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V Radovljici so v začetku 
meseca tudi uradno odprli 
novo trim stezo, ki so jo v 
okviru participativnega pro
računa uredili na Obli gori
ci. Nova trim steza obsega 
šest telovadnih točk, na 
katerih je mogoče izvesti 
več kot osemdeset različnih 
vaj za moč, ravnotežje, 
ogrevanje in raztezanje ter 
vaj, prilagojenih starostni
kom. Kot je poudaril Anže 
Kosmač, kineziolog iz 
radov ljiškega zdravstvene
ga doma, so vaje primerne 
za vse, ne glede na spol, sta
rost, predznanje in telesno 
pripravljenost. Vse točke so 
opremljene s tablami z opi
si vaj in QR kodami za do
stop do filmov, ki prikazu
jejo pravilno izvedbo. 
Projekt ureditve trim steze 
je bil z naslovom Telovad
ba v gozdu izglasovan v 
okviru participativnega 
proračuna, so pojasnili na 
občinski upravi. Predlaga
telj Aljoša Špindler je v 
opisu projekta navedel, da 
je Obla gorica primeren in 
neizkoriščen javni prostor, 
ki bi ga obogatili s krožno 
telovadno stezo, tako da bi 
se območje geografsko in 

po namembnosti priključi
lo drugim športnorekrea
tivnim objektom v okolici; 
v bližini so namreč športni 
parki, kopališče in atletski 
stadion. Vstopna točka z 

informacijsko tablo je nas
proti lekarne.
Zdravstveni dom Radovljica 
bo stezo vključil v svoje 
zdravstvenovzgojne progra
me in na njej organiziral 

tudi redno vodeno vadbo za 
starejše. Do poletja bo to 
predvidoma v petek, 3. juni
ja, in v petek, 17. junija, oba
krat ob 9. uri.

Nova trim steza  
na Obli gorici
Na šestih telovadnih točkah, postavljenih na stezi, ki je speljana po znameniti radovljiški vzpetini 
Obla gorica, je mogoče izvesti raznolike vaje za moč, ravnotežje, ogrevanje in raztezanje ter vaje, 
prilagojene starostnikom. Bližnji zdravstveni dom bo v juniju organiziral vodeno vadbo.

Za opremo steze je občina, ki je skupaj s Komunalo Radovljica poskrbela tudi za ureditev 
terena, namenila 15 tisoč evrov, za postavitev nove trim steze pa je bilo pridobljeno tudi 
naravovarstveno soglasje. / Foto: Gorazd Kavčič
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Zdravstvenovzgojni center 
Radovljica danes, 20. maja, 
skupaj z Občino Radovljica 
na Vurnikovem trgu priprav
lja Dan zdravja.
Med 10. in 15. uro se bodo 
tako na stojnicah predstavili 
izvajalci presejalnega pro
grama Svit, fizioterapije in 
kineziologije z nasveti za 
telesno dejavnost.
"Psihologinja bo zastopala 
področje duševnega zdrav
ja in preprečevanje zasvoje
nosti ter zdravo spanje, z 
meritvami bomo prepozna
vali dejavnike tveganja za 
bolezni srca in ožilja, pred

stavili bomo projekt Oživi
mo srce in pokazali, kako 
prepoznamo možgansko 
kap. Sodelovali bodo tudi 
izvajalci zobne preventive 
in dijaki Srednje šole Jese
nice," so pojasnili organi
zatorji.
Ker je 20. maj tudi svetovni 
dan čebel, se bodo aktivnos
tim pridružili še predstavni
ki Čebelarskega društva 
Radovljica.
Prireditvi na Vurnikovem 
trgu bo ob 17. uri v Knjižnici 
A. T. Linharta sledilo še pre
davanje o programu Svit na 
Gorenjskem, ki ga bo pred
stavila diplomirana medi
cinska sestra Zala Marn.

Dan zdravja na 
Vurnikovem trgu

Svetovni 
dan čebel
V Čebelarskem 
muzeju Strgarjev 
simpozij, zagnali 
projekt Svet 
opraševalcev
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Športna zveza Radovljica, 
Bled, Bohinj, Gorje v sode
lovanju z Občino Radovljica 
in Prostovoljnim gasilskim 
društvom Radovljica ob dne
vu državnosti že desetič 
organizira radovljiški tek na 
deset kilometrov. Organiza
torji bodo s Turizmom in 
kulturo Radovljica ob jubi
lejnem teku pripravili doda
ten program.
Prireditev bo na predvečer 
državnega praznika, v petek, 
24. junija. Popoldne bodo 
najprej otroški teki. Pri Lipi 
samostojnosti v Radovljici 
bo ob 18. uri sledila sloves
nost ob dnevu državnosti in 

ob 18.30 start Radol'ške 
10ke. Podelitev priznanj 
tekačem bo tokrat v Graj
skem parku, kjer bodo že od 
14. ure različne delavnice za 
otroke, na voljo pa bo tudi 
kulinarična ponudba Oku
sov Radol'ce. Zvečer bo na 
odru v Grajskem parku še 
koncert skupine Orleki.
Razpis Radol'ške 10ke, ki je 
vključena tudi v serijo 
Gorenjska, moj planet, je že 
objavljen na spletni strani 
športne zveze. Na tek se lah
ko pripravite tudi s trener
jem Klemenom Dolencem 
na brezplačni vadbi vsak 
torek in četrtek ob 20. uri na 
atletskem stadionu pri 
radov ljiški osnovni šoli.

Jubilejna, 10. Radol'ška 
10ka in dan državnosti

Obrazi miru 
v Kropi
Del mednarodnega 
srečanja pisateljev, 
festival Obrazi miru, je 
potekal tudi v Kropi, kjer 
so pisatelje tokrat gostili 
prvič.
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Restavracija kampa Šobec je po oceni ACSI, vodilnega 
evropskega strokovnjaka za kampiranje, osvojila nagrado 
najboljša kamp restavracija v Sloveniji. Po informacijah oce-
njevalca je v glasovanju sodelovalo več kot 55 tisoč gostov 
kampov iz vse Evrope. Gre za novo, leta 2018 zgrajeno res-
tavracijo, ki je odprta vse leto. Prejeta nagrada je še ena 
potrditev, da se razvoj Kampa Šobec na vseh ravneh nadal-
juje v pravi smeri in da, kar je najpomembnejše, gosti ta 
trud znajo ceniti, ob tem poudarjajo v Kampu Šobec.

Na Šobcu najboljša kamp restavracija
OBČINSKE NOVICE

Rekonstrukcija  
v polnem teku
Odseka Železniške ulice in 
Rožne doline v Lescah bodo 
razširili ter dopolnili s ploč-
nikom in kolesarskim 
pasom.
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Slovesno v Mošnjah  
in Begunjah
V dveh krajevnih skupnostih 
v začetku maja praznujejo 
krajevni praznik.
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PRIREDITVE

Festival čokolade
Deveti Festival čokolade v 
Radovljici je privabil približ-
no dvajset tisoč ljubiteljev 
čokolade, ki so imeli na 
pokušino več kot sto petde-
set izdelkov.
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MLADI

V vrtcu tudi babice  
in dedki
Na prisrčnem druženju se je 
malčkom in starim staršem 
pridružil tudi Sašo Avsenik s 
svojim ansamblom. 
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Razpis za  
podelitev priznanj Občine Radovljica  

v letu 2022
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Občinska uprava Občine Radovljica
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Občina je spomladi začela 
obnavljati odsek Železniške 
ulice in Rožne doline v Les-
cah med Železniško postajo 
Lesce in uvozom h Gorenjki 
v dolžini 560 metrov. 
Rekonstrukcija obsega ure-
ditev ceste v širini šest met-
rov z obojestranskim, 1,25 
metra širokim pomožnim 
kolesarskim pasom, izven-
nivojskim pločnikom, uredi-
tvijo meteorne in fekalne 
kanalizacije, obnovo vodo-
voda ter ureditvijo javne raz-
svetljave. 
Izvajalec Gorenjska gradbe-
na družba dela izvaja ob 
popolni zapori ceste. Konča-
na bodo do konca oktobra, 

cesta pa naj bi bila z asfaltom 
preplastena že v septembru.
Kot so pojasnili na občinski 
upravi, v okviru projekta 
načrtujejo tudi rušitev prizid-
ka objekta Rožna dolina 2, ki 
sega v območje načrtovane 
razširjene ceste, pri čemer 
bodo sodelovali z ministrs-
tvom za infrastrukturo. 
Vrednost investicije znaša 
680 tisoč evrov in je sofi-
nancirana s sredstvi Evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj v sklopu projekta ure-
ditve kolesarskih povezav 
Radovljice z zalednimi nase-
lji. V okviru prve faze tega 
projekta je bila v lanskem 
letu zgrajena kolesarska 
povezava ob regionalni cesti 
med Radovljico in Lescami.

Rekonstrukcija je      
v polnem teku
Rekonstrukcija odseka Železniške ulice in Rožne doline v Lescah obsega ureditev ceste z obojestranskim, 1,25 
metra širokim pomožnim kolesarskim pasom, izvennivojskim pločnikom, ureditvijo meteorne in 
fekalne kanalizacije, obnovo vodovoda ter ureditvijo javne razsvetljave. 

Izvajalec gradbena dela izvaja ob popolni zapori ceste. 
Končana bodo do konca oktobra, cesta pa naj bi bila z 
asfaltom preplastena že v septembru. / Foto: Gorazd Kavčič
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Dve krajevni organizaciji, ki 
med drugimi delujeta v 
okviru Združenja borcev za 
vrednote NOB Radovljica – 
to obsega območje občin 
Radovljica, Bled, Gorje in 
Bohinj – radovljiška in leš-
ka, sta se aprila združili v 
eno. Kot so sporočili iz zdru-
ženja, je razlog za združitev 
boljša povezanost članov, 
novo ime pa Krajevna orga-
nizacija Zveze borcev za vre-
dnote NOB Radovljica - Les-
ce. Organizacijo vodi devet-
članski izvršni odbor, kate-
rega predsednik je Jakob 
Demšar, člani pa Mira Stu-
šek in Mihajlo Pilipović iz 
Lesc ter Slavica Soršak (pod-
predsednica), Anica Ježek, 
Vlasta Felc, Andrej Kokot, 
Miroslav Birk in Roman 
Zupanc – vsi iz Radovljice.
"Krajevna organizacija Zve-
ze borcev Radovljica - Lesce 

bo ohranjala spoštljiv spo-
min na partizanstvo in 
narodnoosvobodilno borbo, 
z zavedanjem, kdaj in kje 
so bili postavljeni temelji za 
ohranitev slovenstva in kdo 
je bil na pravi strani v času 
druge svetovne vojne. Naš 
odnos do različnih pogle-
dov o problemih v slovenski 
družbi bo strpen in argu-
mentiran, vedno se bomo 
zavzemali za spoštljiv dia-
log in zavračali ter opozar-
jali na vse oblike verbalnega 
in fizičnega nasilja, ki se je 
neznosno razraslo tako v 
svetu kot v naši državi," 
poudarja predsednik Jakob 
Demšar. "Vse, ki spoštujejo 
vrednote narodnoosvobo-
dilnega boja v obdobju 
1941–1945, vabimo, da to 
pokažejo tudi s članstvom v 
naši organizaciji. Pišite 
nam na zbnob@siol.net in 
se vam bomo z veseljem 
takoj odzvali."

Združitev dveh 
krajevnih organizacij

Fotografsko društvo Radovljica je objavilo 14. natečaj 
Dogodki v občini Radovljica. Na natečaju lahko sodelujete z 
dokumentarnimi fotografijami javnih prireditev, kot so pro-
slave, športni in kulturni dogodki, pomembni obiski ..., ter 
večjih arhitekturnih ali okoljskih sprememb s posegom člo-
veka ali narave v prostor. Vsak avtor lahko sodeluje s foto-
grafijami največ desetih dogodkov, za vsak dogodek z naj-
več štirimi fotografijami. Letošnja dodatna tema natečaja je 
Tematske poti v občini Radovljica. Večina jih je predstavlje-
na na spletnih straneh Turizma in kulture Radovljica. Na to 
temo avtorji lahko sodelujejo s po šestimi fotografijami. 
Društvo fotografije za razpis, ki je objavljen tudi na spletnih 
straneh Občine Radovljica, sprejema do 31. januarja 2023. 

Fotografski natečaj Dogodki v občini Radovljica
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Občina letos načrtuje izved-
bo zunanje ureditve pri pod-
ružnični osnovni šoli Begu-
nje. V tem sklopu je predvi-
dena tudi ureditev nove 
dostopne ceste za šolo, dva-
najstih parkirnih mest, od 
teh bo eno za invalide, dveh 
učilnic na prostem in plato-
ja za kolesa.
"Dostopna cesta bo imela 
krožni prometni režim, ure-
jen bo pločnik za pešce. Na 
krožni dostopni cesti je pre-
dvideno eno parkirno mesto 
za začasno ustavljanje (Kiss 
& Ride oziroma Poljubi & 
odpelji), kjer starši na var-

nem mestu odložijo otroke 
brez parkiranja avta in odpe-
ljejo dalje," so pojasnili na 
občinski upravi.
Parkirna mesta bodo name-
njena obiskovalcem šole, 
parkiranje bo dovoljeno naj-
več dve uri. Parkiranje na 
teh parkirnih mestih je pre-
dvideno predvsem za starše 
prvošolcev, ki morajo svoje 
otroke pospremiti v šolo.
Učilnici na prostem bosta 
urejeni med objektom šole 
in lokalno cesto, med dosto-
pom za kuhinjo in novo 
dostopno cesto. Urejena 
bosta dva tlakovana osem-
kotnika, ki bosta opremljena 
s klopmi. Območje učilnic 
na prostem bo bogato zaze-
lenjeno z drevesi in grmiče-
vjem.
Prostor za kolesa bo v prvi 
fazi urejen le kot plato, kas-
neje je predvidena še name-
stitev nadstrešnice, so še 
pojasnili. 
Predvidena je tudi ureditev 
nove lokacije za ekološki 
otok ob cesti Begunje–Dvor-
ska vas. Večji del območja 
bo zatravljen, načrtujejo 
zasaditev novih dreves in 
nizkega grmičevja.

Ureditev okolice 
podružnične šole
Občina načrtuje izvedbo zunanje ureditve pri podružnični osnovni šoli 
Begunje. V tem sklopu je predvidena tudi ureditev nove dostopne ceste za 
šolo, dvanajstih parkirnih mest, dveh učilnic na prostem in platoja za kolesa.

V tem sklopu ureditve okolice podružnične šole v Begunjah 
je predvidena ureditev nove dostopne ceste za šolo, 
dvanajstih parkirnih mest, dveh učilnic na prostem in 
platoja za kolesa. / Foto: Gorazd Kavčič

Ekološka kmetija Monike 
Brinšek v Vrbnjah, ki deluje 
po metodi Demeter in ima 
ekološke certifikate za vse 
svoje pridelke, od maja do 
oktobra za občane Radovlji-
ce organizira brezplačna 
predavanja in delavnice o 
delu na ekološkem vrtu, 
pomenu uradno certificira-
ne hrane, vplivu pesticidov 
in drugih kemikalij na zdra-
vje ter vsakdanjih opravilih 
na vrtu.

Gre za projekt, izglasovan in 
financiran v okviru participa-
tivnega proračuna Občine 
Radovljica. Del projekta je 
tudi organizacija ekološke 
tržnice, na kateri občani lah-
ko kupijo hrano neposredno 
od lokalnih kmetov. Ekološ-
ka tržnica je že vzpostavljena 
v okviru Radolške tržnice, ki 
je na Linhartovem trgu vsako 
prvo soboto v mesecu.
Prvo predavanje o delu na 
vrtu z delavnico predstavit-

ve orodja za lažje delo je 19. 
maja, naslednje bo v četr-
tek, 9. junija, ko bosta na 
sporedu predavanje z naslo-
vom Razlika me uradno 
certificirano hrano in 
»domačimi certifikati« in 
delavnica priprave kompos-
tnega kupa, 7. julija pa sle-
dita predavanji o vplivu 
pesticidov in drugih kemi-
kalij na naše zdravje in o 
spravilu pridelkov ter delav-
nica prepoznavanja bolezni 

in škodljivcev na vrtu. Pole-
tni sklop dogodkov na kme-
tiji Monike Brinšek, bo 
zaključilo predavanje o hra-
ni kot zdravilu ter delavnica 
o vlaganju v četrtek, 11. 
avgusta.
Potrebna je prijava udelež-
be, ki je možna do torka 
pred izbrano delavnico, 
oddate pa jo lahko z obraz-
cem na povezavi, objavljeni 
na spletni strani Občine 
Radovljica.

Delavnice in predavanja o ekološkem vrtnarjenju
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Direktorica zdravstvenega 
doma Radovljica Maja Pet-
rovič Šteblaj je ob tem izra-
zila zadovoljstvo ob dejstvu, 
da je na območju občine 
Radovljica veliko infrastruk-
ture, ki občanom omogoča, 
da so telesno aktivni. »Tele-
sna aktivnost pomeni tudi 
način zdravljenja kroničnih 
bolezni, steza, kakršno so 
uredili na Obli gorici, je zato 
zelo dobrodošla v skupnos-
ti,« je povedala in ob tem 
opozorila, da je treba orodja 
uporabljati pazljivo, v skla-
du s posameznikovimi spo-
sobnostmi in tudi vremen-
skimi razmerami. »Varno, 
po svojih zmožnostih in 
postopno. To bo največji pri-
spevek k našemu zdravju."
Prav postopno stopnjevanje 
vadbe – v izogib poškodbam 
– je poudaril tudi kineziolog 
Anže Kosmač. "Dobro je, da 
je trim steza postavljena na 
vzpetini, kar pomeni, da se 
posameznik vsaj malo ogre-
je že s tem, da sploh pride 
do prvih orodij. Vadba ne 
sme biti preveč enolična; 
prav v ta namen smo s kole-
gi iz zdravstvenega doma 
pripravili nabor vaj, namen-
jenih tudi tistim, ki imajo 
zmanjšane fizične sposob-
nosti in bi se vaj, ki so pred-
stavljene v osnovni varianti, 
morda ustrašili. Pričakujem 

namreč, da bodo novo trim 
stezo uporabljali vsi občani, 
tudi tisti, ki morda ta hip 
mislijo, da to ni zanje – za 
prvič bo čisto dovolj, da se 
sprehodijo čeznjo."
V radovljiškem zdravstve-
nem domu deluje tudi 
močan oddelek zdravstve-
no-vzgojnega centra. "Pre-
ventiva preprečuje bolezni, 
zato se zavedamo, da bomo 
imeli, če bomo bolj aktivni 
na preventivnem področju, 
manj dela na kurativi. Zato 
vse občane spodbujamo, da 
se udeležijo preventivnih 
programov," še poudarja 

direktorica Maja Petrovič 
Šteblaj.
"Izvedba trim steze me je 
res navdušila," je na odprtju 
povedal upokojeni zdravnik 
Avguštin Mencinger, podpi-
san tudi kot sopredlagatelj 
projekta. "S soprogo sva jo 
že nekajkrat preizkusila. 
Skupaj s postankom na naj-
višji točki, kjer posediva in 
uživava v razgledu, nama 
običajno vzame kakšno uro. 
Si pa želim, da bi okoli Oble 
gorice uredili še krožno peš-
pot z označenimi razdalja-
mi. Tako bi poskrbeli še za 
aerobno gibanje, ki je dobro 

za naše srce." Štirikrat 
tedensko po pol ure hitre 
hoje, teka, smučarskega 
teka, plavanja, kolesa ali ple-
sa, je tisto, kar v zvezi s tem 
priporoča stroka, je še opo-
zoril Mencinger. 
Pred odprtjem nove trim 
steze je Zdravstveni dom 
Radovljica organiziral tudi 
tradicionalni spomladanski 
test hoje. "Zdravstveni dom 
Radovljica je bil eden prvih, 
ki je organiziral test hoje. 
Udeležba je v vseh letih zelo 
lepa, tudi tokrat se je testa 
kljub dežju udeležilo 26 
občanov. 

