plečnika v Be-
gunjah se v zadnjih letih 
krepi, česar so predvsem v 
domačih Begunjah zelo ve-
seli, še bolj pa jih navdušuje-
jo pričakovanja o sko-
rajšnjem začetku obnove in 
zavarovanja spomenikov dr-
žavnega pomena.
Konkretnejša prizadevanja, 
da se paviljon Jožamurka in 
senčnica Brezjanka obnovi-
ta, so se začela že v letu 
2013. Takrat je Turistično 
društvo Begunje, ki ga je vo-
dil Blaž Finžgar, dalo prve 
pobude za prenos lastništva 
zemljišča in objektov, kar je 
bilo tudi pogoj za začetek 
premikov k ohranitvi Plečni-
kove dediščine. Lastništvo je 
bilo takrat vpisano na kranj-
ski Svet za prosveto in kultu-
ro, ki pa dejansko ni več 
obstajal. Objekta sta bila 
tako brez skrbnika, temu 
primerno pa tudi njuno sta-
nje, saj v zadnjih desetletjih 
nista bila primerno vzdrže-
vana.
Leta 2019 je lastništvo prev-
zela Občina Radovljica – in s 
tem tudi skrb, da se spome-
nika državnega pomena tudi 
primerno zavarujeta in ob-
novita. Občina Radovljica se 
je z Zavodom za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije 
dogovorila o obnovi obeh 
objektov.

Nova spoznanja o 
Plečniku v Begunjah
Spoznanje o veličini Plečni-
kove dediščine v Begunjah 
se je okrepilo v letu 2019, ko 
je bil Urhov semenj temat-
sko posvečen velikanu 

evropske arhitekture in nje-
govi zapuščini v Begunjah. 
Na pričujoči razstavi na 
prostem so bile fotografije iz 
časa, ko so bile Plečnikove 
umetnine postavljene.
Načrt za uto oz. senčnico 
Brezjanka je arhitekt Pleč-

nik napravil po naročilu se-
ster usmiljenk leta 1939. 
Uporabil je šest orjaških 
hrastov, ki so bili posekani v 
Krpinu, cementne strešnike 

in klopi pa so po njegovih 
načrtih izdelale sestre same. 
Na originalnih fotografijah 
lahko opazimo tudi Vurni-
kov kip Srca Marijinega iz 
leta 1903, ki je bil postavljen 
na železno stojalo na sre-
dnjem stebru, dve klopi z 

betonskimi podstavki in le-
senimi sedeži in mizo.
Kot pojasnjuje domačin 
Sašo Gašperin, prvi dvomi o 
tem, da paviljon Brezjanka 

na koncu kostanjevega dre-
voreda v parku graščine Ka-
tzenstein ne stoji na origi-
nalni lokaciji, segajo v čas 
priprave razstave o delih ar-
hitekta Jožeta Plečnika v Be-
gunjah. Domači župnik dr. 
Matjaž Ambrožič in Jani 
Kolman sta pri preučevanju 
arhiva Družbe hčera krščan-
ske ljubezni Vincencija Pa-
velskega naletela na izredno 
bogat fotografski arhiv, ki 
prikazuje stanje objekta v le-
tih 1938–1940. Natančen 
pregled fotografij je že tedaj 
pokazal, da hribina v ozadju 
na fotografijah ne sovpada s 
tisto v naravi, da tlak ni izde-
lan na enak način (pri objek-
tu na koncu drevoreda so 
bili uporabljeni manjši 
hrastovi koluti), da manjka v 
tlak vdelan križ, da so klopi 
izvedene v drugačni obliki 
(tivolske namesto unikatnih 
begunjskih, ki so bile sre-
dinsko vezane) … Predvsem 
pa je begalo izročilo, da je 
Plečnik skupaj s sestrami 
usmiljenkami objekt poime-
noval Brezjanka po brezo-
vem drevoredu – današnja 
Brezjanka pa stoji na koncu 
kostanjevega drevoreda.

Ponovno »odkritje« 
Brezjanke
Uganka se je začela razple-
tati februarja letos, ko je 
dolgoletni vrtnar v parku 
graščine Katzenstein Bo-
štjan Frelih pokazal Sašu 
Gašperinu lokacijo izvirne 
postavitve lope Brezjanka – 
približno tristo metrov se-
verneje od sedanje lokacije. 
Prostor je bil tedaj še pov-
sem zaraščen, vendar se je 
dalo takoj prepoznati, da 
gre za prvotne temelje. Pri 
ponovnem »odkritju« Brez-

janke so sodelovali Sašo 
Gašperin, dr. Matjaž Am-
brožič, Jani Kolman in Pe-
ter Kolman. Na podlagi od-
kritja se je Borut Marter z 
lastnikom zemljišča, Psihi-
atrično bolnišnico Begunje, 
dogovoril za čiščenje objek-
ta in organiziral prosto-
voljske delovne akcije, s ka-
ter imi  so  dokončno 
odkopali nasuti material in 
tako odkrili originalno loka-
cijo, kjer so dobro vidni 
ohranjeni prvotni tlak, be-
tonski podstavki za hrasto-
ve stebre, nekaj stopnic in 
tudi brezi, ki še vedno ras-
teta ob mestu, kjer je nekoč 
stala senčnica.
Nekateri starejši krajani se 
še spomnijo, da je bila Brez-

janka prestavljena. Po bese-
dah Vide Kočevar je do pre-
stavitve prišlo v času 
preurejanja gradu Katzen-
stein iz miličniške šole v psi-
hiatrično bolnišnico, najver-
jetneje leta 1953. Takrat so 
objekt prenesli bližje stavbi, 
v park, ki je bil namenjen te-
rapevtski dejavnosti. Pri tem 
pa niso ohranili lesenega 
Vurnikovega kipa Marije, 
prav tako pa je novi tlak tudi 
brez vdelanega križa. Na se-
danjem mestu je pred tem 
stala tudi kapelica, ki pa je 
bila najverjetneje pred tem 
uničena, kot tudi Plečnikova 
kapela v graščini.

