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teden
mobilnosti

www.radovljica.si

Večno mlade
Avsenikove viže
Po dveh letih je bil v Begunjah
znova Festival Avsenik, na
katerem so muzikantje igrali in
peli najlepše viže bratov Slavka
in Vilka.

V ponedeljek se začenja
letošnji Evropski teden
mobilnosti, tokrat s
sloganom "Gremo peš".

stran 14

stran 2

deželne novice
Časopis občine Radovljica, letnik 23, 13. septembra 2019, številka 11

Odprli prizidek
zdravstvenega doma

Začelo se je novo
šolsko leto

Konec prejšnjega tedna so slovesno odprli novi prizidek k radovljiškemu zdravstvenemu domu.
Na skoraj tisoč kvadratnih metrih površin so urejene štiri nove ambulante, telovadnica za
nevrofizioterapijo, večnamenski prostor ter prostori za referenčne ambulante in psihologa.
Marjana Ahačič
Prejšnji četrtek so v Radovljici s priložnostno slovesnostjo odprli novi prizidek k
zdravstvenemu domu, v
katerem so na več kot 850
kvadratnih metrih novih
površin, razporejenih v tri

nadstropja, pridobili tri
ambulante družinske medicine, ambulanto pediatrije,
telovadnico za nevrofizioterapijo, večnamenski prostor
ter prostore za referenčne
ambulante in psihologe.
Stroške za 1,9 milijona evrov
vredno naložbo sta si, v

polovičnih deležih, razdelili
Občina Radovljica in Osnovno zdravstvo Gorenjske.
Župan Ciril Globočnik je na
slovesnosti poudaril, da
bodo z novimi prostori rešili
prostorsko stisko zdravstvenega doma in zagotovili
boljše pogoje za izvajanje

Prejšnji ponedeljek se je tudi v radovljiških
osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih začelo novo
šolsko leto. Število šolarjev ostaja približno
enako kot lani, za cel razred manj je prvošolcev,
za dva oddelka več pa otrok v vrtcih. S
septembrom se začenja tudi obsežna sanacija
osnovne šole v Lipnici.

zdravstvene dejavnosti v
občini. »To je velika pridobitev za občino,« je zadovoljen
župan, ki je vesel tudi, da se
v Radovljici ne soočamo s
takim pomanjkanjem zdravnikov kot ponekod drugod.
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Na križišču pred radovljiško osnovno šolo sta za varnost
(in veselje) otrok skrbela tudi psička Ula iz društva Tačke
pomagačke in njen vodnik Jure Vreček. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Konec prejšnjega tedna so slovesno odprli novi prizidek k zdravstvenemu domu. Na skoraj tisoč kvadratnih metrih
površin so štiri nove ambulante, telovadnica za nevrofizioterapijo, večnamenski prostor ter prostori referenčne ambulante
in psihologa. / Foto: Gorazd Kavčič
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Brezplačno vozijo
upokojence

Priložnost za druženje
domačinov

Triindvajseta točka
je sreča

Če pozabimo,
se bo ponovilo

V okviru projekta Prostofer
lahko upokojenci naročijo
brezplačen prevoz do zdravnika, po opravkih.

Langusovi dnevi v Kamni
Gorici so mozaik kulturnega
dogajanja.

Gal Mladenović, lani diamantni maturant, bo na
Škotskem študiral digitalne
medije.

Krajevna organizacija ZB
NOB je tudi letos pripravila
spominsko slovesnost v
Grajskem parku.
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Osnovne šole v radovljiški
občini v novem šolskem letu
obiskuje 1824 učencev, to so
trije več kot leto prej. Med
njimi je 175 prvošolcev, kar
je trideset manj kot preteklo
šolsko leto. Radovljiške vrtce
bo od 1. septembra v skupaj
sedmih enotah lahko obiskovalo največ 766 otrok, od
tega jih skoraj 200 prvič
vstopa v vrtec. Število oddelkov vrtca v šolskem letu
2019/2020 se glede na preteklo leto povečuje za dva,
skupaj jih je tako 44.
Zaradi potreb po vključitvi
najmlajših v vrtec je občina
že v začetku letošnjega leta
odprla dodatni oddelek, za
novo šolsko leto pa uredila
še drugi oddelek v sicer
nenamenski stavbi na

Gorenjski cesti 25 v Radovljici (enota Čebelica v neposredni bližini nekdanje knjižnice). Občina sicer za zagotovitev dodatnih prostorov
za potrebe predšolske vzgoje, nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v
radovljiških vrtcih v letu
2019 v proračunu namenja
95 tisoč evrov.
Tudi v osnovnih šolah so
med počitnicami izvajali
vzdrževalna dela. Za investicijsko vzdrževanje šol in
nakup opreme občina letos
namenja dobrih 280 tisoč
evrov, med drugim tudi za
prenovo sanitarij, garderob
za uporabnike telovadnice
ter ureditev prostora za
dodatne dejavnosti na Podružnični šoli Begunje.
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA POZIVA
Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo
v rubriki Razpisi in objave v petek, 13. 9. 2019, objavljen
Javni poziv delodajalcem v občini Radovljica
za sofinanciranje kadrovskih štipendij
za šolsko/študijsko leto 2019/2020
s prijavnimi obrazci.
Rok za oddajo vlog je 10. 10. 2019 oz. do porabe sredstev.

www.radovljica.si

Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št.: 04 537 23 38,
e-naslov: monika.sluga@radovljica.si
Občinska uprava Občine Radovljica

Tradicionalna obrt
Gorenjske
Marjana Ahačič
V prostorih BSC Kranj
tokrat posebno pozornost
posvečajo tradicionalni
obrti iz gorenjske regije.
Na ogled so izdelki domače
obrti, rezultat znanja in
izkušenj prednikov, lastne

ustvarjalnosti mojstra
rokodelca ter iznajdljivosti
in občutka za estetiko izdelovalca, ki so se ohranile
vse do danes. "Posebno
vrednost imajo zato, ker
kažejo lokalne značilnosti
in ohranjajo identiteto okolja, v katerem nastajajo,"
poudarjajo na Razvojni

agenciji Zgornje Gorenjske, ki je skupaj s partnerji
pripravila razstavo, na kateri so na ogled tudi izdelki
zlatarke Simona Bohinc, in
lectarske delavnice Jožeta
Andrejaša. Razstava, ki jo v
okviru SPOT projekta sofinancirata Republika Slove-

nija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v prostorih
Kovačnice na Župančičevi
ulici 22 v Kranju na ogled v
času uradnih ur, to je v
ponedeljek, torek in petek
od 9. do 15. ter v sredo od
9. do 17. ure, vse do prihodnje pomladi.
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Začenja se Evropski
teden mobilnosti
Prihodnji ponedeljek se začenja letošnji Evropski teden mobilnosti, ki tokrat s sloganom "gremo peš"
posebno pozornost namenja hoji kot najbolj dostopnemu, zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja.
Marjana Ahačič
Občina Radovljica bo v
Evropskem tednu mobilnosti od 16. do 22. septembra
sodelovala šestnajsto leto
zapored. Tudi letos bodo v
tem tednu še posebej spodbujali otroke, da se v šolo
odpravijo peš, organizirali
tradicionalni kolesarski izlet
in ekopraznik na šolskem
biodinamičnem vrtu ter
sprehod do čebelarskega
centra v Lescah. Brezplačnega mestnega avtobusa letos
ne bo, saj so, kot pojasnjujejo na občinski upravi, na
podlagi izkušenj iz preteklih
let od letošnje pomladi naprej nekaterim rednim avtobusnim linijam za Bled,
Podhom in Krnico dodali še
postajališče v TNC Lesce.

Osrednja prireditev bo
v četrtek
Osrednja prireditev bo v
četrtek, 19. septembra, ko
bodo organizatorji povezali
tradicionalni kolesarski izlet
in sprehod do čebelarskega
centra z ekopraznikom na
biodinamičnem učnem
vrtu, s ciljem poudariti
pomen prizadevanj za trajnostno mobilnost, spodbujanje telesne aktivnosti in
kakovostne prehrane, kar
vse prispeva k ohranjanju
zdravja, okolja in narave.
Izhodišče sprehoda do čebelarskega centra v Lescah in
16. kolesarskega izleta bo na
igrišču za OŠ A. T. Linharta
Radovljica, start bo ob 16.
uri. Na bližnjem biodinamičnem vrtu za šolo pa bo od 15.
do 18. ure tudi ekopraznik.

Sprehod in kolesarski
izlet
Zbor kolesarjev in udeležencev sprehoda bo ob 15.45.
Pohodniki se bodo sprehodili do Čebelarskega centra
Gorenjske v Lescah in si
ogledali Semenjalnico –
ekološko hranilnico semen.
Semenjalnica je projekt,
sofinanciran s sredstvi programa razvoja podeželja
CLLD. Cilj projekta je vzpostaviti pogoje za pridelavo
ekoloških semen – pritegniti dovolj lokalnih ekoloških
pridelovalcev, da bo mogoče
zagotoviti lokalnim razmeram prilagojena semena
vsem ekološkim pridelovalcem. Pohodniki se bodo
nato skupaj vrnili na prireditev na biodinamičnem
učnem vrtu.
Letošnji kolesarski izlet bo
vodil od osnovne šole proti
po gozdni učni poti, od tam
do Mošenj, preko Podvina
na Črnivec in skozi Noše do
Brezij, nato pa bo pot vodila

na Črnivec, se nadaljevala
preko Spodnjega in Zgornjega Otoka na Gorico, v
Vrbnje in nazaj na izhodiščno točko – ekopraznik za
osnovno šolo. Krožna trasa
je dolga 15 kilometrov in bo
speljana tudi po makadamskem cestišču, zato je primerna tudi za treking ali
gorska kolesa. Če bo deževalo, sprehoda in kolesarskega
izleta ne bo.

Ekopraznik ob zaključku
sezone
Na ekoprazniku bodo kratkemu kulturnemu programu, ki se bo začel ob 15. uri,
sledili predstavitev novosti
na vrtu, ogled vrta in druženje ob degustaciji jedi iz pridelkov vrta. Letos je bil na
vrtu velik poudarek namenjen medonosnim rastlinam,
saj so lani na njem postavili
novi učni čebelnjak. Študentka Biotehniškega centra

nu mobilnosti. V leški in
lipniški šoli bodo spet izvedli pešbus, to je pot v v šolo
po določenih poteh in urniku v organiziranih skupinah, ki jih spremljajo odrasli prostovoljci. Aktivna pot
v šolo peš ali s kolesom otrokom zagotavlja minimalno
mero dnevne telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva
na njihovo zdravje. V OŠ F.
S. Finžgarja Lesce so pešbus
izvedli že ob začetku in koncu lanskega šolskega leta,
akcija pa je naletela na odličen odziv otrok in staršev.
Ob pomoči prostovoljk bodo
s koordinatorko Nedo Golmajer pešbus prihodnji
teden ponovili, morda tudi
podaljšali.
V evropskem tednu mobilnosti bodo drugo leto zapored pešbus organizirali tudi
v OŠ Staneta Žagarja Lipnica za učence iz Kamne Gorice in na Podružnični šoli

Osrednja prireditev bo v četrtek, 19. septembra,
ko bodo organizatorji povezali tradicionalni
kolesarski izlet in sprehod do čebelarskega
centra z ekopraznikom na biodinamičnem
učnem vrtu. Izhodišče sprehoda in kolesarskega
izleta bo na igrišču za OŠ A. T. Linharta
Radovljica, start bo ob 16. uri. Na
biodinamičnem vrtu za šolo pa bo od 15. do 18.
ure tudi ekopraznik.
Naklo je v okviru diplomske
naloge obstoječi skalnjak
preuredila v medonosni spiralni vrt po načelih setvenega priročnika, ki se uporablja pri biodinamiki. Pri urejanju so ji pomagali učenci,
ki obiskujejo čebelarski krožek na osnovni šoli. Na vrtu
pa po novem domujeta tudi
dve mački, posvojeni iz
zavetišča za živali.
Na ekoprazniku bodo od 15.
do 18. ure na stojnicah svoje
pridelke in izdelke ponudili
ekološki in biodinamični
kmetje v sodelovanju z
Združenjem ekoloških kmetov Gorenjske. Pogostitev iz
zelenjave, ki je zrasla na biodinamičnem učnem vrtu,
pa bodo pripravili dijaki
Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Če bo
deževalo, bo ekopraznik v
avli osnovne šole.
Organizatorji občane tudi
tokrat vabijo, da z njimi delijo stare sorte stročnic za pridelavo semen, ki jih pridelujejo na vrtu.

Peš v šole in vrtce
Radovljiške osnovne in srednje šole ter vrtci se z različnimi dejavnostmi vsako leto
pridružijo Evropskemu ted-

Ovsiše za vse učence. Vsi
sodelujoči bodo v spodbudo
in zahvalo za sodelovanje
prejeli praktično darilo
Občine Radovljica.
OŠ Antona Janše Radovljica
bo za učence organizirala
več pohodov, vožnjo s skiroji, rolerji in kolesi po poligonu, iz odpadnih materialov
bodo izdelovali vozila, prihod v šolo na trajnostni
način bodo spodbujali tudi z
aktivnostjo "Gremo peš s
kokoško Rozi!".
Vrtec Radovljica bo Evropski
teden mobilnosti povezal s
projektoma Pasavček in
Mali sonček – z gibanjem do
zdravja, v sodelovanju s
Policijsko postajo Radovljica. Otroke in starše bodo
spodbujali k »peš prihajanju« v vrtec, otroke vozili na
sprehode in pohode, opazovali promet, signalizacijo,
jih učili pravilnega ravnanja
v prometu.

Gremo peš
Evropski teden mobilnosti je
pobuda, ki lokalne skupnosti
spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih
ukrepov. Prizadevanja za
človeku in okolju prijaznejše
načine mobilnosti vsako leto

povežejo na tisoče sodelujočih mest. S sloganom »Gremo peš« je letošnji Evropski
teden mobilnosti posvečen
hoji kot najdostopnejšemu,
najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja. Velika težava sodobne
družbe je namreč pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev zaradi pretirane rabe
osebnih avtomobilov, ugotavljajo strokovnjaki in opozarjajo, da je na krajših razdaljah prav hoja najučinkovitejša in časovno zelo konkurenčna. S hojo vplivamo na
svoje zdravje in manj škodujemo okolju.

Program in projekti
v občini Radovljica
Tudi občina Radovljica spodbuja hojo občanov s kakovostno in varno infrastrukturo ter promocijo hoje.
Pred novim šolskim letom
je bila tako v Lescah prometno preurejena šolska pot
med Alpsko cesto in vrtcem,
v Ljubnem pa urejena nova
pešpot "za Mohorjem".
Nova je tudi prometna ureditev na območju Osnovne
šole A. T. Linharta Radovljica. V Radovljici so bila z
namenom večje prometne
varnosti dodatno vzpostavljena območja omejene hitrosti na Langusovi, Kajuhovi, Jelovški, Kolodvorski,
Gubčevi ulici, na Gorenjski
cesti od Kranjske ceste do
Linhartovega trga, Partizanski in Gradiški poti, Cesti
svobode in Na Mlaki. Tovrstna prometna ureditev je bila
vzpostavljena tudi na javnih
poteh v naselju Posavec.

Celostna prometna
strategija
Občina bo tudi v preostanku
leta nadaljevala izvedbo
ukrepov v okviru Celostne
prometne strategije. V občini bo do konca leta postavljenih pet izposojevalnic
koles, in sicer na Brezjah, v
Begunjah, dve v Radovljici
in v Lescah. Postopoma –
najprej na Naravoslovni
učni poti Pusti grad – bodo
zamenjali usmerjevalne table na tematskih poteh, uveden bo enotni sistem označevanja. Pospešeno se pripravlja tudi 2,3 milijona evrov
vreden projekt Kolesarskih
povezav v občini, ki poleg
kolesarske infrastrukture
zajema tudi načrtovanje
obnove cest, komunalne
opreme in vodov ter cestne
razsvetljave na Železniški
ulici v Lescah in regionalni
cesti od rondoja z Gorenjsko
cesto do rondoja z Boštjanovo ulico v Lescah.
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Odprli prizidek
zdravstvenega doma
31. stran
Kljub vsemu tudi v Radovljici manjka zlasti zdravnikov
družinske medicine. Kot je
pojasnila direktorica zdravstvenega doma Maja Petrovič
Šteblaj, sta lani v drug zdravstveni dom odšli dve zdravnici, zato bi takoj zaposlili
dva zdravnika družinske
medicine in pediatra. Da bi
zagotovili delo v pogojih, ki
jih predlaga aneks k splošnemu dogovoru, pa bi potrebovali celo pet zdravnikov.
Težave bodo reševali s specializanti; trenutno imajo
zaposlene štiri, še enega pa

si delijo z zdravstvenim
domom v Tržiču.
Sicer pa je direktorica Maja
Petrovič Šteblaj poudarila,
da bo nova pridobitev pozitivno vplivala na zadovoljstvo vseh, zaposlenih in njihovih bolnikov. "Nove ordinacije družinskih zdravnikov, pediatrov, referenčnih
sester, prostori za specializante, psihologe, zdravstveno-vzgojni center in telovadnica bodo omogočili prijaznejši stik z bolnikom in zato
pogoje za bolj kakovostno
obravnavo. Prostori, v katerih bodo delali, so posledica
vztrajnosti, vizije in upanja.

