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Leščani so ponosni
na svojo cerkev, ki
je bila prvič pisno
omenjena pred
skoraj tisoč leti.

Šola naj bo
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Novo šolsko leto

Pred Evropskim
tednom mobilnosti

Začelo se je novo šolsko leto, v katerem bo osnovne šole v radovljiški občini obiskovalo skupaj nekaj
manj kot dva tisoč učencev, od tega skoraj dvesto prvošolcev, dvajset več kot lani.

Občina Radovljica bo med 16. in 22. septembrom
že devetnajsto leto zapored sodelovala v
aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti.

Marjana Ahačič
Prejšnji četrtek se je tudi v
osnovnih in srednjih šolah v
radovljiški občini začelo
novo šolsko leto, po dveh le
tih prvo brez strogih ukre
pov za preprečevanje širje
nja epidemije.
Da bo njihova pot v šolo čim
bolj varna, so policisti, občin
ski redarji, gasilci in drugi
prostovoljci v prvih šolskih
dneh pozorno spremljali pot
otrok na najbolj obremenje
nih križiščih in šolskih po

teh. Voznike na začetek no
vega šolskega leta opozarjajo
transparenti in druge označ
be, medobčinski inšpektorat
pa je v času iztekajočih se po
čitnic izvajal meritve hitrosti.
Osnovne šole v radovljiški
občini bo v novem šolskem
letu obiskovalo 1875 učen
cev, kar je šest manj kot leto
poprej. Med njimi bo 195
prvošolcev, kar dvajset več
kot preteklo šolsko leto.
Vrtce bo od 1. septembra
lahko obiskovalo največ 752
otrok, od katerih jih 191

prvič vstopa v vrtec. V vrtcu
bo v letošnjem šolskem letu
delovalo 43 oddelkov, se pa
lahko med šolskim letom
odpre dodaten oddelek v
enoti Lesce, če bo to potreb
no, so pojasnili na radovlji
ški občinski upravi.
V vrtcih in osnovnih šolah
so med počitnicami izvajali
vzdrževalna dela. Za investi
cijsko vzdrževanje šol in na
kup opreme občina letos na
menja 525 tisoč evrov; večina
sredstev je predvidena za iz
vedbo projekta zunanje ure

ditve pri Podružnični šoli
Begunje.
Za projektno dokumentacijo
dozidave vrtca in kuhinje
enote Radovljica ter nakup
opreme ter investicij
skovzdrževalna dela v radov
ljiških vrtcih v letu 2022 v
proračunu namenjajo skoraj
200 tisoč evrov. Med večja
dela letos sodi tik pred polet
jem zaključena prenova pro
storov vrtca v Kamni Gorici,
za kar je občina namenila
približno 116 tisoč evrov.
3. stran

Marjana Ahačič
Pobuda Evropskega tedna
mobilnosti letos s sloganom
Trajnostno povezani opozar
ja na pomen dobro poveza
nih skupnosti, ki so pogoj za
uspešnost katerekoli občine
in za visoko raven kakovosti
našega bivanja v njej.
O kakovosti življenja vse bolj
odločajo dobra dostopnost
do dobrin in storitev,
zagotovljena mobilnost za
vse družbene skupine, dobre
povezave ter raznovrstnost
alternativ osebnemu motor
nemu prometu.

Čebelarskim centrom Go
renjske v Lescah.
Po slovesnosti bo na tem
mestu ob 16. uri start 19. ko
lesarskega izleta, ki ga ob
dnevu brez avtomobila obči
na vsako leto organizira s
Športno zvezo Radovljica,
Bled, Bohinj, Gorje.
Približno petnajst kilome
trov dolga trasa izleta bo
speljana skozi Lesce do
Hraš, Studenčic, po cesar
ski cesti do Zapuž, Zgoše,
Begunj, Dvorske vasi,
Zgornjega Otoka, Gorice,
Vrbenj v Radovljico. Vodila
bo tudi po makadamskem

V sredo, 21. septembra, bo pred čebelarskim
centrom ob 15.30 priložnostna slovesnost, po
njej pa ob 16. uri start 19. kolesarskega izleta.

Foto: Primož Pičulin

Občina Radovljica v Evrop
skem tednu mobilnosti za
ključuje gradnjo kolesarske
povezave v Lescah med žele
zniško postajo in uvozom h
Gorenjki.
Projekt poleg umestitve
obojestranskega pomožne
ga kolesarskega pasu obse
ga ureditev ceste v širini
šestih metrov, izvennivoj
skega pločnika, meteorne in
fekalne kanalizacije, obno
vo vodovoda in javne
razsvetljave.
Ob zaključku del bodo pri
pravili priložnostno slove
snost, ki bo v sredo, 21. sep
tembra, ob 15.30 pred
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MLADI

KULTURA

Ljudje so pogrešali
druženje

Vreme je zdržalo

Presenečen in srečen

Naša mesta

V Mošnjah so pretekli konec
tedna spet pripravili priljub
ljene Mošenjske dneve.

Večno mladi fantje so s po
hodom na Stol tudi letos
potrdili zakramente večne
mladosti.

Janez Peter Bohinc, odlič
njak in zlati maturant

V galeriji Šivčeva hiša je na
ogled razstava del gorenj
skih fotografov.
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cestišču, zato so primerna
treking ali gorska kolesa.
Obvezna je tehnična brez
hibnost koles in za otroke
do 18. leta starosti uporaba
čelade, ki jo priporočajo
vsem kolesarjem.
Cilj izleta bo na igrišču za
OŠ A. T. Linharta Radovlji
ca, kjer bodo udeleženci pre
jeli spominska darila in ob
zaključku letošnje sezone bi
odinamičnega učnega vrta
pokusili še napitke in jedi iz
pridelkov vrta.
Če bo deževalo, kolesarske
ga izleta in druženja na vrtu
ne bo.
3. stran

Spominska slovesnost v grajskem parku
Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Radovljica tudi
letos organizira tradicionalno spominsko slovesnost, posve
čeno borcem, ki so skupaj z nekdanjim španskim borcem,
narodnim herojem Jožetom Gregorčičem - Gorenjcem poko
pani v radovljiškem grajskem paru; letos mineva osemdeset
let od njihove smrti. Prireditev bo danes, v petek, 9. sep
tembra, ob 18. uri ob grobnici in obelisku arhitekta Eda Ravni
karja. Slavnostni govornik bo predsednik Krajevne organizaci
je borcev za vrednote NOB Radovljica - Lesce Jakob Demšar.
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Šola naj bo sproščeno
in varno okolje
Ob začetku novega šolskega leta smo se o izzivih in načrtih, ki jih prinaša, pogovarjali z ravnateljem
Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica Borisom Mohoričem.
Marjana Ahačič
Osnovno šolo (OŠ) Antona
Tomaža Linharta letos obiskuje skoraj tisoč učencev,
od tega 94 prvošolcev. Na
matični šoli v Radovljici jih
je 68, 16 v Ljubnem, kar je
daleč največje število v zadnjih letih, deset pa v
Mošnjah. V zadnjem obdobju se v šolo vpisuje tudi več
tujcev – letos jih bo vsaj 13 –,
med njimi seveda otroci iz
Ukrajine pa tudi iz Rusije, je
povedal novi ravnatelj Boris
Mohorič, dolgoletni učitelj
telovadbe na šoli, ki je spomladi po tem, ko je šolo slabo leto vodil kot vršilec dolžnosti, začel svoj prvi redni
petletni mandat.
Ste zadovoljni, da se je letošnje šolsko leto začelo bolj
umirjeno kot prejšnji dve, ki
ju je tako zelo zaznamovala
epidemija?
Glede na to, kako hitro so se
v preteklih dveh letih menjala navodila o tem, kako se v
šoli obnašati v času epidemije, so razmere letos res pravo olajšanje. Vse, na kar se
ukrepi nanašajo, imamo v
bistvu že pripravljeno. V navodilih je vse tisto, kar bi delali tudi sicer: higiena, prezračevanje, razdalje ... Ne
vemo, kaj se bo z epidemijo
dogajalo kasneje jeseni in
pozimi, a glede na izkušnje,
ki jih po dveh letih že imamo precej, se bomo potrudili, da bodo stvari tekle čim
bolj normalno za vse.
Eden od ukrepov, na katerega stroka ves čas opozarja, je
prezračevanje. OŠ A. T. Linharta je stara pol stoletja in
verjetno nima sodobnih prezračevalnih sistemov?
Šola sicer ima prezračevalni
sistem, a le za skupne prostore, ne pa tudi po učilni-