Odločitev delovne 
skupine bo tista, ki bo 
obveljala
Kot pojasnjuje vodja kranj-
skega Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Irena Vesel, 
bo konservatorski načrt za 
Plečnikovi Brezjanko in Jo-
žamurko končan do konca 
letošnjega leta. Pred obnovo 
paviljona Jožamurka je treba 
stabilizirati hrib nad njo. Ti 
načrti so v izdelavi in pregle-
du, občina predvideva pose-
ge v letu 2023. Vsi posegi pa 
se bodo izvajali v skladu s 
konservatorsko-restavrator-
sko stroko ob upoštevanju 

arhivske dokumentacije in 
obstoječega stanja, sam pro-
jekt posegov se bo tudi 
uskladil z rezultati konserva-
torskega načrta in statično 
preverbo.
»Odkritje prvotne lokacije 
paviljona Brezjanka in s 
tem dobro ohranjenega tla-
ka v letošnjem Plečnikovem 
letu je kot nagrada in še en 
doprinos k obsežnemu 
Plečnikovemu opusu. Vese-
limo se takih novih odkritij, 
ki so kot sestavljanje mozai-
ka. Res zanimivo, da smo 
letos odkrili dve njegovi lo-
kaciji, ki sta bili pozabljeni, 
Brezjanka v Begunjah in Ti-
voli v Ljubljani,« dodaja Ire-
na Vesel in se sprašuje, ali 
je kje še kaj neodkritega, za-

kopanega, skritega našim 
očem.
Na vprašanji, kaj pomeni po-
novno odkritje temeljev ori-
ginalne Brezjanke in ali raz-
mišljajo o premiku objekta 
nazaj na prvotno lokacijo, pa 
odgovarja, da bodo prvotno 
lokacijo najprej dobro očisti-
li, dokumentirali ostanke 
tlaka z izmerami in predsta-
vili delovni skupini Jože 
Plečnik, ki je bila sestavljena 
na ZVKDS za namen obrav-
nave Plečnikovih del. Odlo-
čitev delovne skupine stro-
kovnjakov pa bo tista, ki bo 
veljala. O razlogih za presta-
vitev na sedanje mesto pa 
pravi, da natančnega vzroka 
prestavitve še ne vedo. Preu-
čujejo arhive, vendar meni-
jo, da so jo prestavili po voj-
ni okoli leta 1953, da bi bila 
bližje gradu in da so imeli 
nadzor nad njo. »Upamo, da 
nas bo izdelava konservator-
skega načrta pripeljala do ja-
snejših in utemeljenih dej-
stev,« še doda.
Z raziskovanjem in preuče-
vanjem lokalne dediščine 
prihaja do novih spoznanj in 
odkritij. Seveda pa v Be-
gunjah upajo, da bo do do-
končne obnove in zavarova-
nje pomembne kulturne 
dediščine prišlo čim prej.

Malokdo je vedel, da je Plečnikova senčnica Brezjanka včasih stala na drugi lokaciji. Natančen 
pregled fotografskega arhiva je pred nekaj leti potrdil dvome o tem, da današnji paviljon stoji na 
svojem prvotnem mestu. Domačini nestrpno pričakujejo začetek obnovitvenih del dediščine velikega 
arhitekta v Begunjah.

Odkritje kot nagrada 
v Plečnikovem letu

Peter Kolman

Očiščeni originalni temelji Plečnikove senčnice Brezjanka / Foto: Gorazd Kavčič

Nekdanja Brezjanka na fotogarfiji iz arhiva Družbe hčera krščanske ljubezni Vincencija 
Pavelskega

Natančen pregled fotografij je že tedaj pokazal, 
da hribina v ozadju ne sovpada s tisto v naravi, 
da tlak ni izdelan na enak način, da so klopi 
izvedene v drugačni obliki … Predvsem pa je 
begalo izročilo, da je bil objekt poimenovan po 
brezovem drevoredu – današnja Brezjanka pa 
stoji na koncu kostanjevega drevoreda.

Brezjanka, na mestu, kjer stoji še danes. / Foto: Gorazd Kavčič

Nekateri starejši krajani se še spomnijo, da je 
bila Brezjanka prestavljena. Po besedah Vide 
Kočevar je do prestavitve prišlo v času 
preurejanja gradu Katzenstein iz miličniške šole 
v psihiatrično bolnišnico, najverjetneje leta 1953. 
Takrat so objekt prenesli bližje stavbi, v park, ki 
je bil namenjen terapevtski dejavnosti.
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Zadnjo soboto v avgustu so 
gasilci Prostovoljnega gasil-
skega društva Hlebce na po-
sebni slovesnosti prevzeli 
dve novi gasilski vozili: eno 
za prevoz moštva, GVM-1 

znamke Ford, in vozilo za ga-
šenje požarov GVC 16/25 
znamke MAN z 2000-li-
trskim rezervoarjem za vodo.
Kot so pojasnili Blaž Janc, 
Matija Šmid in Klemen 
Zima, predsednik društva, je 

bilo vozilo za prevoz moštva 
kupljeno že ob praznovanju 
stote obletnice PGD Hlebce, 
februarja 2020, a takrat niso 
pripravili posebne slovesno-
sti.
»Dogodek je bil toliko bolj 
prazničen, saj v več kot 
100-letni zgodovini društva 
še nikoli nismo prevzeli kar 
dveh novih gasilskih vozil. V 
obdobju delovanja PGD 
Hlebce je to naše drugo vo-
zilo za prevoz moštva ter 
peto vozilo z opremo za ga-
šenje, od tega tretje novo. 
Vrednost investicije nakupa 
vozila za prevoz moštva je 
bila več kot 40 tisoč evrov, 
vozila za gašenje požarov z 
opremo pa več kot 240 tisoč. 
Gasilci smo zagotovili več 
kot tretjino lastnih sredstev, 
ki smo jih pridobili s proda-
jo starih vozil, donatorjev ter 
botre vozila. Preostali delež 
je zagotovila Občina Rado-
vljica;« so pojasnili in pove-
dali še, da so staro vozilo 
prodali hrvaškim gasilcem 
iz PGD Tužno v bližini Va-
raždina.
V nagovoru je predsednik 
PGD Hlebce Klemen Zima 
poudaril, da se tako svečan 

dogodek, kot je prevzem 
dveh novih vozil, zgodi le v 
daljšem časovnem obdobju 
društva. Povedal je, da so se 
aktivnosti za nabavo novih 
vozil začele že pred nekaj 
leti. »Za nakup obeh vozil 
je bila imenovana posebna 
komisija pod vodstvom po-
veljnika PGD Hlebce Mati-
ja Šmida, ki je v projekt na-
bave vložila ogromno truda, 
znanja in časa. Temu pri-

meren je tudi končni rezul-
tat v obliki dveh novih vo-
zil, s katerima smo lahko 
več kot zadovoljni,« je pou-
daril predsednik, ki se je ob 
tej priložnosti posebej zah-
valil tudi botri novih vozil 
Anki Zima, dolgoletni zves-
ti podpornici društva, pa 
tudi Občini Radovljica, Kra-
jevni skupnosti Lesce in va-
ščanom za finančno pomoč 
pri nakupu novih vozil ter 