To so tudi naše vrednote.
Vztrajnost vodi v uspeh in
strokovno rast. Vizija pripravlja pogoje za delo mladih
generacij. Upanje pa je vezano na širše okolje, na razmere v našem zdravstvu, za
katere upam, da se bodo čim
hitreje uredile."
Kot je še poudarila direktorica, so vrednote, za katere
živijo, vodilo za zaposlene v
zdravstvenem domu že vse
od njegove ustanovitve;
zdravstveni dom je deloval
na različnih lokacijah: najprej v graščini, nekdanji
upravni stavbi vrtca in nato
na zdajšnji lokaciji, kjer so

Trak na vhodu v novi prizidek so prerezali Jože Veternik, direktor Osnovnega zdravstva
Gorenjske, direktorica Zdravstvenega doma Radovljica Maja Petrovič Šteblaj in radovljiški
župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič

ga z leti dozidavali in povečevali. Sočasno so delovale
tudi obratne ambulante.
"Ves čas sta se delo in program prilagajala tudi okrnjenim prostorskim razmeram. Tako kot danes so tudi
v preteklosti ves čas reševali
kadrovske težave. Zdravniki
so odhajali, a so prihajali
novi. Za bolnike je bilo vedno dobro in strokovno poskrbljeno. Vizijo, ki smo jo
imeli pred leti, smo lahko
uresničili le kot ekipa s
sodelovanjem lokalne skupnosti. Občina Radovljica je
imela za naše potrebe in
želje posluh."

Z novim šolskim letom pa
se začenja tudi energetska
sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica, kjer bodo energetsko popolnoma sanirali
stavbo, zamenjali azbestno
strešno kritino, objekt izolirali z obnovo fasade in
zamenjavo stavbnega
pohištva, vgradili mehansko prezračevanje z rekuperacijo v sanirani telovadni-

ci, svetila zamenjali z energetsko varčnejšo razsvetljavo ter namestili termostatske ventile. V sklopu prenove so načrtovani tudi dograditev kotlovnice z zalogovnikom na lesno biomaso,
prenova velike telovadnice
ter ureditev okolice in parkirišča. Projekt, vreden 1,9
milijona evrov, je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi
Kohezijskega sklada ter
države.

Varno na cesti
Za varnost otrok na poti v
šolo so tudi v prvih dneh
letošnjega šolskega leta skrbeli policisti, občinski redarji, gasilci in drugi prostovoljci, ki so posebej pozorno
spremljali pot otrok na najbolj obremenjenih križiščih
in šolskih poteh. Transparenti in druge označbe, ki
voznike opozarjajo na začetek novega šolskega leta, so

Prvošolce na Podružnični šoli Begunje je na prvi šolski dan pozdravil župan Ciril
Globočnik, policist pa jim je predstavil varne šolske poti.

Ob tej priložnosti je župan
Ciril Globočnik zbranim
predstavil tudi novi projekt
Prostofer, ki ga v teh dneh
začenjajo v Radovljici. Projekt je namenjen predvsem
starejšim občanom, ki potrebujejo prevoz, pa si ga iz

različnih razlogov ne morejo zagotoviti sami. Projekt,
v katerega so vključeni
šoferji – prostovoljci, omogoča večjo mobilnost starejših in s tem tudi boljšo
dostopnost do zdravstvenih
storitev.

S širitvijo je zdravstveni dom med drugim pridobil tri ambulante družinske medicine in
ambulanto pediatrije. Novi prostori bodo olajšali delo zdravnikom in seveda izboljšalo
pogoje za bolnike. / Foto: Gorazd Kavčič

Začelo se je novo šolsko leto
31. stran

Na slovesnosti ob odprtju sta z imenitnim glasbenim
programom nastopili tudi zdravnici Polona Žuber (violina)
in Maruša Eler (flavta). Nastopil je tudi sin pediatrinje
Tatjane Šketa Nikolaj Makuc. / Foto: Gorazd Kavčič

bili ob cestah nameščeni že
pred koncem počitnic,
medobčinski inšpektorat pa
je na prvi šolski dan izvajal
meritve hitrosti na celotnem
območju občine Radovljica.
Od začetka šolskega leta je
že mogoče uporabljati prometno preurejeno šolsko
pot med Alpsko cesto in Vrtcem Lesce v Lescah ter novo
pešpot "za Mohorjem" v
Ljubnem. V Radovljici je
novost prometna ureditev

Osnovne šole v radovljiški občini v novem
šolskem letu obiskuje 1824 učencev, to je trije
več kot leto prej. Med njimi je 175 prvošolcev,
kar trideset manj kot preteklo šolsko leto.
Radovljiške vrtce bo od 1. septembra v skupaj
sedmih enotah lahko obiskovalo največ 766
otrok, od tega jih skoraj 200 prvič vstopa v vrtec.
na območju Osnovne šole
A. T. Linharta Radovljica.
V Radovljici so bila dodatno
vzpostavljena območja omejene hitrosti na Langusovi,
Kajuhovi, Jelovški, Kolodvorski, Gubčevi ulici, na Gorenj-

ski cesti od Kranjske ceste do
Linhartovega trga, Partizanski in Gradiški poti, Cesti
svobode in Na Mlaki. Tovrstna prometna ureditev je bila
vzpostavljena tudi na javnih
poteh v naselju Posavec.

Ureditev dodatne učilnice v Podružnični šoli Begunje v teh dneh zaključujejo, celovita
obnova šole v Lipnici, ki bo trajala vse leto, pa se pravkar začenja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občinske novice, mnenja
Ob koncu
letošnje
turistične
sezone
Poletje se poslavlja, številni
turisti odhajajo, končuje se
poletna turistična sezona.
Turistični delavci delajo obračune, novinarji dnevnih časopisov pa so se v zadnjih avgustovskih dneh razpisali o turističnih presežkih v raznih
krajih v Sloveniji. Radovljice
nisem zasledil, kljub temu da
na turističnem zemljevidu
Slovenije ni tako nepomembna. Turistično dogajanje v
naši občini pa je bilo tudi to
poletje bogato.
Omejil se bom samo na Linhartov trg in le na nekaj
dogodkov, ki so najbolj zaznamovali turistično dogajanje v
naši občini v letošnjem poletju.
Na trgu, ki je že sam po sebi
muzej petstoletne zgodovine
arhitekture, so bili lepo obiskani vsi štirje muzeji in vseh pet
galerij. Tudi ponudba glasbenih dogodkov je bila bogata in
obisk izjemen.
Marija Kolar in Domen Marinič sta tudi to poletje v okviru
Festivala Radovljica pripravila glasbene večere, na katere
sta privabila kar 2500 poslušalcev. Na koncertih so nastopali vrhunski svetovno znani
umetniki, pevci in instrumentalisti, kar petdeset jih je bilo,
iz sedemnajstih držav so prišli, med njimi tudi odlični slovenski izvajalci. Od baročne
glasbe do bizantinskega korala romunske pravoslavne cerkve, odmevov Benetk ..., vsak
večer je bil nekaj posebnega.
Srečal sem štiričlansko nem-

ško družino, ki je »zašla« na
enega od koncertov, potem pa
svoje bivanje v Radovljici
podaljšala kar za štiri dni.
Čedalje bolj pa se uveljavljajo
glasbeni seminarji, ki jih v
okviru društva Casa Kamna
organizirata Cecilija Prenz
Kopušar in Dušan Kopušar. V
letošnjem poletju sta organizirala osem večernih koncertov
in osem glasbenih matinej.
Vrhunski glasbeni pedagogi so
bili iz Rusije, Italije, Avstrije,
Armenije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Udeleženci teh
seminarjev pa kar iz petnajstih držav od Kanade, Bolivije
do Japonske. Od 30. oktobra
do 3. novembra pa prirejata
mednarodno tekmovanje pianistov.
Izjemna pridobitev za Linhartov trg je Lekarniški in alkimistični muzej, ki ga je mag.
Milan Plešec odprl pred nekaj
meseci in za katerega je neki
obiskovalec predlagal, naj se
zaradi izjemne kvalitete zaščiti pri Unescu. V Černetovi hiši
je Urban Magušar odprl keramično delavnico. Vse to in še
marsikaj drugega se je letos
dogajalo na Linhartovem
trgu, opisal pa sem le dogodke,
ki se mi zdijo za naš turizem
najpomembnejši. Strinjam se
z direktorico Turizma Natašo
Mikelj, ki pravi, da ni pomembno samo koliko turistov nas
obišče, ampak koliko jih zadržimo več dni in tudi koliko v
času izven glavne turistične
sezone. To pa pomeni, da potrebujemo še boljšo turistično
infrastrukturo; še več kulturnih in športnih dogodkov, še
več dobro označenih pohodnih
in kolesarskih poti, zimski
bazen ...
Avgust Mencinger
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Prostoferji brezplačno
vozijo upokojence
V radovljiški občini že deluje projekt Prostofer, v okviru katerega lahko socialno šibkejši upokojenci, ki
nimajo prevoza, naročijo brezplačen prevoz do zdravnika, po opravkih ... Prevoze opravljajo srčni
prostovoljni šoferji, zvečine mlajši upokojenci.

Prostovoljni šoferji z županom Cirilom Globočnikom: odziv prostovoljcev v Radovljici je bil rekorden, take pripravljenosti
pomagati starejšim soobčanom doslej ni bilo v nobeni drugi občini. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel
V radovljiški občini je zaživel projekt Prostofer, ki je
namenjen socialno šibkejšim upokojencem, ki nimajo avta in težko pridejo do
avtobusa niti nimajo svojcev, ki bi jih lahko kam
odpeljali. V sklopu projekta
lahko pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080
10 10 in naročijo prevoz,
prostovoljni vozniki pa jih
brezplačno odpeljejo po

Projekt ima še eno
dodano vrednost:
starejše osebe, ki
potrebujejo prevoz, so
običajno tudi
osamljene, zato se na
ta način povečuje tudi
njihova socialna
vključenost.

opravkih, k zdravniku ... V
projektu sodelujeta zavod
Zlata mreža in Občina
Radovljica, ki je tudi zagotovila avto, električno vozilo
Renault Zoe.
Kot je dejal Miha Bogataj,
direktor zavoda Zlata mreža, gre za edinstvene prevoze od vrat do vrat, ki jih
opravljajo prostovoljni
šoferji. Beseda prostofer je
tako skovanka besed prostovoljec in šofer. V Radovljici
so bili prijetno presenečeni
nad odzivom prostovoljcev,
saj se jih je odzvalo kar dvanajst, kar je največ doslej. V
nobeni od 22 slovenskih
občin, v katerih Prostofer že
deluje, namreč ni bilo toliko
ljudi pripravljenih pomagati
starejšim soobčanom na ta
način.
Župan Občine Radovljica
Ciril Globočnik se je zahvalil prostovoljcem za njihov
odziv in pripravljenost
pomagati. Kot je dejal, je v

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno
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Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo
»gratis vpis v homologacijo«.
Kupon velja do 30.11. 2019.

Ena od prostovoljnih šoferk Sonja Svetelj: "Živim čisto
blizu, na ta način pa želim pomagati. Za to sem se odločila
na osnovi svoje lanske izkušnje, ko sem si zvila nogo in bi
morala iti na Jesenice odstranit mavec, pa nisem našla
nikogar, da bi me peljal. Takrat sem si rekla: Če bom lahko,
bom sama na ta način pomagala drugim ..."

občini veliko starejših ljudi,
ki nimajo prevoza, zlasti iz
bolj oddaljenih krajev občine, in občasno potrebujejo
prevoz v bolnišnico na Jesenice, Kranj, morda tudi
samo do radovljiškega
zdravstvenega doma ali
trgovine. Odločili so se za
električno vozilo, s čimer
bodo prispevali k varovanju
okolja, poleg tega bodo na ta
način stroški nižji, saj ne bo
treba polniti goriva. Vozilo
so najeli, mesečni najem
stane 465 evrov, je povedal
župan.

in ni mi težko. Mislim, da je
treba pomagati soljudem, če
le lahko," je povedal in
dodal, da ima vozniški izpit
že 52 let.
Iz sosednje tržiške občine
pa je prišla prostovoljna
šoferka Sabina Šparovec.
"Sem upokojenka in imam
kar nekaj prostega časa. V
tržiški občini projekt še ne
deluje, zato sem prišla v
Radovljico," je povedala.
V projekt je za zdaj vključenih 22 slovenskih občin,
radovljiška je druga zgornjegorenjska, v kateri je zaživel.

Nekaj dejstev o Prostoferju:
 	Prevozi so namenjeni občanom občine Radovljica,
in sicer socialno šibkejšim upokojencem, ki
nimajo lastnega prevoza ali svojcev.
 	Prevozi so za uporabnike brezplačni, potekajo
od ponedeljka do petka, predvidoma med 8.
in 16. uro.
 	Prevoz je treba naročiti vsaj tri dni vnaprej na
brezplačno telefonsko številko 080 10 10.
 	Prostovoljni šoferji uporabnike odpeljejo po
opravkih, do javnih ustanov, zdravstvenega doma,
bolnišnice, na pokopališče, v trgovino, in nazaj
domov.
Med prostovoljci je tudi
Sonja Svetelj iz Radovljice.
Kot je povedala, se je za to
odločila zaradi svoje lastne
izkušnje, ko si je lani zvila
nogo in bi morala iti na
Jesenice odstranit mavec, pa
ni našla nikogar, da bi jo
peljal. "Takrat sem si rekla:
Če bom lahko, bom sama na
ta način pomagala drugim."
Prostovoljni šofer je postal
tudi Tomaž Vidmar. "Sem v
pokoju in imam čas. Stanujem blizu centra Radovljice

Prva je bila občina Kranjska
Gora, naslednje leto naj bi
se v projekt vključila tudi
Občina Bled.
Ob tem pa je direktor Zlate
mreže Miha Bogataj poudaril, da pri Prostoferju vendarle ne gre za taksi prevoze, namenjen je socialno
šibkejšim upokojencem.
Prav tako ne želijo, da bi
zdaj upokojenci, ki sicer še
vozijo, svoje avtomobile pospravili v garaže in klicali
brezplačne prevoze ...
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Krajevne novice

Priložnost za
druženje domačinov

Dan medu
v kulinariki

Langusovi dnevi, ki so se začeli že konec avgusta in se bodo zaključili z jutrišnjim koncertom MePZ
Lipnica ter podelitvijo krajevnih priznanj, so tudi letos ponudili mozaik kulturnega dogajanja.

Marjana Ahačič

Kaja Beton
Kulturno dogajanje se je
odvijalo v Muzejski hiši
Mežnarija, kjer so se spomnili misijonarja Marka Antona Kappusa. Letos bo namreč izšla knjiga s prevodi
njegovih pisem, domačini
pa so jih lahko prebirali že
pred izidom knjige. V Mežnarji so predstavili tudi knjigo Z biciklom čez reko. Gre
za avtobiografsko izpoved
Ane Cecilie Prenz Kopušar,
ki zadnja leta večino časa
preživi v Kamni Gorici, vpeta pa je tudi v kulturno dogajanje v Radovljici. Knjiga, ki
jo je napisala v španščini, je
bila letos prevedena v slovenski jezik.
V Domu krajanov so odprli
razstavo 19. slikarske kolonije. Kar 29 slikarjev je
konec avgusta motive in
navdih iskalo v uličicah
Kamne Gorice. Zajeli so
njeno slikovitost ter pristnost in dodali vsak svojo stil.
Razstavo dopolnjujejo dela
devetih mladih ustvarjalcev
iz vasi in okolice, ki so
ustvarjali na dvodnevni likovni koloniji. Še eno kulturno
prireditev so posvetili pisateljici Poloni Škrinjar iz sosednje vasi ter njenemu večnemu navdihu, Pustemu
gradu. Pisateljico in njeno

Letos so kot novost pripravili še orientacijski potep po vasi.
ustvarjalnost je ob razstavi
del Knjižnice Radovljica
predstavila Alenka Bole Vrabec, Linhartov oder pa je
odigral kratko igro Kje je
moj sin.
Otroci so prišli na svoj račun
v soboto dopoldan. Ustvarjalne delavnice so bile tokrat
pravo medgeneracijsko druženje. Tudi letos so se pova-

bilu k pripravi delavnic odzvali Vrtec Kamna Gorica,
OŠ Lipnica, varstvo otrok
Male Nogice in domačini.
Najmlajši, ki sta pripravili in
vodili povsem svojo delavnico, sta bili osnovnošolki
Zala Zupan in Eva Pogačnik, otroci pa so zelo radi
ustvarjali tudi ročna dela, ki
so jih pripravile članice

Društva upokojencev. Letos
so kot novost pripravili še
orientacijski potep po vasi,
kot vsako leto pa so obiskovalci lahko ustvarjali tudi z
glino. Kljub nekoliko slabšemu vremenu je bilo dopoldne nadvse pestro, saj so bili
otroci zelo ustvarjalni in so z
navdušenjem poskušali
prav vse, kar je bilo na voljo.
Opoldne je Kamno Gorico
obiskal poseben avtobus iz
Trsta, na katerem so se pripeljali člani ansambla Le
Bistrot Illegal, plesni učitelji
ter plesalci svinga. Po ogledu vasi so obiskali še Radovljico, popoldan pa so se skupaj z domačini zbrali na
športnem igrišču. Tam so
najprej organizirali enourni
tečaj svinga za domačine ter
tudi goste iz Trsta, nadaljevali pa so s plesom ob odlični glasbi ansambla Le Bistrot Illegal. Čeprav precej
nenavadna glasba za vaško
druženje, pa je bil dogodek
odlično obiskan, domačini
pa zadovoljni z živahno glasbo in druženjem.
Zaradi dežja je sicer odpadel
Langusov tek ter nedeljski
pohod, a kljub temu so Langusovi dnevi tudi tokrat
povezali domačine v ustvarjanju, sproščenem druženju
ter skupnih pripravah na
dogodek.