Nova trim steza na 
Obli gorici

Na deževno soboto udeleženci priložnostne slovesnosti ob odprtju nove trim steze žal 
niso mogli preizkusiti, kot je bilo načrtovano. Dogodek so zaznamovali le s skupinsko 
fotografijo na vstopni točki, na kateri so tudi (drugi z leve) Avguštin Mencinger, župan 
Ciril Globočnik in direktorica Zdravstvenega doma Radovljica Maja Petrovič Šteblaj.

Marjana Ahačič

V letošnjem letu zaključene-
mu projektu obnove želez-
niške proge Kranj–Jesenice 
z vso pripadajočo infrastruk-
turo in železniškimi postaja-
lišči – v radovljiški občini v 

Otočah, Globokem in Rado-
vljici – sledi še nadgradnja 
železniških postaj Podnart 
in Lesce - Bled. 
"Ministrstvo za infrastruk-
turo je aktivnosti začelo 
konec lanskega leta. Načrto-
vana je ureditev peronov, 

skladno z zahtevami, ki vel-
jajo za mednarodni potniški 
promet, umestitev izvenni-
vojskih dostopov do pero-
nov, ureditev postajnih obje-
ktov, kolesarnic in parkirišč 
P&R. Za izboljšanje promet-
ne varnosti na območju 

železniške postaje v Lescah 
je predvideno tudi izvenni-
vojsko križanje za motorna 
vozila, kolesarje in pešce," 
so sporočili iz občinske 
uprave. 
Pojasnili so še, da je projek-
tna naloga za izdelavo pro-
jektne dokumentacije za 
izvedbo nadgradnje postaj 
že v pripravi. V okviru nalo-
ge bo določen obseg del gle-
de na danosti zemljišč, 
umeščanja potrebnih tirov 
in peronov ter predvsem 
preveritev najprimernejše 
tehnične rešitve umestitve 
izvennivojskega podvoza, ki 
bo nadomestil nivojski pre-
hod na Alpski cesti v Lescah.
Zaključek projekta je predvi-
den do konca leta 2024.

Železniški postaji 
Lesce in Podnart
Državni projekt nadgradnje železniške postaje v Lescah je že v pripravi. 
Predvideno je tudi izvennivojsko križanje za motorna vozila, kolesarje in 
pešce.

Železniška postaja v Globokem je že obnovljena. 
Sledi obnova železniških postaj Lesce - Bled in Podnart (na 
fotografiji). / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Radovljica se je z 
Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije 
(ZVKD) dogovorila o obnovi 
Plečnikovih paviljonov Joža-
murka in Brezjanka v Begu-
njah, so sporočili z radovlji-
ške občinske uprave.
»Letos bo občina pridobila 
novelacijo že izdelanega 
geološko-geomehanskega 
elaborata s tehnično rešit-
vijo za stabilizacijo plazovi-
te brežine s podpornim 
zidom v obliki kamnite zlo-
žbe in dodatne utrditve z 
geotehničnimi sidri, pri 
čemer bo podporni zid 
umeščen v brežino približ-
no 4,5 metra proč od pavil-
jona Jožamurka. Celotna 
konstrukcija podpornega 
zidu bo zakrita z brežino, 
ki bo oblikovana skladno z 
izvornim oblikovanjem 
zunanje ureditve paviljona. 
Po pridobitvi projektne 
dokumentacije bo občina v 
letu 2023 začela gradbena 
dela za stabilizacijo plazo-
vite brežine na območju 
paviljona Jožamurka,« so 
pojasnili.

Restavratorski center ZVKD 
pa bo predvidoma še letos 
izdelal konservatorsko-resta-
vratorski načrt za oba paviljo-
na, ki bo vseboval analitični 
del in usmeritve za poseg ter 
konservatorsko-restavrator-
ski projekt. V slednjem bodo 
definirani posegi na sestavi-
nah, ki se restavrirajo: 
kamen, umetni kamen, 
beton, opeka, ometi in les ..., 
z naravoslovnimi preiskava-
mi površinskih obdelav, ses-
tave malt in ometa, raziskavo 
trdnosti lesenih konstrukcij-
skih elementov in oceno res-
tavratorskih posegov.
Restavratorski center bo 
izdelal tudi načrt gradbenih 
konstrukcij za statično sana-
cijo paviljona Jožamurka in 
določil ukrepe za začasno 
varovanje konstrukcije v 
času izvajanja gradbenih 
ukrepov za stabilizacijo bre-
žine. Na podlagi izdelanih 
dokumentov Restavrator-
skega centra bo mogoče oce-
niti stroške obnove obeh 
paviljonov in kandidirati na 
razpisih za sofinanciranje 
obnove kulturne dediščine, 
še pojasnjujejo na radovljiš-
ki občinski upravi.

Najprej bodo 
utrdili brežino
Občina in zavod za varstvo kulturne dediščine 
sta se dogovorila o poteku obnove Plečnikovih 
paviljonov v Begunjah. Najprej je na vrsti 
sanacija plazovite brežine pod Jožamurko.

Sanacija Plečnikovih kapelic v Begunjah se bo začela v 
prihodnjem letu, najprej bodo uredili brežino pod 
paviljonom Jožamurka.

Marjana Ahačič

Po sprejetem rebalansu pro-
računa Občine Radovljica za 
leto 2022 je konec aprila 
župan Ciril Globočnik s 
predsednikom Gasilske zve-
ze Radovljica Mitjem Mla-
denovičem in predsedni-
kom Društva gorske reševal-
ne službe Radovljica Toni-
jem Smolejem podpisal 
anekse k pogodbam o izva-
janju nalog zaščite, reševan-
ja in pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah. Z aneksi 

bo občina za redno dejav-
nost gasilske zveze in druš-
tev ter za nakup gasilske 
opreme zagotovila dodatnih 
19 tisoč evrov, za redno deja-
vnost in nakup opreme GRS 
pa dodatnih 10 tisoč evrov. 
Za naloge zaščite in reševa-
nja ter izvajanje javne gasil-
ske službe, ki jo opravljajo 
vsa gasilska društva v občini 
in gasilska zveza ter enote 
gorski reševalci, potapljači 
in radioamaterji, tako obči-
na v letošnjem letu namenja 
skupaj 410 tisoč evrov.

Dodatna sredstva za 
zaščito in reševanje
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Zgornjegorenjske občine 
tudi letos sofinancirajo 
delovanje Semenjalnice, 
ekološke certificirane hra-
nilnice semen, ki ima pro-
store v Čebelarskem centru 
v Lescah. Ta ekološkim pri-
delovalcem semen še nap-
rej zagotavlja svetovanje in 
strokovni nadzor nad pri-
delavo ter skrbi za hrambo, 
zaščito ter odkup pridela-
nih ekoloških semen, pou-

darjajo v Razvojni agenciji 
zgornje Gorenjske, ki za 
skrbi za projekt, v katerem 
so povezane občine.
"Vsako leto imamo več 
kooperantov, več kmetov, 
ekološko certificiranih, ki 
za nas pridelujejo semen-
ski material. Veseli in 
ponosni smo, da smo nekaj 

starih sort semen – dve 
vrsti graha in šest različnih 
starih, tradicionalnih sort 
fižolov – že dali na trg. Naš 
sortiment pa v prihodnje 
želimo razširiti ne le na 
stročnice, ampak tudi na 
druge kulturne rastline," je 
povedala dr. Maja Kolar, ki 
Semenjalnico strokovno 
vodi.
Že letos pa skupaj s čebelar-
ji začenjajo skupni projekt, 
povezan z gorenjsko avtoh-
tono sorto ajde, ki je že v 

postopku vpisa v ohranje-
valno sortno listo. "Gre za 
sorto ajde, ki je bolj medo-
nosna kot modernejše, z 
njo pa bi čebelam v pozno-
poletnem oziroma zgodnje-
jesenskem obdobju zagota-
vljali dovolj paše." Kolarjeva 
je prepričana, da bodo pred-
vsem ekološki kmetje 

novost sprejeli z navdušen-
jem, saj se, kot pravi, dobro 
zavedajo pomena ohranja-
nja okolja in trajnosti.
V Semenjalnici se oglašajo 
tudi številni vrtičkarji. "Naša 
semena so na voljo v čebe-
larski trgovini v Lescah pa 
tudi v ekološki trgovini Dob-
ra misel. Zadovoljni smo, da 
se ljudje v vedno večjem šte-
vilu odločajo za nakup eko-
loških semen."
Ob tem bodo letos spet 
vzpostavili tesnejše vezi z 

osnovnimi šolami, ki jim 
bodo ekološko semenarstvo 
in pridelavo hrane predsta-
vili na učnih vrtovih. Na 
Inštitutu Eko semena pa 
poudarjajo, da je setev dob-
rega semena najučinkovi-
tejši pa tudi najcenejši 
ukrep za uspešno pridelo-
vanje kmetijskih rastlin.

Ključno je 
dobro seme
Semenjalnica, ki jo podpirajo vse zgornjegorenjske občine, še naprej skrbi 
za hrambo, zaščito in odkup ekoloških semen. 

V Semenjalnici so zadovoljni, da se ljudje v vedno večjem številu odločajo za nakup 
ekoloških semen. / Foto: Gorazd Kavčič

Kot berem v medijih, se odloči-
tev za postavitev gorenjske 
regijske bolnice počasi bliža 
vrhuncu. Radovljica je še ved-
no izjemno aktivna v dejavno-
stih, ki bi odločitev prevesila 
na njeno stran. Da ne bo 
pomote – popolnoma mi je 
jasno, da je gorenjsko zdravs-
tvo podhranjeno in da potre-
bujemo novi zdravstveni cen-
ter. Še vedno nisem prejel 
odgovora gospoda župana na 
vprašanje, zakaj si Občina 
Radovljica želi, da bi zrasel ta 
mega objekt tukaj. Občani 
verjetno zmotno mislijo, da 
bodo z umestitvijo bolnice v 
Radovljico privilegirani z bolj-
šim zdravstvenim varstvom in 
hitrejšo obravnavo. Radovlji-
čani – ravno tako boste morali 
čakati na vrsto kot sedaj. Edi-
na razlika bo v času – do bol-
nice v Kranju ali na Jesenicah 
imate 15 minut vožnje, do bol-
nice v Radovljici boste imeli 
pa 5 minut.
Verjetno se večina Radovljiča-
nov obeh spolov ne zaveda, kaj 
bo izgradnja takega objekta 
prinesla v vsakodnevno življe-
nje občanov. "Radolca – prist-
no sladka" ne bo več tako slad-
ka, marveč bo imela priokus 
medicinskega etra ter inzulina. 
Na spletnih straneh naše obči-
ne piše: Radovljica, destinacija, 
ki pooseblja bit trajnostnih 
destinacij. Radol'ca je  zelena 
destinacija, ki si prizadeva za 
sonaravni razvoj. Smo ponosni 
nosilci zlatega znaka Zelene 
sheme slovenskega turizma.
Radovljica z okolico je preplet 
varnega in zdravega okolja, 
neokrnjene narave ter bogate 
kulturne dediščine. Delujemo 
po trajnostnih načelih in smo 
hkrati predani nenehnim zele-
nim izboljšavam.  V zeleno 
delovanje vključujemo prebi-
valce, obiskovalce ter gospo-
darstvenike.
 Ljubimo našo zeleno naravo, 
ki nam daje navdih za ustvar-
jalnost. Prav poseben odnos 
imamo do kranjske sivke, 
marljive čebele, ki ima tu svoj 
dom.
Radovljica se je v okviru Zele-
ne sheme Slovenije zavezala 
za trajnostni razvoj in delova-
nje. Ali so na občini kar naen-
krat pozabili na zeleno Radol-
co? Zares želijo poslušati 
zavijanje siren, dihati pline 
dobavnih tovornjakov ter vozil 
obiskovalcev bolnice – na Učni 
gozdni poti? Kje se bo pasla 
kranjska sivka, marljiva čebe-
la, ki ima tu svoj dom …?
Še nekaj dejstev – z izgradnjo 
bolnice bo pozidano in asfalti-
rano najmanj 45.000 kvadrat-
nih metrov gozda ter rodovit-
ne zemlje. Zdravstveni center 
bo imel najmanj 1400 zapos-
lenih, ki bodo vpeti v delo bol-
nice. Če bodo živeli v Radovlji-
ci, bodo obremenili lokalno 
infrastrukturo, vrtce, šole. Če 
se bodo vozili, bomo imeli pol-
ne ceste ter križišča,"rush 

Gorenjska 
regijska bolnica 
2.0 –  
absolutno za

hours" ter dodatno onesnaže-
vanje. Ali si Radolčani želite 
vsakodnevne kolone tovornja-
kov, ki bodo dovažali ter odva-
žali material za delovanje 
regijske bolnice? Seveda ne 
smemo pozabiti na dnevne 
obiskovalce, ki tudi ne bodo 
prišli peš ali s kolesom. Pribli-
žno 250.000 obravnav bolni-
kov na leto bo imela ta bolni-
ca. Ravno toliko obiskovalcev 
ter spremljevalcev. In veliko se 
jih bo najavilo tudi z zavijan-
jem siren. Si zares želimo to?
Moje mnenje je, da izgradnja 
regionalne bolnice za Radov-
ljico ni napredek, marveč to 
pomeni industrializacijo 
našega mesta. Mesto moje 
družine ne bo več imelo tiste-
ga, s čimer se vsi tako hvali-
mo – kvalitete življenja. 
Pozabimo na varno, čisto, 
prijetno in sladko Radolco.
Pa da ne bom brez predloga 
– idealna lokacija bi bilo že 
devastirano ozemlje dveh nek-
danjih peskokopov na Okro-
glem pri Naklem – blizu avto-
ceste, blizu vsem uporabni-
kom. Žal Občine Naklo kan-
didatura ne zanima.

Damijan Ambrožič, 
Radovljica

Ponedeljkova (28. 3.) novica 
občinskega portala Zunanja 
ureditev pri šoli Begunje je s 
prilogo načrti 'najavila' sredi-
no (17.) sejo sveta KS Begunje. 
Kdor od lani vidi županove 
darove' Begunjam, je na uigra-
nost sklepal. Tudi ker KS vabi-
la ni objavila. Po urgenci se je 
pojavilo z dnevnim redom še 
treh prostorskih točk. Ker ni 
bilo prilog, sem se seje sklenil 
udeležiti. Tudi v znak protesta, 
saj bi KS narisano lahko obesi-
la na svoje oglasne deske. A ne 
objavlja, ne izobeša, ne dviga 
dialoga. Pričakoval sem, da 
bodo preureditev prometa pri 
šoli predstavili načrtovalci. A k 
za silo sklepčnemu svetu sva 
pristopila le župan in nenade-
jani gost. Razlage nobene. Ob 
projekciji le predsednica: »Po 11 
letih je čas, da nekaj sprejme-
mo.« Tišino prekine član, ki ga 
zanima širina parkirnega mes-
ta, da otrok ne bi butnil sosed-
njega avta. Po županovi razla-
gi, »da se črte boksov lahko 
nariše 'redkeje'«, je bil predlog 
sprejet. Čeravno k predlogom 
občine daje svet le mnenja, je 
župan zaključil, da bo – do te 

Povežimo 
Begunje 2

jeseni – vse izvedeno, kot »ste 
želeli«. Kaj predlog 'ureditve' 
predstavlja? Kopijo tretjega, ki 
ga je svet (13. 1. 2020) 'raztr-
gal': »potrebno je zasnovati 
celostno«. Svet se soočenja pre-
dloga s šestimi stranmi pri-
pomb ni lotil. 
Od l. 2015 občini (in KS) 
pišem, da naj k prometu (in 
šoli) pristopa razvojno. A 
občina ne zmore strokovnih 
podlag za celostno naročilo 
načrta. Zato bo šolsko dvorišče 
postalo cestišče in parkirišče. 
Promet bo tik stavbe, na šol-
skem pragu. Dostavni kombi 
bo v kuhinjo vozil tik učilnic. 
Šolski kombi ne bo imel niti 
parkirnega mesta. Predlog je v 
nasprotju z navodili šolskega 
ministrstva. Sploh pa posega-
nje v 'šolski prostor' ni dome-
na sveta. Videti je bilo, kot da 
je županu le do tega, da svet 
dahne 'da'. 
Problem pa je enostavno reš-
ljiv. Željo za predstavitev moje 
(zastonj) 'variante 7/2021' je 
z osebnimi žaljivkami svetnik 
J. G. zavrnil: »Ob pivu bi 
poslušal, tukaj ne«! Svetniki 
dejstev kot da niso 'smeli' vide-
ti. Odločali so pod 'pritiskom' 
prisotnosti župana. Je bilo 
enako, ko so – brez argumen-
tov – glasovali proti novi obči-
ni z Lescami? Takšni posegi v 
javni prostor (promet) se 
morajo javno razgrniti. In 
predstaviti svetu staršev šole, 
ki je l. 2011 na problem prvi 
pokazal.
Naslednja 'prostorska' točka je 
bila prenova gasilsko-krajevne-
ga doma. Potrebno. Ideji sta 
bili projicirani. V nadstropju 
večja soba za 80 stolov. To naj 
bi bila kulturna dvorana? Tre-
tji kraj v občini potrebuje kul-
turni dom. Ki pa tu ni možen. 
Tu naj ostane sedež KS, sejna 
soba in društva. Ne pa še mla-
dine in lovske sobe tlačiti v pod-
strešje. Lovci izvajajo javno 
službo in si zaslužijo svoj dom. 
Kulturni dom je možen s prizi-
dano Rancingerjevo vilo: dvo-
rana (oder, 200 stolov). Vila 
ima dovolj prostora pevski 
zbor, vaje, rekvizite, garderobe, 
lokal s slaščičarno in knjižnico 
– vse bi prav prišlo tudi sosed-
njemu vrtcu. Park sredi Begunj 
bi dobil kulturno oazo med vrt-
cem in Jožovci. 
Pogoji za delo z javnostmi v 
Begunjah res niso idealni. A 
to ne more biti razlog omeje-
vanja dialoga. Po mojem vide-
nju je opisano (samo)zaniče-
vanje svetovno znanih in pod-
jetnih Begunj.