vsem prisotnim. Poudaril 
je, da sta novi vozili čudovi-
to orodje za plemenito delo, 
a sta sami po sebi le prazni 
lupini. »Tisto, kar jim daje 
dušo, srce in pomen, smo 
ljudje – gasilci. Z novima 
pridobitvama bomo tako 
lažje in varnejše pomagali 
pomoči potrebnim.«
Slovesnost ob prevzemu 
novih vozil so v Hlebcah iz-
koristili tudi za podelitev 

priznanj domačim gasil-
cem. Najvišje odlikovanje 
za posebne zasluge je prejel 
dolgoletni član društva Jože 
Zima, ki je bil enajst let po-
veljnik društva in kar pet-
najst let njegov predsednik. 
Poleg tega je deset let v Ga-
silski zvezi Radovljica op-
ravljal funkcijo podpredse-
dnika in nato še pet let 
funkcijo predsednika.
Slovesnosti so se poleg do-
mačih gasilcev in njihovih 
kolegov iz ostalih društev 
Gasilske zveze Radovljica 
ter vaščanov udeležili tudi 
gostje: predsednik sveta ve-
teranov pri gasilski zvezi 
Slovenije Jože Smole, pred-
sednik gasilske zveze Rado-
vljica Mitja Mladenovič, žu-
pan Občine Radovljica Ciril 
Globočnik, leški župnik 
Marko Avsenik, ki je opra-
vil blagoslov obeh vozil, 
predsednica krajevne skup-
nosti Lesce Tatjana Justin 
in botra novih vozil Anka 
Zima.
Za kulturni del dogodka sta 
poskrbela pevka Nataša Arti-
ček in kitarist Klemen Smo-
lej, svečanost je povezovala 
Urša Langus.

Konec avgusta so gasilci iz Hlebc prevzeli dve novi gasilski vozili, eno za prevoz moštva in drugo za gašenje požarov. Z voziloma bodo, poudarjajo v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Hlebce, lažje in varneje pomagali pomoči potrebnim.

V Hlebcah prevzeli dve novi vozili

Marjana Ahačič

Slovesnost ob okroglem ju-
bileju so pripravili predza-
dnjo soboto v avgustu. »Že v 
petek popoldne smo organi-
zirali srečanje starejših ga-
silk in gasilcev Gasilske zve-
ze Radovljica, zvečer pa smo 
na slavnostni seji najzasluž-
nejšim članicam in članom 
podelili priznanja in odliko-
vanja ter svečano prevzeli 
gasilsko vozilo za prevoz 
moštva. Sobotne gasilske pa-
rade se je udeležilo več kot 
150 gasilk in gasilcev doma-

čega društva, društev Gasil-
ske zveze Radovljice in Ga-
silske zveze Bled - Bohinj,« 
je povedal predsednik 
društva Miran Zupan.
Pojasnil je, da je Prostovolj-
no gasilsko društvo Lancovo 
pred štiridesetimi leti usta-
novilo 47 krajanov Lancove-
ga na pobudo nekaj članov, 
ki so že sodelovali v sose-
dnjih gasilskih društvih ali 
pa v industrijskih društvih 
na svojem delovnem mestu. 
»Začetki so bili težki, z nekaj 
cevmi in ročniki, v leseni ga-
raži na mestu, kjer danes sto-

ji urejen gasilski dom. Vodila 
sta jih želja po dobrem delu 
in požrtvovalno gasilsko srce, 
ki še nikoli ni odklonilo po-
moči sočloveku, ko jo potre-
buje.«
»Društvo je raslo počasi, pri-
dobivalo nove člane, jih izo-
braževalo in skrbelo za po-
žarno varnost svojega 
okoliša. Z lastnimi sredstvi, 
s pomočjo krajanov KS Lan-
covo in Občine Radovljica je 
v letu 1990 začelo graditi 
nov gasilski dom in ga 
dogradilo do leta 2002. V 
zadnjem desetletju je uredi-

lo tudi lastništvo zemljišča, 
objekta in odkupilo še parki-
rišče pred gasilskim do-
mom,« je še povedal.
V društvu so zadovoljni, da 
se je v zadnjih dvajsetih letih 
povečalo število mladih čla-
nov. »Izboljšal se je nivo 
usposobljenosti, sledili so 
tudi dobri rezultati na gasil-
skih tekmovanjih na nivoju 
občine Radovljica in Gorenj-
ske, mladinke so se dvakrat 
uvrstile na državno gasilsko 
tekmovanje v orientaciji, 
kjer so enkrat osvojile drugo 
mesto, v zadnjem desetletju 

pa se je tekmovalna ekipa 
članov B na državna tekmo-
vanja uvrstila kar štirikrat 
zapored in bila dvakrat go-
renjski prvak,« so zadovoljni 
v PGD Lancovo, kjer pou-
darjajo, da je bila vsa leta 
glavna skrb posvečena vzgo-
ji operativnih gasilk in gasil-
cev. »Z vajami v društvu in 
gasilski zvezi, obiskovanjem 
tečajev na ravni GZS imajo 
zdaj člani toliko znanj, da se 
lahko spoprimejo z vsakim 
problemom, od dimniškega 
požara do večjih požarov, 
žleda, poplav in nudenja 
prve pomoči prvih posredo-
valcev ter pomoči na lokalni 
in državni ravni.«
Tudi zato so sodelovali na 
vseh večjih intervencijah v 
občini in se vedno, ko je bilo 
to potrebno, odzvali tudi po-
zivu na pomoč drugod po 
Sloveniji: pri poplavah v Lju-
bljani, neurjih na Ptuju in 
Metliki, letos so pomagali 
tudi v gozdnem požaru v 
Preddvoru in v ognjeni ujmi 
na Krasu. Leta 2014 so se 
odpravili tudi na pomoč ob 
poplavah v Svilajncu v Srbiji.
Društvo je leta 2006 sveča-
no prevzelo prvo novo manj-
še gasilsko vozilo z vodo 

SCAM z dobrimi terenskimi 
sposobnostmi, sami pa so 
kupili prvo rabljeno vozilo 
za prevoz moštva in ga letos 
ob praznovanju 40-letnice 
zamenjali z novejšim.
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Lancovo je hvaležno 
krajanom, ki jim vedno stoji-
jo ob strani, gasilci pa vedno 
pomagajo, ko je to potrebno, 
je poudaril predsednik Zu-
pan. »Dobro sodelujemo z 
vodstvom krajevne skupnos-
ti, s preostalimi gasilskimi 
društvi v občini in v sklopu 
Gasilske zveze Radovljica 
tudi z Občino Radovljica kot 
glavnim financerjem.«

V okviru praznovanja štiridesetletnice Prostovoljnega gasilskega društva Lancovo so organizirali srečanje starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze 
Radovljica, na slavnostni seji najzaslužnejšim članicam in članom podelili priznanja in odlikovanja ter svečano prevzeli gasilsko vozilo za prevoz moštva. 
Pripravili so tudi gasilsko parado z več kot sto petdeset udeleženci.