Spet so pripravili vaške igre
V okviru krajevnega praznika so zadnjo soboto v avgustu v Ljubnem pripravili že devete Vaške igre.
Marjana Ahačič
Prireditve se je udeležilo
rekordnih dvanajst ekip,
vroč sobotni dan pa je poskrbel za pestro dogajanje,
zanimive igre in prijetno
druženje vaščanov Ljubnega. Organizatorji iz leta v
leto predano pripravljajo
igre za staro in mlado, tako

da se zdaj že lahko pohvalijo
s tradicionalno dobrim medgeneracijskim sodelovanjem in druženjem.
Organizacijski odbor z Gregom Praprotnikom, Primožem Jancem in Matejem
Pagonom na čelu je pripravil sedem simpatičnih iger,
kjer so morali tekmovalci
pokazati svoje veščine, spre-

Ker je bilo vreme v nasprotju z lani letos sončno, so igre
lahko organizirali pred domom Športnega društva Ljubno.

tnosti in sposobnosti. Ker je
bilo vreme lepo, sončno, so
igre lahko potekale pred prenovljenim domom Športnega društva Ljubno, tako da
se jih je ogledalo veliko število domačinov.
Letos je prvo mesto zasedla
ekipa Napihnjeni ventilčki,
drugo mesto je pripadlo ekipi
Lubn Power, tretje mesto pa

ekipi Sosedje. "Vse pohvale
gredo vsem skupinam za
sodelovanje, pošteno igro in
odlično družbo, gledalcem pa
za glasno spodbujanje in
navijanje," je bil ob koncu
zadovoljen Matej Pagon, ki je
vse domačine že povabil na
jubilejne, 10. Vaške igre, ki
jih bodo prihodnje leto zagotovo organizirali v Ljubnem.

Med ekipami je bila na povabilo organizatorjev letos tudi
ekipa, ki so jo sestavili člani Liste Cirila Globočnika.

V Čebelarskem centru Gorenjske bodo prihodnjo
soboto organizirali prireditev Dan medu v
kulinariki – Festival medu.

Program prireditve se bo v
soboto, 21. septembra, v
čebelarskem centru v Lescah začel že ob 10. uri dopoldan, ko bo dr. Sabina Šegula
predstavila medovite rastline, ki so hrana za čebele in
ljudi in ki sodijo v vsak vrt in
vsako kuhinjo. Uro za tem,
ob 11. uri, pa bo Mateja Reš
v predavanju nanizala nekaj
uporabnih nasvetov za pripravo medenih jedi.
Opoldne bo na programu
degustacija zelenjavne enolončnice z medom in "šmor-

Čebelarskega centra Špela
Kalan Razinger.
Seveda bo pred čebelarskim
muzejem ves dan tržnica z
bogato ponudbo čebeljih pridelkov in izdelkov ter dobrot
z lokalnih kmetij, za otroke
pripravljajo ustvarjalne delavnice in družabne igre, na
voljo bodo medene pijače in
degustacije različnih vrst
medu, organizirani pa bodo
tudi ogledi čebelarskega centra. Letošnja novost bo delavnica izdelovanja jesenskih
šopkov z dr. Sabino Šegula
ter ogled sveta čebel skozi
virtualna očala.

Program prireditve se bo v čebelarskem centru v
Lescah začel že ob 10. uri dopoldan, ko bo dr.
Sabina Šegula predstavila medovite rastline, uro
za tem pa bo Mateja Reš v predavanju nanizala
nekaj nasvetov za pripravo medenih jedi.
na" z medenim prelivom, ob
15. uri popoldan pa bo profesorica Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica
Marija Arh Ivanšek vodila
delavnico priprave medenega menija z degustacijo.
"Na delavnici in degustaciji
medenega menija bodo udeleženci sodelovali pri pripravi različnih jedi, med njimi
tudi slovenskih narodnih
jedi, pripravljenih na sodoben način z različnimi vrstami medu: file bohinjske zlatovščice (postrvi) v ajdovi
moki, ajdova kaša z gobami
in zelenjavo, krompir v oblicah z zeliščnim maslom in
mohantom, palačinke, strjenka, pena s cvetnim prahom …" je povedala vodja

Kot poudarja Špela Razinger Kalan, organizatorji še
posebej vabijo čebelarje, da
se dogodka udeležijo in prinesejo letošnji med. Terenska svetovalca Janez Markič
ter Tomaž Pintar jim bosta
pomagala določiti vrsto
medu, svetovala pri vključevanju v sheme kakovosti …
Seveda bodo pripravili tudi
ocenjevanje medu. Razglasitev rezultatov bo ob pol petih popoldan.
Prireditev soorganizirajo
Čebelarska zveza Slovenije,
Javna svetovalna služba v
čebelarstvu, Čebelarski razvojno izobraževalni center
Gorenjske, Čebelarska zveza Gorenjske in Čebelarsko
društvo Radovljica.
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Mladi
Podjetniški krožki
Marjana Ahačič
Podjetnosti se lahko naučimo že v osnovni šoli, so prepričani v razvojni agenciji,
ki ob podpori zgornjegorenjskih občin v osnovnih
šolah organizira podjetniške
krožke za učence. Učenci
OŠ A. T. Linharta so se tudi
v lanskem šolskem letu seznanjali s podjetništvom. "Na
Razvojni agenciji Zgornje
Gorenjske in Občini Radovljica se zavedamo, da bodo
prav podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost v prihodnosti ključnega pomena. V
okviru Podjetniških krožkov
so učenci spoznali pojem
podjetništva, se lotili skupinskega reševanja problemov, uporabljali so različne
tehnike ustvarjanja idej, se
seznanili s temeljnimi elementi poslovnega modela,
obiskali okoliške podjetnike,
izvedli poslovno idejo in
napisali mini poslovni
načrt," je povedala koordinatorica projekta Hermina
Biščević.
Učenci iz Radovljice so svoje podjetje, ki se ukvarja z
organizacijo dogodkov, poimenovali Nori najstniki, d.

o. o. Njihov cilj je bil, da
sošolcem omogočijo prijetno druženje ob ogledu kino
predstave. Ker so od radovljiških podjetij oziroma
sponzorjev dobili veliko
nagrad, so organizirali tudi
srečelov. Poslovni izid, ki so
ga načrtovali v mini poslovnem načrtu, je bil pozitiven,
tako da so bili učenci in
mentorica krožka Tina
Doberlet z zaslužkom zelo
zadovoljni.
Krožke, ki jih agencija sicer
koordinira na osmih zgornjegorenjskih šolah, so zaključili s podjetniškim izletom. "Obiskali smo podjetje
Ocean tec, d. o. o., in si ogledali proizvodnjo jadrnic in
čolnov ter kamp Perun Lipce. Še posebej se zahvaljujemo Tomažu Mesariču in
Branetu Pircu za sprejem in
predstavitev podjetij. Podjetniške krožke bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu,
saj z delom na tem področju
pomagamo pri dvigovanju
samozavesti otrok, dosegamo visoko motiviranost
otrok in ne nazadnje otrokom pomagamo tudi pri
odločitvi o poklicni izbiri,"
je še poudarila Biščevićeva.

Uroš Štefelin kuhal z medom
Na Medenem dnevu v Žirovnici, ki je potekal zadnjo avgustovsko soboto, so kuharski šefi prikazovali, kako je mogoče
uporabiti med v vrhunski kulinariki. Med njimi je bil tudi
Uroš Štefelin iz Vile Podvin, ki je pripravil jed z imenom
medeni rozbif, v kateri je združil marinirani rostbif, med in
jagode, trdinko z medom in lešniki, čebulno marmelado in
hrenovo majonezo. Štefelin je imel ob sebi dve mladi pomočnici, hčerki Ajdo in Emo. Kot je povedal, ju v zadnjem času
večkrat vzame na takšne dogodke, da nabirata izkušnje, v
kuhinji pa sta obe najstnici že zelo spretni.

Uroš Štefelin iz Vile Podvin je ob pomoči hčera Ajde in
Eme pripravil jed medeni rozbif. / Foto: Urša Peternel

Triindvajseta točka
je sreča
Gal Mladenović, nekdanji dijak Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, ki je pri
lanskoletnem spomladanskem roku poklicne mature zbral vse možne točke in si tako prislužil naziv
diamantni maturant, se je avgusta odpravil na Škotsko, kjer bo študiral digitalne medije.
Maša Likosar
Gal Mladenović je eno leto
po opravljeni poklicni maturi na Ekonomski gimnaziji
in srednji šoli Radovljica,
kjer je obiskoval program
medijski tehnik, pavziral in
z delom v strežbi služil
denar za študij digitalnih
medijev na Škotskem na
univerzi v Stirlingu (University of Stirling). Kot nam je
pred odhodom pojasnil, je
bil odločilni razlog za vpis
na omenjeno univerzo brezplačna šolnina in mnogo
višji ter kvalitetnejši nivo
šolstva v primerjavi s slovenskim. Kar je bilo Galu pri
vpisu na škotsko univerzo
najbolj zanimivo, je dejstvo,
da je vpis potekal zelo enostavno, kljub temu da je opravil, za slovenske razmere 'le'
poklicno maturo. "V tujini
je resda najbolj priznana
mednarodna matura, a vseeno nisem imel nikakršnih
težav, ker sem poklicni
maturant. Pravzaprav ob
vpisu ni bilo treba predložiti
uradnega dokumenta o izobrazbi, temveč sem moral
samo napisati, kakšno izobrazbo in rezultate sem dosegel. Pri nas bi bil vpis na
tako kvalitetno fakulteto s
poklicno maturo praktično
nemogoč," je pojasnil Gal,
ki je maturo opravil z najvišjim odličjem – dosegel je
magično število točk, vseh
23. "Na maturi dvaindvajset
točk lahko dosežeš z učenjem, triindvajseta točka pa je
bolj sreča kot znanje," meni
diamantni maturant, ki se z
nazivom ne ponaša. "To so
le številke, življenje se mi
zaradi naziva diamantni
maturant ni nič spremenilo.
Še vedno si moram sam tlakovati pot v življenju. Je pa
morda res, da se mi je odpr-

Diamantni maturant Gal Mladenović, doma iz Podnarta, je
avgusta začel študij na univerzi v Stirlingu. / Foto: Tina Dokl

"To so le številke, življenje se mi zaradi naziva
diamantni maturant ni nič spremenilo. Še
vedno si moram sam tlakovati pot v življenju.
Je pa morda res, da se mi je odprlo več vrat in
s tem ponudilo več poti."
lo več vrat in s tem ponudilo
več poti."
Da postaneš najboljši med
najboljšimi – diamantni
maturant –, je po Galovem
nasvetu treba aktivno pridobivanje znanja začeti v
prvem letniku. "Kljub temu
da se sliši klišejsko, res veliko odtehta, da pri pouku že
od prve ure dalje poslušaš, si
pišeš zapiske, saj je znano,
da se večina učencev raje uči
iz lastnih zapiskov kot iz
učbenikov, ter da se učiš
sproti. Sam sem si pred
maturo naredil plan in se en
mesec in pol pred preizkusi
znanja usedel dol, kot temu

pravimo, in se sistematično
učil," pojasnjuje Gal in
nadaljuje: "Nedvomno pa si
je med učenjem treba prevedriti glavo. Meni je najbolj
koristilo plavanje v bazenu,
na ta način sem se sprostil
in se pripravil na nov cikel
učenja." Gal pojasnjuje, da
ga je do vseh točk na maturi
poleg poslušnosti in močne
volje po znanju pripeljala
tudi organiziranost in odlična sposobnost razporejanja
časa – lastnosti, ki ju je po
njegovem mnenju pridobil
zaradi ukvarjanja s športom
– od četrtega leta pa do četrtega letnika srednje šole je

treniral plavanje. Kot je zaupal, vidnejših uspehov v plavanju ni zabeležil, najboljša
uvrstitev je bilo tretje mesto
na državnem prvenstvu.
"Plaval sem zase, in ne za
rezultate," je dejal sogovornik, ki je po koncu profesionalne plavalne kariere otroke začel učiti plavanje. "Rad
delam z otroki in nedvomno
drži, da če jih naučiš plavanja, jih naučiš pomembne
veščine za življenje," je dejal.
Ko se sedaj študent Gal Mladenović ozre nazaj na obdobje srednje šole, pravi, da
lahko z gotovostjo trdi, da
mu je ta dala veliko – ne le
znanja, temveč tudi vrednot,
nepozabnih spominov in
prijateljev. "Za večno mi
bosta ostala v spominu
maturantski ples in maturantska parada, ko sem imel
čast biti glavni govornik in
zastopati celo generacijo. V
ponos in veselje mi je, da so
mi sošolci zaupali to
pomembno vlogo," s kančkom nostalgije pove Gal in
doda: "Štiriletno obdobje
srednjega šolanja me je osebnostno zelo spremenilo in
prepričan sem, da mi bodo
leta študija prinesla še večje
spremembe in mi dala tisto
znanje, ki me bo pripeljalo
do želenega poklica." Gala
Mladenovića je resda zaneslo v tujino, a Slovenija bo
vedno dežela, kamor se bo
najraje vračal. "Mnogo bolj
ceniš dom in domače, ko si
daleč stran. V Sloveniji sem
se vedno zelo dobro počutil,
zato bi si želel v prihodnosti
poklicno kariero ustvariti
doma. A če se bo v tujini
ponudila priložnost za boljšo službo, je ne bom zavrnil.
So pa za zdaj še vse poti
odprte in le čas bo pokazal,
kam me bo zaneslo," je sklenil diamantni maturant.

Posebno priznanje občine
tudi za najboljše dijake
Marjana Ahačič
Na letošnji slovesnosti ob
občinskem prazniku je
župan Ciril Globočnik
podelil tudi posebno priznanje in denarno nagrado
za nadaljnje izobraževanje
zlatim maturantom in dijakom, ki so bili odlični v
vseh štirih letnikih srednje
šole. To so bili: Katarina
Erman iz Hraš, odličnjakinja Biotehniškega centra

Naklo; Klara Gačnik s Spodnje Lipnice, zlata maturantka Gimnazije Kranj;
Ana Mestinšek Mubi iz
Otoč, odličnjakinja Biotehniškega centra Naklo; Blaž
Primšar iz Nove vasi pri
Lescah, odličnjak Srednje
tehniške šole Šolskega centra Kranj; Ana Rejc iz Lesc,
odličnjakinja Gimnazije
Kranj; Aleš Šlibar z Zgoše,
odličnjak in zlati maturant
Srednje tehniške šole Šol-

skega centra Kranj; Tin
Šter iz Radovljice, odličnjak Gimnazije Bežigrad;
Matic Vrečko z Zgoše,
odličnjak Srednje tehniške
šole Šolskega centra Kranj;
Rok Filipovič z Brezovice,
zlati maturant Gimnazije
Kranj, Katja Kranjec iz
Lesc, odličnjakinja in zlata
maturantka Gimnazije
Kranj in Katja Peternelj iz
Rovt, odličnjakinja Gimnazije Želimlje.

Nagrajeni dijaki: Tin Šter, Blaž Primšar, Aleš Šlibar, Matic Vrečko, Ana Rejc, Katarina Erman,
Klara Gačnik in Ana Mestinšek Mubi z županom Cirilom Globočnikom. Rok Filipovič, Katja
Kranjec in Katja Peternelj se slovesnosti niso mogli udeležiti. / Foto: Gorazd Kavčič
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Če pozabimo, se bo ponovilo
Krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Radovljica je tudi letos pripravila slovesnost, posvečeno spominu na
partizane, ki so z narodnim herojem Jožetom Gregorčičem septembra 1942 padli na Lipniški planini ter ob različnem času drugod po Jelovici.

Javna razgrnitev bo potekala od 20. septembra 2019 do vključno 21.
oktobra 2019.

Številka: 3505-0009/2019
Datum: 5.9.2019

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

6.

Župan Občine Radovljica bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča
do pripomb in predlogov javnosti. Stališča bodo objavljena na spletni
strani www.radovljica.si.

1.

Občina Radovljica naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka
prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah, ki ga je izdelalo podjetje
Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj.
Območje zajema naslednje parc. št. oziroma njihove dele:
295/1, 295/2, 296/6 in 296/7, vse k.o. Begunje (2151) (podatki
GURS, avgust 2019).

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN
JAVNI OBRAVNAVI
prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah

V času javne razgrnitve in obravnave ima javnost pravico podati pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku sprememb OPPN. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi,
na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,
posreduje pisno na naslov Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica ali elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.
si (s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev 1SD OPPN novo pokopališče Begunje«). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim
dnem javne razgrnitve.