Janez Urbanc,  
Begunje na Gorenjskem

Marjana Ahačič

Čebelarsko društvo Radov-
ljica je objavilo poziv proti 
zgodnji košnji zelenic. Kra-
jane pozivajo, naj dvakrat 
premislijo, preden kosijo 
svoje trate in zelenice. 
Prezgodnja košnja ima 
namreč veliko negativnih 
učinkov na okolje. Zgodnja 
košnja ne dopušča razcveta 
in ploditve medovitih travni-
ških rastlin, ki so pomem-
ben vir hrane za čebele in 
druge opraševalce. Če v 
naravi ni opraševalcev, ni 
rastlin. Če ni rastlin, ni dru-
gih živali in na koncu ni člo-
veka, opozarjajo čebelarji.

Poziv proti zgodnji košnji zelenic

Zgodnja košnja ne dopušča razcveta in ploditve medovitih 
travniških rastlin, ki so pomemben vir hrane za čebele in 
druge opraševalce.

Predlanska postavitev razstave Almira – Alpska modna 
industrija Mestnega muzeja je tokrat zaživela v nekoliko 
drugačni preobleki kot gostujoča razstava v Pokrajinskem 
muzeju Maribor. Razstavo, ki je nastala v sodelovanju z izr. 
prof. Tanjo Devetak, predavateljico na Fakulteti za dizajn, in 
kustodinjo Mestnega muzeja Radovljica Katjo Kreutz Prap-
rotnik, so prejšnji četrtek odprli v sklopu Tedna mode. Ob 
njej si je v muzeju mogoče ogledati tudi občasno razstavo, 
na kateri so predstavljene nekdaj uveljavljene modne bla-
govne znamke, kot so: Industrija usnja Vrhnika, Labod, 
Gorenjska oblačila, Kroj, Pik, Triglav fashion, Rašica, Almira, 
Lisca, Polzela, Beti, Mura, Šešir in Peko. 

Almira gostuje tudi v Mariboru
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Marjana Ahačič

V Čebelarskem muzeju so 
22. aprila, ob svetovnem 
dnevu Zemlje, zagnali pro-
jekt Svet opraševalcev. "Svet 
se je od časa, ko je živel in 
deloval znameniti čebelar 
Anton Janša, krepko spre-
menil. Na planetu živi 
sedemkrat več ljudi, v pov-
prečju vsak zemljan porabi 
šestkrat več energije in dru-
gih naravnih virov. Če je 
merilo globalni družbeni 
proizvod, je dvajsetkrat 
bogatejši ter tisočkrat bolj 
mobilen kot v času Antona 
Janše. Izumili smo antibio-
tike, mineralna gnojila, 
motor z notranjim izgoreva-
njem in množično začeli 
spreminjati ekosisteme ..., 
hitro gospodarsko rast še 
vedno ustvarjamo z narašča-
jočim izkoriščanjem narav-
nih dobrin – ekosistemov, 
naravnih virov, genetskega 
materiala in drugega javne-
ga dobra – ter izčrpavanjem 
revnih držav," je v nagovoru 
opozorila klimatologinja dr. 

Lučka Kajfež Bogataj, slav-
nostna govornica na sloves-
nosti ob začetku projekta 
Svet opraševalcev.
"Vpetost v naravno okolje je 
temelj našega bivanja na 
Zemlji, a se te pomembno-
sti premalo zavedamo. Želja 
vse več ljudi po vse večji 
gospodarski in materialni 
rasti ne upošteva dejstva, da 
imamo na voljo omejene, to 
je končne in neobnovljive 

naravne vire – živimo na 
planetu, ki ne raste!"

Knjiga, razstava in 
delavnice
Projekt Čebelarskega muze-
ja Radovljica predstavlja 
zanimiv in raznolik svet 
opraševalcev ter razlaga 
medsebojne odnose med 
opraševalci in rastlinami, ki 
jih ti oprašujejo. Sestavljen 
je iz knjige, katere avtorji so 
dr. Petra Bole, Ivan Esenko 
in dr. Andrej Šalehar, raz-
stave ter interaktivnih vse-
bin in delavnic, opozarja pa 
na ogroženost opraševalcev, 
ki jih vsaj delno potrebuje 
kar tri četrtine poglavitnih 
rastlinskih vrst.
Kot je povedala direktorica 
Muzejev radovljiške občine 
Petra Bole, pomeni vsebinsko 
nadaljevanje stalne razstave, 
ki so jo, prenovljeno, v čebe-
larskem muzeju odprli lani.

Čopič namesto čebel
"V sodobnem svetu se zani-
manje za čebele povečuje, 
ne samo zaradi njihovega 

pomena pri opraševanju 
rastlin, temveč tudi zaradi 
vse večjega zavedanja o nji-
hovi ogroženosti. Vendar 
opraševalke niso samo 
medonosne čebele, nepo-
grešljive so tudi druge 
žuželke. To so čmrlji, čebele 
samotarke, metulji in nak-
ljučni obiskovalci cvetov," je 
pojasnila Petra Bole.
Ob tem je poudarila, da sta 
ohranjanje in varstvo okolja 

ter tudi gospodarstva odvis-
ni od množične prisotnosti 
zdravih opraševalcev, saj 
nam ti med drugim zagotav-
ljajo tudi potrebno hrano. V 
nekaterih delih sveta opraše-
valcev že ni več dovolj, zato 
je bil njihovo vlogo prisiljen 
prevzeti človek – s cvetnim 
prahom in čopičem v rokah.
"Poseganje v naravo je sicer 
pripomoglo k razvoju člo-
veštva, a cena za to so nara-
ščajoči stroški za blaženje 
učinkov nepredvidenih tve-
ganj in nepričakovanih 
dogodkov, ki jih prinašajo 
podnebne in druge spre-
membe. Naivno bi bilo pri-
čakovati, da vse povedano 
nima vpliva na opraševalce, 
ki se v tako kratkem času 
nikakor niso mogli prilago-
diti na vse spremembe," 
opozarja Lučka Kajfež 
Bogataj.

Z roko v roki z 
gospodarstvom
Damijan Dolinar, predsed-
nik uprave SID banke, ki je 
projekt finančno podprla, je 
poudaril, da so opraševalci 
ključnega pomena za trajno-
stni razvoj in da se tega 
zavedajo tudi v SID banki, ki 
se zato že več kot deset let 
posveča preoblikovanju gos-
podarstva v bolj trajnostne 
in krožne oblike poslovanja, 
zaradi česar so se tudi odlo-
čili za donacijo projektu.
Dr. Kajfež Bogataj je ob 
tem opozorila, sta naše živ-
ljenje in razvoj na dolgi rok 
odvisna od nemotenega 
delovanja ekosistemov. Za 
zeleno prihodnost bodo 
zato potrebne spremembe 
našega življenjskega sloga 
in miselnosti, pri čemer bo 
treba zunanjo rast zamen-
jati z notranjo.

Danes je svetovni dan čebel
V Čebelarskem muzeju ob tej priložnosti pripravljajo sklop aktivnosti z osrednjim dogodkom – prvim Strgarjevim simpozijem s predavanji na temo 
Trgovina s kranjsko čebelo. Slab mesec dni pred tem pa so ob svetovnem dnevu Zemlje zagnali široko zastavljen projekt Svet opraševalcev.

Projekt Svet opraševalcev je sestavljen iz knjige, razstave, 
interaktivnih vsebin in delavnic. / Foto: Arhiv MRO

Damijan Dolinar, predsednik uprave SID Banke, klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, župan Ciril Globočnik, direktorica 
MRO dr. Petra Bole, predsednica uprave družbe Medex Aleša Mižigoj ter fotograf in naravovarstvenik Ivan Esenko na 
predstavitvi projekta Svet opraševalcev ob dnevu Zemlje / Foto: Arhiv MRO

Veliko pozornost so v okviru projekta namenili tudi 
vključevanju mladih. / Foto: Arhiv MRO

Kakšno Jelovico si vsi 
skupaj želimo? 

Ker bi se o tem radi pogovorili z vami in to izvedeli iz prve roke, vas vljudno vabimo  
na predstavitveni sestanek projekta JeloviZA, ki bo potekal v ponedeljek,  

23. 05. ob 18.00 v Domu krajanov Kamna Gorica. 

Na predstavitvenem sestanku vam želimo predstaviti načrtovane aktivnosti projekta, 
prisluhniti vašim potrebam in odgovoriti na morebitna vprašanja.

Sestanek je namenjen krajanom Lipniške doline, Krope ter ostalim 
zainteresiranim občanom in pristojnim inštitucijam v občini Radovljica.

Izhodišča projekta smo oblikovali v marcu 2021, ko smo se različni deležniki strinjali, 
da je Jelovica območje izjemnih naravnih in kulturnih bogastev in da je za to potreben 
celovit in skupen pristop. Glavni cilj projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in 
izobraževanjem omogočiti vključujočo pripravo modela upravljanja območja ter s tem 

prispevati k njegovi večji podnebni odpornosti. 

V upanju na srečanje z vami vas lepo pozdravljamo!

Spoštovani prebivalci naselij ob Jelovici,

Sodelujemo skupaj za 
zeleno Evropo

Gašper Kleč,  
direktor Razvojne agencije Sora

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.
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Krajevne novice

Marjana Ahačič

Četrtega maja leta 1945 je 
Kokrški odred partizanske 
vojske zavzel gestapovske 
zapore v tamkajšnji graščini 
Katzenstein in osvobodil 
632 jetnikov; v štirih letih 
druge svetovne vojne je šlo 
skozi zapor skoraj 11.500 
zapornikov, večinoma pripa-

dnikov gorenjskega odpor-
niškega gibanja, 849 talcev 
je bilo ubitih. 

Spomin na vse, ki so  
dali življenje
"Da je Kokrški odred maja 
1945 osvobodil kaznilnico, 
je zelo znano dejstvo, manj 
znano dejstvo pa je, da je 
bila begunjska kaznilnica 

prvi večji cilj napada, ki naj 
bi ga izvedli partizani leta 
1941. Cilj se ni posrečil: Sto-
ržiški bataljon je bil izdan in 
razbit, Cankarjev bataljon ni 
mogel priti do Begunj. Tra-
jalo je še štiri leta nasilja, 
smrti in trpljenja, da je bila 
kaznilnica osvobojena," je v 
svojem nagovoru na sloves-
nosti opozoril slavnostni 

govornik zgodovinar dr. 
Martin Premk. 
"Malo manj kot sto tisoč 
Slovencev je umrlo med 
drugo svetovno vojno na 
vseh straneh. O svoji zgodo-
vini moramo govoriti z dej-
stvi, resnično in spoštljivo, 
kajti samo tako se bomo lah-
ko ozrli v svetlo prihodnost. 
Ne nazadnje pa smo to dol-
žni vsem, ki so v tem boju 
dali svoja življenja, zato, ker 
spoštujemo njihove vredno-
te: svobodo, enakost, brats-
tvo, tovarištvo, dostojno živ-
ljenje, pravičnost. To so tudi 
naše vrednote, ki jih mora-
mo ohranjati tudi kot spo-
min na vse, ki so zanje dali 
življenja."

Po Lambergovi poti
Krajevna skupnost je prire-
ditev ob krajevnem prazni-
ku pripravila dva dni za tem, 
ko so organizirali voden 
sprehod po Lambergovi 
poti, ki ga je vodil Sašo Gaš-
perin. Pot so zaključili z 
druženjem pod gradom 
Kamen.

Kot je ob prazniku poveda-
la predsednica sveta KS 
Begunje Marija Hrovat, so 
v krajevni skupnosti v zad-
njem obdobju opravili kar 
nekaj nalog. "Ponosni smo, 
da nam je skupaj s PGD 
Begunje uspelo urediti eta-
žno lastnino za stavbo PGD 
in KS Begunje. V okviru 
participativnega proračuna 
je bil izbran projekt za ure-
ditev večnamenske dvorane 
in trenutno poteka priprava 
idejnega načrta za rekons-
trukcijo te stavbe in grad-
njo nove dvorane. V tem 
letu se nadaljuje zahtevna 
obnova mostu na Zgoši, 
trenutno še poteka urejanje 

struge potoka Zgoša. Konec 
junija pa naj bi se začela 
prometna ureditev osnovne 
šole Begunje, ki je letos 
največji projekt. Poleg tega 
smo po daljšem premoru 
skupaj s TD Begunje orga-
nizirali voden pohod po 
Lambergovi poti ter tako 
počastili krajevni praznik, 
4. maj."
Poudarila je še, da je letoš-
nje leto v znamenju prazno-
vanja 140-letnice Gasilskega 
društva Begunje. "Na ta 
visoki jubilej smo vsi zelo 
ponosni. Iskrene čestitke. V 
juliju pa upam, da se vidimo 
še na Urhovem semnju, ki 
se prav tako vrača."

Krajevni praznik v Begunjah
Združenje borcev za vrednote NOB je ob krajevnem prazniku pripravilo spominsko slovesnost, 
krajevna skupnost pa pohod po Lambergovi poti z druženjem za krajane.

Spominska slovesnost v graščinskem parku, ki jo je 4. maja organiziralo Združenje borcev 
za vrednote NOB.

Krajevna skupnost je ob prazniku pripravila voden sprehod 
po Lambergovi poti.

Marjana Ahačič

Krajevna skupnost Mošnje 
vsako leto s slovesnostjo v 
prvem tednu v maju počasti 
spomin na vrnitev Mošnja-
nov iz nemških taborišč leta 
1945. Prejšnjo soboto so po 
dveh letih premora zaradi 
epidemije spet pripravili 
sklop prireditev z osrednjo 
slovesnostjo v kulturnem 
domu, na kateri so med dru-
gim podelili priznanje Tone-
tu Pristovu; prejel ga je za 
dolgoletno aktivno delovan-
je v društvu izgnancev. Na 

slovesnosti so predstavili 
tudi nekaj izdelkov z likov-
no-literarnega natečaja, ki 
ga je za učence podružnične 
šole Mošnje lani, ob 75. 
obletnici vrnitve iz taborišč, 
razpisalo društvo izgnancev.

Slovesnost in  
gasilska vaja 
Pred proslavo so pripravili 
tradicionalno pogostitev za 
krajane, starejše od sedem-
deset let, ter v dneh pred 
osrednjo prireditvijo organi-
zirali tekmovanje v namiz-
nem tenisu in streljanju z 

zračno puško. Prostovoljno 
gasilsko društvo (PGD) 
Mošnje pa je v sodelovanju s 
PGD Radovljica, PGD Brez-
je, GARS Jesenice, blejsko 
enoto nujne medicinske 
pomoči in Policijsko postajo 
Radovljica pripravilo večjo 
gasilsko vajo.

Dve težki leti
"Za nami sta dve zelo zahte-
vni leti, zato je bilo tudi na 
področju delovanja krajevne 
skupnosti potrebnega veliko 
prilagajanja, da so bili načrti 
realizirani, nekatere investi-

cije začete in nekatere 
dokončane, čeprav nismo 
realizirali vsega," ocenjuje 
predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Mošnje Dušan 
Jelovčan. 
"Eden izmed glavnih ciljev 
na začetku mandata je bila 
ureditev oziroma prenova 
poslovilnih vežic in z zado-
voljstvom lahko povem, da 
smo večja dela zaključili, 
čaka pa nas le še nekaj 
manjših del na zunanjem 

delu objekta in okolici. 
Začeli smo postopke za širi-
tev pokopališča na zelenico 
pred poslovilnimi vežicami 
in računamo, da bodo v 
letošnjem letu pridobljena 
vsa dovoljenja in pripravlje-
ni načrti, prav tako je v 
načrtu obnovitev spomeni-
ka na pokopališču, za kate-
rega smo tudi že prejeli 
mnenje in pogoje zavoda za 
kulturno dediščino, tako da 
sedaj čakamo popis del in 

ponudbe izvajalcev," je še 
pojasnil.

Več vlaganj  
v infrastrukturo
Nekaj je bilo tudi nujnih 
investicij v cestno infrastru-
kturo; letos se na tem podro-
čju v Mošnjah nadejajo 
nekaj več občinskih sred-
stev, saj so finančno zahtev-
ni projekti, vezani na obno-
vo železnice, v glavnem 
zaključeni. "Predvsem zato, 
ker smo končno pripravili 
idejno zasnovo za ureditev 
ceste s pripadajočimi deli na 
odseku hišnih številk Moš-
nje 52–43–49," poudarja 
Jelovčan, zadovoljen, da so 
že pridobljena tudi vsa 
soglasja lastnikov, zaradi 
česar apelira na občino, da 
se dela jeseni tudi dejansko 
začnejo.
Za prihodnje obdobje je 
napovedal novo prometno 
ureditev z umestitvijo kroži-
šča ter z ureditvijo priključ-
nih cest in pločnikov pri nek-
danji trgovini in seveda spo-
mnil na načrtovano gradnjo 
nove podružnične šole s pre-
ureditvijo kulturnega doma; 
gre za investiciji občine. V 
kraju pa si želijo tudi, da bi 
se popravila glavna cestna 
skozi Mošnje in cesta v "Gra-
ben", za katero je bil že opra-
vljen strokovni pregled.

Pestro ob prazniku v Mošnjah
Tudi v Mošnjah so po dveh letih premora zaradi epidemije prejšnji konec tedna spet pripravili niz slovesnosti ob krajevnem prazniku. Tonetu Pristovu so 
podelili priznanje za dolgoletno aktivno delovanje v društvu izgnancev. Gasilci so dan pred slovesnostjo pripravili večjo gasilsko vajo.