Štiri desetletja gasilskega društva 

Marjana Ahačič

Prostovoljno gasilsko društvo Lancovo letos praznuje 40-letnico delovanja. / Foto: arhiv PGD Lancovo

Skrbnika vozil Bojan Kristan in Marko Rozman ob novih vozilih / Foto: Matija Šmid, PGD Hlebce

Člani imajo že toliko 
znanj, da se lahko 
spoprimejo z vsakim 
problemom, od 
dimniškega požara do 
večjih požarov, žleda, 
poplav in nudenja prve 
pomoči prvih 
posredovalcev ter 
pomoči na lokalni in 
državni ravni.

Najvišje odlikovanje za 
posebne zasluge je 
prejel dolgoletni član 
društva Jože Zima, ki 
je bil enajst let 
poveljnik društva in 
kar petnajst let njegov 
predsednik, ob tem pa 
tudi deset let 
podpredsednik in pet 
let predsednik 
Gasilske zveze 
Radovljica.
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Rodil se je v Slatini pod 
Dobrčo v kmečki družini s 
štirimi otroki. Pasel je krave 
in pomagal na domači kme-
tiji, kot so tisti čas morali de-
lati vsi otroci. V šolo je hodil 
v Begunje, med okupacijo je 
nosil partizanom pošto v 
Drago. Po vojni so ga poslali 
v uk h kovaču na Zgošo. Po 
10 in 12 ur je moral delati 
pol leta, da si je lahko kupil 
par čevljev.

Pri vojakih je bilo težko
Vojaški rok je najprej služil 
v Kičevem v Makedoniji. 
»Hrane je bilo malo in še 
tista je bila slaba. Ko so vozi-
li zelje, smo liste pobirali po 

tleh in jih jedli. Kadar so pri-
peljali kruh, je kantino mo-
ral stražiti vojak s puško. 
Nato so me poslali v Saraje-
vo h konjenici, od tam pa v 
Beograd v gardo. Tam je bila 
dobra hrana, le disciplina je 
bila huda.«

S pomočjo domačih do 
lastne hiše
Ko se je vrnil od vojakov, si 
je našel delo v železarni. 
»Na delo na Jesenice sem se 
vozil s kolesom. Pet let sem 
delal na plavžu. To ni bilo 
samo težko, ampak tudi zelo 
nevarno delo. Večkrat so se 
dogajale delovne nesreče, 
nekoč je bilo šest mrtvih, ker 
se je udrla streha nanje. Vča-
sih nismo mogli iti niti na 

malico, ker je morala peč ves 
čas obratovati.«
Poročil se je mlad, pri dva-
indvajsetih. Žena je bila z 
Dolenjske, zaposlena pa je 
bila v bolnišnici v Begunjah. 
Oba sta vzela posojilo, po-
magali pa so tudi starši, da 
sta lahko kupila staro hišo v 
Begunjah. Potem je Janez to 
hišo ves čas obnavljal in 
popravljal.

Vedno aktiven
Že od mladih nog se je rad 
ukvarjal s športom – kolesar-
jenjem, plavanjem, gorskim 
tekom, smučanjem. Izraču-
nal je, da je prevozil na kole-
su več kot sto tisoč kilome-
trov! Sodeloval je na mnogih 
smučarskih in tekaških tek-

movanjih v Sloveniji, Avstri-
ji in Italiji, kjer si je prislužil 
več kot sto kolajn. Zato je 
bila nova služba v Elanu, ka-
mor so ga povabili, ravno 
pravšnja zanj. Montiral je 
različne telovadne naprave 
in orodja za telovadnice po 
vsej Jugoslaviji.
»Popravljal sem tudi kolesa 
in popravim še zdaj kakšne-
ga, le tistih najnovejših ne. 
Zadnjič sem se dajal cel dan 
z zavornimi ploščicami, to je 
tako precizno delo, da ga 
zmorejo le t. i. urmoharji!«

Ozvočil državno 
prvenstvo v smučarskih 
skokih
»Že takoj po vojni sem se za-
nimal za elektriko in ozvoče-
nje. Nabavil sem si magne-
tofon, z radia sem presnel 
glasbo in jo potem vrtel na 
svatbah, saj tedaj ni bilo toli-
ko ansamblov, kot jih je da-
nes. Tako me je spoznaval 
vedno širši krog ljudi in so 
me klicali na vse strani. Pos-
tavil sem ozvočenje tudi na 
skakalnici v Planici, na tek-
movanjih na Pokljuki, v Bo-
hinju, na različnih priredi-
tvah. Ves čas sem se zraven 
učil, tudi doma sem sam na-
peljeval elektriko.«
Ozvočil je tudi državno pr-
venstvo na 90-metrski ska-
kalnici, na 120 pa ni več šlo, 
saj ni imel ustreznih naprav, 
je povedal. »Prišla je nova 
tehnologija in z njo profesio-
nalci, tako da zdaj že kakih 
20 let ne delam več za tek-
movanja. Še vedno pa me 
pokličejo za ozvočenje na 
kakšnih manjših lokalnih 

prireditvah in pogrebih. Teh 
se je v vseh letih nabralo več 
kot 400!«

Ni ga čez kolo
»Že od pomladi ne vozim 
več avta, na kolo pa grem 
vsak dan. Kupil sem si elek-
tričnega, ki ga priporočam 
vsem starejšim. Saj ni treba, 
da je najdražji model. Dobri 
se dobijo že za primerno 
ceno. Včasih si na kolo nave-
žem palice in se peljem v 
Drago; kolo pustim v gozdu 
in grem peš do pastirja, kjer 
uživam v naravi.«
Vsak večer se odpelje k upo-
kojencem, skupaj popijejo 
kakšen špricar in predebati-
rajo vse aktualne dogodke, še 
pove in doda, da rad posluša 
radio in na televiziji pogleda 
šport. »Naročena imam tudi 

Gorenjski glas in Nedeljski 
dnevnik. Čeprav sem sam, 
dolgega časa ne občutim.«
Žena mu je namreč umrla 
pred šestimi leti. V pritličju 
živi sam, v zgornjem nad-
stropju je njegova sestra. Ja-
nez ima hčerko in sina, 
dvojčka Marto in Marjana, 
pa tudi šest vnukov in dva 
pravnuka.
»Pospravljat mi pride hčer-
ka, da malo porihta, rože pa 
zalivam sam. Ne jemljem 
nobenih zdravil, samo Bilo-
bil za spomin.«
Povedal je še, da ga po oprav-
kih pelje sosed Finžgar, ki je 
tudi njegov dober prijatelj. 
Rada se zapeljeta tudi na Go-
ško raven. Janez je član Zve-
ze borcev in društva upoko-
jencev, pri gasilcih pa je že 
vse od leta 1955.