Od jeseni 1943 do poletja
1944 je v mizarski delavnici
Edrove vile v Novi vasi delovala tako imenovana Žanetova tehnika. "Vodil jo je

Janez Tepina, material sta
prinašala Edi Gnilšak in
Martin Prešeren. V Lescah
je Lado Torkar - Matija organiziral tehniko T3 Jesenice.
Skoraj nič ne vemo o delu
Dušana Kričkoviča ter Alojza Mikca, predvojnih orožnikov v Begunjah. Junija
1942 so ju zalotili, ko sta v
Begunjah lepila lepake. Oba
so ustrelili v Zavrhu pri
Kamniku. Radovljičanka
Bronka Ostaševski je pripravljala pakete za partizane. V
Kropo jih je nosila Grozdana Dobre. Takrat 22-letna
Bronka je bila zaposlena v
uradu nemškega deželnega
svetnika v radovljiški graščini. Partizanski tisk je razmnoževala kar v njegovem
uradu. Prvo naročilo partizanske čete pod Stolom ji je
prinesel Edi Gnilšak. Z bratrancem Marjanom Rabičem naj bi sestavila in razmnožila letak, ki bi podžigal k uporu. Literaturo je
Jože Trelc prenašal do partizanov, letake pa so aktivisti trosili po Radovljici in
drugod ..."

2.

Mnogi ustreljeni kot talci

5.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 2. oktobra
2019 ob 15. uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240
Radovljica.
1.

4.

3.

Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Radovljica,
Gorenjska 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Begunje, Begunje 15c, 4275 Begunje na Gorenjskem v času uradnih ur
ter na uradni spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si.

kom so poslali v internacijo
na Bavarsko."

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora ((ZUreP-2,
Ur. l. RS, št. 61/2017), 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN
UO, št. 188/2014) ter Sklepa o začetku priprave prvih sprememb
in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo
pokopališče v Begunjah (DN UO, št. 258/2019) je župan Občine Radovljica sprejel

Slovesnosti so se udeležili tudi radovljiški župan Ciril
Globočnik ter nekdanja partizana Rado Erjavec in Bogo
Tavčar iz Lesc. Bogo Tavčar je bil v skupini partizanov, ki
so oktobra 1944 na Triglavu razvili slovensko zastavo ob
osvoboditvi Beograda.

ce in Matija Rešek - Volbenk
iz Kamne Gorice. Ivana
Pogačnika z Ovsiš so ujeli,
zaprli v Begunjah in kot talca ustrelili v Brodeh v Poljanski dolini. Enako usodo
je doživel tudi gospodar hiše
Ciril Pečnik. Ženo Kristo z
otrokoma Milanom in Slav-

1. JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI
OBRAVNAVI prvih sprememb in dopolnitev Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za novo pokopališče
v Begunjah

Voditelja prireditve Suzana
Adžič in Anže Habjan sta
predstavila zgodbe številnih
domačinov iz Radovljice in
okolice, ki so v drugi svetovni vojni s svojo predanostjo
zaznamovali boj proti okupatorjem. "Narodnoosvobodilni boj ne bi mogel uspeti,
če ga ne bi podpirala široka
mreža ljudi, o katerih ne
govori nobena plošča, noben

spomenik, nobena slovesnost," sta poudarila in se
med drugim spomnila Cirila Pečnika z Mišač, h kateremu so leta 1942 z Jelovice
prestavili partizansko ciklostilno tehniko z imenom
Meta. "Oskrbovala sta jo
Jože Luznar - Tilen iz Lipni-

VSEBINA

Junaki brez spomenikov

Tudi letos je krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB pri spomeniku in grobnici
v Grajskem parku pripravil spominsko slovesnost.

Časopis Občine Radovljica

Kot je povedal v nagovoru,
sta se najprej lotila popisovanja okoli domače vasi,
potem pa s pomočjo prijateljev in študentov zgodovine,
posameznih področnih
organizacij zveze borcev in
zavzetih posameznikov po
vsej Sloveniji. "V registru
kulturne dediščine je vpisanih 2700 partizanskih spomenikov. V naši zbirki na
Geopediji jih je trenutno
4330, pa še ni pri koncu. Še
dobro leto bo trajalo, pa jih
bo pet tisoč, verjetno še več.
Doslej tega nismo vedeli," je

"O Ovsišah na primer sem o
obdobju druge svetovne vojne našel zapisan le en stavek, in ta govori, da so partizani minirali in požgali
župnišče. Na geslu o Begunjah na angleški Wikipediji
je pisalo le, da je to kraj
povojnih prikritih pobojev
nemških ujetnikov. Nič o
Dragi, nič o zaporih ... te
stvari je treba popraviti. Za
Ovsiše in za Begunje sem že
poskrbel; to lahko počne
vsek, kdorkoli med vami," je
dejal in pozval navzoče, naj
tudi sami prispevajo k vpisovanju dejstev, za katera
vedo. "Dediščino je treba
popisati zato, da ne pozabimo vrednot. Ne kakšnih, ki
bi bile tipično slovenske ali
dediščina jugoslovanske
preteklosti, breme komunizma po drugi svetovni vojni.
Gre za vrednote, na katerih
ta civilizacija temelji, vsaj
tisti del od razsvetljenstva
naprej, od francoske revolucije, kajti pojmi svobode,
bratstva, enakosti so pojmi
francoske revolucije. Če
bomo na te vrednote pozabili, potem se nam slaba piše."

www.radovljica.si

Najprej v domači vasi

Vrednote, na katerih
temelji naša civilizacija

Uradne objave, številka 261, 13. septmbra 2019

Slavnostni govornik na prireditvi, ki je bila prejšnji petek v Grajskem parku v
Radovljici, je bil dr. Miran
Hladnik, profesor za slovensko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je v svojem nagovoru opozoril na radikalne
spremembe življenja v zadnjih dvajsetih letih. »Spremenil se je cel set vrednot,
po katerih živi naša družba.
Prek medijev slišimo politike, ki govorijo, kako pomemben je interes, nič pa o pravičnosti, poslušamo o varnosti, nič več o svobodi ... Vidimo lahko tudi, kako se radikalne spremembe izražajo v
jeziku: besedam fašizem,
rasizem, šovinizem raste
frekvenca. Nekaterim drugim, kot recimo mir, pa
pada. O teh rečeh ne govorimo več, in to je skrb vzbujajoče," je izpostavil dr. Hladnik, ki s soprogo Miro Hladnik kot svoj prispevek k
ohranjanju vrednot narodnoosvobodilnega boja za
Geopedijo, spletni atlas in
zemljevid Slovenije, popisuje partizanske spomenike.
"Zato, da ne gredo v pozabo,
da ti travmatični časi druge
svetovne vojne ne padejo v
pozabo. Da se ne bi pozabilo, ker če pozabimo, se bo
hitro ponovilo."

navedel in opozoril, da na
primer o radovljiškem spomeniku borcem, ki so 9.
septembra skupaj z narodnim herojem Jožetom Gregorčičem – Gorenjcem padlim na Lipniški planini, v
geslu, ki na Wikipediji govori o Radovljici, ni zapisana
niti beseda.

deželne novice

Marjana Ahačič
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Vita v boj za Tokio, Domen v skalo
Radovljiška športna plezalca imata do konca sezone različne načrte.
Maja Bertoncelj
Ljubljana – Na svetovnem
prvenstvu v športnem plezanju v Hačiodžiju na
Japonskem je bila slovenska reprezentanca s tremi
zlatimi medaljami Janje
Garnbret in srebrom Mie
Krampl najuspešnejša. V
finalu težavnosti je prvič v

Lukanova evropska
podprvakinja
Po vrnitvi v domovino so bili
plezalci deležni sprejema
pred Mestno hišo v Ljubljani. Strnili so tudi vtise po
prvenstvu in se usmerili v
nadaljevanje sezone ter tudi
na olimpijske igre prihodnje
leto v Tokiu, kjer bodo ple-

Vita Lukan je 7. septembra na evropskem
prvenstvu v balvanskem plezanju v Zakopanah
na Poljskem osvojila drugo mesto. Konec
meseca bo nastopila pred domačim občinstvom.
Kranj bo namreč 28. in 29. septembra gostil
tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju.
karieri plezala tudi članica
ŠPO PD Radovljica Vita
Lukan in osvojila končno
sedmo mesto, medtem ko
je njen klubski in reprezentančni kolega Domen Škofic na desetem mestu za las
ostal brez finala. Na svetovnem prvenstvu je tekmoval
še en član ŠPO PD Radovljica, Luka Potočar.

zalci tekmovali v kombinaciji. Vstopnico zanje že ima
Garnbretova, drugi kombinatorci si jo bodo še skušali
zagotoviti. Med njimi bo
tudi Vita Lukan. Na svetovnem prvenstvu se je v težavnosti kot druga iz polfinala
uvrstila v finale, kjer je zasedla sedmo mesto. "Po odličnem drugem mestu po pol-

Vita Lukan in Domen Škofic sta bila na svetovnem prvenstvu najvišje v težavnosti: Vita na
sedmem, Domen na desetem mestu. / Foto: Gorazd Kavčič

finalu sem poskušala čim
bolj sproščeno plezati finale
in čim bolj uživati. To mi je
tudi uspelo. Dala sem vse
od sebe, odplezala po svojih
najboljših močeh in na koncu osvojila sedmo mesto,
kar je zame dober rezultat.
Drugo mesto iz polfinala je
bilo potrditev, da smo dobro
trenirali, da sem sposobna
priti tudi na stopničke. V
finalu se morda ni povsem
izšlo, nisem ponovila rezultata iz polfinala, a sem zadoVABILO
voljna," je po tekmi povedala 18-letna Gorenjka. OlimV a b i m o so17.
t r o k9.e ponovno
, d a s e p rprične
i d r u ž i jso splošno
v a d b i v telesno
naši Alpski šoli.
Alpska šola SK Radovljica
pijske vozovnice so se delile
vadbo otrok od 4. do 9. leta. Vadba poteka 2 x tedensko po 1,5 ure +
SPLOŠNA TELESNA VADBA
v kombinaciji (težavnostno,
sobote po dogovoru.
Vvatelovadnicah
b i m o oosnovnih
t r o kšole Radovljica,Begunje,Lipnica
, d a s e p r i d r uinžŽirovnica
i j o vodaseptembra
d b i v donjunija
a š i A l p s kbalvansko
i šoli.
in hitrostno ple Poteka
športne in elementarne igre igre z žogo rolanje
 za otroke stare od 4. let do 9. let
zanje), kjer je bila šest 2 x tedensko splošna
telesna vadba po 1,5
ure + sobote po dogovoru
kolesarjenje
pohodništvo
gimnastika
koordinacija ravnotežje
LOŠNA TELESNA
VADBA elementi akrobatike smučarska telovadba …
najsta. Nova priložnost bo
atletika
 športne inosnovni
elementarne igre,igre z žogo,rolanje,kolesarjenje
 pohodništvo,gimnastika,koordinacija,ravnotežje
že kmalu. Dodatne kvalifi atletika,osnovni elementi akrobatike,smučarska telovadba

PRIČETEK SPLOŠNE TELESNE
VADBEVZAAOTROKE
BILO

 Poteka v telovadnicah osnovnih šol Radovljica,Begunje,Lipnica in Žirovnica od septembra do junija
Prijave in več informacij na: www.radski.si
 za otroke stare od 4. let do 9. let
PRIJAVE
prijave
informacij
na www.radski.si
 2 x tedensko splošna telesna
vadba po: 1,5
ure in+več
sobote
po dogovoru

kacije za olimpijske igre
bodo namreč konec novembra v Toulousu v Franciji.
Sicer pa ima Lukanova z
olimpijskih iger že izkušnje. Lani je na mladinskih
olimpijskih igrah priplezala
srebrno medaljo. "Pred
Toulousom glede treninga
ne bo nobenih večjih sprememb. Vztrajala bom v prvi
vrsti pri težavnosti in tam
skušala narediti čim boljši
rezultat. V hitrosti v tako
kratkem času ne morem
računati na kakšen velik
napredek. Skratka, v prvi
vrsti se zanašam na dober
rezultat v težavnosti," je
Lukanova pogled usmerila
proti koncu novembra.
Medtem je dosegla že nov
uspeh. Na evropskem

prvenstvu v balvanskem
plezanju je osvojila drugo
mesto. Nova pomembna
tekma jo čaka že konec septembra, ko bo Kranj gostil
svetovni pokal v težavnosti.

Škofic si bo vzel
tekmovalni premor
Razočaran, a kljub temu
pozitiven in dobre volje se je
s svetovnega prvenstva vrnil
Domen Škofic. Deseto mesto v težavnosti je manj od
njegovih pričakovanj. Ta so
bila višja prav v težavnosti,
ki je njegova najmočnejša
disciplina. V kvalifikacijah
"olimpijske" kombinacije ni
nastopil, saj se po zmnožku
rezultatov v vseh treh disciplinah (balvani, težavnost in
hitrost) tja ni uvrstil. "Razo-

čaranje je. Formo sem tempiral na to svetovno prvenstvo. Glede na prejšnje rezultate sem si želel stopničk.
To je bil moj cilj. Ni se izšlo.
Čas je, da naredim nekaj
tekmovalnega premora in
grem plezat v skalo, se tako
odpočijem in pripravim za
naprej. Naslednje leto ni
svetovnega prvenstva. Moja
primarna disciplina je težavnost, v balvanih lahko naredim dober rezultat, za hitrost pa sem vse prej kot
talentiran. Da bi se uvrstil
na olimpijske igre in tam
tekmoval brez možnosti za
visoko uvrstitev, me ne zanima. Če bi že šel tja, bi bil
moj cilj medalja. Raje se
bom pripravljal za olimpijske igre leta 2024, ko bo
kombinacija težavnosti in
balvanov, hitrosti pa ne bo
zraven," je dejal Škofic in
potrdil, da ga tudi na tekmi
svetovnega pokala v Kranju
ne bo v konkurenci. "Za
naslednje leto ne bom še nič
dokončno rekel, kako bo s
tekmami, mislim pa, da
bom zraven na največ eni ali
dveh," je še dodal.
Navdušen pa je bil nad svojim dekletom Janjo Garnbret, trikrat zlato, prvo damo
svetovnega plezanja: "V tem
športu tako zelo uživa, tako
veliko ji plezanje pomeni.
Res si zasluži vse te uspehe." Garnbretova veliko časa
preživi tudi na Gorenjskem,
kjer v Vrbnjah za domačo
hišo Škofičevih z Domnom
gradita plezalni center. Upata, da bosta v njem lahko
trenirala še letos, kdaj bo
uradno odprl vrata, pa še ne
moreta napovedati.

Z vadbo bomo pričeli po urniku od 16.9. dalje

 športne in elementarne igre,igre
z žogo,rolanje,kolesarjenje
Info.tel.:
041 647 973 ( Bojan )
 pohodništvo,gimnastika,koordinacija,ravnotežje
 atletika,osnovni elementi akrobatike,smučarska telovadba

PRIJAVE : prijave in več informacij na
Info.tel.: 041 647 973 ( Bojan )

* oš Begunje pričnemo 1.10.

www.radski.si

Z vadbo bomo pričeli po urniku od 16.9. dalje
* oš Begunje pričnemo 1.10.

Fak drugič postal očka
Biatlonec Jakov Fak, ki z družino živi v Lescah, je sredi avgusta
drugič postal očka. Družinica se je razveselila rojstva Lucije.
"Za zdaj nam gre vse lepo. Večino stvari opravi žena. Jaz sem
deležen družinskega življenja, kot sem ga lahko. Ker je doma
vse v redu in ker sem zdrav, sem lahko povsem osredotočen
na biatlon in na priprave na novo sezono," pravi Jakov Fak.

Jakov Fak se pripravlja na novo sezono.

Tudi letos tečaji plavanja

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

Plavalni klub Gorenjska banka Radovljica začenja vpisovanje novih članov. Za tiste, ki bi se radi naučili plavati, izpopolnili svoje plavalno znanje ali pa bi se preprosto zabavali v
vodi, vadbo začenjajo že 23. septembra. V pokritem bazenu
bodo organizirali osnovno šolo plavanja (dvakrat tedensko)
in nadaljevalno šolo plavanja (trikrat tedensko). Obe vadbi
bosta organizirani v popoldanskem času.
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Način dela: vsi za
enega, eden za vse
Robert Guštin iz Radovljice v Taekwon-do klubu Radovljica opravlja prestižno in odgovorno funkcijo
predsednika kluba. Posebno pozornost posveča mladim, njegova skrb je tudi finančna stabilnost
kluba. Med večjimi cilji je uspešno sodelovanje katerega od tekmovalcev na svetovnem prvenstvu,
ki bo čez dve leti na Nizozemskem.
Matjaž Klemenc

Je potrebno kakšno predznanje, da se včlaniš v vaš
klub?

V medobčinski ligi malega nogometa so bile v lanski sezoni
tri lige. Skupno je nastopilo 33 ekip. Letos je ena ekipa manj,
liga pa ena več. Tako imamo štiri lige in v vsaki osem ekip.
Odigrana sta bila že dva kroga. Pobližje si poglejmo lestvice
po posameznih skupinah: skupina A: 1. Elmont Bled 6, 2.
Smola 6, 3. Biser-Gostilna turist 6, 4. TVD Partizan Begunje
3, 5. Podnart 3, 6. Ribno 0, 7. Bene 0, 8. Brezje 0; skupina B:
1. Gorje 4, 2. Utrip 4, 3. Šmeks Vrbnje 3, 4. Kamna Gorica 3
(1 tekma manj), 5. Lisjaki Naklo 3 (1 tekma manj), 6. Stara
Fužina 3, 7. Calimero boys 0, 8. Hrušica-O2 Fitnes Jesenice;
skupina C: 1. Lipce 6, 2. Gostilna in picerija Turist 6, 3. TVD
Partizan Žirovnica 3, 4. Hom 3, 5. Podbrezje 3, 6. Lancovo 1,
7. Sokol bar 1, 8. Cifra 0; skupina D: 1. Dvorska vas 6, 2.
Čpinarji Ljubno 4, 3. Horeba oprema-Hraše 3, 4. Posavec 3,
5. Mošnje Cometal 3, 6. Bartog Jesenice 3, 7. Brezje Moby
dick 1, 8. Zvezde Gorje 0.