cah, in še ta je iz leta 1972.
Vgrajeni klimati so že dolgo
neuporabni, zato verjetno v
izjemno slabem stanju. Pred
morebitno uporabo bi bili
potrebni vsej temeljitega čiščenja, a se bojim, da to ne
bi bilo dovolj. Stroški obnove celotnega sistema bi bili,
tudi glede na velikost stavbe,
izjemno visoki. Zato se pač
držimo klasičnega prezračevanja z odpiranjem oken.
Ampak z druge strani vas
pesti kriza z energenti ...
Šolo, ki je bila pred nekaj leti
sicer energetsko sanirana,
ogrevamo na plin. Lani smo
bili res izjemno zadovoljni,
ko smo dobili še dva nova,
sodobna, energetsko zelo
učinkovita kotla; žal je ob

ranjost šole. Kje je največ
težav?
Šola je funkcionalna, z občino dobro sodelujemo, kadar
je treba, je pa res, da pri
energetski sanaciji še nismo
izpeljali drugega dela, to je
menjave radiatorjev in ventilov. Stavba je ogromna, zaradi česar je voda, ki prihaja
do radiatorjev v zgornja nadstropja, že precej ohlajena,
medtem ko je v pritličju pogosto zelo vroče. Če bi lahko
s termostatskimi ventili regulirali temperaturo spodnjih radiatorjev, bi bilo tudi
v zgornjih nadstropjih bolj
toplo. Ampak v šoli je skupaj
500 radiatorjev; lani smo jih
uspeli zamenjati 25 ... Letos
smo sicer precej vlagali tudi
v notranjost šole: med dru-

»Želim, da bo šolsko leto potekalo v šoli, čim
bolj mirno, uspešno, s čim manj stresa in težav.
Prepričan sem, da je vse to mogoče uresničiti ob
dobrem sodelovanju med šolo, starši in okolico.«
trenutni situaciji navdušenje
seveda malo zbledelo ... a
prepričan sem, da se bo tudi
ta situacija sčasoma umirila.
Na šoli v Mošnjah se ogrevamo z utekočinjenim naftnim plinom, ki je ta trenutek polovico cenejši od
zemeljskega, v Ljubnem pa
s peleti, katerih cena se je v
zadnjem obdobju prav nepredstavljivo višala, pa še
težko jih je dobiti. Kljub
temu sem prepričan, da
bomo šolsko leto speljali
brez večjih zapletov. Če
bomo v učilnicah oblečeni v
puloverje namesto v majice
s kratkimi rokavi, pa tudi ne
bo tako zelo hudo.
Ena od učiteljic, ki je tudi
članica občinskega sveta, je
opozorila na dotrajano not-
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gim smo zamenjali tla v
mali telovadnici in obnovili
vodovodno in električno napeljavo v kuhinji, ampak kot
sem rekel: stavba je zelo velika in tudi takšna vlaganja se
komaj kaj poznajo.
Omenili ste kuhinjo, ki jo je
izpostavila kot najbolj kritičen del šole. To drži?
Drži. Kuhinja je tako kot vsa
šola stara petdeset let. Med
počitnicami smo jo popolnoma razkopali, da smo rešili
zagato z dotrajano napeljavo. Drugi problem pa predstavlja velikost kuhinje in jedilnice. Dnevno pripravimo
od 500 do 600 kosil, kuhinja pa je bila zasnovana za
kapaciteto 150 obrokov. V
petdesetih letih se je marsikaj spremenilo in tako nam

danes manjkajo prostor za
dietno kuhinjo, zmogljivejši
pomivalni stroj, drugače organizirana in večja linija za
deljenje hrane ... potrebe po
kosilih so velike, saj kuhamo
še za obe podružnici in sosednjo OŠ A. Janše. Ob tem se
bojim, kaj bi se zgodilo, če
bi skupina 8. marec uspela s
pobudo uvedbe brezplačnega kosila za vse učence. Mi s
kapacitetami, ki jih imamo,
tega enostavno nismo sposobni izpeljati.
Dotrajanim kuhinjam
navkljub veljajo slovenske
šole za ustanove z visoko
kvaliteto hrane, ki jo zagotavljajo učencem. Verjetno je
tako tudi v Radovljici?
Že z zakonom imamo predpisano uporabo zelo kvalitetnih in če se le da lokalnih
pridelkov. To pomeni nekaj
višjo ceno, a tudi boljšo kvaliteto. Čeprav je tudi res, da
imamo prijav na kosilo
mnogo več, kadar so na jedilniku ocvrtki, kot takrat, ko
ponudimo na primer ribe.
Sladic je zmeraj premalo,
solat je vedno preveč. Sladka
pijača izgine v trenutku,
vodo pije le ozaveščena peščica otrok ... ampak saj je
povsod tako. Imamo pač
zelo različne otroke in različne starše, ki se jim moramo
prilagoditi.
Tik pred začetkom šolskega
leta je bila na konferenci, ki
sta jo za ravnatelje pripravila
ministrstvo in zavod za šolstvo, poudarjena tudi vzgoja
za trajnostni razvoj. Kako je
s tem v Radovljici?
Trudimo se. Glede na to, da
smo vendarle šola na robu
manjšega mesta, bi želel, da
vsi otroci, ki so doma v Radovljici in bližnji okolici, k
pouku prihajajo peš ali s kolesi. Sicer pa je veliko teh

Ocenjevanje škode
zaradi posledic suše
Marjana Ahačič
Občinska komisija za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih je konec avgusta na podlagi sklepa
Ministrstva za obrambo,
Uprave RS za zaščito in reševanje, začela zbiranje
vlog oškodovancev, ki so
utrpeli škodo na kmetijskih
pridelkih zaradi posledic letošnje suše, Oškodovanci
lahko škodo prijavijo tako,
da izpolnite predpisani
Obrazec 2 – Ocena škode v

tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je
na voljo na občinski spletni
strani. Na občinski upravi
prosijo tudi, da na obrazec
poleg vseh zahtevanih podatkov vlagatelji zapišejo
tudi svojo telefonsko številko. Izpolnjene obrazce je
treba dostaviti na naslov
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Rok za dostavo vlog je ponedeljek, 19. september, do
15. ure.

Boris Mohorič, ravnatelj Osnovne šole A. T. Linharta
Radovljica / Foto: Tina Dokl
vsebin, ne glede na učne načrte, vključenih v naravoslovne predmete, temu
posvečamo tehniške dneve
in teme pri urah oddelčne
skupnosti. Osebno sem tudi
zelo naklonjen ideji, da bi
bilo čim več pouka organiziranega zunaj, imamo vse
možnosti za to. V zadnjem
obdobju smo jih tudi zelo
dobro izkoristili; pouk je potekal na šolskem učnem
vrtu, v učilnici v naravi pod
brezami za šolo pa na bližnji
Obli gorici. Izjemna prednost je tudi stadion v neposredni bližini šole. Podlaga
iz tartana je topla že zgodaj
spomladi in še dolgo v jesen;
učimo se lahko tudi tam. Če
bo le mogoče, bomo še naprej čim več zunaj.

in okoljem. Ena od mojih
prioritet je tudi ta, da način
poučevanja usmerimo v
bolj sodobne oblike: želim
si čim več raziskovalnega
dela, ne le v obliki projektov, ampak v okviru pouka
nasploh. Zavedam se, da sodobni pristopi od učiteljev
zahtevajo ogromno dela, še
preden se ura sploh začne.
Pomembno pa se mi zdi
tudi, da je šola za otroke
varno okolje, tako fizično
kot v smislu preprečevanja
kakršnega koli psihičnega
nasilja. Želim, da se učenci
počutijo dovolj sproščeno,
da v primeru težav stopijo
do učitelja in ga prosijo za
pomoč ali nasvet. Nočem,
da smo na dveh različnih
bregovih.