Že spomladi je števec njegovih let dosegel številko devetdeset, a mu prav nič ni niti do obletnic niti do praznovanj. Kar je bilo, smo že preživeli in ni nič 
več pomembno, pravi. Pomembno je tisto, kar je danes in kar bo jutri!

Janez Hrovat, devetdesetletnik

Ivanka Korošec

Pred domačo spominsko steno / Foto: Ivanka Korošec

Janez Hrovat na srečanju upokojencev poleti v Begunjah, kjer je skrbel za dobro glasbo, 
tudi s kaset, nosilcev zvoka, ki jih mlajše generacije ne poznajo več / Foto: Gorazd Kavčič

renault.si

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

 NOVI
RENAULT  
 MEGANE E-TECH
100% electric

Poraba energije: 15,5–16,1 kWh/100 km, emisije CO2: 0 g/km, doseg do 470 km po standardu WLTP, 
pri različici evolution ER. Slika je simbolična. Renault Nissan Slovenija d. o. o.

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

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

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

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina
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Poleti so se tako radovljiški 
čebelarji s predsednikom Če-
belarskega društva Radovlji-
ca Tomažem Gregorcem in 
direktorico Muzejev radovlji-
ške občine Petro Bole na po-
vabilo tamkajšnjega župana 
Milana Bučka odpravili na 
strokovni obisk v Ivančice.
Termin je bil izbran na sko-
rajšnji konec čebelarske se-
zone, ko imajo v Ivančicah 
tako imenovano svetojakob-
sko proslavo, prireditev, na 
kateri romajo do starodavne 
kapele svetega Jakoba na gri-
ču nad mestom, v novejšem 
obdobju pa del prireditev ob 
tej priložnosti pripravijo tudi 
na mestnem trgu. Ob prosla-
vi se tradicionalno domov 
vračajo domačini iz vseh de-
lov države in tudi tujine, je 
še pojasnila direktorica 
MRO Petra Bole.
»Navdušeni smo bili nad 
predstavitvijo čebelarstva – 
na Češkem je registriranih 
več kot 56 tisoč čebelarjev – 
in češke čebelarske dedišči-
ne v Čebelarskem središču 
Rosice. Z velikim zanima-
njem smo si pod vodstvom 
inženirja Pavela Řehořka 
ogledali muzej, vzrejno po-
stajo za matice in zelo stare 
čebelnjake, različne panje, 
opremo, zelo bogato založe-
no čebelarsko knjižnico, pri-
pomočke za vzrejo matic,« 

je povedala. »S prav poseb-
nim spoštovanjem pa smo si 
ogledali točilo, ki ga je leta 
1865 izumil leta František 
Hruška. Točilo je bilo prvo, 
ki je z lastno centrifugalno 
silo iz satja izsesalo med in 
ga pri tem ni poškodovalo.«
Kot je poudarila Petra Bole, 
je narava v Ivačnicah, kjer 
čebele poleti na prostranih 
poljih nabirajo obilno sladko 
medičino robinje in oljne re-
pice. »Velik vtis je na nas na-
redila iznajdljivost tamkaj-
šnjih čebelarjev. Ko smo si 
ogledali čebelnjaka Aleša 
Stýskalíka, direktorja Čebe-
larskega društva Ivančice, 

smo lahko videli, da materi-
ale za izdelavo panjev in pri-
pomočke naredijo, predelajo 
ali »reciklirajo« kar sami, saj 
tako kar najbolje služijo na-
menu posameznega čebelar-
ja.«
V kulturnem programu so 
čebelarji v bližnjem Mora-
vskem Krumlovu obiskali 
impresivno Slovansko epo-
pejo Alfonsa Muche (1860–
1939), češkega slikarja in 
grafika, ki je zaslovel z boga-
to stilizirano plakatno 
umetnostjo. »Gre za cikel 
dvajsetih velikih slik, ki jih 
je Mucha ustvarjal med leti 
1910 in 1928. Po avtorjevem 

lastnem prepričanju je bila 
upodobitev mitologije Slova-
nov njegovo življenjsko 
delo,« še povedala Petra 
Bole.
Zadovoljna je, ker so s češki-
mi kolegi skovali tudi tudi 
načrte za sodelovanje v pri-
hodnosti. Tako bo Čebelar-
ski muzej naslednje leto v 
Ivančicah gostoval z razstavo 
o kranjski čebeli in ostalih 
opraševalcih ter s svojo novo 
knjigo Svet opraševalcev, če-
ški čebelarji pa bodo stro-
kovni obisk vrnili leto za 
tem, ko bo Čebelarsko dru-
štvo Radovljica praznovalo 
140. obletnico nastanka.

Marjana Ahačič

Čebelarji iz Radovljice, skupaj s češkimi in slovaškimi čebelarji v Čebelarskem središču 
Rosice

Veronika Benedik je že kar 
nekaj časa v »sladkem« pos-
lu. Mi smo jo spoznali na 
Blejski tržnici ravno v času, 
ko je svetu zavladala pande-
mija. Hitro je ugotovila, da 
prihajajo težki časi, in če želi 
še naprej osrečevati ljubitelje 
njenih piškotov, tort in pit, 
bo treba nekaj narediti tudi v 
smeri razvoza. Pogumno se 
je lotila novega podviga. Od-
ločitev je bila pravilna.
Sedaj pa je prišel čas, da gre 
na svoje. V Lescah, nasproti 
železniške postaje, je odprla 
mini butično trgovino s sla-
dicami in sladoledom. Tudi 
tu ji bo pomagala Neža Ro-
gelj, ki smo jo sicer srečevali 
na tržnici ali pa za volanom 
razvoznega avtomobila. »V 
bistvu sem začela razmišljati 
v tej smeri zato, ker so ljudje 
velikokrat klicali, če se da do-
biti še kakšen kos torte, a če 
torto kreiraš po naročilu, po-
tem jo daš iz rok v enem 
kosu.« In ko je še ugotovila, 
da v Radovljici in okolici prav 

veliko ponudbe v tovrstni ob-
liki ni, se je odločila za pot 
samostojne podjetnice.
Sladice bodo dnevno sveže, 
naročila seveda sprejema še 
naprej. V nadaljevanju pa bo 
potem videla, po čem bo več 
povpraševanja, po čem 
manj. Potice in piškoti osta-
jajo, vendar potice bodo na 
voljo v času, ko je po njih 
večje povpraševanje, med-
tem ko pa je s piškoti tako, 
da bodo v ponudbi, če ji bo 
čas dopuščal. Se je pa odloči-

la, da svojim strankam po-
nudi tudi lasten sladoled; 
opazili pa smo, da sedaj pri 
njej lahko dobite tudi t. i. 
sladke uhančke. Dejansko 
govorimo o majhnih uha-
nih. Ideja je njena, iz lesa jih 
je oblikoval nekdo drug, 
sama pa jih je pobarvala. 
Predvsem se ji zdi to simpa-
tična nadgradnja kosa torte v 
lepi embalaži, če bo to roma-
lo na praznovanje ali samo 
kot rojstnodnevno darilce za 
kako dekle, na primer.