Padalstvo
Zmaga Maje Sajovic v Thalgau

Robert Guštin, predsednik Taekwon-do kluba Radovljica
Pogoj, da postanete član
našega kluba, je zgolj volja,
želja. Sam boleham za multiplo sklerozo. Preden sem
začel trenirati taekwon-do,
sem imel precej motoričnih
težav s koordinacijo, z ravnotežjem. S treningom se je
stvar zelo izboljšala. Ob tem
sem dobil še voljo za tek in
hojo v hribe.
Po seljenju po telovadnicah
imate zdaj svoj prostor v
Verigi Lesce, ki ga odpirate
prav na dan izida najinega
pogovora, v petek, 13. septembra, ob 17. uri. Zagotovo
so lastni prostori velika pridobitev za klub.
Imeti svoje prostore je bila
dolgoletna želja našega kluba. Do sedaj smo treninge
izvajali na štirih različnih
lokacijah. Problem je bil v
tem, da smo opremo vseskozi prenašali in odnašali s treningov. Ta velik problem
sedaj odpade.
Kako ste prišli do lokacije v
Verigi?
Razmišljali smo o najemu
kredita, a stvar ni imela najbolj svetle prihodnosti. Do
prostora v Verigi smo prišli

"Otroke želimo navezati na klub. Ne zgolj da bi
bili uspešni v tem športu, želimo jih pripraviti
za življenje. Vemo, da ne bodo vsi najboljši, prav
vsak pa je sposoben rasti in napredka."

čisto po naključju. Predsednik Nogometnega kluba
Šobec Lesce Darko Marolt je
naši članici Barbari Sitar
omenil, da se oddaja prostor
v Verigi. Prostor smo si
ogledali, se pogovorili in
podpisali najemno pogodbo
za deset let. Najemnina je le
malenkost višja kot znesek,
ki smo ga prej plačevali za
štiri telovadnice. Našli smo
rešitev, in sicer bomo ure,
ko ne bomo imeli treningov
– naši termini bodo od 17.
do 20. ure – oddajali drugim
športnikom. Za zdaj bodo
poleg taekwan-doja v naših
prostorih potekali še treningi boksa, plesa, različne
kondicijske vadbe in ustvarjalne delavnice pod vodstvom akademske slikarke
Anje Tolar Tomšič. Verjamem, da bomo počasi zapolnili vse termine.
Kaj je vas pripeljalo v Taekwon-do klub Radovljica?
Hčerko sem pripeljal v klub.
V klubu poleg otrok trenira
veliko staršev in rekel sem
si, zakaj tudi sam ne bi
nekaj naredil zase. Hitro mi
je postalo všeč in sedaj praktično ne zamudim treninga.
Kaj vam pomeni taekwon-do?
V klubu sem okoli sedem let
in taekwon-do mi pomeni
res veliko. Pred tem mi
noben borilni šport ni dišal.
Ko sem enkrat taekwon-do

začutil, me je popolnoma
prevzel in postal je moj
način življenja.
Tudi sami tekmujete ali
samo trenirate?
Tekmujem in grem na vse
tekme, kamor gre klub. V
Sloveniji sodelujemo na
kakih treh tekmah. V tujini
smo prisotni na petih, šestih
tekmah.

V Thalgau v Avstriji je bila peta, predzadnja tekma padalcev
za svetovni pokal v skokih na cilj. Za navdušenje med leškimi padalci je poskrbela Maja Sajovic, ki je z zgolj šestimi
kazenskimi centimetri v spremenljivih in neugodnih razmerah stopila na najvišjo stopničko. Le centimeter je zaostala
Nemka Gustke, za dva centimetra pa tretja Mynarova iz
Češke. Na skupni lestvici petih tekem se je Maja prebila na
drugo mesto. Odlična druga je bila ekipa Aeroservis Lesce,
ki je nastopila v postavi Roman Karun, Uroš Grilc, Matej
Bečan, Igor Primc in Maja Sajovic. Prva je bila češka ekipa
Dukla s 55 kazenskimi centimetri. Leščani so si priskakali 56
cm, tretja nemška ekipa Sportfördergruppe pa prav tako 56
kazenskih centimetrov. Omeniti velja še tretje mesto Igorja
Primca med mladinci. V članski konkurenci mu je deset
kazenskih centimetrov prineslo deseto mesto. Zadnja tekma bo konec septembra v Locarnu v Švici.

Tudi sami organizirate kakšno tekmo?
Imamo prijateljske klube. V
Italiji v Udinah, v Avstriji v
Celovcu in v Pulju na Hrvaškem. Vsak od teh klubov
enkrat letno organizira turnir, ki je namenjen najmlajšim članom, ki na ostalih
turnirjih še ne sodelujejo in
na teh štirih prijateljskih
turnirjih začutijo, kako je
videti prava tekma.
Kakšne načrte, kot predsednik kluba, imate za naprej?
Leta 2021 je svetovno prvenstvo v Amsterdamu na Nizozemskem. Želimo si, da bi
na tem tekmovanju imeli
koga od naših tekmovalcev,
ki bi bil sposoben konkurenčno tekmovati. Želim si, da
bi bila naša telovadnica v
Verigi vseskozi polna in da
bi klub »proizvajal« tekmovalce, ki bi bili uspešni v svetovnem merilu. V prvi vrsti
pa si kot predsednik želim
finančno stabilen klub.

DRUŠTVO CENTER VERIGA, ALPSKA CESTA 43, LESCE

Ste zadovoljni s članstvom v
klubu?
S članstvom smo zadovoljni.
Na treningih je redno več kot
štirideset članov. Klub deluje
po načelu vsi za enega, eden
za vse. Tri leta nazaj na Češkem ni veliko manjkalo, da
nas niso izključili s tekmovanja, saj smo za vsakega svojega tekmovalca navijali, kot
bi bili na nogometni tekmi.
Vsak vsakemu privošči
rezultat in to nam vsem veliko pomeni. V takih pogojih
je veliko lažje tekmovati.

Zdravstveni dom Radovljica vse občane spet vabi na tradicionalni preizkus hoje na dva kilometra. Pripravili ga bodo
zadnjo soboto v septembru na ustaljeni lokaciji pred zdravstvenim domom. Trasa poti je tudi tokrat speljana okoli
Oble gorice, test pa bodo delavci zdravstvenega doma izvajali med 7.30 in 9. uro. "Preizkus hoje na dva kilometra je
enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s
pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost. Po
prehojeni razdalji se izmeri čas hoje ter odčita srčni utrip.
Pred testom vam bomo izmerili tudi krvni tlak, krvni sladkor
in holesterol," je povedala Alenka Korošec Jan. "S ponovnim
preizkusom ugotavljamo pozitivne učinke telesne vadbe na
telesno zmogljivost. Test lahko opravite večkrat, priporočljivo je vsakih šest mesecev, in tako sledite izboljšanju svoje
telesne zmogljivosti. Udeležba je brezplačna." Organizatorji udeležencem priporočajo športna oblačila in obutev. V
primeru slabega vremena test odpade.

Mali nogomet
Štiri skupine namesto treh

Se je bilo težko odločiti, da
prevzamete funkcijo predsednika v Taekwon-do klubu
Radovljica?
Biti predsednik nekega kluba pomeni veliko dela z ljudmi, kjer mnenja niso vedno enaka. Predsedniška funkcija je odgovorna, saj morajo biti finance urejene. Naš
klub je v veliki meri odvisen
od občinskih sredstev in
moja naloga je, da znam ta
sredstva pravilno razporediti in da z njimi nekaj postorimo. Če želimo dobiti nove
člane, moramo imeti ustrezen program. Tako je moja
vloga tudi postaviti prave
ljudi na prava mesta. Letos
smo v klubu naredili nekaj
potez, ki vsem niso bile po
godu, a so bile potrebne, da
smo naredili korak naprej.
Čemu kot predsednik v klubu posvečate največ pozornosti?
Največjo pozornost dajemo
podmladku. Otroke želimo
iz zgodnjih šolskih let v klubu obdržati, tudi ko presežejo starost 18 let. V preteklosti je število članstva zelo
nihalo. Največji osip smo
zaznali pri prestopu iz osnovne v srednjo šolo. Otroke
želimo navezati na klub. Ne
zgolj da bi bili uspešni v tem
športu, želimo jih pripraviti
za življenje. Vemo, da ne
bodo vsi najboljši, prav vsak
pa je sposoben rasti in napredka. Včasih so starši tisti,
ki otrokom letvico postavijo
previsoko.

Konec meseca spet preizkus hoje
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Živimo v mokri kulturi
Maša Likosar
Osnovna ideja projekta
SOPA je pri vsakem izmed
nas vzbuditi pozornost in
vprašanje o tem, kakšno je
pravzaprav naše pivsko vedenje. Namen projekta je predvsem ozaveščati, izvajati
aktivnosti v lokalnih skupnostih in ne nazadnje zmanjšati oziroma odpraviti negativne posledice tveganega in
škodljivega pitja alkohola na
različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja
alkohola v Sloveniji.
Predstavniki nevladnih
organizacij, ki so pristopile
k projektu in pripravile
dogodek Skupna pot SOPA,
Srečko Brumen iz Župnijske karitas Radovljica, Nina
Milinković iz Društva prijateljev mladine Škofja Loka
in Monika Potočnik iz Dnevnega centra Šentgor Radovljica so pojasnili, da Slovenci živimo v tako imenovani
mokri kulturi, v kateri je

pitje alkohola prisotno na
dnevni ravni in ne glede na
priložnost, saj opijanje predstavlja splošno sprejeto
vedenje. Namen njihovega
delovanja in dogodka je
podati aktualne informacije
in opozoriti na alkoholno
problematiko s pomočjo
strokovnjakov na tem področju. Tokrat so gostili Blaža
Sokliča, vodjo policijskega
okoliša Lesce, Alenko Lanz,
zakonsko in družinsko terapevtko, Bogdana Čufarja,
socialnega delavca in strokovnega sodelavca v klubih
zdravljenih alkoholikov v
Kranju, Zoro Košir Zupan,
socialno delavko iz društva
Krma, in Marjana Drčarja,
laičnega terapevta, ki je obiskovalcem zaupal tudi lastno izkušnjo z odvisnostjo.
"Vožnja pod vplivom alkohola še vedno predstavlja velik
problem in ni opaziti zmanjšanja. Tri prometne nesreče
od stotih, povzročene zaradi
alkohola, se končajo s smrtnim izidom," je poudaril

Foto: Tina Dokl

V okviru projekta SOPA – skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, so Dnevni center Šentgor
Radovljica, Društvo prijateljev mladine Škofja Loka in Župnijska karitas Radovljica pripravili skupen dogodek z naslovom Skupna pot SOPA.

Na dogodku Skupna pot SOPA so strokovnjaki opozorili na alkoholno problematiko.
Blaž Soklič. Bogdan Čufer je
pojasnil vlogo klubov zdravljenih alkoholikov po uspešno zaključnem zdravljenju
odvisnosti v bolnišnici.
"Izkušnje kažejo, da si nekdo, ki je dolga leta živel zgrešen način življenja, sam ne
more pomagati. Člani kluba
delujejo kot skupina za
samopomoč in gre v prvi
vrsti za prenos izkušenj od
bolj izkušenih na tiste, ki pri-

hajajo. Ker gre za prostovoljno vključitev, se žal v klube
vključi le manjšina," je povedal Čufer in še dodal, da na
Gorenjskem klubi delujejo v
Kranju, Škofji Loki in na
Jesenicah. "V Radovljici ni
kluba, zato se iz radovljiškega območja lahko vključijo v
klub na Jesenicah, kjer trenutno delujejo tri skupine.
Vseh uporabnikov je okoli
petdeset, od tega deset iz

Radovljice, ki se posvečajo
predvsem osebnostni rasti in
izboljšanju družinskih odnosov," je dodala Zora Košir
Zupan. Alenka Lanz je predstavila vpliv alkohola na družinske odnose. K njej se v
največji meri obrnejo odrasli
otroci alkoholikov. "Ti otroci
imajo pogosto občutek manjvrednosti in sramu. Strah jih
je odprto izražati čustva.
Pogosto so tudi sami nagnje-

ni k odvisniškim vedenjem.
Pomagamo jim, da ozavestijo čustva, jih predelajo in na
varen način izrazijo ter se
naučijo živeti z njim," je
povedala Lanzova.
Marjan Drčar, ki je sam izkusil tegobe alkohola, popival je
trideset let, sedaj pa že 16 let
ne pije, je prisotnim zaupal,
da je po alkoholu posegel
zaradi slabe samopodobe in
pomanjkanja samozavesti.
"Za zdravljenje sem se odločil, ker nisem mogel niti
živeti niti umreti. Ko sem si
rekel, da je tega dovolj, sem
odšel v župnišče Portorož,
kjer mi je pomagal in stal ob
strani župnik Franc Prelc.
Spremeniti sem moral življenjski vzorec, skleniti novo
socialno mrežo, še pred tem
pa povrniti dolgove, se opravičiti ljudem, ki sem jim škodil v času popivanja, predvsem ženi, ki sem jo v opitem
stanju pretepal," je povedal
Drčar in dodal, da je bil trenutek, ko je opustil alkohol,
zanj, kot bi se na novo rodil.

Zadovoljni zaposleni so temelj
za zadovoljstvo stanovalcev
Urejeno in prijazno okolje, prijetne sobe, skrbna nega in strokovna zdravstvena oskrba, družba, obilo aktivnosti, ki so prilagojene starejšim,
in redna prehrana so stvari, ki jih mnogo starejših, ko začnejo njihove moči pešati, v domačem okolju pogreša. V sodobnih domovih, kakršen je
Dom dr. Janka Benedika v Radovljici, pa so na voljo vsem stanovalcem.
Zato ni redko, pravi Alen Gril, ki dom
vodi zadnje leto in pol, da starostniki po prihodu v dom kljub začetnemu domotožju in stresu, ki ga povzroča sprememba okolja, doživijo
nekakšen preporod. »Ugotovijo, da
jih vsakodnevne skrbi z gospodinjstvom in skrbjo zase ne obremenjujejo več. Kar pogosto se zgodi, da se
starejši ob prihodu v dom nekako
ponovno aktivirajo, zaživijo kvalitetno in nato tukaj doživijo zares visoko starost,« pove iz izkušenj.
V domu prav vsi zaposleni svoje
aktivnosti intenzivno usmerjajo v
zagotavljanje kakovostnih in strokovnih storitev za stanovalce, vodstvo pa je pri tem posebej pozorno
na zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih. Kajti zaposleni, zadovoljni z
delovnimi razmerami, so eden ključnih pogojev za izvedbo kakovostnih storitev za stanovalce doma, je
prepričan Gril. Se pa v Domu dr. Janka Benedika prav tako kot v drugih
domovih za starostnike ter zdravstvenih institucijah soočajo s katastrofalno situacijo na trgu dela v
Republiki Sloveniji, kjer primanjkuje
zdravstvenonegovalnega osebja.
Kadrovski standardi in normativi so
zastareli in niso skladni z novimi
potrebami pri delu, plače v javnem
sektorju pa še zdaleč niso stimulati-

Alen Gril, v. d. direktorja Doma
dr. Janka Benedika, in namestnica
direktorja za zdravstveno nego
Tanja Pristavec / Foto: Tina Dokl
vne za potencialne kandidate za
zaposlitev. Upoštevajoč ta dejstva,
vodstvo doma veliko naporov vlaga
v gradnjo stabilnega delovnega
okolja in klime, dobrih odnosov
med zaposlenimi, prijaznega delovnega okolja, predvsem z namenom
zagotavljanja minimalne fluktuacije
zaposlenih. In seveda opravljanja
kakovostnih storitev za uporabnike.
"Zavod beleži na tem področju
uspešne rezultate, anketa zadovoljstva zaposlenih kaže na zadovoljstvo zaposlenih, beležimo pa tudi
nizko fluktuacijo v primerjavi z ostalimi zavodi na Gorenjskem. Imamo
aktivno promocijo zdravja na delov-

nem mestu, veliko naporov vlagamo tudi v t. i. teambuildinge," je
povedal Alen Gril.
Zato je posebej zadovoljen, ker
delo več kot petinosemdesetih
delavcev na področju zdravstvenih
storitev v zadnjem letu uspešno
vodi in usmerja izkušena in visoko
strokovno izobražena namestnica
direktorja, odgovorna za zdravstveno nego, Tanja Pristavec.
»Vsem zaposlenim Doma dr. Janka
Benedika je skupna želja, da za svoje stanovalce storimo vse tisto, kar
je zanje najbolje. Zadovoljni stanovalci so glavni cilj našega dela,"
poudarja.

Stanovalci doma se zelo radi
odpravijo ven, na izlet; konec
poletja so takole uživali
v minigolfu.