Spomladi ste začeli redni
petletni mandat. Kaj ste si
zadali za glavno nalogo v
tem obdobju?
Že v prvem letu, ko sem
šolo vodil kot vršilec dolžnosti, smo pospešeno urejali materialne zadeve in tako
bo moralo ostati še naprej.
Druga stvar, ki se mi zdi
zelo pomembna, je dvig nivoja komunikacije med šolo

Kaj bi torej ob začetku novega šolskega leta zaželeli
učencem, njihovim staršem
pa tudi učiteljem?
Vsem skupaj res želim, da
bo šolsko leto potekalo v
šoli, čim bolj mirno, uspešno, s čim manj stresa in težav. Prepričan sem, da je vse
to mogoče uresničiti ob dobrem sodelovanju med šolo,
starši in okolico.

Delavnici projekta
Ustvarjalni podjetnik
Marjana Ahačič
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske v sklopu projekta Ustvarjalni podjetnik v
mesecu septembru pripravlja dve novi delavnici, in sicer: spletno delavnico Pinterest za biznis in delavnico
z naslovom Do promo videa s telefonom v enem
dnevu.
Delavnica Pinterest za biznis bo v četrtek, 8. septembra, ob 17. uri po aplikaciji Zoom, delavnica Do

promo videa s telefonom v
enem dnevu pa teden dni za
tem, v četrtek, 15. septembra, ob 17. uri v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na Jesenicah.
Delavnica, ki jo pripravlja
Blaž Branc, bo trajala približno tri ure.
Udeležba na obeh je
brezplačna, ker pa je število
mest omejeno, so prijave obvezne na naslov: urska.
luks@ragor.si. Projekt
Ustvarjalni podjetnik sofinancira Občina Radovljica.
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Novo šolsko leto

Pred Evropskim
tednom mobilnosti

1. stran
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Za boljšo varnost pešcev
in kolesarjev

Cilj kolesarskega izleta ob
Evropskem tednu mobilnosti bo tudi letos na igrišču za
Osnovno šolo A. T. Linharta
Radovljica, kjer bodo udeleženci prejeli spominska darila in poskusili še napitke
in jedi iz pridelkov učnega
biodinamičnega vrta.

Občina je pred začetkom novega šolskega leta izvedla
kar nekaj ukrepov za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev, so pojasnili na občinski upravi.
Tako je bil v Otočah označen
nivojski koridor za pešce in
izvedena optična zožitev vozišča za povečanje prometne
varnosti. Ta je bila izvedena
še na lokalni cesti severno in
južno od naselja Hraše, kjer
so bili označeni tudi pomožni kolesarski pasovi. Ob nedavni preplastitvi odseka
Alpske ceste v Lescah so bili
prav tako označeni pomožni
kolesarski pasovi, poleg tega
bo dodatno osvetljen prehod
za pešce na križišču s Finžgarjevo ulico.
Občina je v letošnjem letu
vzpostavila tudi več območij,
v katerih je najvišja dovoljena hitrost omejena na 30 kilometrov na uro: v Begunjah, na Zgoši, v Poljčah,
Gorici ter v Lescah na Blejski cesti, Aljaževi ulici, Taleški ulici, Vojkovi ulici in
Cesti na Lipce.
Ob Alpski cesti v območju
križišča s Finžgarjevo ulico v
Lescah in ob regionalni cesti
v območju Osnovne šole
Staneta Žagarja Lipnica v Lipnici sta bila nameščena prikazovalnika hitrosti. Hitrostne grbine za umirjanje
prometa pa so bile izvedene
na Spodnjem Lancovem, v
Vrbnjah, na Češnjici pri
Kropi in v Radovljici na
Gradnikovi cesti, sočasno z
obnovo odseka ceste, zaključeno v maju. Na Gradnikovi
cesti je bilo pri Šlandrovem

Nagrada za šolski vrt
Ta je letos med nagrajenci
natečaja Biodiverziteti najbolj prijazen vrt, ki je bil izveden v okviru projekta LIFE
Naturaviva. Na natečaj je sicer prispelo 34 prijav v treh

domu nameščeno tudi stacionarno radarsko ohišje za
izvajanje občasnih meritev
hitrost.

Prenova okolice
podružnične šole Begunje
Tik pred poletjem je bila zaključena investicija v obnovo
kamnogoriškega vrtca, med
počitnicami pa popolnoma
prenovljena okolica podružnične šole. Več kot štiristo
tisoč evrov je vredna investicija, v okviru katere so urejeni nova dostopna cesta za
šolo in dvanajst parkirnih
mest, od teh eno mesto za
invalide, dve učilnici na
prostem in plato za kolesa.

Nova šola v Mošnjah?
Šola, ki še čaka na prenovo,
pa je podružnica radovljiške
osnovne šole v Mošnjah. Kot
je pojasnil župan Globočnik,
so krajanom še pred poletjem predstavili idejno rešitev umestitve nove podru-

žnične šole, in sicer poleg
kulturnega doma v Mošnjah,
za katerega je prav tako načrtovana rekonstrukcija
»Pripomb glede izbora lokacije in prometne ureditve je
bilo kar nekaj, poskušali jih
bomo upoštevati v naslednjih fazah projekta. Sočasno
se usklajujemo z Zavodom
za varstvo kulturne dediščine in njihovimi pogoji glede
odstranitve obstoječe šolske
stavbe, ki je zavedena kot
kulturna dediščina. Projekt
ni enostaven, upam, da
bomo dokumentacijo za
gradbeno dovoljenje lahko
pripravili v naslednjih dveh
letih,« je pojasnil župan.

kakšni prostorski stiski so.
Gre za šolo, ki nima določenega šolskega okoliša, obenem pa velja za izjemno
kvalitetno, zato jo obiskujejo
tudi učenci iz Tržiča, Kranja, Škofje Loke, celo Ljubljane … ne le iz naše občine, ki je ustanoviteljica te
šole,« je poudaril župan in
pojasnil, da občina načrtuje
dograditev petih dodatnih
prostorov v podstrešnem
delu stavbe.
Na tej šoli je iz občine Radovljica le tretjina učencev,
zato Globočnik pričakuje, da
bodo pri vseh investicijah v
prostore sodelovale tudi druge občine.

Šola Antona Janše je
premajhna

Kmalu prizidek vrtca v
Radovljici

Več prostora potrebujejo
tudi v Osnovni šoli Antona
Janše, kjer poteka pouk po
prilagojenem programu.
»Sam sem pogosto na obisku v tej šoli in dobro vem, v

Gradnja prizidka vrtca v Radovljici pa je tik pred začetkom. Gradbeno dovoljenje
zanj je že pridobljeno, zdaj
teče postopek izbire izvajalca. Gradnjo in opremo razvojne ambulante bosta financirala občina in Osnovno
zdravstvo
Gorenjske,
sredstva za skoraj 2,5 milijona evrov vredno investicijo,
ki naj bi bila zaključena v
dveh letih, pa bosta prispevali tudi Ministrstvo za
zdravje z nekaj več kot tristo
tisoč evri ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in
šport, ki je za projekt že odobrilo skoraj milijon evrov.