Predsednik sveta KS Dušan Jelovčan in nagrajenec Tone 
Pristov, ki je prejel priznanje za dolgoletno aktivno 
delovanje v društvu izgnancev.

Prostovoljno gasilsko društvo Mošnje je v sodelovanju s PGD Radovljica, PGD Brezje, 
GARS Jesenice, blejsko enoto nujne medicinske pomoči in Policijsko postajo Radovljica 
pripravilo večjo gasilsko vajo.
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Maša Likosar

Na dvodnevnem kulinarič-
nem festivalu se je predsta-
vilo dvajset čokoladnic iz 
Slovenije, Hrvaške in Italije, 
med njimi tudi nekaj novih 
ponudnikov. Dogajanje s 
kulinaričnimi delavnicami, 
nastopi znanih imen, pro-
gramom animacije za otro-
ke ter degustacijo te sladke 
razvade je bilo zgoščeno v 
Baročnem parku, v mest-
nem jedru pa je bila na voljo 
tudi ponudba radovljiške 
kulinarike, vrata so odprli 
muzeji in galerije. 
Prvi dan so med obiskovalce 
razdelili največjo čokolado v 
Sloveniji – stokilogramsko 
čokolado iz Gorenjke, ki 
letos praznuje stoti jubilej. 
"Mlečna čokolada je vsebo-
vala je 35 kilogramov skrbno 
izbranih lešnikov. V dolžino 
je merila 2,5 metra, široka je 
bila en meter in debela štiri 
centimetre," je pojasnila 
predstavnica za odnose z 
javnostmi Nina Rus Turuk.
Pred začetkom festivala so 
tudi tokrat izbrali naj prali-
neje. Na tekmovanje se je 
prijavilo pet slovenskih 
čokoladnic, vsaka z dvema 
pralinejema. Okušala sta jih 
ustanovitelj in lastnik čoko-
ladnice Zotter v Avstriji 
Josef Zotter, ki je pohvalil 
tehnološko dovršenost vseh 
prispelih pralinejev, in nje-
gova hči Julia Zotter, ki je 
bila presenečena nad razno-
likostjo izdelkov.
Najbolje ocenjena je bil bio 
ajdov hrustljavi praline iz 

čokoladnice Radolška čoko-
lada v Radovljici. "Naš zma-
govalni izdelek je sestav ljen 
iz treh komponent, poleg 
hrustljave ajde v mlečni 
čokoladni kremi vsebuje še 
ganaš iz karamele s kanč-

kom kamene soli in poma-
rančne lupine. Vmes je tan-
ka plast, ki prepreči, da bi 
vlaga ganaša dosegla ajdo," 
je pojasnila Nataša Mikelj, 
lastnica čokoladnice Radol-
ška čokolada, in dodala: "Za 

dovršenost pralineja, ki je v 
celoti ročno izdelan, porabi-
mo dva dneva, pri tem pa 
uporabljamo le sestavine iz 
lokalnega okolja."
Drugo mesto sta si delila 
strastna pasijonka iz čokola-
dnice Bon Bon Čokoladni 
atelje iz Kamnika in praline 
olivija iz Čokoladnice Luci-
fer iz Velenja. Tretje sta si 
razdelila bananin piškotek 
iz omenjene čokoladnice 
Bon Bon Čokoladni atelje in 
praline karamela z okusom 
zaseke iz Čokoladnice Moli-
net iz Krope. "Okus iz čoko-
lade, karamele in zaseke je 
sladko-slan, na koncu pa 
začutiš priokus dima," je 
povedal Maks Pogačnik iz 
Čokoladnice Molinet, ki je 
za to priložnost pripravil 
tudi poseben medenjak.

Za ljubitelje čokolade 
Deveti Festival čokolade v Radovljici je privabil približno dvajset tisoč ljubiteljev čokolade, ki so imeli 
na pokušino več kot sto petdeset izdelkov, od različnih vrst čokolade in pralinejev, truflov, piškotov in 
čokoladnih minjonov do sadja v čokoladi.

Festival čokolade je letos obiskalo približno dvajset tisoč ljubiteljev čokolade. / Foto: Tina Dokl

Najbolje ocenjen je bil bio ajdov hrustljavi praline iz 
čokoladnice Radolška čokolada v Radovljici. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Z uvodno prireditvijo, na 
kateri bosta ob odprtju raz-
stave zmagovalnih rešitev 
na arhitekturnih natečajih 
Zbornice za arhitekturo in 
prostor Slovenije (ZAPS) v 
letih 2009–2021 krajane in 
goste nagovorila predsednik 
sveta krajevne skupnosti 
Andrej Golčman in predse-
dnik ZAPS Tomaž Krištof, 
se bodo v sredo, 1. junija, na 
Vurnikovem trgu začeli leto-
šnji Vurnikovi dnevi. S pri-
reditvijo v Radovljici zazna-
mujejo krajevni praznik, 
posvečen 1. junija 1884 roje-
nemu rojaku arhitektu Iva-
nu Vurniku.
Pol ure za tem, ob 18.30, 
bodo v galeriji Pasaža v 
Radovljiški graščini razgla-
sili zmagovalce in odprli 
razstavo nagrajenih del leto-
šnjega Vurnikovega foto-
grafskega natečaja, ob 19. 
uri pa v Šivčevi hiši razstavo 
z naslovom Prepletanja, na 
kateri bodo na ogled dela 
petih diplomantk Naravos-
lovno-tehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani, ki so 
skozi svoja dela povezale 
Vurnika z vzorci, realizira-
nimi v različnih grafičnih in 
tekstilnih tehnikah, ter 
dopolnile kolekcijo izdelkov 
Darilo slovenske arhitektu-
re: Ivan Vurnik in Helena 
Kottler Vurnik.
Ob 20. uri bo v Baročni dvo-
rani Radovljiške graščine 
slovesna podelitev letošnje 
Vurnikove študentske 
nagrade.

V galeriji Avla Občine Rado-
vljica bodo razstavljeni pro-
jekti za ureditev Vurnikove 
spominske sobe, v knjižnici 
A. T. Linharta pa razstava o 
rodbini Vurnik, ki so jo pri-
pravili v Mestni knjižnici 
Kranj, in razstava Vurnikovi 
dnevi skozi leta. Razstave 
bodo na ogled ves junij, 
razen obeh razstav v knjiž-
nici, ki se zaključujeta že 
sredi meseca.
Prav tako bodo ves junij po 
Radovljici postavljene table, 
ki bodo na podlagi že izbrane 
arhitekturne rešitve označe-
vale interaktivno Vurnikovo 
pot po mestu. Center arhite-
kture Slovenje tudi letos v 
tem obdobju za sedmošolce 
radovljiških osnovnih šol pri-
pravlja delavnice Igriva arhi-
tektura, ki jih bodo tokrat 
razširili z vsebinami o Mak-
su Fabianiju, Jožetu Plečni-
ku in Edvardu Ravnikarju.
Stalnica Vurnikovih dnevov 
je Vurnikov meni, ki ga v 
tem obdobju ponujajo v 
hotelu Linhart. Jedi, ki sta 
jih zakonca Vurnik imela 
najraje, je kuharski mojster 
Uroš Štefelin uporabil za 
sestavo menija na sodoben 
način, letošnja novost pa sta 
tudi Vurnikov krožnik in 
pogrinjek, ki sta bila zasno-
vana v sodelovanju s študen-
tkami ljubljanske naravoslo-
vno-tehniške fakultete.
V Linhartovi dvorani 9. juni-
ja pripravljajo še Vurnikov 
filmski večer, letošnja Vur-
nikova pot, ki bo vodila po 
Prekmurju, pa je načrtovana 
za september.

Vurnikovi dnevi
Na dan obletnice rojstva arhitekta Ivana Vurnika 
se v Radovljici začenja sklop prireditev, ki 
osvetljujejo življenje in delo arhitekta in njegove 
žene, slikarke Helene Kottler Vurnik, ter obenem 
zaznamujejo krajevni praznik.

Tako so naslovili večerjo v radovljiški Hiši Linhart, ki je bila 
obenem tudi uvod v Festival čokolade v Radovljici. Dogodek 
so v preteklosti na Gorenjskem že gostili. Mize v Hiši Lin-
hart, kjer sedaj ustvarja Uroš Štefelin z ekipo, pod njegovim 
budnim očesom pa se kali v kuharskega mojstra Martin 
Zupanc, so bile razprodane, vzdušje prijetno. Za večerjo pa 
so tokrat poskrbeli trije mladi kuharski mojstri: že omenjeni 
Martin Zupanc, Darko Krstev in Gregor Jelnikar, ki sta se 
kalila (in se še) v kuhinjah Igorja Jagodica v ljubljanskem 
Strelcu ter Bineta Volčiča v Monstera bistroju. Šesthodni 
meni so si mladi kuharji po jedeh porazdelili – vsak je prip-
ravil dve; in kot smo izvedeli, so poskrbeli za vse, od idejne 
zasnove jedi do končne realizacije na krožnikih. Na slednjih 
je svoj prostor našla tudi čokolada – nekje bolj, nekje manj 
diskretno. Jedi so pospremila še izbrana slovenska vina, k 
sladici pa so postregli portovec. 

Trije mladi chefi za uvod v Festival čokolade

Starejša in mlajša generacija: Gregor Jelnikar, Bine Volčič, 
Uroš Štefelin, Martin Zupanc, Darko Krstev in Igor Jagodic
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Matjaž Klemenc

Atletski klub Radovljica je 
imel spet čast, da je pripravil 
prvo atletsko tekmo na pro-
stem v letu 2022, miting je v 
spomin Marjani Lužar 
Kobelenski. Memorialna 
disciplina je tek na 400 m z 
ovirami. Letos je zmago sla-
vila Eva Rodman iz Atletske-
ga kluba Gorica. 
"Veseli nas, da smo z mitin-
gom Radovljica 2022 odprli 
atletsko sezono na prostem. 
Letos ni bilo omejitev zaradi 
covida-19 in posledično je 
bilo veliko manj težav z 
organizacijo. Na mitingu, 
žal brez tekmovalcev iz tuji-
ne, sodeluje približno dve-
sto atletov in atletinj. Vre-
menske razmere so k sreči 
idealne za tekmovanje, saj je 
stadion brez tribune in je v 
slabih vremenskih razme-
rah tekmovanje zelo težko 
pripraviti," je povedal pred-
sednik Atletskega kluba 
Radovljica Zvone Prezelj ter 
napovedal še državno prven-
stvo v dolgih tekih in držav-
no prvenstvo v hitri hoji.
Vreme je zdržalo do konca 
tekmovanja, ki je potekalo 
tekoče in ga lahko ocenimo 
z odliko. Izkoristili smo še 
priložnost in predsednika 
vprašali, kako so v klubu 
zadovoljni z rezultati v zim-
ski sezoni. "Dosegli smo kar 
nekaj lepih rezultatov, pred-
vsem v mlajših kategorijah. 
Vidi se perspektiva. Imamo 
državni prvakinji v mnogo-
boju v kategoriji U12 in U14. 

Tudi starejši ne zaostajajo, 
kar je dokaz, da smo v prip-
ravljalnem delu dobro treni-
rali. Dobri rezultati, ki jih da 
tudi konkurenca, so spodbu-
da za vse v klubu. Poudaril 
bi še več kot 200 naših atle-
tov in atletinj, ki tekmujejo." 
Stopničke radovljiških atle-
tov in atletinj po kategori-
jah: člani: Rok Makuc – 1. v 
skoku v daljino, Nik Kozel 
Tomše – 1. v teku na 200 m; 
članice: Barbara Štuhec – 1. 
v skoku v daljino, Neja Oma-
novič – 1. v troskoku, Eva 
Pačnik – 2. v troskoku, 
Amadeja Lavtižar – 3. v tro-
skoku; ml. mladinci: Andraž 

Bizjak – 1. v skoku v daljino, 
Gaber Brajnik – 1. v metu 
kopja; ml. mladinke: Manca 
Papler – 1. v skoku v višino, 
Suzi Grilc – 1. v teku na 200 
m, 2. v skoku v višino, Sara 
Avsenik Renko – 3. v teku na 
200 m. 
Pionirji U16: Lovro Valer – 1. 
v skoku v višino, Nace Koblar 
– 1. v metu kopja, Ažbe 
Smolnikar – 2. v skoku v viši-
no, Matevž Kavčič – 2. v teku 
na 300 m; pionirke U16: 
Nika Humerca – 1. v suvanju 
krogle, Živa Kovačič – 1. v 
skoku v višino, Katarina 
Rogač – 2. v teku na 100 m, 
2. v troskoku, Katja Zajc – 2. 

v suvanju krogle, Ana Rogač 
– 3. v troskoku. 
Pionirji U14: Mark Bizjak – 
1. v teku na 100 m, 1. v skoku 
v daljino; Patrik Tolar – 1. v 
skoku v višino, Maksimiljan 
Jerala – 2. v skoku v daljino, 
Jaka Štefelin – 2. v tek u na 
300 m, 3. v skoku v daljino; 
pionirke U14: Nika Dovžan 
Karahodžić – 1. v skoku v 
daljino, 2. v teku na 100 m, 
Ivana Berce – 1. v skoku v 
višino, Zala Arnol – 2. v sko-
ku v višino, Meta Mežnarec 
– 2. v teku na 300 m, Lora 
Struna – 3. v skoku v višino. 
Prvenstvo Slovenije v dolgih 
tekih: st. mladinci, 10000 
m: 1. Jakob Mulej; st. mla-
dinke, 10000 m: 2. Barbara 
Klinar; ml. mladinke, 5000 
m: 3. Ana Jožef; pionirke 
U16, 3000 m: 2. Maša 
Robič. 
Kategoriji U14 in U12 sta 
nastopili v mnogoboju. U14, 
Tolmin: ekipno pionirke: 1. 
Radovljica 1 (Nika Dovžan 
Karahodžić, Meta Mežna-
rec), posamično: 1. Nika 
Dovžan Karahodžić; U12, 
Domžale: ekipno pionirke 1. 
Radovljica 1 (Zoja Razinger, 
Ines Avsenek Renko); posa-
mično: 1. Zoja Razinger; 
vseekipno: 1. Radovljica. 
Pokal za ml. mladince in 
mladinke, Maribor: Nik 
Kozel Tomše – 1. v teku na 
100 m, 1. v teku na 200 m, 
Gaber Brajnik – 2. v metu 
kopja, Matic Vidmar – 3. v 
metu kopja, Kaja Maltarič – 
1. v troskoku, 2. v skoku v 
daljino.

Prvi atletski miting na 
prostem uspešen
S številnimi uvrstitvami na stopničke so tekmovalci in tekmovalke uspešno nastopili na 
Mednarodnem atletskem mitingu Radovljica 2022 in Memorialu Marjane Lužar Kobelenski.

Trojna zmaga med članicami v troskoku. Od leve: 2. Eva 
Pačnik, 1. Neja Omanovič, 3. Amadeja Lavtižar

TEK ŠTIRIH MOSTOV

VABLJENI  
NA 10 KM DOLG 

ŽUR
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Članski ekipi Šobec Lesce v 3. slovenski ligi – zahod gre v 
zadnjih tekmah malce slabše, saj so v štirih tekmah osvojili le 
točko. Od 21. do 23. kola so zabeležili tri poraze. Doma so 
dvakrat izgubili z 2 : 1, in sicer s Škofjo Loko in Vipavo. V 
gosteh so izgubili z Adrio z 2 : 0. V zadnjem kolu so gostova-
li v Žireh. Tekma se je končala brez golov. V soboto gostijo 
Šenčur. Na vrhu 3. slovenske lige – zahod premočno vodi 
ekipa Brinje Grosuplje z 61 točkami, Šobec Lesce je šesti z 38 
točkami. Pobliže poglejmo, kako so igrali leški mladinci v 2. 
slovenski ligi. Mladinci so premagali Tabor 69 s 4 : 2 in IB 
1975 Ljubljana s 3 : 2. Neodločeno 2 : 2 so igrali z Gorico, z 2 
: 1 so izgubili z Vrhniko. Kadeti so bili manj uspešni. Neodlo-
čeno 1 : 1 so igrali z ekipama Tabor 69 in IB 1975 Ljubljana. Z 
2 : 0 so izgubili z Vrhniko in Gorico. Ta konec tedna igrajo s 
Primorjem. Na skupni lestvici mladincev in kadetov so Lešča-
ni sedmi in so si že zagotovili obstanek v ligi.

Nogomet

Člani malce popustili

Tekmovalci Športno plezalnega odseka Radovljica so se 
udeležili dveh tekmovanj. Na državnem prvenstvu v balva-
nih so bili med deseterico: cicibani U12: 4. Tibor Mohar, 7. 
do 8. Gal Justin; ml. dečki U14: 6. do 7. Jakob Kovačič, 10. 
Rene Kokalj; st. deklice U16: 1. Tinka Rakar, 8. Ana Kokalj; 
kadeti: 2. Gorazd Jurekovič, 4. Tanej Cerar Božič. V zahodni 
ligi je bila v Žirovnici tekma v težavnosti. Ml. cicibani: 6. 
Pika Manfreda, 8. Gaja Kovačič; st. cicibanke: 3. Lara Štrem-
felj, 8. Mina Budkovič; st. cicibani: 3. Tibor Mohar, 9. Gal 
Justin; ml. deklice: 7. Iza Jeran Pirih, 10. Marija Ponikvar; ml. 
dečki: 9. Rene Kokalj; st. deklice: 2. Ana Koselj; kadetinje: 2. 
Pavla Ponikvar, 10. Ela Glavič; kadeti: 4. Žiga Bertoncelj.

Športno plezanje

Tekmi v državnem prvenstvu in zahodni ligi

Lige so začeli tudi prstometaši. Pobliže poglejmo, kako so 
do prejšnjega tedna igrale ekipe iz naše občine v 1. moški 
ligi, 1. ženski ligi, 2. moški ligi. Prva moška liga: Skledarji 
Ljubno: 1. kolo: KTD – Nova proga 3 : 3, 2. kolo: MDI Škofja 
Loka – Dvojčki 5 : 1, 3. kolo: DU Kranj – Korenine Flinger 2 : 
4. Podnart: 1. kolo: ŠD Pajek 1 2 : 4, 2. kolo: ŠD Senica – 
Lotrič 2 : 4, 3. kolo ŠD Lom – Ribiči 1 4 : 2. V ligi nastopa 
devet ekip. Prva ženska liga: ŠD Kamna Gorica – Ajda, 1. 
kolo DU Škofja Loka 2 : 2, 2. kolo: DU Kranj – Čebelice 2 : 2, 
3. kolo proste. ŠD Podnart: 1. kolo: DU Šenčur 2 : 2, 2. kolo 
proste, 3. kolo DU Škofja Loka 3 : 1. V ligi igra pet ekip. Dru-
ga moška liga: DU Kropa – Gostilna pri Jarmu, 1. kolo: NK 
Bitnje – Ribiči 2 4 : 2, 2. kolo: ŠD Naklo 3 : 3, 3. kolo: ŠD 
Rokce 2 4 : 2. V ligi je devet ekip.