Med tistimi, ki so v dolgih letih dela
v domu za stanovalce prav zaradi
svoje srčnosti in predanosti stanovalcem postali skorajda nepogrešljivi, so tudi delovni terapevti, animatorji, varuhi, fizioterapevti,
medicinske sestre, negovalke, ki
skupaj z ostalimi zaposlenimi skrbijo za to, da se v domu ves čas nekaj
dogaja. Tudi oni poudarjajo, da se s
prihodom v dom za stanovalci ne
zaloputnejo vrata in pretrga vez s
svetom zunaj doma za ostarele.
Celo obratno! »Starejši, ko začnejo
pešati, pogosto nimajo moči in
možnosti, da bi se odpravili na
izlet, videli in izkusili kaj novega,
drugačnega ... In prav to je tisto, kar
jim skušamo omogočiti tukaj,« so
povedali le dan po tem, ko so se s
skupino stanovalcev, ki radi pomagajo pri domskih gospodinjskih
opravilih, vrnili z izleta na bližnjo
Gorico, kjer so uživali v igranju
minigolfa.
Tako so se letos že odpravili na druženje v vrtec, kjer so nastopili z lutkovno igrico Pšenica je najlepši klas.
Lutke so stanovalci izdelali sami.
Radi se udeležujejo tudi dogodkov,
ki jih organizirajo šolarji, z dijaki srednješolci pa se odpravijo na potep
po Radovljici – tudi na invalidskih
vozičkih. Štirikrat letno se odpravijo

Zelena stena, ki so jo uredili
skupaj z dr. Sabino Šegula:
brkljanje po zemlji in vonj dišavnic
vračata spomine na dom.
na srečanje gorenjskih domov za
starejše, se skupaj odpravijo po
nakupih, v gledališče, na koncert, na
prireditve celo v Ljubljano in seveda
na vsakoletni izlet po Sloveniji.
Letos je bil njihov cilj Metlika.

Šercerjeva ulica 35, T: 04 537 50 00
E: Tajnistvo@dom-drjankabenedika.si
www.dom-drjankabenedika.si
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Razstava Jan Palach 69

Glasbeno-gledališka predstava, ki je nastala v
koprodukciji z radovljiškim društvom KUD
Theatrum Mundi, bo v nedeljo na sporedu tudi v
Linhartovi dvorani.

V razstavnem hodniku Radovljiške graščine je še do konca prihodnjega tedna na ogled razstava, ki
ponuja pogled na življenje Jana Palacha, češkega študenta, ki se je pred petdesetimi leti zažgal na
Venčeslavovem trgu v Pragi in postal simbol upora.

Razstava o znamenitem češkem študentu Janu Palachu je
na hodniku Radovljiške graščine na ogled še do
prihodnjega četrtka.
la – bakle, žrtve ali narodnega junaka.
"Namen te razstave je ponuditi drugačen pogled in približati življenje in dejanje
Jana Palacha v zgodovin-

skem kontekstu s pomočjo
arhivskih dokumentov, fotografij, filmskih posnetkov in
predmetov, vključno z njegovimi zadnjimi dopisi. Razstava si prizadeva uvrstiti

LUR - ^ebelarskim centrom Gorenjske,
^ebelarsko zvezo Gorenjske in ^D Radovljica

Zbirajo stare razglednice
Marjana Ahačič
V Mestnem muzeju v Radovljici hranijo tudi obsežno
zbirko razglednic Radovljice
in krajev v občini. Zbirka pa
še zdaleč ni popolna. Zato

občane prosijo za pomoč pri
zbiranju razglednic. Sprejemajo jih na upravi Muzejev
radovljiške občine. Kot poudarjajo v Muzeju, bodo hvaležni za sodelovanje in podporo.

Če imate doma razglednice Radovljice in krajev
v naši občini in ste jih pripravljeni odstopiti in
donirati muzeju, se oglasite pri kustosinji
Mestnega muzeja Radovljica Katji Praprotnik.

^ebelarska zveza Slovenije,
Javna svetovalna služba v ~ebelarstvu
pripravlja v sodelovanju z
LUR - ^ebelarskim centrom Gorenjske,
^ebelarsko zvezo Gorenjske in ^D Radovljica

FESTIVAL MEDU

FESTIVAL MEDU

Sobota, 21. september 2019 od 10.00 ure dalje
v ^ebelarskem centru Gorenjske v Lescah
10.00 Medovite rastline - hrana za čebele in
ljudi - medovite rastline v vsak vrt
in vsako kuhinjo g dr. Sabina Šegula
11.00 Uporabni nasveti za pripravo
medenih jedi g Mateja Reš
12.00 Degustacija zelenjavne enolončnice
z medom in šmorna z medenim prilivom
15.00 Delavnica priprave in degustacija medenega
menija g Marija Arh Ivanšek
16.30 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
ocenjevanja medu

• Tržnica z bogato ponudbo čebeljih pridelkov in
izdelkov in dobrotami z lokalnih kmetij
• Ustvarjalne delavnice in družabne igre za otroke
in odrasle: izdelava čebelic iz gline, izdelava
dražgoških kruhkov, iskanje čebeljega zaklada
• Izdelovanje jesenskih šopkov z dr. Sabino Šegula
• Ogledi čebelnjaka in čebelarskega centra in čebel

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, BRDO PRI LUKOVICI 8, LUKOVICA

Predstavo bodo premierno uprizorili to nedeljo v Linhartovi
dvorani v Radovljici in dan za tem v Layerjevi hiši v Kranju.
igralko. V prepletu glasbe
Natashe Bogojevich in
igralsko interpretiranih
dnevniških monologov
igralke Maje Gal Štromar
ter birokratskega kontrapunkta pevke Katje Konvalinka si skupina ustvarjalcev na duhovit način zastav-

GA

KNJI
NOVA

v nedeljo, 15. septembra, v
Linhartovi dvorani v Radovljici in v ponedeljek, 16. septembra, v Layerjevi hiši –
stolp Škrlovec v Kranju.
Obe ponovitvi bosta ob 20.
uri. Vstop je za vse obiskovalce prost. Projekt je sofinancirala Občina Radovljica.

Jelena Justin

POZDRAVLJENE, 4
GORE

• Tržnica z bogato ponudbo čebeljih pridelkov in
izdelkov in dobrotami z lokalnih kmetij
• Ustvarjalne delavnice in družabne igre za otroke
in odrasle: izdelava čebelic iz gline, izdelava
dražgoških kruhkov, iskanje čebeljega zaklada
• Izdelovanje jesenskih šopkov z dr. Sabino Šegula
• Ogledi čebelnjaka in čebelarskega centra in čebel
skozi virtualna očala
• Medene pijače, kava in čaj z medom
• Degustacija različnih vrst medu

7 pogla
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7 gorsk
ih s
70 plan kupin
inskih t
ur

Sobota, 21. september 2019 od 10.00 ure dalje
v ^ebelarskem centru Gorenjske v Lescah
10.00 Medovite rastline - hrana za čebele in
ljudi - medovite rastline v vsak vrt
in vsako kuhinjo g dr. Sabina Šegula
11.00 Uporabni nasveti za pripravo
medenih jedi g Mateja Reš
12.00 Degustacija zelenjavne enolončnice
z medom in šmorna z medenim prilivom
15.00 Delavnica priprave in degustacija medenega
menija g Marija Arh Ivanšek
16.30 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
ocenjevanja medu

Ex/Odus radosti ali Apolitični koncert za talent, vizo
in neskončen aplavz je, kot
pravi režiserka, Radovljičanka Eva Hribernik, dinamična glasbeno-gledališka
freska, ki je nastala po dnevniškem zapisu 'Dnevnik
neke migrantke' glasbenice
Jelene Susnick. "Gre za
odrsko postavitev poskusa
dialoga med orkestrom in

www.gorenjskiglas.si

Kot je pojasnila kustosinja
Mestnega muzeja Radovljica Katja Praprotnik, se v
muzeju s to razstavo spominjajo 50. obletnice dogodka,
ko se je 16. januarja 1969 na
praškem Venčeslavovem
trgu zažgal dvajsetletni študent Jan Palach. "Želel je
spodbuditi svoje sodržavljane, da bi se uprli začenjajoči
se 'normalizaciji', kot imenujemo zgodovinsko obdobje na Češkoslovaškem, ki ga
zamejujeta okupacija s strani vojsk Varšavskega pakta
leta 1968 in Žametna revolucija leta 1989."
Čeprav mu političnega razvoja na Češkoslovaškem ni
uspelo obrniti, se je vtisnil
globoko v spomin družbe,
pravi Praprotnikova. Že od
njegove smrti se ga spominjamo predvsem kot simbo-

njegovo zgodbo v kontekst
praške pomladi in začenjajoče se 'normalizacije', približuje Palachovo življenje in
idejno zaledje, iz katerega je
izhajal, predstavlja načrtovanje in samo izvedbo njegovega dejanja kakor tudi odziv,
ki ga je v družbi sprožil.
Pozornost je bila posvečena
tudi Ryszardu Siwcu, Janu
Zajícu in Evženu Plocku."
Kot je še povedala, je iz odzivov v vpisni knjigi videti, da so
razstavo z zanimanjem sprejeli tako domači obiskovalci,
ki se še spomnijo časov pred
petimi desetletji, kot tudi turisti, predvsem tisti iz nekdanjega Vzhodnega bloka. Organizatorja izvirne razstave na
Češkem sta Filozofska
fakulteta Karlove univerze
in Narodni muzej, v Slove^ebelarska
niji zveza
pa Slovenije,
Češko-slovensko
Javnadruštvo
svetovalna službain
v ~ebelarstvu
Zavod Zimske
pripravlja
v sodelovanju z
urice.

lja vprašanja migracije in
svobode, umetnikove poti,
kreacije, presežnega ter
pozicije ženske danes v
družbi."
Glasbeno-gledališka predstava Ex/Odus radosti, ki je
nastala v koprodukciji z
radovljiškim društvom KUD
Theatrum Mundi, je bila
premierno uprizorjena v
začetku letošnjega poletja v
Stari mestni elektrarni v
Ljubljani, ponovitvi pa bosta

Foto: Arhiv Theatrum Mundi

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
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Knjige

Nova izdaja Miklove Zale
Letos mineva 135 let, kar je Jakob Sket kot prvi na papir zapisal ljudsko pripoved o pogumni Korošici Miklovi Zali, ki se je iz turškega suženjstva po
sedmih letih vrnila v domače kraje. Četrt stoletja kasneje je delo dramatiziral njen v Radovljici živeči rojak Jakob Špicar, letošnjo pomlad pa je Jure
Sinobad v samozaložbi izdal faksimiliran natis prve knjižne izdaje in prepis Špicarjeve dramatizacije.
Marjana Ahačič
Prav jubilejno leto je bilo
povod in priložnost, da je
Jure Sinobad, bibliotekar in
zgodovinar, objavil faksimiliran natis prve knjižne izdaje Miklove Zale iz leta 1884
in prepis dramatizacije te
zgodovinske povesti, ki jo je
za gledališče leta 1907 priredil na Koroškem rojeni in v
Radovljici živeči kulturni
delavec Jakob Špicar. Delo
so pred 110 leti prvič uprizorili na Jesenicah.

Jakob Špicar
Letos torej mineva 135 let,
odkar je pri celovški Mohorjevi družbi tudi v knjižni
obliki izšla povest, ki jo je
literarno obdelal in zapisal
Jakob Sket. Prav takrat se je
v Skočidolu, le 15 kilometrov

stran od vasi, kjer še danes
stoji hiša, v kateri je mladost
pred pol tisočletja preživljala
resnična Miklova Zala, rodil
Jakob Špicar. To je mož, ki
je priljubljeno ljudsko
povest četrt stoletja po prvi
knjižni izdaji dramatiziral
in omogočil njeno postavitev na gledališke odre.

Ljudje so jo sprejeli
za svojo
»Njegovo dramatizacijo so
ljudje sprejeli za svojo iz
istih razlogov kot Sketovo
povest,« pojasnjuje Jure
Sinobad. »Oba sta ostala
zvesta duhu ljudskega pripovedništva in pristno naslikala Zalo kot podobo zvestobe domu, podobo tisočih, ki
so zaradi te zvestobe trpeli.«
Sinobad navaja, da so bile
uspešne uprizoritve Špicar-

Predstava je postala nekakšno prepoznavno
znamenje slovenstva, saj je s svojim sporočilom
in izjemno izpovedno močjo nevsiljivo budila
narodno zavest številnih, od matičnega naroda
odrezanih Slovencev.

jeve igre pravi ljudski praznik, saj so se jih ljudje množično udeleževali. »Običajno so jih izvajali kar na prostem, dvorane so bile v tistem času enostavno premajhne za vse, ki so si jih želeli
ogledati,« opisuje.
Miklovo Zalo so kasneje
dramatizirali še nekateri
drugi avtorji, Jakob Špicar
pa se je, kot pravi Sinobad,
edini od dramatizatorjev
posvetil Turkom in njihovim običajem. "Opisal je
turški tabor pred napadom,
v igro je vključil dialoge med
Turki, turške izraze, vzklike
in citate iz Korana. Njegovi
Turki niso zgolj krvoločni
roparji, temveč jim pripiše
tudi nekaj viteštva,« posebnost Špicarjeve dramatizacije opisuje Jure Sinobad.

Na stotine uprizoritev
Miklova Zala v Špicarjevi priredbi je predvsem v letih do
druge svetovne vojne doživela na stotine uprizoritev na
različnih odrih, v dvoranah
in prostem, doma in širom
po svetu. Predstava je postala
nekakšno prepoznavno zna-

menje slovenstva, saj je s
svojim sporočilom in izjemno izpovedno močjo nevsiljivo budila narodno zavest številnih, od matičnega naroda
odrezanih Slovencev.
Tako, pravi Sinobad, ostaja
tudi danes, v času družbenega paradoksa. »Svet se vse
hitreje globalizira in bolj kot
se globalizira, bolj oživljajo
različni domoljubni in narodnoobrambni pogledi, ki
skupaj z zavzemanjem za
tradicionalne vrednote hitro
preraščajo lokalne okvire.
Zato ni nič čudnega, da
izvirno sporočilo Špicarjeve
priredbe Miklove Zale postaje vse bolj aktualno in bo v
prihodnosti le še pridobivalo
svojo moč in vpliv,« je prepričan.

Bogata likovna oprema
Sinobad je knjigo tudi oblikoval in likovno opremil. Pri
tem se je naslanjal na grafične rešitve Ivana Pengova, ki
je avtor naslovnice sedme
izdaje Sketove Miklove Zale
iz leta 1951, avtorju posebej
ljube pa so ilustracije, ki jih je
za podlistek v časopisu Slove-

Jure Sinobad junija na predstavitvi knjige v knjigarni
Mohorjeve družbe iz Celovca /Foto: Gorazd Kavčič
nec v času druge svetovne
ustvarjal akademski slikar
France Godec. Takole pravi:
»Eden od predmetov, ki so
zaznamovali leta mojega
otroštva, je bil album, v katerega je moja pokojna mati
dala zvezati časopisne izrezke s Sketovo Miklovo Zalo, ki
je od marca do oktobra 1942
izhajala v časopisu Slovenec.
Mama je takrat dopolnila 18

let in Sketova zgodovinska
povest ji je bila v tolažbo in
oporo v letih med vojno, ki so
bila v Begunjah na Gorenjskem še posebej težka.« Podlistek so začeli objavljati marca 1942, zadnje od 169 nadaljevanj je izšel oktobra istega
leta. Vsako nadaljevanje je
vsebovalo tri stolpce, med
katerimi so bile oštevilčene
tri Godčeve ilustracije.