Gradnje kanalizacije na
Lancovem in v Kamni Gorici
Milijon in pol evrov vredna
naložba v izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Kamni Gorici obsega prvo od
dveh faz, to je izgradnjo
primarnega vodovodnega
omrežja v dolžini 1366 metrov in kanalizacijskega
omrežja v dolžini 953 metrov, ki bo omogočal
priklop 240 populacijskih

Aktivnosti vrtcev in šol
V vseh enotah radovljiškega
vrtca tudi letos ob Evropskem tednu mobilnosti pripravljajo pester tematsko
obarvan program. Starše, ot-

Prvi šolski dan v Mošnjah / Foto: Primož Pičulin

Na novo urejena okolica podružnične šole v Begunjah. Krajša otvoritvena slovesnost bo
v četrtek, 8. septembra, ob 16.30. / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

samooskrbe in ozaveščanja
ter v ta namen v proračunu
zagotavlja približno 40 tisoč
evrov letno. Vrt svojo dejavnost povezuje s Semenjalnico – hranilnico ekoloških semen, ki že četrto leto deluje
v Čebelarskem centru v Lescah. Glavni namen je lokalna
pridelava ekoloških semen
in s tem tudi ohranjanje starih semen.

enot, so pojasnili na občinski upravi.
Na trasah vseh vodov bodo
urejene tudi ceste oziroma

javne površine, meteorna
kanalizacija in cestna
razsvetljava. Dela bodo končana prihodnjo jesen. Za

V prvi od dveh faz bo v Kamni Gorici zgrajeno
primarno vodovodno omrežje v dolžini 1366
metrov in kanalizacijsko omrežje v dolžini 953
metrov, ki bo omogočalo priklop 240
populacijskih enot.

Zaključek tradicionalnega kolesarskega izleta bo spet na
slikovitem biodinamičnem učnem vrtu za OŠ A. T.
Linharta, kjer bo tudi ob zaključku letošnje sezone mogoče
poskusili napitke in jedi iz pridelkov z vrta. / Foto: Tina Dokl
kategorijah: hišni vrt, šolski
vrt in društveni vrt. Prijave
sta pregledala Botanični vrt
Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo,
ki sta v vsaki kategoriji izbrala tri najboljše. V kategoriji
šolski vrt so prejeli dvanajst
prijav in med najboljše tri
poleg radovljiškega uvrstili
še vrt podružnične osnovne
šole Ribno in vrt Zavoda za
gluhe in naglušne Ljubljana.
Radovljiški javni biodinamični učni vrt je bil vzpostavljen v letu 2014 v okviru projekta Narava nas uči. Občina
financira vzdrževanje vrta in
programe učenja trajnostne

Preprečevanje samomora
Marjana Ahačič

gradnjo vodovoda je občina
že prejela odločbo o sofinanciranju v višini 214 tisoč
evrov, odločitve o sofinanciranju gradnje kanalizacije
pa še ni, so še pojasnili.
Na Lancovem je projekt, ki
zajema izgradnjo kanalizacijskega sistema in črpališč
na Spodnjem Lancovem ter
navezavo na obstoječo čistilno napravo v Radovljici, v
zaključni fazi. Dokončanje
je predvideno še pred zimo.
Gre za eno večjih infrastrukturnih investicij v občini,
vredna je 3,3 milijona evrov,
približno polovico sredstev
zanjo je občina pridobila od
EU in države.

roke in zaposlene bodo
spodbujali, da v vrtec prihajajo peš, s kolesom, skirojem ali z javnim prevozom.
Po osnovnih šolah bo tudi
letos organiziran t.i. Pešbus,
v okviru katerega se učenci v
šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po začrtanih poteh in po stalnem urniku. Na OŠ Staneta Žagarja
Lipnica pa bodo na dan brez
avtomobila, 22. septembra,
peš prihod v šolo organizirali prav iz vseh krajev svojega
šolskega okoliša – Kamne
Gorice, Krope, Dobrav, Brezovice, Zaloš, Podnarta,
Ovsiš, Češnjice in Poljšice.

V podporo prizadevanjem za
preprečevanja samomora bo
občinska stavba v soboto, 10.
septembra, na svetovni dan
preprečevanja samomora,
osvetljena z rumeno oranžno barvo.
Zaradi samomora letno na
svetu umre več kot 800 tisoč
ljudi. Slovenija se v stopnji
umrljivosti zaradi samomora uvršča med bolj ogrožene
države, gorenjska regija pa v
zadnjih letih med bolj obremenjene v Sloveniji.
Že vrsto let se tudi v Sloveniji
pridružujemo preventivnim
aktivnostim, ki preko Svetovne zdravstvene organizacije
in Mednarodne zveze za
preprečevanje samomora potekajo pod geslom Ustvarjaj-

mo upanje z dejanji. Slednje
opominja, da je v prizadevanjih za preprečevanje samomora pomembno prav vsako,
tudi najmanjše dejanje in
vsak izmed nas, da pomagamo najti upanje ljudem, ki so
v stiski, poudarjajo tudi na radovljiški občinski upravi.
Za ozaveščanje o samomoru
se v mednarodni skupnosti
uporablja rumeno oranžna
pentlja, ki je znak podpore
preventivnim prizadevanjem
na tem področju, predvsem
pa znak solidarnosti do vseh,
ki jih je samomor na kakršen
koli način prizadel.
Občine pa bodo v podporo
prizadevanjem za preprečevanje samomora v soboto
svoje objekte osvetlile z rumeno-oranžno barvo, so še
pojasnili.
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Ljudje želijo mir, upanje in pomoč
Blizu deset tisoč romarjev je na praznik velikega šmarna obiskalo Marijino svetišče na Brezjah. Osrednjo dopoldansko mašo je daroval ljubljanski nadškof
msgr. Stanislav Zore.
tičnimi strankami, med narodi in državami več sožitja.
Veliko besed je namenil Mariji in njenemu vnebovzetju,
njenemu materinstvu in našemu odnosu do nje, do družine in rojevanja otrok. Ne

Jože Košnjek
Nasploh letošnji obisk Marijinega narodnega svetišča na
Brezjah presega pričakovanja in prekaša celo čase pred
korono. Največ romarjev je
iz Slovenije in sosednjih dežel, vedno več pa jih je iz oddaljenejših krajev, na primer
iz Južne Koreje, Brazilije in
Argentine. Na Brezjah ugotavljajo, da v teh negotovih
časih ljudje želijo mir, upanje in pomoč.
Osrednjo dopoldansko velikošmarensko mašo pred okrog štiri tisoč romarji je daroval ljubljanski nadškof
metropolit msgr. Stanislav
Zore. V pridigi je spomnil,
da mora biti v današnjih
zahtevnih časih molitev še
bolj goreča, vsak med nami
pa mora storiti vse, kar
more, da bi bilo med ljudmi,
med skupinami in med poli-

Mnenja

Kratek pogled
na mandat
Izteka se moj prvi mandat občinske svetnice in čas je za pregled. Začetek mojega mandata je zaznamovalo iskanje dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) kot
dela dokumentacije za potrjevanje proračuna. Občina Radovljica je ena redkih občin,
kjer o posamični izvedbi projektov ne odloča občinski svet,
ampak samo potrdi Načrt razvojnih programov (NRP) v
okviru sprejemanja letnega
proračuna. DIIP-i zato obstajajo na mojo pobudo šele od
19. 3. 2019. Večinoma so še
vedno le na nekaj straneh, dostopi do DIIP-ov na spletu so
zaščiteni, torej za večino občanov nedostopni. S takim načinom objave se ne strinjam;
dokumentacija, ki je podlaga
za izvedbo projekta in neposredno vezana na porabo občinskega proračuna in nakazuje smer razvoja občine,
mora biti javno dostopna vsem
zainteresiranim. Trudila se
bom, da bo naslednji mandat
občanom prinesel še večjo
transparentnost dokumentacije ter da bo o nameri izvedbe
posamičnega projekta tudi odločal občinski svet, ne samo
slepo sledil neki viziji. Žalosti
me, da vrtec ostaja eden
najdražjih v Sloveniji. Nestrinjanje z odločitvami župana
so občani izrazili z več civilnimi iniciativami (CI). Ena
najglasnejših je bila CI Gradnikova, ko je župan nenapovedano zaprl cesto. Občinski

umrlimi tudi tisti, ki jim je
bila odvzeta pravica do življenja in so morali umreti.
Ponovil je besede papeža
Frančiška materam, ki naj
jim nič ne vzame veselja do
materinstva. Prihajajoči ot-

Nadškof Zore je v pridigi spomnil, da mora biti
v današnjih zahtevnih časih molitev še bolj
goreča, vsak med nami pa mora storiti vse, kar
more, da bi bilo med ljudmi, med skupinami in
med političnimi strankami, med narodi in
državami več sožitja.

Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore je daroval velikošmarensko mašo na
Brezjah. / Foto: Tina Dokl

moremo se odpovedati različnosti med moškim in
žensko, ki ju je bog zadolžil,
da napolnita svet, je dejal in
opozoril na podatek, da se je
v letošnjem prvem četrtletju
rodilo 4109 prebivalcev,
umrlo pa 6301. Ne verjamem, je dejal, da so med

rok zasluži tvoje veselje. Ne
dopusti, da bi bojazni, skrbi,
govorjenje drugih in težave
zadušile to srečo. Nadškof je
pridigo sklenil z besedami,
da otrok potrebuje mater in
očeta, ki ustvarjata najbolj
primeren prostor za otrokov
razvoj.

svet je na 14. seji potem skoraj
soglasno odločil, da o daljših
oz. trajnih zaporah cest ne
sme odločati samo župan.
Preprečili smo spremembo
prometnega režima na Brezjah, ki je bila predvidena v
okviru OPPN-ja, vezanega na
razširitev območja Bazilike,
najbrž pa to še ni zaključena
zgodba. Še vedno imamo zelo
zanimivo situacijo v Lescah
za Verigo, kjer poleg zapleta s
cesto prihajajo tudi informacije glede hrupa in onesnaževanja okolja, predlagane so bile
spremembe pozidave v poslovno-obrtni coni, a prehod čez
železniško progo še vedno ni
ustrezno urejen. Glede na probleme, s katerimi se dnevno
soočajo občani okoliških krajev, povsem razumem njihovo
slabo voljo glede osnovnih pogojev dostopa do zdravnika,
pošte, trgovine, javne kanalizacije pa tudi namere o odcepitvi, tudi zaradi tega, ker se
potrjene načrte v proračunu
za njihov kraj z vsakim rebalansom proračuna le prelaga.
Naj omenim še izjemno CI
Rešimo Sotočje, ki se bori za
ohranitev S'točja, naravne
vrednote državnega pomena.
Ji je občina prisluhnila in
pripravlja prostorske spremembe v smeri zaščite našega
bisera? Ne vem, ker o spremembah prostorskega reda občine samo poslušam, dokumenta za obravnavo na seji
občinskega sveta pa ni od nikoder. Glede na situacijo v svetu in doma, se sprašujem, ali
je trenutno začrtan razvoj občine in zastavljeni projekti res
tisto, kar občina potrebuje.
Preko 90 vloženih pobud in
vprašanj, ki ste mi jih posredovali in za katere se vam zahvaljujem, govorijo drugače.

kov na Gradnikovi cesti. Po
pritožbi več kot 400 občanov,
številnih brezplodnih sestankih in pozivih županu, naj
količke vendarle umakne, saj
so strokovno neutemeljeni, nasprotujejo pa jim tudi številne
institucije, se je konflikt po
skoraj pol leta razrešil šele na
14. seji 21. oktobra 2020, z vložitvijo dodatne točke dnevnega
reda. Pripravljena je bila na
podlagi obširne dokumentacije
in s pomočjo Civilne Iniciative
Gradnikove, ki je bila ustanovljena kot odziv nezadovoljnih občanov na postavljeno
zaporo. Odločitev občinskih
svetnikov po dokončni odstranitvi količkov je bila sprejeta
skoraj soglasno. Precejšen del
občine še vedno nima ustrezno
urejene kanalizacije, obnova
cest pa se običajno izvaja nesistematično le v zadnjem
mandatnem letu, ko si je treba
nekako zagotoviti podporo občanov. S problemom popolnoma dotrajane cestne infrastrukture, za povrh pa še s
pomanjkanjem parkirnih
mest, se tako soočamo tudi
prebivalci Gradnikove ceste.
Na to opozarjam že cel mandat, vendar ustreznega odziva
ni. Župan je, namesto da bi
zagotovil prepotrebna denarna sredstva za nujno vzdrževanje Gradnikove ceste, ob
zadnjem rebalansu proračuna
le-ta celo poskušal zmanjšati.
Namero sem mu skupaj s podporo nekaterih svetnikov preprečil z vložitvijo amandmaja, s čimer se je Gradnikovi
povrnilo prepotrebnih 30.000
evrov. Kljub zagotovilu, da se
jih bo namenilo za nujna
vzdrževalna dela, se to še ni
zgodilo. Upam, da v nujna
vzdrževalna dela ni vključen
na novo zgrajen pločnik v na-

selju (poleg novega bloka), ki
je bil postavljen na mojo pobudo, čeprav bi se to zaradi zagotavljanja varnosti v prometu moralo realizirati že ob
sami gradnji bloka. Podal sem
tudi pobudo, da bi občinska
uprava še pred zaključkom
sodnega postopka za dodelitev
pripadajočih funkcionalnih
zemljišč (ZVETL) aktivno
pristopila k pripravi dokumentacije in dovoljenj za izgradnjo garažne hiše, ki bi jo
financirali zainteresirani
etažni lastniki. Po zaključku
ZVETL-a bo to precej težje, saj
bo za realizacijo projekta potrebno soglasje vseh stanovalcev
v blokih, občina pa bo po tem
povsem razbremenjena
vsakršnega angažmaja, saj ta
zemljišča ne bodo več v njeni
lasti. Župan do sedaj v zvezi s
to pobudo, razen prelaganja
nalog na upravnika, ni ukrenil ničesar konkretnega. Smo
pa zato na (po mojem mnenju dokaj površno) saniranem
delu Gradnikove ceste Špar–
Filipič dobili prvi stacionarni
radar v občini, čeprav bi bil po
mojem mnenju bolj potreben
na kakih drugih cestnih odsekih v občini. Mogoče bo pa
poleg zmanjševanja hitrosti
čudežno pripomogel tudi k
zmanjševanju števila vozil in
odpravil problem s parkiranjem na Gradnikovi cesti.

Verjamem, da so vsi izzivi, ki
nam jih ne bo zmanjkalo, rešljivi z drugačnim vodenjem,
saj smo skupaj močnejši. Za
reševanje le-teh sem vsekakor
pripravljena prevzeti odgovornost, saj nismo vsi isti.
Vojka Jesenko,
občinska svetnica

Obnovljeni pot
in visoka greda
v vrtcu
Lepo je v Deželnih novicah
prebrati, kaj vse se je novega
naredilo in kaj se je uredilo.
Kakšno pa je dejansko stanje
na terenu? Omejil se bom na
dva »dosežka«, najprej obnovljeno razgledno pot ob robu
terase do Svete Ane v Radovljici. Do sedaj je bila to dobro
uhojena in utrjena steza, ki je
bila le na nekaj mestih nagnjena, kar bi lahko popravili s
krampom in lopato. Večinoma so bili tudi robovi steze
pokošeni, za kar so poskrbeli
lastniki vrtov, na katere steza
meji.
Obnove pa se tokrat niso lotili
s krampom in lopato, temveč z
buldožerjem, ta je v širini svoje lopate odstranil travno rušo,
ki je preprečevala erozijo, nato
so prst zravnali in povaljali ter
nasuli z nekakšnim rumenim
gruščem. Iz prijetne sprehajalne steze je nastala makadamska pot.
Na pot meječi stanovalci z zanimanjem pričakujemo prvo
deževje. Ta pot pa tudi ne vodi
od točke A do točke B, ampak
se začne po točki A in konča
na polovici poti do točke B,
pred njo steza, za njo steza.