O odprtju njenega Sladkos-
neda izvemo še, da ji ni žal, 
da se je najprej odločila, da 
bo prodajala svoje sladice na 
tržnici, saj so tako ljudje 
spoznali njo in njeno delo. 
»Če ne bi imela tržnice in 
prevoza, verjetno ne bi pre-
živela. Ravno po tortah pa je 
bilo v tistih časih največ pov-
praševanja. In kot sem že 
omenila, po kosih, čeprav 
sem najprej mislila, da jih 
bom največ delala po naroči-
lu. Vse je bilo namreč zapr-
to. Potem pa se je izkazalo, 
da obstaja veliko zanimanje 
tudi za potice …« Pa se je z 
vnemo lotila še tega. Veroni-
ka Benedik je v tem poslu 
samoukinja, in ko so začeli 
ljudje na primer spraševati 
po indijančkih, se je lotila 
tudi teh. Čisto prvi so bili vi-
deti vrhunsko, se spominja, 
a okus ni bil pravi. Z vztraj-
nostjo ter ponavljanjem, te-
stiranjem, je njihovo pripra-
vo usvojila. »Sedaj so pa 
prav ' spimpani',« se še po-
šali šefica novega leškega 
sladkega butika.

Alenka Brun

Veronika Benedik iz Zgornje Lipnice se je odločila, da gre na svoje. V Lescah je odprla butično 
trgovinico s sladicami in sladoledom. Poimenovala jo je Sladkosned.

Novo za sladkosnede

Niso samo zgodovinske vezi tiste, ki Radovljico povezujejo s pobratenimi češkimi Ivančicami, 
rojstnim mestom Linhartovega mesta. Povezuje nas tudi čebelarstvo.

Čebelarji v Ivančicah

Veronika Benedik / Foto: Alenka Brun

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR

Strokovnjakinja 
peke kruha Polonca 
z nami deli svoje 
znanje, recepture 
in napotke, kako 
brez kvasa speči 
odličen domač 
kruh, narejen iz 
različnih vrst mok 
in z različnimi 
vzhajalnimi 
sredstvi – droži, 
soda, vinski 
kamen in pecilni 
prašek. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

27148 strani, mere: 20 x 24 cm

EUR

Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

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

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        

EUR

NOVO



Prireditve

15Deželne novice, petek, 30. septembra 2022

Od 20. septembra do 14. oktobra
Petek, 30. september

Buci-štruci jogica, ob 15.30, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knji-
žnica ATL

Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 16.30, jogijske 
vaje, ki jih otroci skozi pravljice izvajajo s Petro Arula, Knjižnica ATL

Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avse-
nik, Begunje*

Moonage Daydream, ob 19.00, glasbeno-biografski dokumentarni 
film, Linhartova dvorana*

Sobota, 1. oktober
Lego robotika, dopoldan, sestavljanje robotov, učenje programiranja, 
osvajanje tehničnih znanj, obvezne prijave, Knjižnica ATL

Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev, roko-
delskih izdelkov in starin, Eko kotiček, Linhartov trg, trg pred cerkvijo

Najboljši rojstni dan, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, po fil-
mu sledi ustvarjalna delavnica Linhartova dvorana Radovljica *

Zmajev jezdec, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova 
dvorana Radovljica *

Tam, kjer pojejo raki, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Nedelja, 2. oktober
Zgodbe Tovarne Elan, ob 11.00, 14.00 in 16.00, vodenje po razstavi, 
Alpski smučarski muzej

Zmajev jezdec, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova 
dvorana Radovljica *

Mala mama, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Moonage Daydream, ob 19.30, biografski, Linhartova dvorana Rado-
vljica *

Ponedeljek, 3. oktober
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku z 
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL

Torek, 4. oktober
Igre moje mladosti, ob 18.00, odprtje dopolnjene gostujoče razstave 
več muzejev, Kovaški muzej Kropa

Gruzija, na južni strani Kavkaza, ob 19.30, potopisno predavanje do-
mačina in popotnika Janeza Pretnarja, Knjižnica ATL

Sreda, 5. oktober
Buci-štruci jogica, ob 16.40, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knji-
žnica ATL

Večeri z razlogom – Visoke turnosmučarske poti v Alpah, ob 17.00, 
predavanje, gorski smučarski vodnik Klemen Gričar, prijave na mu-
zej@elan.si, Alpski smučarski muzej

Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 17.30, jogijske 
vaje, ki jih otroci skozi pravljice izvajajo s Petro Arula, Knjižnica ATL

Gospod Bachman in njegov razred, ob 19.00, dokumentarni film, Lin-
hartova dvorana Radovljica *

Četrtek, 6. oktober
Buča debeluča, ob 17.00, igrana animacijska predstava Gledališča 
Pravljičarna, Knjižnica ATL

Keramika Zlate Čop, ob 18.00, odprtje razstave, Galerija Šivčeva hiša

Ekološko vrtnarjenje, ob 18.00, delavnica ekološkega vrtnarjenja z 
Moniko Brinšek, obvezne prijave, Vrbnje 

Petek, 7. oktober
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avse-
nik, Begunje*

Jaz sem Zlatan, ob 20.00, športni biografski, Linhartova dvorana Ra-
dovljica * 

Sobota, 8. oktober
Lego robotika, dopoldan, sestavljanje robotov, učenje programiranja, 
usvajanje tehničnih znanj, obvezne prijave, Knjižnica ATL

Gajin svet 2, ob 16.00, mladinski film, Linhartova dvorana Radovljica *

Pot v raj, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica *

Triumf, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica *

Nedelja, 9. oktober 2022
Najboljši rojstni dan, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhar-
tova dvorana Radovljica *

Jaz sem Zlatan, ob 18.00, športni biografski, Linhartova dvorana Ra-
dovljica *

Pot v raj, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica *

Ponedeljek, 10. oktober
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku z 
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL

Trije milijoni minut, ob 19.30, gledališka predstava, za abonma in iz-
ven, MGL, Linhartova dvorana Radovljica *