Kakšna naj bo družba prihodnosti
Spomladi je pri založbi Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor izšla nova knjiga Radovljičana Sama Kavčiča, pronicljivega
opazovalca in kritika aktualnih družbenih razmer pa tudi pogumnega iskalca novih odgovorov na zapletena vprašanja aktualne realnosti.
Marjana Ahačič
Knjiga z naslovom Nova
civilna družba in podnaslovom Brezkompromisno
izkoreninjenje korupcije
bralca najprej pouči z analizo trenutne stvarnosti slovenske družbe, podkrepljeno s široko zasnovanimi
teoretičnimi temelji, nato pa
mu ponudi zanimive, včasih
celo presenetljive odgovore
na sodobne družbene dileme.
Izhaja iz izhodišča, da je
sodobna predstavniška
demokracija elementarno

Nova civilna družba
se je sposobna
spopasti navzven s
pritiski mogočnih
omrežij in navznoter
s skušnjavami
slehernega izmed nas.
odvisna od medijev, ki jih
pogojno označuje tudi z
aktualnim izrazom lažnivi.
»Skoraj vsa volilna okrožja v
demokratičnem sistemu

državne in lokalne oblasti so
vedno postavljena tako, da
jih posamezni kandidat ne
more obvladovati z direktnimi stiki. Njegov uspeh je
odvisen od volje medijev in
za njimi stoječih lastnikov
in drugih mogotcev,« pojasnjuje, zato prav iz te zanke
izpelje tudi rešitev: samoorganizacijo ljudi na osnovi
skupin, znotraj in navzven
povezanih z neposrednimi
stiki.
Predlaga formiranje civilnih
zadrug, a ne v smislu komun:
»Za uspeh te nove oblike
skupinske demokracije bo
zadoščala že mnogo manj
intenzivna povezava med
člani, verjetno ne močnejša
kot tista, ki obstaja med člani
kakega prostovoljnega hortikulturnega društva. A multiplikativni učinki teh šibkih
povezav bodo dolgoročno
mnogo močneje in pozitivnejše transformirali Slovenijo, kot so jo pretekle radikalne spremembe,« pravi.
»Zamislimo si torej sledečo
institucionalno spremembo. Alternativna volilna enota, imenujem jo civilna zadruga, mora ob ustanovitvi

Samo Kavčič / Foto: Tina Dokl
obsegati najmanj 150 in največ 200 ljudi, ki morajo
med sabo izvoliti vodjo.
Vsak posameznik je hkrati
lahko član samo ene civilne
zadruge in svobodno odloča
o pristopu ali o izstopu iz

nje ... Meja 200 članov bi
zagotavljala, da člani lahko
vzdržujejo vzajemne direktne stike; civilna zadruga bi
imela tekoči račun in odgovorno osebo za dostop, vodje pa bi se po svoji presoji

povezali z vodji ali izbranimi predstavniki drugih civilnih zadrug. V prvi fazi jim
zakonodajalec zagotovi
delež sedežev v državnem
svetu, ki ustreza številu
članstva v vseh civilnih zadrugah v razmerju do števila
volivcev, ki so se udeležili
zadnjih državnozborskih
volitev. Izbrani predstavniki
vseh civilnih zadrug po svoji
presoji med sabo izvolijo
svoje svetnike, ki zasedejo
rezervirana mesta v državnem svetu ...«
Civilne zadruge, zveza civilnih zadrug, občinske zveze
civilnih zadrug in seveda njihovo članstvo predstavljajo
to, kar Kavčič imenuje nova
civilna družba. Z njeno vzpostavitvijo bi, je prepričan,
lahko izboljšali upravljanje
skupnega premoženja, povečali splošno zaupanje in
odpravili korupcijo, vzpostavili demokracijo, neodvisno
od lažnivih medijev, in posledično Sloveniji zagotovili
kompetentno vlado, odlično
državno upravo in človeka
vredne javne storitve.
»Morala povprečnega posameznika je bila šibka od nek-

daj in zato je njegove skušnjave vedno morala krotiti
skupnost. Ta se je zgodovinsko razvijala in preoblikovala
v sodobno državo, za katero
pa se izkaže, da pretiranega
pohlepa posameznikov ni
več zmožna pristriči,« pravi.
Kavčič ob podpori obširne
literature prikaže na civilnih
zadrugah utemeljeno novo
civilno družbo kot tisto organizacijsko obliko, ki je zmožna poraziti korupcijo. Nova
civilna družba se je sposobna
spopasti navzven s pritiski
mogočnih omrežij in navznoter s skušnjavami slehernega izmed nas, je prepričan.
»Izkaže se, da je ravno ustanovitev civilnih zadrug tisto,
kar manjka mnogim dobro
mišljenim rešitvam v preteklosti. Ustanovitev in delovanje nove civilne družbe
(NCD) nam bo omogočilo
demokratizirati upravljanje,
ohraniti vrednost in ob tem
vzpostaviti civilno zavest, ki
edina lahko odpravi korupcijo, vrne vero v oblast in
omogoči rast in/ali zeleno
spremembo ekonomije,« je
prepričan Kavčič.
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Brez godbenikov ne gre Delavnice za starše
otrok in mladostnikov
Zadnji avgustovski konec tedna je v Radovljici že tradicionalno rezerviran
za prireditve kluba Večno mladih fantov. V ta projekt sodi tudi Festival
pihalnih orkestrov, na katerem sodeluje Pihalni orkester Lesce že dolgo,
letos že osemindvajsetič.
Ivanka Korošec
Na prireditev povabijo nekaj
pihalnih orkestrov, s katerimi imajo dolgoletne prijateljske stike ali pa jih z njimi
še navezujejo. Na festivalu
tako nastopajo orkestri iz
različnih slovenskih krajev
pa tudi iz sosednjih držav,
zato je skoraj vsako leto festival hkrati tudi mednarodni.
Festival sicer ni tekmovalne-

občino, spoznavajo ljudi različnih kultur in držav, izmenjavajo osebne, družbene,
predvsem pa glasbene izkušnje. Prireditev je primerna
za vse starosti, za domačine
in turiste, pripomore pa tudi
pri prepoznavanju Radovljice doma in v tujini. Istočasno pa prinese v Radovljico
glasbo in posredno kulturo
kraja oz. države, ki jo predstavlja vsak gostujoči orkes-

di Cembra. Fanfara Alpina
di Cembra ima še posebno
tesne vezi z leškim orkestrom, saj so v prijateljskih
stikih že dolga desetletja, v
katerih so si izmenjali obojestranske prisrčne obiske.
Letos so Leščani italijanske
godbenike popeljali v Planico, kjer jim je bilo neizmerno všeč. V vlogi prevajalca je
bil tudi bivši član leškega
orkestra Iztok Šorli. Omogo-

V društvu Vzgon tudi letos v prostorih Centra za socialno delo Radovljica
pripravljajo izkustvene delavnice za starše otrok in mladostnikov z
vedenjskimi in čustvenimi težavami.
Marjana Ahačič
Drugi sklop izkustvenih
delavnic društva Vzgon se
je začel 9. septembra, potekajo pa v prostorih Centra
za socialno delo Radovljica.
"Starši se pogosto znajdemo v stiski, kako reševati
nastale težave, včasih preprosto ne vemo, kje smo
»naredili napako« in kako
naprej. Najhujše je, če ob
vsem tem izgubimo stik z
otrokom, po možnosti tudi
s partnerjem," pravi Veronika Šuštar, zakonska in
družinska terapevtka in TA

Delavnice so
usmerjene k reševanju
konkretnih težav, tukaj
in zdaj, poudarjata
izvajalki.

Pihalni orkester Lesce
ga značaja, vendar se trudijo,
da medse pripeljejo orkestre,
ki so kvalitetni. Včasih je
kvalitetne orkestre za nastop
težko dobiti, saj so navadno
avgusta orkestrske počitnice
ali pa so orkestri že zasedeni
z drugimi prireditvami, problem pa so tudi zelo omejena finančna sredstva orkestra. Pri tem projektu so združeni rekreativni šport, kultura in zabava. Prireditev je
nekaj posebnega in leški
godbeniki so ponosni, da na
ta festival lahko povabijo
glasbenike od vsepovsod.
Poslanstvo Festivala pihalnih orkestrov ni samo prijetno druženje in zabava, pač
pa z njim predstavljajo našo

ter. Glasba namreč lahko
pove več kot vse besede.
Gostujočim orkestrom v
dopoldanskem času domači
godbeniki razkažejo naravne in kulturne znamenitosti
Dežele in jih s tem posredno spodbudijo, da se še kdaj
kot turisti vrnejo v naše kraje. Člani prav vseh orkestrov, brez izjeme, so navdušeni nad prireditvijo in nad
vzdušjem v Radovljici. Program je povezovala Nataša
Mlakar, sodelovala je tudi
leška folklorna skupina in
orkestri: Mestni pihalni
orkester Škofja Loka, Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, EMV Stadskapelle Villach in Fanfara Alpina

čili so jim prenočišče v
Radovljici in naslednjega
dne so se po ogledu filma o
Avseniku skupaj povzpeli
do Sankaške koče, kjer so
urezali nekaj udarnih viž.
Seveda brez priložnostnih
darilc ne gre. Letos je gostujoče orkestre leška godba
obdarovala s kvalitetnimi
domačimi dobrotami in za
spomin z v bron odlitim
grbom leškega orkestra,
dirigenti pa so dobili iz kruhovega testa pečene violinske ključe.
Festival vsem obiskovalcem
Radovljice ponudi užitek
tako na glasbenem področju
kot tudi vizualno preko
parade orkestrov.

Dogodki v občini Radovljica

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2018: Delfin, avtor Drago Vogrinec, diploma

"Starši se pogosto znajdemo v stiski, kako
reševati nastale težave, včasih preprosto ne
vemo, kje smo »naredili napako« in kako
naprej. Najhujše je, če ob vsem tem izgubimo
stik z otrokom, po možnosti tudi s partnerjem."
svetovalka, ki skupaj z Nino
Pohar, socialno delavko in
mediatoko, vodi delavnice.
Delavnice so usmerjene k
reševanju konkretnih težav,
tukaj in zdaj, poudarjata
izvajalki, ki imata večletne
izkušnje pri delu z otroki in
mladimi z vedenjskimi in
čustvenimi težavami ter pri
svetovanju staršem.
Že lani so uspešno zaključili dva sklopa delavnic za
starše in en sklop delavnic
za rejnike.
"Udeleženci so bili z delavnicami zadovoljni, kar se je
izkazalo za najbolj pozitivno, pa je dejstvo, da so star-

ši v sklopu 12 delavnic lahko vnesli v družino konkretne spremembe, po nadaljnje usmeritve pa se lahko
obrnejo na izvajalki tudi, ko
z delavnicami zaključijo.
Poudarili so tudi varno
vzdušje v skupini ljudi, kjer
se soočajo s podobnimi
težavami, si podelijo izkušnje in občutja ter se spodbujajo pri novih odločitvah.
In skupaj je lahko lažje," je
še povedala Šuštarjeva.
Prijave na delavnice, ki so za
vse udeležence brezplačne,
so še mogoče in sicer na telefonski številki 031 391 357
(Verona) ali info@vzgon.si.
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Upokojenci iz Podnarta in okolice se radi
odpravijo na pohode po bližnji in tudi malo bolj
oddaljeni okolici.
Marjana Ahačič
Pohodniška skupina deluje
v okviru športnih aktivnosti
Društva upokojencev Podnart, ki ta čas šteje okoli tristo članov, upokojencev iz
Podnarta in okoliških krajevnih skupnosti, nekaj jih
prihaja celo iz Kranja in
Ljubljane.
»Tradicija pohodništva v
društvu je že dolgoletna. Na
naših izletih je udeležba
vedno zelo dobra, posebno
na pohodih, ki jih organiziramo v kombinaciji z ogledom različnih znamenitosti
po Sloveniji,« je povedala

ljšani poti. Tudi to je eden
izmed razlogov za tako
množičnost,« je pojasnila.
»Poudarek naših pohodov je
seveda na druženju. Med
potjo malo poklepetamo, si
izmenjujemo doživetja, se
fotografiramo, skratka lepo
se imamo,« pravi Rado
Obid, ki ob pomoči Janeza
Rakovca in Iva Reinharta
skrbi za organizacijo izletov.
V lanskem in letošnjem letu
so tako že obiskali Drežnico
in Koseška korita, Bloško
jezero z okolico, Vinharje,
Blejski grad čez Višce, krajinski park Ljubljansko barje in cerkev sv. Ane ter Ška-

Večno mlade
Avsenikove viže
Po dveh letih je bil konec avgusta v Begunjah znova Festival Avsenik, na katerem so muzikantje iz
Slovenije in tujine igrali in peli najlepše viže bratov Slavka in Vilka.
Jože Košnjek
Družina Avsenik na različne
načine ohranja spomin na
Avsenikovo glasbo, ki sta jo
pred več kot šestdesetimi
leti poslala med Slovence in
kasneje v svet Avsenikova
brata Vilko in Slavko. Vilko
je bil akademsko izobražen
glasbenik in človek, ki je
najbolje razumel in dojemal
glasbeni talent svojega brata
Slavka, samouka na harmoniki. Ena od najbolj atraktivnih oblik ohranjanja Avsenikove glasbe je Festival Avsenik, ki ga vsaki dve leti pod
strokovnim vodstvom Gregorja Avsenika organizirajo
v Begunjah. Na njem se zberejo glasbeniki in pevci, ki

znajo najbolje poustvarjati
glasbo bratov izpod Robleka. Dogodek nima zgolj
glasbenega pomena, ampak
tudi širšega, promocijskega.
Prav zaradi festivala prihajajo v Begunje, na Bled in v
okoliške kraje številni gostje
iz tujine, ki poleg glasbe
spoznavajo kraje, kjer sta se
rodila Vilko in Slavko in o
katerih pojejo njune pesmi.
Letošnji festival, ki je bil
tako kot vsi štirje pred njim
v prireditvenem prostoru
nasproti Avsenikove gostilne, je bil nekaj posebnega.
Bil je prvi, ko med občinstvom ni bilo ustvarjalcev
Avsenikove glasbe, bratov
Vilka in Slavka. Vilko, umrl
je avgusta leta 2017, bi bil

Foto: Tina Dokl

Aktivni upokojenci

Vse tri festivalske večere so ljubitelji Avsenikove glasbe,
številni tudi iz tujine, napolnili prireditveni šotor.
Avsenikov valček ljudi pomiri, polka pa jih dvigne na noge.

Pohodniki na poti v Vinharje / Foto: Rado Obid
Lenčka Primc. Med dolgoletnimi udeleženci je tudi
Rado Faganel, ki je s pohodništvom na društvenih
izletih začel že pred dvajsetimi leti in se jih, zdaj kot čili
85-letnik, še vedno redno
udeležuje.
»Planinske pohode načrtujemo tako, da so primerni za
vse. Naši cilji so izbrani
tako, da lahko tudi tisti z
močnejšimi nogami izkoristijo svojo energijo na poda-

brijel nad Solkanom, na
zadnjem pohodu pa so se
odpravili na Slemenovo špico. »Med druženjem pohodniki prispevajo ideje za prihodnje izlete ali pohode.
Tako imamo v načrtu obiskati Dobrač, Žiri in Rupnikovo linijo, Napoleonovo
pot nad Tržaškim zalivom
…« je povedal Obid in povabil vse, ki bi se jim radi pridružili, da se včlanijo v društvo.

Ansambel Saša Avsenika praznuje letos deseto obletnico
delovanja. Blizu dvesto nastopov letno potrjuje veliko
popularnost doma in na tujem. Saševi godci so imeli
osrednjo vlogo na festivalu./ Foto: Tina Dokl

Slikarji spet na Zgoši
V hiši Pekarne Resman so zadnji torek v avgustu organizirali že deveto srečanje slikarjev. Ustvarjali so: Vinko Bogataj iz
Lesc, Rajko Bogataj iz Kranja, Tone Kavčič iz Kamne Gorice,
Ciril Kraigher iz Zasipa, Anka Marzidovšek iz Radovljice,
Franc Rant iz Železnikov, Vida Soklič iz Begunj in Jana Strušnik iz Ljubljane. Slikarji so tokrat slikali sadje, cvetje ali
vaške motive. Popoldan so slikarji končali s slikanjem in
postavili razstavo del v prostorih Pekarne Resman. Tako kot
vsako leto so v Pekarni Resman tudi letos na soboto pred
angelsko nedeljo, ki je farni praznik, organizirali sejem, na
katerem so sodelovali okoliški kmetje in pridelovalci hrane.
Za obiskovalce je bila na ogled tudi razstava slikarskih del.

Štirje muzikantje s trobento, klarinetom, harmoniko in
baritonom so simbolično začenjali festivalske večere. V taki
sestavi je pred 65 leti začel igrati Gorenjski kvartet,
predhodnik Gorenjskega kvinteta in ansambla Bratov
Avsenik. / Foto: Tina Dokl

Družina Avsenik dokazuje, da jabolko ne pade daleč od
drevesa. Po Slavkovih stopinjah gredo njegov sin Gregor in
vnuki Monika, Sašo in Blaž. Gregorjeva hči Monika in Blaž,
sin Slavka Avsenika mlajšega, sta na festivalu nastopila
skupaj. / Foto: Tina Dokl
lani star devetdeset let, Slavko, umrl je julija leta 2015,
pa bi bil devetdesetletnik
letos novembra. Poleg tega
ansambel Slavkovega vnuka
Saša letos praznuje deseto
obletnico delovanja in dosega velike uspehe na pomembnih evropskih glasbenih
odrih.
Sploh je bila na festivalu
Avsenikova glasbena družina res številna. Poleg Saša je
viže starega očeta igral pianist Blaž Avsenik, sin Slavkovega najstarejšega sina
Slavka, sama in z njim pa je
pela Monika Avsenik, hčerka najmlajšega Slavkovega
sina Gregorja, ki pa se je
tudi s kitaro pridružil
ansamblu sina Saša.
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Več kot 40 degustacijskih točk
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Ansambli iz Slovenije in
tujine so v treh festivalskih
večerih, ki so trajali po skoraj štiri ure, zaigrali le del
glasbene zapuščine slavnih
bratov, ki obsega blizu tisoč
skladb. Izbral jih je pobudnik festivala in njegov umetniški vodja Gregor Avsenik, kot voditeljica festivalskih večerov pa se je, skupaj z dolgoletnim povezovalcem Avsenikovih koncertov na tujem in humoristom Hubertom Aschenbrueckerjem - Hubijem iz
Nemčije, preizkusila slovenska pevka Alenka
Godec. Festival je potrdil
resnico, da je res lepo biti
muzikant, še posebej, če
igraš Avsenika!
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Prireditve
Povezanost z
naravo in tradicijo
Zavod Duhovni center Sveta gora Triglav je s
predavanjem Janeza Bizjaka v čebelarskem
centru včeraj začel sklop izobraževalnih
predavanj in delavnic, katerih rdeča nit je
povezanost z naravo in tradicijo. Prihodnji četrtek
o skrbi za naravo z Janom Bizjakom.
Marjana Ahačič
"Če stopimo skupaj, pridobimo moč in kvaliteto," je prepričana Radovljičanka Vasja
Vidic, ki vodi zavod Duhovni
center Sveta gora Triglav in je
uradni organizator, predvsem pa stična točka za vse
tiste, ki bodo na leškemu
Čebelarsko razvojnem izobraževalnem centru jeseni pa
vse do prihodnje pomladi pripravljali predavanja z različno vsebino, a enako rdečo
nitjo, to pa je povezanost z
naravo in tradicijo. Predavanja, ki jih Vidičeva pripravlja
v povezovanju z ostalimi
društvi, bodo potekala ob
četrtkih, teme pa bodo: Naprej k naravi, Razumevanje
lastne zemlje in naše tradicije, Zakon narave in ohranjanje narave, Hrana lastne
zemlje, Tradicije prednikov,
Spoštovanje sebe in svoje
zemlje, Tehnike za spoznavanje sebe – tako kot so to znali
naši predniki ...
Prvi od predavateljev, ki jih je
gostila Vidičeva, je bil včeraj
Janez Bizjak, arhitekt, naravovarstvenik in publicist,
nekdanji direktor TNP, ki
zadnjih dvaindvajset let sistematično raziskuje snovne
sledi in indice duhovnega
izročila prvih prebivalcev v
visokogorju slovenskih Alp,
od prazgodovine do srednjega veka. Udeležencem je
predstavil svoja raziskovanja
daritvenih in obrednih mest
v vzhodnih Alpah.
Prihodnji četrtek sledi predavanje agronoma dr. Jana
Bizjaka, nosi pa naslov
Narava je ena sama ... pa se

tega resnično zavedamo?
"Naš spoštljiv odnos do
narave je zrcalo naše prihodnosti. Skrb za zdravo hrano, vodo, zrak in zemljo pa
je temelj naše prihodnosti,"
sporoča Jan Bizjak, ki bo s
praktičnimi primeri predstavil, kako se od narave uči
že od malih nog in si obenem prizadeva za njeno
ohranitev.
V nadaljevanju bodo kot
predavatelji četrtkovih
dogodkov sodelovali še Saša
Ropač, krajinska arhitektka
iz Radovljice, ki se ukvarja z
načrtovanjem in oblikovanjem prostora, pa tudi s slikarstvom in poezijo. Preko
intuitivnih sporočil dostopa
do metafizičnih razsežnosti
človeka in narave, kar ji
predstavlja izzive in priložnost raziskovanja preko
likovnega sveta. Med sodelujočimi je tudi Društvo za
paliativno oskrbo Palias, ki
pripravlja predavanje na
temo paliativne oskrbe na
Gorenjskem in širše, pa
Anže Habjan, ki bo predstavil obredje, navade in običaje v času umiranja.
Med sodelujočimi v projektu so še društvo Ajda
Gorenjska, pa agronomka,
strokovnjakinja za ekološko
pridelavo hrane Maja Kolar,
Vlasta Juršak z Društva za
trajnostni razvoj podeželja
in Mina Kunstelj – Zvok tišine, priključil pa se jim je
tudi Garden Village Bled,
kjer bo organiziran prikaz
ekološkega vrta, in Ljudska
univerza Radovljica, ki bo
pomagala pri povezovanju
četrtkovih predavanj.