Drugi »dosežek« je postavitev
visoke grede na dvorišču Waldorfskega vrtca. Z njo naj bi
otroci dobili priložnost za
»raziskovanje« rastlinskega
sveta. Kako naj otroci raziskujejo na visoki gredi, ki je višja
od njihovih glav? Vedenje, da
otroci najraje in najlažje
»raziskujejo«, se igrajo in
brskajo na tleh, najbrž velja
tudi za waldorfsko pedagogiko. Tako pa bo potreben nov
sponzor za postavitev odra
okoli grede, če želijo, da bi otroci na gredi rastoče rastline
vsaj opazovali. Vrtnariti na
njih pa bo za otroke še vedno
precej zahtevno.
Dr. Dušan Krnel

Pregled
mandatnega
obdobja
2018–2022
Zaključuje se svetniško mandatno obdobje 2018–2022 in
spodobi se, da vam, spoštovani
občani in občanke, kot vaš občinski svetnik podam kratek
pregled najodmevnejših zadev.
V tokratnem prispevku se osredotočam na Gradnikovo cesto,
v naslednjem pa bom omenil
še teme, ki se tičejo celotne občine. Kot nadomestni član
svetniške skupine SDS sem se
občinskemu svetu pridružil na
7. seji, 25. septembra 2019. Po
uvodnem seznanjanju s pravili in načinom delovanja občinskega sveta sem počasi začel
aktivno sodelovati pri razpravah, povezanih z našo občino.
Najodmevnejša zadeva je bila
neupravičena postavitev količ-

Aljoša Škufca,
Občinski svetnik SDS
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Krajevne novice

Leščani ponosni na svojo cerkev
Na letošnji veliki šmaren so v Lescah skupaj s kardinalom dr. Francem Rodetom počastili 900-letnico prve svoje romarske cerkve.
Jože Košnjek
Za leško župnijo je praznik
Marijinega vnebovzetja velik
praznik, saj je Marija zavetnica župnije in cerkve.
Zaradi med ljudmi zelo priljubljene svetnice so Lesce v
preteklih stoletjih postajale

900 let od prve omembe
leške cerkve v pisnih virih.
Briksenški ministerial Nantwin je v listini, datirani leta
1121, ki jo hrani Avstrijski
državni arhiv na Dunaju,
zapisal, da ima na svojem
posestvu v kraju Lezeze –
sedanje Lesce leseno kape-

Kardinal Franc Rode (v sredini), ob njem pa nekdanji
dolgoletni župnik v Lescah Štefan Babič in sedanji župnik
Marko Avsenik / Foto: Tina Dokl
eno od najbolj obiskanih slovenskih romarskih središč.
Letošnji veliki šmaren je bil
za leško župnijo še posebej
slovesen. Mineva namreč

lo, ki je bila zgrajena »antiquitus edificatam« pred
mnogimi leti v čast Matere
Božje in da jo še posebej ob
praznikih obiskuje ljudstvo

od blizu in daleč ter prinaša
darove. Zato bi rad leseno
kapelo podrl in zgradil kamnito, kar mu je čez nekaj let
oglejska cerkvena oblast
tudi dovolila.

S kardinalom so
somaševali tudi
domači leški župnik
Marko Avsenik,
radovljiški župnik in
dekan Andrej Župan
ter poseben gost –
dolgoletni župnik
Štefan Babič, ki je leta
in leta odkrival
posebnosti cerkve in
skrbel, da se bodo
ohranile prihodnjim
rodovom.
Jubileju so župljani želeli
dati še večji pomen s tem, da
so medse povabili nekdanjega ljubljanskega nadškofa in
upokojenega kardinala dr.
Franca Rodeta. V imenu župljanov ga je pozdravil Bernard Zupanc. S kardinalom

Letošnji veliki šmaren je bil za leško župnijo še posebej slovesen. Mineva namreč devetsto
let od prve omembe leške cerkve v pisnih virih. / Foto: Tina Dokl
so somaševali tudi domači
leški župnik Marko Avsenik,
radovljiški župnik in dekan
Andrej Župan ter poseben
gost – dolgoletni župnik Štefan Babič, ki je leta in leta
odkrival posebnosti cerkve
in skrbel, da se bodo ohranile tudi prihodnjim rodovom.
Kardinal dr. Rode je v pridi-

gi poudaril, da se že 900 let
slovenska verna srca zbirajo
pri leški Mariji, in govoril o
njenem življenju, pomenu
in smrti. Slednja za nas ni
zadnja postaja, konec, ampak začetek novega.
Kardinalu dr. Francetu Rodetu so se za udeležbo na
svečanosti zahvalili župan

Ciril Globočnik v imenu radovljiške občine, Tatjana Justin v imenu krajevne skupnosti Lesce in Simona ter
Metod Purgar v imenu faranov. Maši je sledilo druženje
na vrtu župnišča, ki sta ga
popestrila Pihalni orkester
Lesce in pevski zbor Društva
upokojencev Lesce.

Pestri Langusovi dnevi
Tradicionalni Langusovi dnevi tudi letos prinašajo ustvarjanje, glasbo, kulturo, šport in prijetno druženje.
Uvod je bil letos posvečen bratoma Zupan, priznanima izdelovalcema orgel iz Kamne Gorice.
vo in Ivanovo sestro. Danes
nihče od Ivanovih potomcev
ne živi v Kamni Gorici, je pa
eden od njih družinsko
grobnico na kamnogoriškem pokopališču podaril lokalni skupnosti, ki je prevzela skrb na spomenik.

Marjana Ahačič
V Kamni Gorici tudi letošnji
konec poletja zaznamujejo
Langusovi dnevi, prireditev,
posvečena spominu na slavnega rojaka, slikarja Matevža Langusa. Namenjena
je druženju, ustvarjanju in
tudi športnim aktivnostim.
Prva v sklopu prireditev je
bila že zadnji petek v avgustu, ko so v domači cerkvi
pripravili uvodni dogodek,
na katerem je Eva Jelenc
Drozg predstavila življenje
in delo bratov Zupan, znamenitih izdelovalcev orgel iz
Kamne Gorice.

Tudi letošnji Langusovi dnevi so se začeli s tradicionalno
likovno kolonijo; dela, nastala ob tej priložnosti, so še do
jutri na ogled v dvorani krajevnega doma.

Slikarska kolonija

Orgle bratov Zupan

Eva Jelenc Drozg za orglami v Kamni Gorici; nanje je na
prireditvi igrala Mateja Jelenc Arnšek. / Foto: Tina Dokl

Kroparja Ivan in Ignacij Zupan sta v Kamno Gorico
prišla konec 19. stoletja, po
poroki s sestrama Ano in
Agnes Šušteršič. Takrat sta
ustanovila podjetje Brata
Zupan, po tem kot sta že
prej orgle izdelovala v Kropi,
v delavnici svojega očeta, je
med drugim povedala Eva
Jelenc Drozg.
V hiši v središču Kamne Gorice sta imela delavnico, kjer
so izdelovali kovinske dele
in kjer so orgle montirali, na
začetku vasi, kjer so tudi živeli, pa so izdelovali lesene
dele. Imela sta toliko dela,
da sta zaposlovala od osem

do deset pomagačev, je povedala Eva Jelenc Drozg. Če
štejemo še vse, kar sta naredila v družinski delavnici v
Kropi, sta izdelala kar 127 orgel, za katere sta uporabljala
prvovrstne materiale; prav to
je razlog, da je 61 njunih orgel še danes v uporabi v
cerkvah po vsej Sloveniji in
širše. Najstarejše so bile leta
1875 postavljene Libeličah,
najbližje pa poleg domačih v
Kamni Gorici v Ljubnem in
Mošnjah. Največje, z 19 registri, kar je osem več kot v
Kamni Gorici, sta postavila v
Bovcu.

»Velikokrat povedo, da so
imele te orgle zelo kakovostne mehove; predvidevamo,
da zato, ker so mehove izdelovali v Kropi za namene kovanja in so imeli z njimi veliko izkušenj,« je še povedala
Eva Jelenc Drozg. Žal razen
inštrumentov samih po tem,
ko je Ivan petnajst let po
Ignacijevi smrti leta 1915
zaprl delavnico, ni ohranjenega nobenega načrta niti
orodja ali opreme, še pove.
Ignacij ni imel otrok, Ivan
pa šest. Zanimivo je, da sta
sestri Šušteršič imeli še brata, ki se je poročil z Ignacije-

V sklopu letošnjih Langusovih dni so zadnji konec tedna v avgustu v Kamni Gorici gostili že 22. slikarsko
kolonijo, ki je na ulice privabila več kot štirideset umetnikov z različnih koncev
Slovenije, ki so na platna
prenašali motive iz tega slikovitega kraja z bogato tradicijo. Razstavo nastalih umetniških del so v kulturnem
domu odprli prejšnji teden,
na ogled pa bodo do sobote.
Tudi letos so pred Domom
pripravili ustvarjalne delavnice, dan odprtih vrat muzejske hiše Mežnarija in
Šparovčeve kovačnice, vodene oglede Kamne Gorice in
na koncu tudi Langusov
otroški tek.
Letošnji Langusovi dnevi se
bodo sklenili s prireditvijo
Kamna Gorica praznuje v
soboto, 10. septembra, ob 17.
uri v parku pod lipo, ko bodo
ob nastopu MePZ Lipnica s
prijatelji podelili tudi priznanja krajevne skupnosti.