Sreda, 12. oktober
Europa Donna Slovenija, ob 15.00, člani Skupine Bohinj bodo obisko-
valce ozaveščali o pomenu preventive, predstavili dejavnosti združe-
nja, delili promocijski material, pripravili zabavne nagradne naloge in 
vprašanja ter prikazali pravilen samopregled dojk na silikonskem mo-
delu, Knjižnica ATL

Buci-štruci jogica, ob 16.40, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knji-
žnica ATL

Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 17.30, jogijske 
vaje, ki jih otroci skozi pravljice izvajajo s Petro Arula, Knjižnica ATL  

Četrtek, 13. oktober
Pravljične rokodelnice – Jesenski ježek, ob 17.00, ustvarjalna delavni-
ca, Knjižnica ATL

Ne puščaj sledi, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Petek, 14. oktober
Repki, ob 17.00, rap koncert za otroke, za Abonma Čebelice in čmrlji 
in izven, Linhartova dvorana Radovljica *

Amstedam, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avse-
nik, Begunje*

   

Razstave

Vesolje zakladov, med 1. 9. in 31. 3, sedemkrat pridi v knjižnico in si 
izposodi vsaj eno knjigo. S tem vsakič dobiš žig, in ko prispeš do 
konca, te čaka sladko presenečenje, Knjižnica ATL

Zmenek na slepo s knjigo, med 8. 9. in 9. 10, ob nacionalnem mesecu 
skupnega branja, vas vabimo, da si malce začinite svoje bralno življe-
nje. Pojdite na slepi zmenek s knjigo, vse enote knjižnice ATL

Ta veseli knjižni svet, med 1. 10. in 29. 4, vstopite v Ta veseli knjižni 
svet in že trinajsto leto zapored s seznama odličnih literarnih del iz-
berite, preberite in ocenite najmanj sedem predlaganih del, Knjižnica 
ATL

Ta veseli knjižni svet, ves oktober, Knjižna razstava izbranih del 13. 
sezone bralne akcije za odrasle, Knjižnica ATL

Filmofrik, ves oktober, življenjske zgodbe filmskih ikon v besedi in na 
platnu, za filmofrike in knjigoljube tokrat življenja legendarnih igralcev 
in igralk v zasebnosti in pred kamero, Knjižnica ATL

Rožnato, ves oktober, razstava izdelkov Zvezde Malej, ki jih ustvarja v 
sklopu skupine Bohinj v »rožnatem« Europa Donna Slovenija, Knji-
žnica ATL

Govoreči mehurčki, ves oktober, razstava vključuje delo mladih 
ustvarjalcev, ki so s stripi želeli poudariti nekaj globalnih težav, pove-
zanih z UN Agendo 2030 in Cilji trajnostnega razvoja. Stripi so del 
projekta Erasmus+  Talking Bubbles, ki ga izvaja Humanitarno društvo 
ADRA Slovenija, Knjižnica Kropa

Igre moje mladosti, dopolnjena gostujoča razstava več muzejev, 
ogled je mogoč od torka do sobote med 10.00 in 16.00, Kovaški mu-
zej Kropa*

Keramika Zlate Čop, razstava bo na ogled od 6. 10. do 12. 11. 2022, od 
torka do sobote od 10.00 do 12.00 in 16.00 do 18.00, Galerija Šivčeva 
hiša

Spominska soba skladatelja Uroša Kreka (1922–2008). Spominska 
soba. Ogled je mogoč od torka do nedelje med 10.00 in 18.00, Rado-
vljiška graščina

Muzej pripoveduje – 70 let Kovaškega muzeja, od torka do sobote 
med 10.00 in 16.00, Kovaški muzej Kropa*

100 let, polnih vsega dobrega, do oktobra, razstava ob 100-letnici Go-
renjke, od torka do nedelje med 10.00 in 18.00, razstavni hodnik Ra-
dovljiške graščine 

Ekipa Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica se 
je tudi letos odlično izkazala 
na kulinaričnem tekmova-
nju Grillfest v čeških Ivanči-
cah. V z Radovljico pobrate-
no mesto so se tokrat, prvič 
po epidemiji, odpravili dija-

ki Patricija Oblak, Aljoša 
Aleksej Niccolini, Darko 
Boškan in Martin Šorli. 
Skupaj z mentorjema An-
drejo Lavrič in Davorjem 
Družincem so za tekmova-
nje pripravili krožnik, na 
katerem so bili mesna rula-
da z jurčki (rostbif, mleto 
svinjsko meso z jurčki), tr-
dinkina polenta, dušen ko-
romač s čebulo, pinjolami 
in rozinami, omaka iz goz-

dnih sadežev ter peteršilje-
vo olje. Slovenijo pa so 
predstavljali tudi z orehovo 
potico, posmoduljo – kvaše-
no pogačo z zelišči, čebulo 
in zaseko, sir s planine z 
medom ter domačim sad-
jevcem. Dijaki na tradicio-
nalnem Grillfestu sodeluje-
jo že skoraj deset let in se 

na tekmovanju, ki ga orga-
nizirajo v rojstnem mestu 
očeta Antona Tomaža Lin-
harta vedno odlično odreže-
jo. In če letos v konkurenci 
ekip iz Češke, Slovaške in 
Madžarske proti pričakova-
njem niso posegli po najviš-
jem mestu, se je tudi tokrat 
pred njihovo stojnico vila 
najdaljša vrsta navdušencev 
nad odlično pripravljenimi 
jedmi z žara.

Tudi letos so 
kuhali v Ivančicah
Marjana Ahačič

Letošnja ekipa Srednje gostinske in turistične šole 
Radovljica na septembrskem kulinaričnem tekmovanju 
Grillfest v čeških Ivančicah: dijaki Patricija Oblak, Aljoša 
Aleksej Niccolini, Darko Boškan in Martin Šorli z 
mentorjema Andrejo Lavrič in Davorjem Družincem
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Osrednja nit letošnjega Dne-
va medu v kulinariki so bili 
čebelji pridelki in lokalno 
pridelana hrana. V okviru 
strokovnega programa je po-
tekalo predavanje o uporabi 
čebeljih pridelkov v vsakda-
njem življenju, Nika Pengal 
je predstavila tudi knjigo 
Skrivnosti Gospodične Me-
dične. Lahko ste se seznanili 
s pomenom lokalno pridela-
ne hrane, Seme preteklosti 
je seme prihodnosti pa so 
svoj del naslovili na Razvoj-
ni agenciji Zgornje Gorenj-
ske. V popoldanskem delu je 
sledila delavnica, kjer so nje-
ni udeleženci spoznavali 
med v lokalni kulinariki.
Organizatorji festivala medu 
in Dneva medu v kulinariki 
so razglasili tudi rezultate 
Slovenskega ocenjevanja 
medu na Gorenjskem, na ka-
terem je bilo letos ocenjenih 
več kot 50 vzorcev. Natančne-
je 56, kot nam je zaupal Anže 
Perčič, predsednik Čebelar-
ske zveze Gorenjske. Tokrat 
so na podlagi zbranih točk 
pri ocenjevanju podelili tri 
zahvale, 12 bronastih pri-
znanj, 21 srebrnih, 20 zlatih. 
Prvake vrste smo dobili pri 
cvetličnem, gozdnem, lipo-
vem in kostanjevem medu, 
najuspešnejši med prvaki pa 
je dobil naziv šampiona. Tok-
rat je bil to kostanjev med če-
belarja Mihe Tekavčiča iz ob-
čine Videm - Dobrepolje.
Za uvod v podelitev je zaple-
sala tudi Otroška folklorna 