Bezplačna delavnica Poslovno mreženje
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sredo, 25. septembra, v okviru SPOT svetovanje Gorenjska pripravlja brezplačno delavnico z naslovom Poslovno mreženje – Kako
vzpostaviti, vzdrževati in navdušiti stranko za sodelovanje z
vašim podjetjem in nad storitvijo oz. izdelkom, ki ga tržite.
Predaval bo Boško Praštalo, ki deluje na svetovalno-izvedbenih projektih, kjer naročnikom pomaga do boljših prodajnih
rezultatov, pri vodenju prodajnega tima, svetuje, kako izboljšati stik s stranko in jo navdušiti in prepričati za nakup.
Potrebne so predhodne prijave.
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Prihodnji konec tedna spet Mošenjski dnevi
Turistično društvo Mošnje prihodnji konec tedna pripravlja
že 12. Mošenjske dneve. Prireditev se bo začela v petek, 20.
septembra, ob 19. uri s slovesnim odprtjem prenovljenega
otroškega igrišča pri Kulturnem domu in blagoslovom freske na gasilskem domu. Pripravili so tudi pester kulturni program, na katerem bodo nastopili učenci podružnične šole
Mošnje, folklorna skupina Julijana s Hrušice ter godci in
pevci ljudskih pesmi Suhe hruške. V soboto, 21. septembra,
bo od 13. ure naprej obiskovalcem na voljo tradicionalna
ponudba domače kuhinje, stojnice z domačimi izdelki, otroški zabaviščni park, vodeni ogledi muzeja in športne igre.
Od 17. ure dalje pa bo v šotoru še zabava z Ansamblom
Saša Avsenika.

13. september – 27. september 2019
petek, 13. september
Odprtje športnega in kulturnega centra Veriga, ob 17.00, zabavne
dogodivščine in nagradna igra, Alpska cesta 43, Lesce
Mrtvi ne umirajo, ob 20.00, zombi komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna Avsenik*

sobota, 14. september
Molitveni dan za nove duhovne poklice, ob 9.00 molitev na trgu
pred baziliko Marije Pomagaj, ob 10.30 sveta maša, Brezje
Praznovanje 60. obletnice Ljudske univerze Radovljica, od 14.00 dalje, zabava za vse generacije, delavnice, osrednji slavnostni dogodek
ob 17.00, ob 19.00 koncerti Bad notion in Prelude, Grajski park
Radovljica
Zmajček Tabaluga, ob 16.00, animirana domišljijska pustolovščina,
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Kamna Gorica praznuje z MePZ Lipnica in prijatelji, ob 17.00, srečanje pevskih zborov in podelitev krajevnih priznanj, pod lipo v Kamni
Gorici Zvesti moški, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana
Radovljica*
Mrtvi ne umirajo, ob 20.00, zombi komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*

nedelja, 15. september
Klavirski recital, ob 19.00, recital pianista Mateja Jovanoviča, dvorana Glasbene šole, Radovljiška graščina, Radovljica
EX/ODUS RADOSTI, ob 20.00, apolitični koncert za talent, vizo in
neskončen aplavz, vstop prost, Linhartova dvorana Radovljica

ponedeljek, 16. september
Angleške pravljice, ob 17.00, za otroke med 1. in 6. letom vabljeni
skupaj s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica A. T.
Linharta, Radovljica

torek, 17. september
Beremo s tačkami, ob 17.00, posebni program, ki pomaga otrokom
izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne
metode: otrok bere psu, obvezne prijave v knjižnici ali na 04 537 39
01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

sreda, 18. september 2019
Bilo je nekoč v … Hollywoodu, ob 19.00, komična drama, Linhartova
dvorana Radovljica*

četrtek, 19. september 2019
Beli vran, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

petek, 20. september
Mošenjski dnevi, ob 19.00, odprtje prenovljenega otroškega igrišča
pri Kulturnem domu, blagoslovitev freske na gasilnem domu, pester
kulturni program, Mošnje
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice, vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za otroke, vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Tečaj Japonskega liftinga obraza, ob 17.00, tečaj poteka v petek od
17.00 do 20.30 ter v soboto od 8.00 do 15.00 v Hotelu Marinšek na
Glavni cesti 2 v Naklem. Ob manjšem številu prijavljenih bo tečaj v
Radovljici na Kranjski cesti 4 (nasproti Grajskega dvora), in sicer le v
soboto od 8.00 do 15.30*
Downton Abbey, ob 18.00, zgodovinska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*
Ad Astra: Pot do zvezd, ob 20.00, ZF triler, Linhartova dvorana
Radovljica*

sobota, 21. september
Mošenjski dnevi, od 13.00 dalje: domača kuhinja, stojnice z domačimi izdelki, delavnice za otroke, vodeni ogled muzeja, športne igre,
od 17.00 dalje: zabava v šotoru z ansamblom Saša Avsenika, Mošnje
Festival medu in Dan medu v kulinariki, ob 10.00, tržnica čebeljih
pridelkov in dobrote z lokalnih kmetij, predavanja in delavnice za
otroke in odrasle, Čebelarski Center Gorenjske, Lesce
Jaz sem William, ob 16.00, družinski film, podnapisi, Linhartova
dvorana Radovljica*
Ne puščaj sledov, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Downton Abbey, ob 20.00, zgodovinska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

nedelja, 22. september 2019
Jaz sem William, ob 16.00, družinski film, podnapisi, Linhartova
dvorana Radovljica*
Ad Astra: Pot do zvezd, ob 18.00, ZF triler, Linhartova dvorana
Radovljica*
Koža, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 23. september
Angleške pravljice, ob 17.00, otroci med 1. in 6. letom vabljeni skupaj s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

četrtek, 26. september
Poletavci in NajPoletavci, ob 17.00, zaključna prireditev projekta,
vstop samo z vabilom, Vurnikov trg
Beli vran, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

petek, 27. september 2019
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Košarkar naj bo 2, ob 18.00, družinska komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*
Zločin brez krivde: Primer Collini, ob 20.15, kriminalna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

sobota, 28. september
Recital pesmi, ob 20.00, Drago Papler, Slomškova dvorana, Radovljica

Razstave
Figura, razstava stalne zbirke Galerija Šivčeva hiša, od 30. 8. do 1.
10., razstava slik in kipov na temo figura, ki so nastali na mednarodnem likovnem simpoziju Slovenija odprta za umetnost
Mozaik generacij, razstava ob 60-letnici Ljudske univerze Radovljica,
od 5. 9. do 26. 9., Galerija Avla, Občina Radovljica
Kranjcev prvi poet – 200 let od rojstva Valentina Vodnika, od 1. 7. do
30. 9., gostujoča razstava Gorenjskega muzeja, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
S fotoaparatom na kulturnih dogodkih v občini Radovljica, od 23. 9.
do 20. 10, fotografska razstava minulih prireditev, desni atrij Radovljiške graščine, Radovljica
Svet železarja skozi objektiv fotografa Francija Kolmana, od 5. 9. do
30. 9., Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino. Več informacij o
posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani www.radolca.si.
Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.

FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
ROVI POD STARIM KRANJEM

www.visitkranj.com
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Šestdeset let
ljudske univerze
V galeriji Avla je na ogled razstava fotografij in
mozaikov, ki so jo odprli v začetku meseca kot
uvod v praznovanje šestdesetletnice delovanja
Ljudske univerze Radovljica. Osrednja slovesnost
bo jutri popoldan v Grajskem parku.
Ivanka Korošec

Letošnji, 45. pohod Večno mladih fantov na Stol je štel slabih šestdeset udeležencev. Krst za
šesterico.
Igor Kavčič
Če je lanskoletni pohod Večno mladih fantov na Stol
krojil dež, je bilo nebo letošnjo zadnjo soboto v avgustu
bolj prijazno, saj je bilo vreme kot nalašč za pohod na
Stol.
Da se članstvo vendarle stara, je pokazala nekoliko
manjša udeležba, saj se je
do Prešernove koče pod Stolom, nekateri so šli tudi na
vrh, povzpelo šestintrideset
udeležencev, med njimi
tudi sedem pohodnikov iz
sosednje Hrvaške. Dvaindvajset članov Rekreacijskega kluba Večno mladih fantov se je pohoda udeležilo
do Valvasorjevega doma.
Nekoliko več je bilo letos
krščencev. Krst in posvetitev

Polovica pohodnikov je pri Prešernovi koči počakala na fotografiranje. / Foto: Toni Demšar

Foto: Gorazd Kavčič

Bliža se pomembna obletnica, saj postala bom 60-letna
gospa …
Tako se je s prikupno pesmico Mateje Rozman
Amon, ki jo je recitirala
Mojca Šolar Perko, v občinski avli začela kratka sloves-

čemer so si ljudske univerze po Sloveniji podobne, a
vsaka od njih se odziva na
potrebe v lokalnem okolju
in pripravlja programe, ki si
jih okoliški prebivalci želijo.
Zato ni čudno, da so v Radovljici učilnice LUR kar naprej polne. Mnogo uporabnikov obiskuje večmesečne

Lepo vreme za Stol

Razstava fotografij iz programov Ljudske univerze
Radovljica ter iz delavnic mozaika bo v galeriji Avla v
prostorih Občine Radovljica na ogled še do 26. septembra.
nost kot uvod v praznovanje
60-letnice delovanja Ljudske univerze v Radovljici
(LUR).
Odprli so razstavo fotografij
iz programov Ljudske univerze Radovljica ter izdelkov iz delavnic modernega
mozaika Trencadis. Po uvodnem glasbenem programu
je navzoče pozdravila in na
kratko orisala zgodovino
radovljiške LU njena direktorica Mateja Rozman
Amon. Mladi so ena od ciljnih skupin, za katere pripravljajo tako programe kot
spodbudno okolje, v katerem se lahko uveljavijo,
zaključijo šolanje, se zapos-

tečaje, še več pa je vključenih v kratkotrajnejše dejavnosti. Programi so usmerjeni v vseživljenjsko učenje,
kamor sodi tudi učenje uporabe pametnega telefona,
tablice ali računalnika, pa
vse do tujih jezikov ter med
drugim joge in telovadbe.
Razstavo je odprl župan
Ciril Globočnik, ki je pozdravil navzoče in zatrdil, da
bo občina tudi v prihodnje
podpirala tako uspešno
ustanovo, kot je LUR. Razstava bo na voljo za ogled do
26. septembra.
Jutri, v soboto, Ljudska univerza v Grajskem parku pripravlja osrednjo prireditev

Osrednji slavnostni dogodek bo jutri, 14.
septembra, v Grajskem parku ob 17. uri, ko bo
LUR z žonglersko skupino Čupakabra, plesom
in torto zaznamovala častitljivih šestdeset let.
Praznovanje se bo začelo ob 14. uri, ko bodo za
obiskovalce pripravili zanimive delavnice za vse
generacije, glasbo pa tudi hrano in pijačo.
Dogodek bo ob vsakem vremenu; če bo
deževalo, bodo delavnice tudi v prostorih
Ljudske univerze.
lijo ali ustanovijo svoje podjetje, je poudarila direktorica. Precej dejavnosti, ki jih
pripravljajo v LUR, pa se
udeležujejo starejši, kar je
glede na staranje prebivalstva razumljivo. Neformalno
izobraževanje je tisto, po

ob okroglem jubileju. Začela se bo ob 14. uri. Izdali so
posebno brošuro o izobraževalnih programih 2019/20,
natisnili so tudi zgodbe udeležencev tečajev LUR v preteklosti. Tri izmed njih so
prebrali na odprtju razstave.

Letos je bilo ob prvem pohodu krščenih kar osem
udeležencev. / Foto: Igor Kavčič

v večno mladost je letos
namreč prejelo šest novih
članov in dva pohodnika iz
Avstrije.
Seveda na pohodu ni manjkal letošnji simbol, tokrat je
bil to lijak ali »trahtar«. Starejši pohodniki so se ob tem
spomnili tudi pokojnega
Ivana Čačića, ki so ga v 95.
letu na zadnjo pot pospremili v tednu pred pohodom.
Še pred tremi leti je bil z 91
leti najstarejši pohodnik na
Stol.

V popoldanskih urah je sledil koncert pihalnih orkestrov Fanfara Alpina di Cembra, EMW Stadtkapelle Villach, PO Senovo, PO Škofja
Loka in domačega PO Lesce,
zvečer pa je publiko zabaval
Bid Bang z gostom Mitjo
Šinkovcem.
Naslednji dan so pripravili
še drugi Radol'ški KronoKilometer, športno prireditev,
ki je namenjena tistim, ki
jim je bolj kot planinstvo blizu kolesarjenje.

Svet železarja skozi objektiv
Marjana Ahačič
V radovljiški knjižnici so v
začetku meseca v okviru
tako imenovanih domoznanskih dogodkov, ki v tem
času potekajo po vseh
gorenjskih knjižnicah, odprli razstavo fotografij z naslovom Svet železarja skozi
objektiv fotografa Francija
Kolmana. Priznani fotograf
Franci Kolman (1923–1992),
doma iz Begunj, se je leta
1960 zaposlil kot fotograf v
Železarni Jesenice. Na razstavi so predstavljene fotografije, ki so bile posnete v
času avtorjevega službovanja v železarni. Barvni diapozitivi so bili posneti v takratnih železarskih obratih, v
ekstremnih delovnih pogojih, ki so bili značilni za
železarski vsakdan. Danes
njegove fotografije kot zgodovinski spomin ostajajo
skrbno izbrani železarski
motivi, ki presegajo dokumentarnost in dokazujejo
izredno izrazno zmogljivost
avtorja, njegov občutek za
motiv, svetlobo in dinamiko.
"Franci Kolman je bil v teh
krajih zelo znan, sicer predvsem kot fotograf tovarne
Elan, ko je spremljal številne

Razstava železarskih fotografij Francija Kolmana je v radovljiški knjižnici na ogled še do
konca septembra. / Foto: Gorazd Kavčič
naše smučarje iz generacije
Bojana Križaja in Ingemarja
Stenmarka na vsa svetovna
smučišča. Pri tem pa domačini pogosto pozabljamo, da
je bil zaposlen v Železarni
Jesenice, kjer je naredil številne fotografije plavžev,
delavcev, tamkajšnjega življenja in dela. Danes so to
mnogo več kot zgolj fotografije. Predstavljajo odraz
nekega časa," je pojasnila

direktorica Knjižnice Antona
Tomaža Linharta Božena
Kolman Finžgar in pri tem
pripomnila, da se domačini
starejše generacije v Radovljici in okolici spominjajo
tudi kot fotografa za dokumente – potne liste, osebne
izkaznice, vozniška dovoljenja. "Čudovito je predstavljati človeka, ki v marsikom
vzbudi spomin na čase, ki so
minili."

Razstavo je sicer lani pripravilo Farno kulturno društvo
Koroška Bela v okviru
dogodkov Evropskega leta
kulturne dediščine, v radovljiški knjižnici pa bo več kot
trideset fotografij iz obdobja
prve polovice šestdesetih let
prejšnjega stoletja, ki so nastale iz Kolmanovih barvnih
in črno-belih diapozitivov,
na ogled vse do konca septembra.