Prstomet

Začetek v vseh treh ligah
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ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN ŠENČUR

Ordinacija za odrasle in otroke
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Smo zobozdravstvena ordinacija za odrasle in otroke, nahajamo se v prostorih  
Klinike dr. Fabjan v Šenčurju pri Kranju. Naše storitve zajemajo vse konzervativne  
in protetične storitve s kakovostnimi materiali. Pri protetičnih rešitvah na zobnih 
vsadkih sodelujemo s specialistom oralne in maksilofacialne kirurgije. 
V ponudbi imamo tudi nevidne zobne aparate (alignerje). Za dolgoročno ohranjanje 
zdravja zob, dlesni in trajnosti protetičnih izdelkov skrbi diplomirana ustna higieni-
čarka. Poudarek dajemo ohranitvi lastnih zob, individualnem pristopu in prisluhne-
mo željam pacienta. Nimamo čakalnih dob. Sodelujemo z izkušenimi zobotehniki,  
ki imajo znanje, opremo in materiale za vse nivoje protetične oskrbe. Med najbolj 
estetske protetične izdelke štejemo brezkovinske polnokeramične krone in zobne luske.

Primož Arko, dr. dent. med.

KLINIKA DR. FABJAN, POSLOVNA CONA A32, ŠENČUR
T: 051 489 055, 051 357 200, E: zobna@fabjan.si

Marjana Ahačič

Kot so poudarili v sporočilu 
za javnost, na ravni Sloveni-
je v primerjavi s prejšnjo 
objavo opažajo izboljšanje 
kazalnikov zdravja na več 
področjih: že četrto leto 
zapored je manjše število 
primerov hospitalizacije 
zaradi astme pri otrocih in 
mladostnikih, manj je tudi 
možganske kapi. Trend 
zmanjševanja je viden v šte-
vilu bolezni, neposredno 
pripisljivih alkoholu.
Ponovno beležijo tudi zmanj-
šanje števila samomorov. V 
primerjavi z objavo iz leta 
2016 se je umrljivost zaradi 
samomora v Sloveniji zmanj-
šala za skoraj štiri odstotne 
točke. Ob tem se vzporedno 
nadaljuje trend zmanjšanja 
števila prejemnikov zdravil za 
zdravljenje duševnih motenj.

Ključne ugotovitve za 
Radovljico
Ključne ugotovitve za Rado-
vljico pa so naslednje: bolni-
ška odsotnost delovno aktiv-
nih prebivalcev je trajala 
povprečno 14,7 koledarskih 
dni na leto (v Sloveniji 18 
dni); delež oseb, ki prejema-
jo zdravila zaradi povišane-
ga krvnega tlaka, je bil nižji 
od slovenskega povprečja, 
za sladkorno bolezen velja 
enako, stopnja bolnišničnih 
obravnav zaradi srčne kapi 
je malenkost nad sloven-
skim povprečjem, prav tako 
stopnja bolnišničnih obrav-

nav zaradi zlomov kolka. 
Tudi delež uporabnikov 
pomoči na domu je bil blizu 
slovenskemu povprečju, je 
pa bistveno višja od povpre-
čja stopnja umrljivosti zara-
di samomora: v Sloveniji 18 
na 100 tisoč prebivalcev, v 
občini Radovljica pa kar 26.  

Več raka, zlomov kolka in 
čezmerno prehranjenih 
otrok
Pri nekaterih kazalnikih so 
na ravni Slovenije zaznali 
poslabšanje. V skladu s pri-
čakovanji se je v večini slo-
venskih občin zvišala sto-
pnja umrljivosti, saj petletna 

povprečja zajemajo leto 
2020 z visoko stopnjo pre-
sežne umrljivosti zaradi 
pandemije.
Povečalo se je število zlo-
mov kolka pri prebivalcih, 
starejših od 65 let. Nadaljuje 
se porast števila novih pri-
merov raka, med katerimi je 
opaziti povečanje primerov 
pljučnega raka in raka doj-
ke. Ob tem pa se stopnja 

novoodkritih rakov debelega 
črevesa in danke v nasprotju 
z drugimi lokacijami raka 
stabilno zmanjšuje, še poja-
snjujejo na NIJZ.
Že sedmo leto zapored se v 
Sloveniji nadaljuje trend 
naraščanja bolniške odsotno-
sti, ki se je opazno povečala v 
primerjavi z letom 2016 in se 
v povprečju zvišala za dobre 
4 dni nezmožnosti za delo na 
zaposlenega prebivalca. Zaz-
nali so tudi izrazito poslabša-
nje pri kazalnikih telesnega 
fitnesa in čezmerne prehra-
njenosti otrok. 
Kot poudarjajo na NIJZ, z 
omogočanjem boljše dosto-

pnosti in dosegljivosti podat-
kov o zdravju na ravni lokal-
ne skupnosti spodbujajo kre-
pitev zdravja in preprečeva-
nje bolezni v okoljih, kjer 
ljudje živijo in delajo. Kazal-
niki na letni ravni ali v večle-
tnih povprečjih vključujejo 
podatke prvega pandemične-
ga leta 2020, razen pri novih 
primerih raka, ki vključujejo 
podatke leta 2018.

Aktualni podatki o 
zdravju v občinah
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pred kratkim objavil 
posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. V občini 
Radovljica podpovprečni pri številu bolniških odsotnosti, pri jemanju 
zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka in sladkorne bolezni.

Marjana Ahačič

V Zdravstvenovzgojnem 
centru Radovljica so spet 
začeli izvajati aktivnosti na 
področju krepitve zdravja. 
Tim, ki ga sestavljajo 
diplomirana medicinska 
sestra, fizioterapevtka in 
psihologinja, tako vabi k 
udeležbi v programu Sve-
tovanje za zdravje, ki so ga 
izvajali že pred pred epide-
mijo. Udeležite se lahko 
tudi individualnih sveto-
vanj, kjer boste pridobili 
strokovne informacije za 
spremembo življenjskih 
navad, ki bodo vodile do 
boljšega počutja in zdrav-
ja, so sporočili.
Opravite lahko tudi preiz-
kus telesne pripravljenosti 

in na podlagi rezultatov 
vam bodo svetovali, katera 
telesna dejavnost je za vas 
najprimernejša. Letošnja 
novost so delavnice za slad-
korno bolezen in zdrave 
odnose.
Kot je pojasnila Irena Bolj-
tar, se v zdravstvenovzgojne 
delavnice se lahko vključijo 
odrasli s prisotnimi dejavni-
ki tveganja za kronične bole-
zni in vsi, ki so ogroženi za 
razvoj kroničnih bolezni ter 
osebe z že izraženimi kro-
ničnimi boleznimi. "Vablje-
ni vsi, ki si želite več infor-
macij o povrnitvi ali krepitvi 
duševnega in telesnega 
zdravja oziroma želite izbo-
ljšati svoje zdravje in spre-
meniti svoje navade in raz-
vade."

Zdravstvenovzgojni 
center spet aktiven

V sodelovanju s projektom Zlati kamen je NIJZ 
že podelil priznanje občini, ki je izstopala z 
aktivnostmi za izboljšanje zdravja svojih 
prebivalcev. Tokrat je bil to Logatec, med 
nominirane občine po zdravstvenih regijah so se 
uvrstile še občine Šentjur, Kanal ob Soči, Koper, 
Radovljica, Starše, Črenšovci, Mokronog in 
Ravne na Koroškem.

Marjana Ahačič

Po premoru dobrih dveh let 
so to pomlad ponovno akti-
virali prve posredovalce v 
vseh krajevnih skupnostih 
občine Radovljica. Gre za 
prve posredovalce z veljavni-
mi licencami, ki pa jih je tre-
ba vsako leto obnavljati. 
Konec marca in v začetku 
aprila jih je licenco obnovilo 
48, je povedala zdravnica 
Tanja Leskovar, ki je v rado-
vljiškem zdravstvenem 
domu odgovorna za projekt 
Oživimo srce. "Zaposleni v 
Zdravstvenem domu Radov-
ljica, še posebno tisti, ki 
izvajamo nujno medicinsko 
pomoč, jim iskreno čestita-
mo in se veselimo ponovne-
ga sodelovanja z njimi."  
Prvi posredovalci so v občini 

Radovljica v okviru projekta 
Oživimo srce zaživeli leta 
2016. Najprej so se vključili 
predvsem gasilci, nekaj gor-
skih reševalcev in predstav-
nikov Rdečega križa, kasne-
je pa tudi policisti Policijske 
postaje Radovljica.
"Prvi posredovalci so laiki, ki 
smo jim zaposleni v enoti 
nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Radov-
ljica ponudili izobraževanja iz 
določenih vsebin nujnih 
stanj. To so kritična stanja, ki 
lahko hitro vodijo v srčni zas-
toj, zato je zelo pomembno 
takšno resno stanje najprej 
prepoznati in potem hitro 
ustrezno ukrepati. Tu je zelo 
pomembna vsaka minuta. 
Prvi posredovalci so v lokal-
nem okolju pri kritično bol-
nem lahko veliko prej kot eki-

pa nujne medicinske pomo-
či," poudarja Leskovarjeva.
Dodaja še, da prvi posredo-
valci znajo ukrepati ob neza-
vesti, hudi krvavitvi, hudi 
zapori dihalnih poti s tuj-
kom, ob bolečini v prsnem 
košu, sumu na možgansko 
kap in v primeru srčnega 
zastoja, ko izvajajo temeljne 
postopke oživljanja ter znajo 
uporabiti tudi avtomatski 
zunanji defibrilator. 
Prve posredovalce aktivirajo 
v regijskem centru za obve-
ščanje. "Preko regijskega 
centra za obveščanje dežur-
ni zdravnik sprejme klic. Če 
oceni, da gre za eno od zgo-
raj navedenih stanj, prosi 
operaterja, naj aktivira tudi 
prve posredovalce," konkret-
ni postopek aktivacije še 
pojasnjuje Leskovarjeva.

Prvi posredovalci so 
ponovno aktivirani

Usposabljanja za krajane o temeljnih postopkih oživljanja v 
okviru projekta Oživimo srce so po prekinitvi v obdobju 
covida-19 ponovno stekla. Tako RKS – Območno združenje 
Radovljica vabi na tečaj oživljanja z AED, ki bo v ponedeljek, 
23. maja, ob 17. uri v Čebelarskem centru v Lescah (Rožna 
dolina 50a). Prijavite se lahko po elektronski pošti na nas-
lov: radovljica.ozrk@ozrks.si.

Tečaji oživljanja z AED spet redno organizirani

V četrtek, 5. maja, smo zaz-
namovali mednarodni dan 
higiene rok. Letos je poteka 
pod geslom Združimo se za 
varnost – očistimo roke. 
Tudi v različnih zdravstve-
nih ustanovah na Gorenj-
skem so na ta dan z različni-
mi dejavnostmi ozaveščali o 
pomenu higiene rok za 
zdravje in prepoznavanju 
vloge ustrezne higiene rok 
za zagotavljanje kulture var-
nosti in kakovostne zdravs-
tvene obravnave pacientov. 
Na Jesenicah, na primer, so 
se v aktivnosti Splošne bol-
nišnice Jesenice vključili 
tudi dijaki Srednje šole Jese-
nice, na obeh lokacijah tudi 
študenti Fakultete za zdrav-
stvo Angele Boškin (FZAB). 
"Preverili smo, kako so lju-
dje ozaveščeni o pravilni 
higieni rok in koliko se jim 
zdi to pomembno, jih tudi 
sami poučili o tem. Pomem-
bno je, da temeljito očisti-
mo oziroma razkužimo tudi 
blazinice na prstih, palce, 
hrbtišče roke in da pred tem 
snamemo nakit,« je pove-
dala Lejla Obarčanin, štu-
dentka tretjega letnika na 
FZAB, smer zdravstvene 
nege, in dodala, da se je 
pokazalo, da so ljudje v 
koronarazmerah na higieno 
rok postali pozornejši.

Očistimo roke
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Mladi

Marjana Ahačič

Konec aprila so na Jesenicah 
pripravili že 24. državno tek-
movanje iz znanja matema-
tike za šole s prilagojenim 
programom. Tekmovanje, 
namenjeno učencem od 
četrtega do osmega razreda 

osnovnih šol z nižjim izob-
razbenim standardom, ki se 
ga že skoraj četrt stoletja 
udeležujejo tekmovalci iz 
vse Slovenije, vsako leto 
organizira Osnovna šola 
Poldeta Stražišarja Jesenice.
Kot je povedala ravnateljica 
Aleksandra Valančič, je letos 
na šolskih tekmovanjih 
matematične naloge reševa-
lo skoraj tisoč otrok, 150 naj-

boljših z 38 šol pa se jih je 
na koncu pomerilo še na 
Jesenicah.
"Zadovoljni smo, ker se 
učenci in mentorji vsa ta 
leta zelo radi udeležujejo 
tega tekmovanja. Ne le ker 
se vsak od nas rad dokazuje, 
temveč tudi zato, ker tekmo-
vanje res skrbno organizira-
mo in za vse udeležence pri-
pravimo tudi pester sprem-
ljevalni program." Obenem, 
je še poudarila, gre za edino 
tekmovanje iz znanja za 
šole s prilagojenim progra-

mom. Učenci se ga množič-
no udeležujejo, kar učitel-
jem omogoča pregled nad 
usvojenim znanjem.
Od Gorenjcev se je najbolje 
odrezal Žan Bertoncelj z OŠ 
Antona Janše Radovljica. 
"Zelo sem zadovoljen, da 
sem prišel do prvega mesta, 

tudi če me je čas malo prehi-
tel in ene naloge, ki je bila 
zelo težka, nisem rešil do 
konca. Naloge so bile zahte-
vne, ampak je šlo," je pove-
dal po razglasitvi rezultatov. 
Žan se je za tekmovanje 
resno pripravljal, rešil je 
velik kup pol Računanje je 
igra, zelo pa je bil vesel tudi, 
ker je vedel, da so zanj navi-
jali sošolci in učitelji z OŠ 
Antona Janše. 
Matematika, v kateri je ved-
no najboljši, je od zmeraj 
njegov najljubši predmet, 
všeč pa sta mu tudi izbirni 
predmet kmetijstvo in neka-
teri drugi, ni pa preveč nav-
dušen nad gospodinjstvom 
in tehniko. 
Ker živi na kmetiji, v pros-
tem času rad vozi traktor, 
sploh kadar je treba poma-
gati pri delu. "Živim na Sre-
dnji Dobravi. To je vas, ki še 
nikoli ni bila poplavljena, 
ker je na bregu," je še pove-
dal Žan.
Kot je povedala njegova 
mentorica Januša Marolt, vsi 
vejo, da Žan obožuje mate-
matiko, nagrada, ki jo je 
letos osvojil na tekmovanju 
na Jesenicah, pa je že njego-
va tretja na tem področju. 
"On je tak fant, da matemati-
ko rešuje za zabavo, zato se 
kar strinja, da so zbirki mate-
matičnih nalog dali naslov 
Računanje je igra."

Pomerili so se  
v matematiki
Državnega tekmovanja iz znanja matematike za 
šole s prilagojenim programom se je letos 
udeležilo sto petdeset učencev iz vse Slovenije. 
Žan Bertoncelj z OŠ Antona Janše najboljši med 
osmošolci.

Z OŠ A. Janše Radovljica se je tekmovanja na Jesenicah 
udeležilo pet učencev, ob Žanu Bertonclju, ki je na 
fotografiji v sredini, skupaj z mentorico Janušo Marolt so 
na sliki še Franci Dobre, Tiana Pisić in Jošt Koren, 
tekmovanja se je udeležil tudi Klemen Korošec. 

 F
o

to
: N

ik
 B

er
to

n
ce

lj

Marjana Ahačič

V Vrtcu Begunje dedke in 
babice prav radi povabijo v 
goste, običajno dvakrat letno. 
Jeseni na Kostanjčkov pik-
nik, maja pa srečanje, ki je 
običajno športno obarvano. 
Slednje je bilo letos malce 
drugačno, je povedala vodja 
vrtca Sabina Suljkanović.
"Ker v tem mesecu starši 
hodijo v vrtec in predstav-
ljajo svoje poklice, se je kot 
očka odzval tudi Sašo Avse-
nik in predstavil svoj poklic 
glasbenika. Ker pa igra v 
ansamblu, je seveda s seboj 
pripeljal svoj ansambel in 
posledično naredil mega 
žur! Babice in dedki so me 
spraševali, ali so res 'ta pra-
vi Avseniki' in kako to, da 

so prišli. Res so se ga razve-
selili, krajani ga obožujejo. 
In če lahko še tukaj: res mu 
hvala, da si je pri vseh nas-
topih, vajah in obveznostih 
vzel čas in prišel. Strašno je 
skromen, nič zvezdniški in 
res res 'fletn'," je navduše-
nje vseh izrazila Suljkanovi-
ćeva.
Za povrh so se predstavile še 
babice, ki sodelujejo pri zna-
nih Country plesalkah iz 
Begunj. Dve imata vnuke v 
vrtcu letos, tri so jih imele 
lani. Prišle so s klobuki, rut-
kami, nasmejane, dobre 
volje, energične. Zaplesale 
koreografijo ter naučile 
otroke enega od plesov. 
"Babice in dedki so se res 
lepo odzvali, igrišče je bilo 
polno, plesali smo, peli, plo-

skali, prehitro je minilo," 
pravijo vzgojiteljice.
Otroci se strinjajo z njimi. 
"Super mi je, ko babi in dedi 
prideta v vrtec, da jima poka-
žem, kako se imam fino 
tukaj," je povedala Zala. 
"Povabil sem vse štiri babice 
in dedke, ker so Avseniki 
naredili v vrtcu največjo žur-
ko," je dodal Erazem. Katari-
ni je bilo posebno všeč, da je 
babi v vrtec za vse prinesla 
bombončke in plesala, Žanu 
pa, da je dedi slikal na plaka-
te in naredil pobarvanko.
Zadovoljni so bili tudi babice 
in dedki. "Druženje v vrtcu 
je za vse, tako za otroke kot 
stare starše, zelo dragoceno," 
je povedala Živina babica 
Branka. "Babice in dedki 
smo običajno tisti, ki prisko-

čimo na pomoč in otroke 
zjutraj pripeljemo v vrtec ali 
odpeljemo domov, stika, 
kakršnega imajo starši, pa ne 
z vrtcem ne z drugimi stari-
mi starši nimamo. Zato je 
toliko bolj dragoceno, da lah-
ko vrtec in drug drugega 
vidimo tudi v drugačni luči." 
Kot pravi, so bili najprej 
veseli res prisrčnega povabi-
la otrok in vzgojiteljic, potem 
pa seveda imenitnega pro-
grama in dobre družbe. 
To potrjujejo tudi izkušene 
vzgojiteljice iz Vrtca Begun-
je. "Babic in dedkov se otroci 
ob takšnih priložnostih raz-
veselijo vsaj še enkrat toliko 
kot staršev; vedo, da pri njih 
ne zmanjka objemov, bom-
bonov ... – in če pridejo še v 
vrtec, je dan popoln!"