skupina Voše s podružnične 
osnovne šole Ovsiše, nekaj 
besed je v pozdravnem na-
govoru prisotnim namenil 
tudi domači župan Ciril Glo-
bočnik.
Na Dnevu medu v kulinariki 
niso pozabili na otroke, do-
godek pa so pospremili še s 
tržnico čebeljih pridelkov in 
izdelkov. Čebelarji pa so lah-
ko tako kot vsako leto pri-
nesli letošnji med, če niso 
vedeli, katere vrste je, in sta 
jo potem pomagala določiti 
prisotna terenska svetovalca 
Janez Markič in Tomaž Pin-
tar.
Precej pozornosti je pred 
stavbo izobraževalnega cen-
tra pritegnil lojtrnik KGZ 
Sava Lesce, na katerem so 

bila med drugim tudi vablji-
va jabolka. A ker je bilo vre-
me slabo, je obiskovalce 
vleklo v preddverje, kjer so 
se z veseljem zadržali pri 
dveh stojnicah: na stojnici 
Biotehniškega centra Naklo 
so lahko pokušali medenja-
ke, kruh z medom in orehi 
ter jogurt s cvetnim pra-
hom, medtem ko so dijaki 
Srednje gostinske in turi-
stične šole iz Radovljice 
pripravljali »šmorn« z me-
dom in sadnimi omakami. 
Zanimiva je bila zlasti tista 
s flambiranim grozdjem. 
Ponovno se je oglasila Cirila 
Šmid s svojimi dražgoškimi 
kruhki, pisana je bila razsta-
va panjskih končnic Alje 
Kump Ankerst, dogodek pa 
je povezovala Ana Pirih. 
Dva dni pred dogodkom je 
potekala še spremljevalna 

delavnica z Matejo Reš, tudi 
na temo medu v kulinariki. 
Sama pravi, da se z medom 
ukvarja, odkar se je kot naj-
stnica začela poglabljati v 
recepte. Resneje pa ga spoš-
tuje, odkar imajo doma če-
belnjak. Na tokratni delav-
nici se je odločila, da ga bo 
uporabila v njegovi izvorni 
obliki – bolj kot začimbo in 
seveda namesto sladkorja. 
Udeleženke so prejele kar 
lepo število receptov, precej 
namigov ter se marsikaj 
uporabnega tudi naučile. 
Reševa je na delavnici upo-
rabila kostanjev, lipov, ajdov 
ter gozdni med. To sicer ni 
bila njena prva delavnica, 
povezana z medom, je pa 
ugotovila, da udeležence po 
navadi najbolj zanimajo rav-
no recepti, in sicer bolj pre-
prosti.

Potem ko se je lekarna Lesce 
preselila na novo lokacijo v 
trgovskem središču, bodo 
prostore, kjer je delovala dot-
lej, to je v trgovskem centru 
nasproti železniške postaje v 
Lescah, namenili za skladi-
šče območne organizacije 
Rdečega križa. Občina Rado-
vljica jih je namreč vzela v 
najem, v prihodnje pa jih 
bodo, kot je povedal župan 
Ciril Globočnik, verjetno 
tudi odkupili.
Območno združenje Rdeče-
ga križa Radovljica ima cen-
tralno skladišče na Prešer-
novi ulici v Radovljici. V 
skladišču je stalna zaloga ob-
lek, posteljnine in v ločenem 
prostoru tudi hrane. Prosto-

voljke Rdečega križa v skla-
dišču letno prevzamejo in 
izdajo približno dvanajst ton 
oblačil in posteljnine ter de-
set ton hrane. Glede na pot-
rebe je premajhno, lokacija 
pa tudi ni najbolj primerna 
za dostavo večjih količin bla-
ga. Zato si že vrsto let priza-
devajo za pridobitev ustre-

znejš ih in nivojsko 
dostopnih prostorov.
Kot so pojasnili na radovlji-
ški občinski upravi, se je s 
selitvijo leške lekarne poka-
zala priložnost, da Občina 
Radovljica za skladišče Rde-
čega križa najame prostore 
stare lekarne; še v letošnjem 
letu bo razširila vhod tako, 
da bo ustrezal tej dejavnosti. 
V lekarni je ostala tudi pohi-
štvena oprema, ki so jo Go-
renjske lekarne podarile. 
Občina je najela poslovni 
prostor in skladišče s skup-
no površino 120 kvadratnih 
metrov ter garažo, po zago-
tovitvi sredstev v občinskem 
proračunu v prihodnjem 
letu pa načrtuje njihov od-
kup. Rdeči križ bo v Lescah 
skladiščil hrano iz rezerv 

Evropske unije, ki je prejme-
jo 34 ton na leto, radovljiško 
centralno skladišče pa bo na-
menjeno predvsem oblači-
lom, v njem pa bodo še nap-
rej delili tudi hrano za 
prejemnike pomoči z obmo-
čja Radovljice, so pojasnili 
na Območnem združenju 
Rdečega križa Radovljica.

Marjana Ahačič

Medena ponudba na stojnicah je bila pestra. / Foto: Alenka Brun

V nekdanji lekarni bo 
skladišče Rdečega križa

deželne novice

Alenka Brun

V Čebelarskem razvojno-izobraževalnem centru Gorenjske v Lescah so nedavno organizirali Festival 
medu in Dan medu v kulinariki. Kljub dežju je bila prireditev dobro obiskana.

Med v kulinariki

Dijaki Srednje gostinske in turistične šole iz Radovljice
so pripravljali praženec z medom in sadnimi omakami.
/ Foto: Alenka Brun

Otroška folklorna skupina Voše s podružnične OŠ Ovsiše z 
mentorico Vilmo Kravanja Gosnik / Foto: Alenka Brun

Mateja Reš / Foto: Alenka Brun

Janez Markič / Foto: Alenka Brun

Župan Ciril Globočnik je ključe prostorov, v katerih bodo 
uredili skladišče, že izročil predsednici območnega odbora 
RK Radovljica Anici Svetina. / Foto: Gorazd Kavčič