Ko pridejo v vrtec še 
babice in dedki
Na enega od majskih torkovih dopoldnevov je bilo v vrtcu v Begunjah še posebno živahno. Kako ne, 
ko pa so v vrtec skupaj z malčki prišli še njihovi dedki in babice. Tokrat za presenečenje še Ansambel 
Saša Avsenika in Country plesalke.

Sašo Avsenik, najbližji sosed vrtca v Begunjah, je prišel 
predstavit svoj poklic. In ker je po poklicu glasbenik v 
ansamblu, so v vrtcu ob tej priložnosti gostili čisto pravi 
Ansambel Saša Avsenika.

Otroci, babice, dedki pa tudi vzgojiteljice in vsi nastopajoči 
so uživali v družbi drug drugega. / Foto: Gorazd Kavčič

 »On je tak fant, da 
matematiko rešuje za 
zabavo, zato se kar 
strinja, da so zbirki 
matematičnih nalog 
dali naslov Računanje 
je igra.«
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Poraba pri mešanem ciklu: 5,6 - 7,8 l/100km. Emisije CO2: 119-138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana
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Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
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SIMFONIČNI ORKESTER JESENICE 
vabi na koncert

MLADOST S PLESOM IN GLASBO
s solisti: Baletni oddelek Glasbene šole Jesenice,

Tina Bučar in Eva Kramar, violina

program: *IPAVEC* MERKU * ZUPANČIČ*  
BEETHOVEN* HESS* MONTI*

dirigentka: Natalija Šimunović

koreografije: Jerneja Omahen Razpotnik,  
Mateja Mlakar in Maja Repe.

JESENICE, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 
petek, 3. junija 2022, ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, Arriva – Titova 18)

KRANJSKA GORA, DVORANA VITRANC  
petek, 10. junija 2022, ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, TIC Kranjska Gora)
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Maša Likosar

Kropo so ob tej priložnosti 
obiskali štirje udeleženci 
blejskega mednarodnega 
srečanja PEN, in sicer Sán-
dor Halmosi iz Madžarske, 
Bruno Mercier iz Švice, 
Alenka Jensterle Doležal iz 
Radovljice in Tone Peršak iz 
Prlekije. Gostom je Slavko 
Mežek, predsednik gibanja 
Kultura-Natura Slovenija, v 
Šmelovi hiši predstavili zgo-
dbo pesnice Kristine Šuler, 
rojene leta 1866 v Kropi, in 
bero prvega natečaja za pes-
niško nagrado Kresnice 
2021/22, kjer je bila osred-
nja tema Ženske (v) pesmi. 
V vigenjcu Vice so skovali 
žeblje prijateljstva in nadalj-
njega sodelovanja. "Obuja-
mo lik pozabljene pesnice 
Kristine Šuler iz Krope, ki je 
med drugim delovala v Prle-
kiji, kjer smo spoznali tudi 
Toneta Peršaka, ki je obisko-
val šolo, kjer je Šulerjeva 
svoja leta učila," je dejal 
Mežek.
Sledil je bralni večer Obrazi 
miru v Mežnariji pri Kapel-
ci nad Kropo, ki ga je mode-
riral Tone Peršak, literati pa 
so svoje pesmi prebirali v 
maternem jeziku, saj je, kot 
je poudaril Peršak, zlasti 
poezija odvisna od jezika in 
zveni prav le v jeziku, v 
katerem je bila napisana. 
"PEN je najstarejša medna-
rodna pisateljska organiza-
cija, lani je bilo sto let, 
odkar obstaja. Njegovo spo-
ročilo je zlasti zavedanje, da 
literatura nima meja, da je 
dobrina vseh in pripada 

vsem. V Angliji ima tudi 
status humanitarne organi-
zacije, saj si prizadeva za 
zaščito in varnost tistih 
pisateljev, pesnikov in pub-
licistov, ki so v svojih drža-
vah preganjani," je pojasnil 
Peršak. 
Pesmi, ki jih je predstavil 
Bruno Mercier, založnik, 

pesnik in pisatelj iz franco-
skega dela Švice, so angaži-
rane in zadevajo odziv na 
vojno v Ukrajini. Madžar 
Sándor Halmosi je študiral 

matematiko in je zaposlen 
na področju informacijske 
tehnologije. Prebral je nekaj 
svojih štirivrstičnic in dve 
daljši pesmi, ena nosi nas-
lov Dve molekuli. Alenka 
Jensterle Doležal, Radovlji-
čanka, ki že več kot dvajset 
let živi na Češkem in tam 
na fakulteti poučuje sloven-

sko književnost, je brala 
pesmi iz svoje zadnje pesni-
ške zbirke Nostalgične pes-
mi. Tokrat se je prvič udele-
žila mednarodnega srečan-

ja pisateljev na Bledu, kjer 
je bila ena osrednjih tem 
tudi vojna v Ukrajini. "Voj-
no kot 'na pol' Čehinja 
doživljam še intenzivneje, 
pri nas je namreč veliko 
ukrajinskih beguncev in 
protestov proti vojni," nam 
je zaupala in dodala, da je 
tudi poslanstvo literature 
razmišljanje o miru in o 
načinih, kako ga doseči. 
Alenka Jensterle Doležal je 
sicer v prvi vrsti pesnica, 
doslej je izdala že pet pesni-
ških zbirk, piše pa tudi 
romane; njen zadnji, tretji 
roman obravnava drug sve-
tovno vojno in dogajanje po 
vojni. "Roman je bil dokon-
čan lani, pred vojno v Ukra-
jini, a je v njem moč zasle-
diti duhovne paralele, ki 
odražajo stanje trenutne 
resničnosti," je še dodala. 

Obrazi miru v Kropi
V okviru 54. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu je Slovenski center PEN organiziral deveti 
festival literature za mir Obrazi miru, ki je potekal na štirih lokacijah, tudi v kulturni rezidenci 
Mežnarija pri Kapelci nad Kropo, kjer so pisatelje tokrat gostili prvič. 

Pisatelje Toneta Peršaka, Alenko Jensterle Doležal, Sándorja Halmosija in Bruna Mercierja 
je v Kropi gostil Slavko Mežek. / Foto: Maša Likosar

Namen festivala literature za mir je odpreti širši 
prostor za govor o miru, ponuditi načine za 
ozaveščanje o vrednoti miru za vse generacije 
ter spodbujati zavest, da prav vsi v družbi lahko 
prispevamo k miru.

Marjana Ahačič

Kot je povedala Tatjana 
Kržišnik, vodja radovljiške 
izpostave sklada, je letošnja 
regijska selektorica Simona 
Zorc Ramovš v bogati beri 
predstav gledališč izbrala 
najboljše, ki se bodo pred-
stavile v Linhartovi dvorani 
Radovljica od torka, 31. 
maja, do petka, 3. junija, 
vsak večer ob 19.30. Državni 
selektor Miha Golob si je 
predstavi Gledališča 2B 
Bohinj in Gledališka ama-
terska druženja (GAD) 
Sežana že ogledal. Druge 
predstave bodo zaživele na 
odru Linhartove dvorane 
Radovljica.
V tekmovalnem programu 
se bodo predstavili: Loški 

oder z avtorskim projektom 
Strasti, laži in maček v žaklju 
(avtor: G. Feydeau, režija in 
dramaturgija Milan Golob), 
Gledališče Toneta Čufarja 
Jesenice s krstno uprizoritvi-
jo predstave Miha Mazzinija 
Za vse sem sama, režiser je 
Alen Jalen; Društvo Gledali-
šča Bohinjska Bistrica – Gle-
dališče 2B s predstavo Ervina 
Fritza Slovenska kura ali 
Devica Marija začne trenirati 
boks (mala briljantna kome-
dija s petjem in nacionalno 
katastrofo – krstna uprizori-
tev, režija Darko Čuden in 
Klemen Langus) ter Gledali-
ška amaterska druženja z 
enodejanko Sławomirja 
Mrožka Na odprtem morju 
(prevajalec Darko Čuden, 
režija Gregor Geč).

V spremljevalnem progra-
mu se bosta predstavila 
še Kulturno društvo dr. Ivan 
Tavčar Poljane nad Škofjo 
Loko s praizvedbo gledališ-
ke igre v treh dejanjih Med-
rug Polanci (avtor in režiser 
Andrej Šubic) in Gledališka 
skupina KD Tuhinj s kome-
dijo Branka Đurića - Đura 
Frišna avdicija. Režiser 
predstave je Primož Kožla-
kar.
Sicer pa je letošnja selektori-
ca Simona Zorc Ramovš 
zadovoljna z doslej videnim. 
"Zelo lepo je biti selektor v 
tako gledališko bogati koor-
dinaciji. Estetike gledaliških 
uprizoritev so se vrstile, da 
sem lahko uživala v različ-
nosti gledališkega sveta, kot 
ga lahko združuje le ljubi-

teljska produkcija: od zani-
mivih improvizacij, skečev 
sedanjosti, povezanih v 
predstavo, skoraj pravega 
muzikala pa do popolnoma 
klasičnega gledališča, do 
prave raziskave kombinacij 
žanrov in izvirnih igralskih 
kreacij vlog (seveda pod skr-
bnim režijskim vodstvom) 
ter tudi performansa in 
standupa. Navdušena sem 
bila tudi nad vsebinami: 
poleg številnih avtorskih del 
je bilo izvedenih tako nekaj 
krstnih uprizoritev kot tudi 
nekaj zanimivih priredb kla-
sičnih del. Pa sem mogoče 
še kaj pozabila našteti … 
Sporočila predstav so veči-
noma odgrinjala zastore 
našega časa, tista s kritično 
ostjo pa so bila zavita v 

dovolj vedrine in smeha. 
Dikcija in glasnost igralcev v 
večini nista bili slabi. Le 
malo več odtenkov govora 
sem si želela, ne le kleno 
glasnost. Skupno vsem pa je 
bilo: pristna ljubiteljska zag-
nanost za kreativno gledali-
ško ustvarjanje. Pri vsakem 
nastopajočem sem to čutila. 
In takoj za tem povezan 

ansambel s pristnimi oseb-
nimi odnosi. In dober igra-
lec je lahko še boljši, če ima 
okoli sebe dobre igralce. 
Bilo je dovolj izvirnosti, drz-
nosti, celovitih in inovativ-
nih uprizoritev – z igralski-
mi presežki na zavidljivem 
nivoju. Kaj bi človek po vseh 
teh izkušnjah zadnjih let še 
želel?"

Festival gorenjskih komedijantov
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica po dveh letih spet pripravlja 
srečanje odraslih gledaliških skupin Gorenjske in Južne Primorske. V štirih dneh se bo na odru 
Linhartove dvorane zvrstilo šest predstav, tudi tokrat brez vstopnine.

Od predstav, ki smo jih lahko videli na Linhartovem 
maratonu, je bila za Festival gorenjskih komedijantov, ki 
bo od 31. maja do 3. junija v Linhartovi dvorani, izbrana 
predstava Gledališča 2B Bohinj Slovenska kura.

"Lansko poletje je v prometni nesreči tragično preminila 
naša prijateljica, nekdanja članica – kitaristka Harmonikar-
skega orkestra Glasbene šole Radovljica Milena Kržišnik. 
(Pretežno nekdanji) člani smo sklenili, da namesto za rože 
ali sveče zbrani denar raje namenimo za prvi letnik izobra-
ževanja mlade kitaristke ali kitarista v Glasbeni šoli Radov-
ljica," je sporočil Matjaž Glavač. "Še posebej je dobrodošel 
nekdo z veliko volje do dela in muziciranja v glasbeni šoli, ki 
pa mu trenutno finančno stanje tega morda ne omogoča." 
Za več informacij se obrnite na naslov harmonikester@
gmail.com ali 041 589 989 (Matjaž).

Podarili bodo letno šolnino za učenje kitare

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica

Od jutra do večera, avtorica Saša Slamnik, 2. nagrada; 
fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2021, tema Posegi 
v prostor ob nadgradnji železniške proge
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Starejši

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

Samo do 31. maja oz. do odprodaje zalog. Odpeljite takoj!

ZMAGOVALNA
KIA SUV PONUDBA!

€

Novi Kia Stonic
že od 13.499

do 3.200 € popusta ob financiranju

€

Popolnoma novi Kia Sportage 
že od 22.999

do 6.500 € popusta ob financiranju

Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T in Kia Sportage 
1.6 T-GDI LX Start ISG  M/T. BONUS popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe 
o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev 
vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/
bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 0 EUR in 620 EUR/vozilo). Po podatkih MNZ o prvih registracijah vozil je Kia Sportage v letu 2022 najbolje prodajan SUV v svojem segmentu. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Junik-M, Blejska Dobrava 1.

Junik-M, Blejska Dobrava 1, 04 581 00 02, info@junik-m.si

Ivanka Korošec

Ivica Kolman me je sprejela 
v svojem lepem, funkcional-
nem in s soncem obsijanem 
stanovanju. "Prejšnji večer 
sem se v miru pripravila in 
si napisala, kar bi vam rada 
povedala," je rekla in mi 
pokazala zvezek, kamor je z 
drobno pisavo očrtala svoje 
življenje. Udobno se je 
namestila na kavču, zvezek 
je vzela v naročje in začela 
prebirati, kar si je zapisala, 
hkrati pa mi je napisano še 
posebej dopolnjevala, saj so 
ji ob tem vznikali spomini 
na prehojeno življenjsko 
pot. 
"Rodila sem se 31. marca 
1932 v Celju. Mama mi je 
dala svoj priimek Vanber-
ger. Bila je avstrijskega 
rodu, njen oče, moj ded, je 
bil Avstrijec. Ko sem bila 
stara šest tednov, me je pri-
nesla k stari mami, k očetovi 
mami v Begunje."

Rešitev z zadnjem 
trenutku
Tako je odraščala s staro 
mamo in teto. "Ko sem ime-
la šest let, je stara mama žal 
umrla. Teta je bila zaposle-
na in ni mogla drugače, kot 
da me je dala v Kranj, k šol-
skim sestram v Marijanišče. 
Ves ta čas se mama ni ogla-
sila, nikoli povprašala zame. 
V Kranju sem hodila tri leta 
v šolo, ko se je začela vojna. 
Vse otroke iz Marijanišča so 
odpeljali v Šentvid, tam je 
bil že pripravljen transport, 
da bi nas odpeljali v Nemči-
jo."

Zadnji trenutek je vendarle 
prišla teta in jo odpeljala 
domov. "Da nisem bila čez 
dan sama, me je sprejela 
Šimnovčeva mama. Bila je 
zelo dobra z mano. Ko sem 
bila stara 15 let, sem se šla 
učit za šiviljo. Tri leta sem 
delala v šivalnici, nato pa je 
propadla in službo sem si 
našla v Elanu."
Želela je v šole, bila je vses-
kozi odlična, a možnosti ni 
bilo. 

Kako lahko mama zapusti 
otroka?
"Ko sem imela 15 let, se je 
nenadoma prikazala moja 
mama. Nisem je sovražila, 
rada pa je nisem imela. 
Kako bi jo tudi? Zakaj me je 
zapustila? Po mojem rojs-
tvu bi lahko šla v Avstrijo, 
kjer je imela sorodnike, a to 
ji je bilo preblizu, saj jo je 
bilo sram, da je imela neza-
konskega otroka, zato se je 
odselila v Beograd. Kdaj je 
umrla in kje je pokopana, 
ne vem, nihče mi ni sporo-
čil. Večkrat premišljujem, 
kako mama lahko zapusti 
svojega otroka. Kako mu 
more to narediti? Jaz svojih 
otrok ne bi nikoli zapustila. 
Svoje hčerke se še preveč 
držim!"
Kasneje se je odločila, da 
prevzame očetov priimek – 
Murgelj. "Oče me je večkrat 
obiskoval v Marijanišču, bil 
je dobra duša. V kasnejšem 
zakonu se mu je rodila še 
ena hči, tako da imam pol-
sestro Micko, ki me večkrat 
razveseli z obiskom. "

Poročila se je pri 22 letih, 
rodila je sina in hčerko. Zdaj 
ima tri vnuke in dve pravnu-
kinji, mož je pokojni že 
dvajset let. Sin živi z druži-
no v Radovljici, hčerka, h 
kateri se je Ivica preselila 
pred tremi leti, pa na Zgoši. 
"Hčerka je dobra, res lepo 
skrbi zame. Prinaša mi knji-
ge iz knjižnice, saj sem pra-
vi knjižni molj. Tudi njen 
pokojni mož Stane je bil 
dober z menoj."

Kaj vse zmore človek
Zatopi se v spomine, ko je 
poleg službe in svoje lastne 
družine skrbela še za teto. 
"Veliko gospodinjskega dela 
je bilo. V hiši je bilo treba 
pomivati 16 oken, vse pos-
praviti, obdelovati njivo, skr-
beti še za teto. Imeli smo 
spodaj še eno gospo in sem 
kuhala še njej. O, koliko 
kuhe je bilo! A ko je človek 

mlad, vse zmore, saj dela z 
dobro voljo in elanom, prav 
nič mi ni bilo težko!"
Zbrala je 24 let delovne 
dobe. "V Elanu sem najprej 
delala v 'zotlariji', potem v 
'šlosariji', štancanje mi je 
fino šlo, nato so me preme-
stili v 'tišlarijo', kjer smo na 
smuči limali 'kante'. Jaz pa 
šivilja s tako nežnimi roka-
mi! Otroka sta bila stara 
eden tri leta, drugi dva 
meseca, nisem ju imela 
kam dati v varstvo in tako 
sem ostala doma .."

Delala je tudi v tujini
Mož se je učil za sedlarja, a 
ni opravljal tega poklica. Z 
bratom sta vozila les v Javor-
niški Rovt. Za eno leto pa je 
odšel na delo v Nemčijo. 
Tudi njo je vabil, naj se mu 
pridruži, in tako je s težkim 
srcem zapustila otroka, 
takrat stara štiri in sedem 

let, v varstvu tete in sosede 
Režonjeve. Oba z možem 
sta oba delala v neki firmi v 
Frankfurtu, kjer so izdelova-
li jermenčke za čevlje. A se 
ni se dobro počutila, razje-
dala sta jo domotožje in 
skrb za otroka, zato sta se po 
štirih mesecih oba z možem 
vrnila domov. 
Iz Nemčije ji je mož pripel-
jal dva šivalna stroja, da je 
lahko šivala za dom in tudi 
za druge. Našla si je tudi 
redno delo v bolnišnici v 
Begunjah, mož pa se je 
zaposlil v avtoprevozništvu. 
"Delo tako psihično napor-
no, da sem prihajala domov 
čisto izmučena. Potem pa so 
me premestili v vratarnico 
za telefonistko, tam sem 
tudi dočakala upokojitev."

Čas vse prehitro mine
Z nostalgijo se spominja 
družinskih dopustov, radi 
so hodili na morje. Avto je 
vozila vse do svojega 85. 
leta. Vso mladost je prepeva-
la na koru. Še zdaj rada 
zapoje, čeprav njen glas ni 
več tak kot včasih. 
Teh devetdeset let je minilo 
kot čez noč, pravi. Zdaj se 
življenje seveda počasi 
umirja. Kar je bilo še do 
nedavnega lahko in zmoglji-
vo, zdaj postaja nemogoče. 
Pa vendar najde preproste 
užitke, kot je na primer jut-
ranja kavica, ki si jo sama 
pripravi. Veliko bere, hodi 
na krajše sprehode, z vesel-
jem opere vnuku delovno 
obleko, včasih se sama pot-
rudi s čiščenjem stanovanja. 

Visoki jubilej Ivice Kolman
Kdor najde na stara leta smisel svojemu delu, je lahko srečen. Ivica Kolman ga je našla. Srečna je, ker zna ceniti ljubezen in 
skrb domačih, ker zna opaziti lepe trenutke in je zaradi tega hvaležna usodi, ki ji podarja mirno in prijazno jesen življenja.

Ivica Kolman Društvo upokojencev Begu-
nje za četrtek, 16. junija, v 
prostorih DUB bara v Begu-
njah pripravlja srečanje 
vseh upokojencev občine 
Radovljica. Pripravljajo pes-
ter program: tekmovanje v 
športnih igrah, kolesarjenje, 
ogled Alpskega smučarske-
ga muzeja Elan in nastop 
Country čbel iz Begunj, pos-
krbljeno pa bo tudi za hrano 
in pijačo. Na prireditev se je 
treba do 15. junija predhod-
no najaviti na telefonski šte-
vilki 04 53 33 908 in 040 250 
851 (Melita) vsak dan, razen 
ob torkih, od 14. do 22. ure 
oziroma na elektronski nas-
lov dubegunje@gmail.com. 
Srečanje bo ob vsakem vre-
menu, saj bodo v primeru 
dežja postavili šotor.

Srečanje upokojencev 
občine Radovljica

Skupina popotnikov iz Radovljice in Begunj se je tudi letos 
odpravila na tradicionalni Pohod ob žici, pridružila sta se 
jim tudi pohodnika iz Zavrha pri Ljubljani. "Skupaj smo se 
podali na tradicionalni pohod, dolg kar 35 kilometrov," je 
povedala Slavica Soršak, ki je pot opravila že dvaindvajsetič. 
"Vreme nam je bilo kljub slabi napovedi naklonjeno, saj ni 
deževalo. Veseli smo, da smo tokrat na poti srečali kar nekaj 
Radovljičanov – kar tako naprej!" Povedala je še, da je geslo 
skupine pohodnikov: Lepo je bilo, zato naslednje leto pono-
vimo. Pohoda, pravi, se bodo zagotovo udeležili, če jim bo 
le služilo zdravje.

Tudi letos so šli na Pohod ob žici

Skupina pohodnikov iz Radovljice se je skupaj s 
pohodnikoma iz Zavrha tudi letos udeležila Pohoda ob žici 
v Ljubljani. Slavica Soršak (prva z leve) je zahtevni podvig 
tokrat opravila že dvaindvajsetič.

Tudi na zunanjo stran stav-
be Doma dr. Janka Benedika 
v Radovljici so pred kratkim 
namestili avtomatski defib-
rilator, ki ga bo mogoče 
uporabljati v nujnih prime-
rih ob zastoju srca. Kot je 
poudaril direktor doma Alen 
Gril, naprava ni namenjena 
zgolj za pomoč stanoval-
cem doma, ampak tudi širši 
okolici, tako da jo bo mogo-
če uporabiti vedno, kadar 
bo pomoč potreboval kdo 
od stanovalcev ali obisko-
valcev v Predtrgu. Izrazil je 
še zadovoljstvo in hvalež-
nost, da je občina podprla 
njihovo pobudo za namesti-
tev defibrilatorja na domsko 
stavbo.

Defibrilator zdaj tudi 
na Domu dr. Janka 
Benedika
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INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373
info@integral-avto.si, www.integral-avto.si

Ivanka Korošec

Društvo upokojencev Lesce 
je aprila v prostorih Restav-
racije Center organiziralo 
redni letni občni zbor. Pred-
sednik Vasilij Koman je 
podal poročilo, v katerem 
med drugim ugotavlja, da so 
se kljub omejitvam zaradi 
epidemije člani udeleževali 
rekreativnih in športnih 
dejavnosti – jutranja telova-
dba, pikado, razgibavanje v 
osnovni šoli, bovling, udele-
žba na šestih športnih tek-
movanjih itd. V okviru druš-
tva deluje mešani pevski 
zbor Slavček, ki lani zaradi 
znanih razmer ni imel nas-
topov, je pa bila ponovno 
obujena sekcija za ročna 
dela.
Projekt Starejši za starejše 
deluje že 15 let. Prostovoljke 
so prvič obiskale 24 oseb, 
lani že 202 od skupaj 566 
prebivalcev, starejših od 69 
let. Problem je, ugotavljajo, 
da ne dobijo podatkov za vse 
krajane in prostovoljke 
anketirajo samo tiste, ki so 
člani društva. 
Na prireditvi so podelili tudi 
priznanja za uspešno delo v 

društvu, prejeli so jih Vasilij 
Koman, Niko Podgornik, 
Marjeta Vizovišek, Polona 
Šmit, Katja Čebašek, Marija 
Boršič in Vladka Čufar. Pri-
znanje za izjemen prispevek 
k promociji društva je prejel 
Jurij Palhartinger. 
Razvili so nov prapor in zas-
tave društva, predstavili so 
tudi nastajanje spletnih stra-
ni in logotipa. Na vabilo 
upravnega odbora za oddajo 
predlogov za logotip sta se 

odzvala slikarja Marija Čam-
pa in Vinko Bogataj. Izbrali 
so predlog Marje Čampa, ki 
je navdih našla v mogočnem 
hrastu, ki raste ob Družbe-
nem centru, logotip in celo-
stno grafično podobo pa je 
pripravil Grafični atelje 
TOM z Lancovega. Prapor z 
vso opremo je izdelala speci-
alizirana obrtna delavnica 
Vidmar pod Šmarno goro. 
Spletne strani sta izdelala 
Marko Kikelj in Žare Lozar.

Občni zbor Društva 
upokojencev Lesce

Na novem praporu je upodobljen hrast, ki je simbol 
dostojanstva, moči in poguma.

Marjana Ahačič

Letošnja pomlad je v Domu 
dr. Janka Benedika v zname-
nju številnih novosti; največ-
ja je zagotovo začetek delova-
nja medgeneracijskega cen-
tra Vezenine Bled, kjer ima 
Dom dr. Janka Benedika 
novo enoto dnevnega varstva 
za starejše. Bivanje v centru 
je namenjeno starejšim, ki 
imajo težave pri samostoj-
nem bivanju doma, namen-
jeno pa je tudi občanom 
Radovljice in Gorij.

V dom le za nekaj ur 
dnevno
Dnevno varstvo starejših je 
namenjeno tistim starejšim, 
ki imajo težave pri samos-
tojnem bivanju v domačem 
okolju in si želijo pomoč ali 
varstvo oziroma organizira-
no obliko bivanja le določe-
no število ur dnevno. Prav 
njim je v novem medgene-
racijskem centru na Bledu 
storitev dnevnega varstva na 
voljo pet dni v tednu, in 
sicer od ponedeljka do petka 
od 7. do 16. ure, nato pa se 
vsak dan vrnejo domov, je 
povedal Alen Gril, direktor 
Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica.
Uporabniki v tem času lahko 
nekaj ur na dan preživijo v 
družbi vrstnikov in se udele-
žujejo organiziranih dejavno-
sti, kot so ustvarjalne delavni-
ce, telesne aktivnosti in kog-
nitivne dejavnosti. Na voljo so 
jim razvedrilne aktivnosti, kot 
so bralne urice, telovadba, 
petje, družabne igre, spreho-
di, ročne spretnosti ter temat-
ske delavnice in tudi delavni-
ce za trening spomina. V 
Domu dr. Janka zato vabijo 
občane, da na ta način kako-
vostno preživijo čas z njimi.
V začetku letošnjega leta je 
Dom dr. Janka Benedika 
postal tudi demenci prijazna 

točka. Kot je povedala social-
na delavka Zala Novak, so se 
za projekt odločili, ker imajo 
v domu za starejše na tem 
področju veliko znanja, ki ga 
želijo širiti tudi v zunanje 
okolje. "Z nalepko, namešče-
no na zunanjo stran vhodnih 
vrat v dom, nas bodo lokalni 
prebivalci prepoznali kot 
ključno točko, kjer lahko 
svojci pridobijo informacije 
o tem, kako ravnati, tisti, ki 
imajo demenco, pa kot mes-
to, kjer jim lahko pomagamo 
in jih usmerili naprej do tis-
tih, ki so za to najbolj pristoj-
ni. Najbolj pomembno pri 
tem pa se mi zdi, da razbija-
mo tabu oziroma stigmo 
demence v družbi."

Dva nova certifikata 
V domu si ves čas prizadeva-
jo za najvišjo kakovost tako 
glede pogojev bivanja in 
obravnave stanovalcev kot 
tudi delovnih pogojev za 
zaposlene. Prav zato so v zad-
njem času pridobili dva nova 
certifikata. In sicer certifikat 
obvladovanja kakovosti ISO 
9001. Ta je vodstvu kot zapo-
slenim v bistveno pomoč pri 
obvladovanju celotnega siste-

ma vodenja kakovosti dela v 
ustanovi. Posebej pa so tudi 
ponosni na pridobljeni certi-
fikat Družbeno odgovorno 
podjetje, saj to pomeni, da je 
organizacija prijazna ne le 
stanovalcem, ampak tudi 
zaposlenim. "V teh časih, ko 
se večina ustanov s področja 
zdravstva in socialnega vars-
tva spopada s hudimi odlivi 
zaposlenih, sem posebej 
zadovoljen, da pri nas glavni-
na kadra ostaja. Zavedamo se 
namreč, da smo lahko na 
področju zaposlovanja kon-
kurenčni samo s primernim 
okoljem," je poudaril direk-
tor Gril.

Pred vrati zahtevna 
obnova
Izzivov polna je tudi priho-
dnost: prav v teh dneh so v 
pričakovanju sklepa vlade, 
da zagotovi 1,7 milijona 
evrov sredstev za načrtovano 
obnovo drugega in tretjega 
nadstropja tako imenovane-
ga oddelka B – gre za leta 
1982 zgrajeni prizidek k 
osnovni domski stavbi, ki 
doslej še ni bil temeljito 
obnovljen, je še povedal 
Gril.

Novosti v Domu  
dr. Janka Benedika
Letošnja pomlad je v Domu dr. Janka Benedika v znamenju številnih 
novosti; največja je zagotovo začetek delovanja medgeneracijskega centra 
Veriga Bled, kjer ima Dom dr. Janka Benedika novo enoto dnevnega varstva 
za starejše.

Predsednica društva Spominčica Štefanija L. Zlobec, 
direktor Doma dr. Janka Benedika Alen Gril in socialna 
delavka doma Zala Novak ob podelitvi naziva demenci 
prijazna točka

Marjana Ahačič

Konec aprila se je začela 
nova sezona izposoje koles. 
Uporabnikom je v radovljiš-
ki občini na voljo skupaj 32 
koles, od teh dvajset električ-
nih, razporejena pa so na 
petih postajah: v Radovljici 
na parkirišču nasproti knjiž-
nice (Radovljica center) in na 
Gradnikovi cesti (Radovljica 
zahod), v Lescah pri železni-
ški postaji (Lesce center) in 
pri vrtcu (Lesce sever) ter v 
Begunjah pri avtobusni pos-
taji (Begunje center). 

Postaje so del enotne gorenj-
ske mreže za izposojo koles, 
ki je v petih gorenjskih obči-
nah, na Jesenicah, v Kranju, 
Naklem, Radovljici in Trži-
ču, začela delovati pred dve-
ma letoma. 
Uporaba je preprosta, izpo-
soja in vračilo kolesa vza-
meta nekaj trenutkov. Pri 
vračilu kolesa uporabnik 
kolo potisne v ključavnico 
in preveri, da je vračilo 
uspešno zaključeno. Vsa 
navodila za uporabo siste-
ma za izposojo koles pa 
lahko pridobi ob registraciji 

ali na uradni spletni strani 
sistema www.gorenjska.
bike, kjer so objavljeni tudi 
ceniki, opis paketov in dru-
ge informacije glede upora-
be sistema, ki omogoča 
sezonsko ali mesečno izpo-
sojo. Uporabniški račun 
lahko ustvarite s spletno 
prijavo, mobilno aplikacijo 
mobiln.si, v Kranju pa v 
poslovnem času tudi na 
sedežu lokalnega upravljav-
ca z izpolnitvijo prijavnice. 
Ob registraciji uporabnik 
pridobi uporabniško ime in 
geslo.

Nova sezona izposoje koles
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Zanimivosti

 Okusi Radol’ce 

NAJVEČJI
V SLOVENIJI

3. & 4. junij 
Radovljica

festival

 slovenski craft pivovarji

 koncerti
petek 3. 6.

sobota 4. 6.

19:00 3:RMA    
21:00 MASHARIK
19:00 80’s BAND    
21:00 KILLERFACE

 vodene gorsko-
kolesarske ture

craft piva
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Ivanka Korošec

Pihalni orkester Lesce pod 
vodstvom dirigenta Gašper-
ja Breznika je v soboto, 30. 
aprila, v Radovljici priredil 
plesno-glasbeni spektakel z 
naslovom V vrtincu usode. 
V široko zasnovani priredit-
vi so sodelovali še Stadtka-
pelle Villach, Bid Bang 
Radovljica, plesna skupina 
Swing Radovljica, igralci 
Gledališča Toneta Čufarja z 
Jesenic in učenci Glasbene 
šole Radovljica.

Z glasbo in plesom so obis-
kovalce popeljali skozi ljube-
zensko zgodbo, polno strasti 
in čustev, ki se dogaja v 
povojnem času v ZDA, ko je 
bila mafija na višku svojih 
moči. V ritmih obeh orkes-
trov, Bid Banga, mladih 
glasbenikov iz Glasbene 
šole, plesalcev in igralcev so 
poslušalci in gledalci spoz-
nali ljubezen, ljubosumje, 
nasilje in celo umor, vendar 
se na koncu strasti pomirijo, 
dve sorodni duši se najdeta, 
vplivni oče odobri poroko. 

Poročno slavje je razkošno, 
vrstijo se italijanske napitni-
ce paru. Ko se slavje konča, 
svatje odhajajo in orkester 
pospremi mladoporočenca 
na skupno pot s skladbo iz 
filma Boter (The Godfather 
– the love theme). 
Obiskovalci so bili navduše-
ni, saj v Radovljici (in tudi 
okolici!) že dolgo ni bilo 
tako zabavne pa tudi kvali-
tetne predstave, ki je združi-
la toliko različnih umetni-
kov in ponudila celo paleto 
umetniških užitkov.

V vrtincu usode
Obiskovalci so bili navdušeni, saj v Radovljici že dolgo ni bilo tako zabavne 
in hkrati kvalitetne predstave, ki je združila toliko različnih umetnikov in 
ponudila celo paleto umetniških užitkov.

Pihalni orkester Lesce je priredil pravi plesno-glasbeni spektakel. /Foto: Jani Kolman

Alenka Brun

Gostilna in restavracija 
Avsenik v Begunjah je prej-
šnji četrtek gostila dobro-
delni koncert, ki sta ga pos-
premila še razstava slik iz 
avtobiografije Uresničil 
sem sanje Jožefa Oselija ter 
kot uvod v koncert avtorjeva 
predstavitev razstave. Kdor 
je želel, je knjige lahko tudi 
kupil, zbrane prostovoljne 
prispevke s koncerta (1356 
evrov) in deset odstotkov od 

prodaje knjig pa so organi-
zatorji dogodka namenili 
Društvu Sožitje s področja 
občin Radovljica, Bled, 
Bohinj in Gorje. Poleg 
Ansambla Saša Avsenika so 
na koncertu nastopila še 
številna bolj ali manj znana 
imena s slovenskih glasbe-
nih odrov, prisotni so bili 
tudi gledališčniki. Tako 
smo prisluhnili še Nuši 
Derenda, Veselim Štajer-
kam, Božidarju Wolfandu 
Wolfu, Stanetu Vidmarju, 

Ivanu Hudniku, Tonetu 
Habjanu, Flori Emi Lotrič 
in drugim. Sodelovali so 
tudi člani KD IS viteza Gaš-
perja Lambergarja. Dogo-
dek je povezovala Branka 
Božič, še prav posebej pa je 
občinstvo pozdravilo nastop 
Gašperja Bohinca iz lokal-
nega društva Sožitje na har-
moniki, ki se že leto dni uči 
igranja pri Sašu Avseniku; 
njegov nastop pa je napove-
dala prijateljica Sandra Sve-
tina. 

Dobrodelni koncert pri 
Avseniku

Gašper Bohinc s starši Darjo in Sašom Bohincem ter Sandra Svetina s starši Elzo in 
Francem Svetina.

V široko zasnovani prireditvi so sodelovali številni umetniki. /Foto: Jani Kolman

  N 46.330916   E 14.189622

Organizator tekmovanja 
za državno prvenstvo

28. in 29. maj 2022
Gramoznica Graben
R A D O V L J I C A

sobota  |  28. maj  |  16:00 – 17:00  
Težavnostna preizkušnja (prva vožnja)
nedelja  |  29. maj  |  10:00 – 15:00 
Hitrostne in težavnostne preizkušnje

RADOVLJICA 2022
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Petek, 20. maja
Strgarjev simpozij: Trgovina s kranjsko čebelo, ob 10.00, promocij-
ska soba Čebelarskega muzeja, obvezne najave na mro@mro.si

Dan odprtih vrat v Čebelarskem muzeju, Mestnem muzeju in Galeri-
ji Šivčeva hiša, brezplačen vstop za družine in posameznike

Program Svit na Gorenjskem, ob 17.00, vodi Zala Marn, Knjižnica A. 
T. Linharta, Radovljica

Buci-štruci jogica, ob 15.30, vadbo za dojenčke vodi P. Arula, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3. do 8. leta, ob 16.30, 
vadbo za otroke vodi P. Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Lego robotika, ob 17.00, delavnice sestavljanja in programiranja za 
otroke, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. 
T. Linharta, Radovljica

Gorenjski kvintet, ob 19.00, Gostilna Avsenik, Begunje*

Levje kraljestvo, ob 18.00, plesna predstava Moj klub, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Doktor Strange, ob 20.00, znanstvena fantastika, Linhartova dvora-
na Radovljica*

Predstavitev knjige o misijonarju M. A. Kappusu, ob 20.00, Ana 
Cecilia Prenz Kopušar s sodelavci, atrij župnišča v Radovljici

Sobota, 21. maja
Lego robotika, ob 9.00 in 11.00, obvezne prijave, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

Impro predstava Šou must go on, ob 19.00, predstava KUD KIKS 
(Nejc Šmit, Dino Kapetanovič in Rok Bohinc), kult. dom Podnart*

Peter Zajec: Skok v pustolovščino, ob 16.00, družinska pustolovšči-
na, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Vesolje med nami, ob 18.00, mladinski film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Tekmeca, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 22. maja
Pustolovščine družine Bigfoot, ob 16.00, družinski animirani, sinhro-
nizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Vesolje med nami, ob 18.00, mladinski film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Tekmeca, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 23. maja 
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična ura z Rebecco Svetina, Knjiž-
nica A. T. Linharta, Radovljica

Angleške pravljice, ob 19.00, spletna pravljična ura z Rebecco Sveti-
na, več informacij: FB English Storytime, Knjižnica A. T. Linharta, 

Večer slovenskih krščanskih izročil, ob 19.00, sv. mašo na predvečer 
praznika Marije Pomagaj bo daroval msgr. dr. Andrej Saje, bazilika 
Marije Pomagaj, Brezje

Torek, 24. maja
Zdravo ekološko vrtnarjenje, ob 19.30, predavanje bo vodil Vanes 
Husič, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Praznik Marije Pomagaj, ob 10.00, sv. mašo bo daroval msgr. Alojzij 
Cvikl, ob 19.00: večer v čast in zahvalo Mariji Pomagaj, (Ans. Saša 
Avsenika, Modrijani, Marko Vozelj, Petra Stopar 

Sreda, 25. maja
Antigona – Kako si upamo!, ob 20.00, Linhartova dvorana*

Četrtek, 26. maja
Deževna mama, ob 17.00, pravljična ura z Urško Rupar Vrbinc, Knji-
žnica A. T. Linharta, Radovljica

Zaključni koncert orkestrov Glasbene šole Radovljica, ob 18.30, Lin-
hartov trg, Radovljica

Petek, 27. maja
Tekmovanje in razstava psov ob 100-letnici KZS, od 9.00 do 20.00, 
Letališče Lesce*

Buci-štruci jogica, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljično-domišljijska jogica, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta

POTopis – Popotniško zorenje Viljema Gogale, ob 17.00, pogovor z 
avtorjem in ilustratorjem bo vodila Božena Kolman Finžgar, Knjižni-
ca A. T. Linharta

Lego robotika, ob 17.00, obvezne prijave, Knjižnica A. T. Linharta

Zaključni baletni nastop učencev GŠ Radovljica, ob 17.30, Linhartova 
dvorana, Radovljica

Nastop starejšega Harmonikarskega orkestra GŠ Radovljica, ob 
20.00, Avla Glasbene šole Radovljica

Vse povsod naenkrat, ob 19.30, akcijska komedija, Kino Klub, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Sobota, 28. maja
Tekmovanje in razstava psov ob 100-letnici KZS, od 9.00 do 21.00, 
Letališče Lesce*

Slovenija Offroad 2022, od 16.00 do 17.00, težavnostna preizkušnja, 
Gramoznica Graben, Radovljica

Lego robotika, ob 9.00 in 11.00, obvezne prijave, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

Od 20. maja do 3. junija 2022
Zgodbice z gore – pripovedovanje za otroke, ob 10.00, obvezne pri-
jave na muzej@elan.si. Alpski smučarski muzej Elan, Begunje

Pustolovščine družine Bigfoot, ob 16.00, družinski animirani, sinhro-
nizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Snežni leopard, ob 18.00, dokumentarni film, KinoGore, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Operacija Mincemeat, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana*

Nedelja, 29. maja
Tekmovanje in razstava psov ob 100-letnici KZS, od 9.00 do 20.00, 
Letališče Lesce*

Slovenija Offroad 2022, od 10.00 do 15.00, hitrostna in težavnostna 
preizkušnja, Gramoznica Graben, Radovljica

Ježek Sonic 2, ob 16.00, družinski animirani, sinhronizirano, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Snežni leopard, ob 18.15, dokumentarni film, KinoGore, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Vse povsod naenkrat, ob 20.00, akcijska komedija, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Ponedeljek, 30. maja
Angleške pravljice, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Angleške pravljice, ob 19.00, spletna pravljična ura, več informacij: 
FB English Storytime, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljični večer, za odrasle ob 19.30, zaključna prireditev akcije Ta 
veseli knjižni svet in Bralnih klubov; vabila po pošti, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Torek, 31. maja
Večer z Bernardo Mrak Kosel, ob 19.30, literarni večer bodo pripravili 
in interpretirali člani KUD A. T. Linharta Radovljica, pogovor z avto-
rico bo vodil Rok Andres, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Festival gorenjskih komedijantov, ob 19.30, Linhartova dvorana

Sreda, 1. junija
Se tudi tvoj malček še vedno zbuja?, ob 10.00, srečanje za starše bo 
vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik, 
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Lego robotika, ob 17.00, obvezne prijave, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

Recital Jakoba Ariha z gosti, ob 18.30, Dvorana GŠ Radovljica

Festival gorenjskih komedijantov, ob 19.30, Linhartova dvorana

Četrtek, 2. junija
Knjižnica – ves@lje zakladov, ob 17.00, zaključna prireditev s predsta-
vo Cirkus koLibris. Vabila po pošti, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Nastop komornih skupin GŠ Radovljica in podelitev priznanj, ob 
18.30, avla Glasbene šole Radovljica

Festival gorenjskih komedijantov, ob 19.30, Linhartova dvorana, 
Radovljica

Petek, 3. junija
Festival Okusi piva, od 16.00 do 24.00, slovensko butično pivo in 
kulinarika Okusov Radol’ce, ob 19.00: 3:RMA, ob 21.00: Masharik, 
Radovljiški park

Buci-štruci jogica, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljično-domišljijska jogica, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta

Petovia kvintet, ob 19.00, Gostilna Avsenik, Begunje*

Festival gorenjskih komedijantov, ob 19.30, Linhartova dvorana

Sobota, 4. junija
Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev, 
rokodelskih izdelkov in starin z Eko kotičkom, Linhartov trg, trg pred 
cerkvijo

Festival Okusi piva, ob 9.00, vodene kolesarske ture, od 12.00 do 
24.00, slovensko butično pivo in kulinarika Okusov Radol’ce, ob 
19.00: 80’s band, ob 21.00: Killerface, Radovljiški park

100 let, polnih vsega dobrega, ob 11.00, odprtje razstave ob 100-letni-
ci Gorenjke, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Čokolaž, ob 11.30, delavnica za otroke ob odprtju razstave 100 let 
Gorenjke, Zgornja avla Radovljiške graščine

Arhitekt Jože Plečnik, mož vere, ob 20.00, predavanje mag. Antona 
Berčana, župnika iz Ribnice, atrij župnišča v Radovljici

Razstave in projekti
Goriška brda 2021 – razstava FD Radovljica, ves maj, galerija Pasa-
ža, Radovljiška graščina

Radol’ca skozi čas – dediščina preteklosti, ki nas obkroža, ves maj, 
razstavo so pripravili dijaki EGSŠ Radovljica, program medijski teh-
nik, Knjižnic A. T. Linharta, Radovljica

Pravljične rokodelnice, ves maj, v vseh enotah lahko najdete že prip-
ravljene kuverte z materialom in navodili za ustvarjanje, ki jih otroci 
lahko odnesejo domov, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

V ‘FIGL’ po film in glasbo: Baza slovenskih filmov, ves maj, priložno-
stni nabor slovenskih filmov, izbrane literature in glasbe, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

Risani junaki, ves maj, razstavo risb risanih junakov je pripravil 
Jakob Koblar Cvetkovič, Knjižnica Lesce

Pomladi v pozdrav, ves maj, razstava ročnih izdelkov, ki so nasta-
jali na ustvarjalnih delavnicah skupine "bazenk" iz Krope, Knjižnica 
Kropa

Cvetoči travnik, ves maj, razstava likovnih izdelkov učencev 2. a raz-
reda POŠ Begunje, Knjižnica Begunje

Čebela: včeraj, danes, jutri, razstava dijakov EGSŠ Radovljica, odprt-
je: 20. maja ob 14.00, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica; na ogled do 
28. maja od torka do sobote, in sicer 10.00–12.00 in 16.00–18.00

Največji festival butičnega piva v Sloveniji bo potekal v pe-
tek, 3., in v soboto, 4. junija, v radovljiškem parku. V petek 
boste najboljša slovenska piva lahko okušali od 16. ure na-
prej, v soboto pa od 12. ure dalje, so sporočili organizatorji. 
Ponudbo piva bodo dopolnili še gostinci Okusov Radol'ce, 
ki se bodo predstavili vsak s svojim burgerjem. V soboto ob 
9. uri se ob tem lahko podate na eno od vodenih gorskoko-
lesarskih tur, oba dneva pa bo festival spremljala tudi glas-
ba, še dodajajo v radovljiškem zavodu za turizem. Pester bo 
tudi glasbeni program; v petek ob 19. uri bodo nastopili 
3:RMA, ob 21. uri Masharik, v soboto ob 19. uri 80's band, 
ob 21. pa Killerface. Več informacij o dogodku najdete na 
FB-strani Okusi piva Radovljica.

Tudi letos Okusi piva

Ob izidu knjige z naslovom Marko Anton Kappus – sloven-
ski jezuit na koncu Novega sveta KD Sotočje in Župnija 
Radovljica pripravljata predavanje, na katerem bodo sode-
lovali avtorji monografije Maja Šabec, Tomaž Nabergoj in 
Ana Cecilia Prenz Kopušar. Predavanje bo v petek, 20. 
maja, ob 20. uri v atriju župnišča v Radovljici, so sporočili 
organizatorji.

Predavanje o Marku Antonu Kappusu
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Marjana Ahačič

Tako imenovana gorenjska 
veja slovenske Jakobove ali 
svetovišarske poti se začne 
pri cerkvi sv. Jakoba v stari 
Ljubljani in po slabih 150 
kilometrih konča na Višar-
jah nad Trbižem v Italiji. 
Razdeljena je na štiri etape; 
tretja vodi tudi skozi Rado-
vljico, kamor so na veliko-
nočni ponedeljek člani 
društva Prijatelji poti sv. 
Jakoba prinesli kovinsko 
skrinjico z žigom za ozna-
čitev poti.
Skrinjica je pritrjena na ste-
no zakristijskega stolpa, 
Radovljica je s tem tudi for-
malno postala pomembna 
točka na znameniti Jakobovi 
poti v mesto Santiago de 

Compostela, poudarja Avgu-
štin Mencinger, ki pogosto 
poskrbi za popotnike na tem 
delu poti. "Tu bodo svoje 
potne knjižice poleg Sloven-
cev žigosali tudi romarji iz 
Hrvaške, Madžarske in Avs-
trije," je zadovoljen.
Trideset pohodnikov, ki so 
za veliko noč iz Ljubljane 
žig prinesli v Radovljico, je 
po blagoslovu pot nadaljeva-
lo proti Bledu; tam je že 
nekaj časa pečat na voljo na 
župnišču v Ribnem, naspro-
ti cerkve, na gorenjskem 
delu poti sicer tudi pri stran-
skem vhodu v cerkev sv. 
Jakoba v Škofji Loki, pri 
Domu duhovnih vaj v Pod-
brezjah, v cerkvi v Ljubnem 
in v Romarskem uradu na 
Brezjah.

Skrinjica z žigom 
tudi v Radovljici
Na steno zakristijskega stolpa za radovljiško 
cerkvijo so pritrdili skrinjico z žigom, ki označuje 
pot sv. Jakoba, s čimer je Radovljica tudi 
formalno postala točka na znameniti Jakobovi 
poti v mesto Santiago de Compostela.

Skrinjico z žigom, ki so ga pohodniki za veliko noč iz 
Ljubljane prinesli v Radovljico, je Rajko Bizjak že naslednji 
dan pritrdil na steno zakristijskega stolpa, kjer je na voljo 
popotnikom. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

V Braziliji se je konec prejš-
njega tedna zaključila 24. 
poletna olimpijada gluhih, 
na kateri je dve medalji osvo-
jila tudi 21- letna Iris Bregan-
ski, ki članica Lidlove olim-
pijske ekipe. Najprej je bila 
bronasta v mnogoboju, nato 
pa za konec olimpijade še v 
skoku v višino s preskočeni-
mi 162 centimetri. Poleg 
tega je bila četrta v skoku v 
daljino. 
 »Imam dve medalji, česar 
nisem pričakovala. Po vrnit-
vi domov si bom vzela nekaj 
počitka,« je bila vesela Rado-
vljičanka, članica kluba AD 
Kronos. Njena trenerka je 
mama Mojca Breganski, ki 
je po medalji v skoku v viši-
no povedala: »Tekma je bila 
zelo razburljiva. Šteli smo 
poskuse, spremljali mesta. 
Bila je suverena. Skočila je 
visoko in presrečna sem, da 

ji je to uspelo. Razmere so 
bile v dežju zelo težke.« 
Poudarila je naslednji velik 
cilj: zimsko svetovno prven-
stvo, ki bo na Poljskem. 
Iris Breganski je sluh izgu-
bila v zgodnjem otroštvu. 
Ko je dobila slušne aparate 
in prvič slišala zvok, se je 
znašla pred novim izzivom: 

naučiti se je morala posluša-
ti, razumeti in govoriti. Smi-
sel življenja je našla tudi v 
športu, najbolj v atletiki, ki 
je bila lep čas prisotna v dru-
žini. Na atletske steze tek-
movanja gluhih je prvič sto-
pila leta 2018 na četrtem 
mladinskem evropskem 
prvenstvu v Sofiji v Bolgari-

ji, kjer je osvojila dve zlati in 
eno srebrno medaljo. Nasto-
pila je na svetovnem prven-
stvu gluhih v dvoranski atle-
tiki v Talinu v Estoniji 
(2019), kjer je bila šesta v 
skoku v višino. Lani je na 
svetovnem prvenstvu v atle-
tiki v Lublinu na Poljskem 
tekmovala v treh disciplinah 
(sedmeroboj, skok v daljino 
in skok v višino).

Iris dvakrat bronasta 
S poletne olimpijade gluhih v Braziliji se je Radovljičanka Iris Breganski vrnila s kar dvema 
medaljama, v mnogoboju in v skoku v višino; v skoku v daljino je bila četrta.

Iris Breganski (desno) z bronasto medaljo iz mnogoboja. V 
sredini zmagovalka Brežičanka Leja Glojnarič. 
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Alenka Brun

Bled – Najprej smo Edina 
Halačevića srečali v vlogi 
mentorja, ko je Vila Bled gos-
tila 16. G&T Cup, mednarod-
no barmansko tekmovanje, ki 
ga organizirajo študentje Viš-
je strokovne šole za gostins-
tvo, velnes in turizem (VSŠ) 
Bled. Bil je mentor dvema 
blejskima študentoma, verjet-
no tudi enkrat uspešnima 
barmanoma, Marku Marašu 
in Lari Podlesnik. Kakšen 
teden zatem pa je blejska res-
tavracija Panorama gostila 

tradicionalni barmanski 
dogodek: 43. tradicionalno 
mednarodno tekmovanje bar-
manov za Pokal Bleda – 
Memorial Avgusta Trampuša 
in 30. državno prvenstvo v 
mešanju barskih pijač, kjer 
pa je sam tekmoval. Na pro-
gramu sta bili dve kategoriji: 
long drink (dolge mešane 
pijače) in after dinner oziro-
ma tekmovanje v pripravi 
sladkega ali polsladkega kok-
tajla, ki se pije po obroku.
Zaradi koronskih razmer 
velike mednarodne udeležbe 
na tekmovanju niso beležili, 

je pa ravno Halečević postal 
letošnji državni prvak v kate-
goriji long drink. Leščan se z 
mešanjem koktajlov aktivno 
ukvarja že skoraj trideset let, 
zaposlen pa je v šenčurski 
restavraciji Cubis. Zmago-
valni koktajl je poimenoval 
taino cubana, in ko smo mal-
ce raziskali, smo ugotovili, 
da izraz pomeni ljudi, ki so v 
času Kolumbovih razisko-
vanj med drugim poseljevali 
tudi področje, ki danes pred-
stavlja Kubo. V nekaterih 
ruralnih predelih Kube naj 
bi se kultura taino in njen 
jezik ohranila. V kategoriji 
after dinner pa si je primešal 
drugo mesto s koktajlom 
luna in na koncu osvojil 

Pokal Bleda 2022. Ali bo 
odpotoval na svetovno bar-
mansko tekmovanje, ki ga bo 
gostila Kuba, pa bo znano 
kmalu.

Pokal je ostal doma

Edin Halačević

V petek, 20. maja, ob 
10. uri bomo Iris 
Breganski pozdravili 
na Vurnikovem trgu v 
Radovljici, ko bo 
dobitnici dveh medalj 
na poletni olimpijadi 
gluhih v Braziliji 
čestital tudi župan 
Ciril Globočnik.

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam  
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

www.gorenjskiglas.si  
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Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 
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