Podjetje AŽMAN,D.O.O.,LESCE,
vabi k sodelovanju:

AŽMAN d.o.o.

KUHARJA/KUHARICO
Pogoji:
IV. stopnja izobrazbe
1-3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu
priprava jedi/malic za zaposlene;
izvajanje standardov, navodil in normativov s področja
gostinstva;
izvajanje HACCP standardov s ciljem primernega ravnanja
in shranjevanja živil;
zagotavljanje reda in čistoče v kuhinji in skladiščnih prostorih;
druga dela po navodilih nadrejenega.

.
.
.
.
.
.
.
Nudimo:
delo v mladem kolektivu,
. dinamično
od ponedeljka do petka od 7-15 ure,
. delo
dela: LESCE,
. lokacija
prosti vikendi in prazniki,
. zaposlitev
za nedoločen čas z 3-mesečnim poskusnim delom.
.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema
kadrovska služba na naslovu: nada.homar@azman.si
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz jeseniške in radovljiške
občine.
Rok prijave je 8 dni od objave.
Kandidati lahko dodatne informacije pridobijo na tel. št.
051 445 033.
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Krajevne novice

Praznično tudi v Ljubnem
Marjana Ahačič
Tudi v Ljubnem so konec avgusta krajevni praznik po
dolgem času spet zaznamovali brez omejitev. Zadovoljni so bili, da so lahko teden
dni pred tem pripravili zanimiv in vedno priljubljen ani-

Z delom na zastavljenih projektih pa niso in ne morejo
biti zadovoljni, pravi Boštjan
Soklič, predsednik sveta krajevne skupnosti. »Dobili
smo novo asfaltno prevleko
ceste od Otoč do Zaloš, obnovili smo nekaj dotrajanih
jaškov kanalizacije, obnovili

Predsednik Športnega društva Ljubno je na slovesnosti ob
krajevnem prazniku v prisotnosti župana Cirila Globočnika
izročil priznanje tekaču Marjanu Zupančiču.
macijski program za otroke
in priljubljeno nogometno
tekmo, v kateri so se med seboj pomerili ta debeli in ta
suhi. Gasilci so uprizorili
vajo na praznem objektu na
Posavcu, dan po prazniku pa
so priredili še jubilejne, desete Vaške igre.

objekte in igrala na obeh
otroških igriščih ter opravili
redna vzdrževalna dela,« je
naštel tisto, kar je bilo opravljeno.
»Začela so se dela pri obnovi
škarpe nad cerkvijo in ureditev kotička za posip pepela
umrlih na pokopališču v

Ljubnem. Na objektu, kje so
prostori krajevne skupnosti,
se oblaga fasada, obnavlja se
obzidje na pokopališču v
Otočah. Žal zaradi birokracije in drugih nam nerazumljivih razlogov še vedno čakamo
na
sanacijo
Grabotnika, ureditev vaškega jedra, obnovo škarpe nad
Petranom, obnovitev Cizlja
in gradnjo športnega igrišča
na Posavcu. Iskreno upam,
da bodo začeti projekti, za
katere ima krajevna skupnost rezervirana potrebna
sredstva, narejeni do jeseni,
saj je bilo vanje že vloženega
veliko truda in naporov,« je
povedal Soklič.
Ob tem je poudaril, da je bilo
vodstvo krajevne skupnosti
kljub predanemu in poštenemu delu pogosto deležno
obrekovanja in celo nagajanja, ob tem pa je bila s strani
nadzornega odbora občine v
krajevni skupnosti opravljena kontrola delovanja, po kateri poročilo ni imelo bistvenih pripomb na delovanje v
celotnem mandatu.
Na slovesnosti, ki so jo pripravili konec avgusta, so podelili nagrado krajevne
skupnosti. Prejel jo je Odbor
1914–1918, zaslužen za po-

Letos so v Ljubnem organizirali že desete Vaške igre, priljubljeno družabno-športno prireditev.

Cizelj je izvir vode, ki naj bi po izročilu imela
zdravilno moč. Mimo njega je nekoč vodila
pomembna romarska pot na Brezje, v Ljubnem
pa si želijo, bi uredili okolico izvira in dostopno
pot do njega.
stavitev spominskega obeležja fantom in možem iz
domače župnije, ki so padli
v prvi svetovni vojni, in izdajo zbornika, ki obravnava to
obdobje, posebej v Ljubnem

in okolici. Priznanje je prevzel vodja projekta Stanko
Cvenkel.
Športno društvo Ljubno je
priznanje podelilo odličnemu tekaču Marjanu Zupan-

čiču, krajevni odbor Rdečega
križa pa svojim prostovoljkam: Mici Ussai, Nadi Vidic,
Majdi Ješe, Darinki Koselj in
Silvi Švab.
Na slovesnosti ob krajevnem
prazniku, ki ga v Ljubnem
praznujejo 24. avgusta v
spomin na dan, ko je leta
1941 okupator pred tedanjim gasilskim domom
ustrelil pet domačinov, so
nastopili učenci podružnične šole Ljubno in violinistka
Urška Praprotnik.

»Kronanca« na Brezjah
V začetku septembra so na Brezjah počastili 115. obletnico kronanja podobe
Marije Pomagaj.

NOVI KAROQ

ZA NOVE SPOMINE

Jože Košnjek
Prvega septembra leta 1907,
torej pred 115 leti, je tedanji
ljubljanski škof dr. Anton
Bonaventura Jeglič z dovoljenjem papeža kronal milostno
podobo Marije Pomagaj. Ta
čast je dodeljena samo podobam, ki uživajo med
ljudstvom posebno čast.

Prve dni letošnjega septembra so na Brezjah počastili ta jubilej. V petek, 2. septembra, je bil po večerni
maši v baziliki koncert citrarske skupine Kulturnega
društva Ihan in tenorista,
gorenjskega rojaka iz Gorij
Klemena Torkarja z naslovom Mariji. V soboto, 3. septembra, je pred baziliko ma-

ševal letošnji novomašnik
Janez Pavel Šuštar. Po maši
je bila procesija po vasi in
nočno bedenje. V nedeljo, 4.
septembra, pa je dopoldansko mašo daroval stiški opat
pater Maksimilijan File, gorenjski rojak iz župnije
Kranjska Gora. Za 58. stiškega opata po vrsti je bil imenovan leta 2019.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 7,5 – 4,7 l/100 km in 171 – 123 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0408 – 0,0152 g/km, trdi delci: 0,00035 – 0,00003 g/km, število delcev: 0,00075 –
0,00 x 10 11. 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.

Skupina citrarjev iz Ihana s tenoristom Klemenom Torkarjem / Foto: Romarski urad Brezje
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Ljudje so pogrešali druženje
V Mošnjah so prejšnji konec tedna spet pripravili tradicionalne Mošenjske dneve, že štirinajste zapored.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Javna razgrnitev bo potekala od 20. septembra 2022 do vključno 20.
oktobra 2022.

2.

Številka: 3503-0006/2021
Datum: 31. 8. 2022
1.

Občina Radovljica naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna (v nadaljevanju OPPN), ki ga
je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, Šenčur. Območje zajema naslednje parc. št. oziroma njihove dele: 80/9,
82/5, 82/6, 1020/1, vse k.o. 2153 Otok (podatki GURS, avgust 2022).

6.

JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje čistih stanovanjskih površin
DV 07 – Dvorska vas Opekarna (Id. št. 2541)

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

Dragica Pintar, ki že vsa leta sodeluje na Mošenjskih
dnevih, je tokrat skuhala kar osemdeset porcij obare s
svinjino in ajdove žgance.

V času javne razgrnitve in obravnave ima javnost pravico podati pripombe
in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN. Pripombe in predloge se
lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si (s pripisom »Javna razgrnitev OPPN
DV 07«). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne
razgrnitve.

5.

V okviru 14. Mošenjskih dnevov so svečano prevzeli novo
gasilsko vozilo za prevoz moštva, ki dopolnjuje prvo
operativno vozilo GVGP-2, omogoča pa tudi prevoz mladine,
veteranov ter članov in pa samostojna posredovanja
operative v manjših intervencijah. / Foto: Jakob Remar

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l.
RS, št. 61/2017), 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur.
l. RS, št. 199/2021), 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014) ter Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna (DN UO, št. 283/2021) je župan Občine Radovljica
sprejel

1.

4.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v torek, 20. septembra
2022, ob 16. uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica.

3.

Postavitev prometnih znakov na terenu se bo predvidoma začela izvajati ta mesec, poleg vseh gorenjskih
občin bodo vključene tudi
povezave v občinah Cerkno,
Komenda, Logatec, Medvode, Kamnik in Vodice.
»Gorenjska je prva regija v
državi, ki se je vzpostavitve
kolesarskega omrežja lotila
sistematično, povezano ter
enotno. Namen je tudi, da na
terenu označeno kolesarsko
omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove
potenciale tako za turizem
kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti,« še pojasnjujejo na razvojni agenciji.

Časopis Občine Radovljica

Od leta 2016 aktivno deluje
Svetovalni organ gorenjske
regije za razvoj kolesarstva
(SORK), ki ga sestavljajo
predstavniki treh razvojnih
agencij, predstavniki gorenjskih občin ter kolesarji. Eden
najpomembnejših rezultatov
skupine je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega
omrežja. Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov
državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem
in v nekaterih sosednjih občinah,« je pojasnila Nina Kobal
z Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske.
»Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji

www.radovljica.si

Gorenjska je prva regija v
državi, ki se je vzpostavitve
kolesarskega omrežja lotila
sistematično, povezano ter
enotno. Ta mesec bo tako na
celotnem omrežju začela veljati enotna prometna signalizacija za kolesarje.
»Na Gorenjskem si prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni.

prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih
storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za
infrastrukturo (DRSI). Glavni cilj projekta je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo
za kolesarje tako na državnem kot tudi lokalnem
omrežju.«

Marjana Ahačič

Uradne objave, številka 295, 9. septembra 2022

Enotne označbe
kolesarskih povezav

deželne novice

Obiskovalci so se z veseljem pomerili tudi v športnih igrah.

Madneljc ter unikatni nakit
Elvire Kralj.
Organizatorji, Turistično
društvo Mošnje, so pripravili delavnice in animacijo za
otroke, vodene oglede muzeja in športne igre za odrasle,
prireditev pa se je zaključila
z večerno zabavo z ansamblom Projekt.
»Prihajajo ljudje iz vseh krajev, ne le iz Mošenj in okolice,« je povedala predsednica
turističnega društva Damjana Pangerc. »Vidi se, da so
pogrešali druženje, objem,
pogled v oči in stisk roke.
Manjkalo nam je plesa in zabave v teh letih, ko smo morali zaradi epidemije ostajati
doma ...«
Pangerčeva pravi, da zadovoljstvo ljudi, ki pridejo na
Mošenjske dneve, povrne ves
trud, ki so ga z ekipo okoli 25
prostovoljcev vložili v pripravo prireditve, ob tem pa se
zahvaljuje tudi vsem donatorjev, brez katerih, poudarja,
takih prireditev ni mogoče izpeljati. Med večjimi so bili
CMC Galvanika Lesce, Krajevna skupnost Mošnje in
odvetništvo Matej Gašperič.

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

društva Železniki so predstavili klekljanje in žebljarstvo,
na igrišču pri kulturnem
domu so bile postavljene
stojnice z izdelki domače
obrti, na katerih so bili predstavljeni: nageljni Rokodelstva art, dražgoški kruhki, čebelarstvo Pesjak in

1. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje čistih stanovanjskih
površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna (Id. št. 2541)

Začeli so jih z blagoslovom
lani prevzetega gasilskega
vozila in koncertom Vilija
Resnika v petek zvečer ter
nadaljevali z bogatim programom v soboto, ko je popoldne spet zadišalo iz do-

mačih loncev: na stojnicah
so domače gospodinje in
možje ponujali bograč,
jagrsk' golaž, pasulj, ajmoht
z žganci, ribo s krompirjevo
solato in zelenjavno juho pa
seveda palačinke, pecivo in
kozarce domače marmelade.
Gostje iz Turističnega

VSEBINA

Marjana Ahačič

8

Deželne novice, petek, 9. septembra 2022

šport

Vreme je zdržalo

Radovljiški bazen
ima nov balon

Večno mladi fantje so s pohodom na Stol tudi letos uspešno potrdili zakramente večne mladosti.

Marjana Ahačič

Igor Kavčič
Letošnji, že 48. pohod Večno mladih fantov na Stol se
po dveh zaradi epidemije
okrnjenih pohodih vrača v
stare tirnice. Pohodniki prihajajo v večjem številu, organizatorji pa so spet lahko
pripravili povorko pohodnikov in pihalnih orkestrov iz
Grajskega parka na prireditveni prostor na Linhartovem
trgu. Pohodnikom je šlo na
roko tudi vreme, nekaj malega dežnih kapelj je ponagajalo le v popoldanskem programu.
A najprej na pohod. Kljub
slabim napovedim vremenoslovcev za zadnjo avgustovsko soboto je območje
Stola vsaj v času pohoda ostalo »nedotaknjeno«. Pohodnike je večji del poti izza
oblakov spremljalo sonce,
tako kot lani pa je vrh gore

in Prešernovo kočo pod
njim objela megla, kar pa seveda ni pokvarilo dobrega
vzdušja med planinci. Tako
kot tudi ne nekaj deževnih
kapelj ob njihovem sestopu
v dolino.
Pohodniki so letos spet prišli v nekoliko večjem številu.
Vselej natančni tajnik Kluba
Večno mladih fantov Boštjan Lenac je letos pribeležil 65 udeležencev pohoda,
od tega se jih je 44 povzpelo
na vrh Stola oziroma do Prešernove koče, med njimi je
bilo 26 članov kluba, fantom
so se pridružile tri gostje iz
radovljiške občinske uprave,
poslanka državnega zbora
Alma Intihar in štiri gostje,
žene članov iz Hrvaške. Z
avstrijske strani se je na vrh
povzpelo pet državljanov Avstrije in eden iz Nemčije,
dva izmed njih sta bila tudi
med letošnjimi tremi preje-

Pohod se je zaključil s povorko pohodnikov, pihalnih
orkestrov ter gostij iz občinske uprave in vedno pogosteje
tudi spremljevalk večno mladih fantov. / Foto: Igor Kavčič

Na radovljiškem kopališču je
že vse od začetka leta v teku
projekt popolne rekonstrukcije bazenskega kompleksa,
a ta v prvi fazi, ki bo predvidoma zaključena do pomladi, še ne obsega prenove samega olimpijskega bazena
in postavitve premične strešne konstrukcije nad njim.
Bazen je ves čas v uporabi
tako za rekreativne kot športne plavalce, v Plavalnem
klubu Radovljica pa so se odločili, da več kot dvajset let
staro balonsko ponjavo, s katero so vsako jesen bazen
prekrivali in jo nato spomladi odstranjevali iznad kopali-

letni bazen namreč obratuje
le tri mesece v letu, preostali
čas pa se morajo športniki na
treninge voziti v druge kraje.
»Novi balon je na prvi pogled
enak, a z napredkom tehnologije tehnično bolj dovršen
kot stari, bolj funkcionalen in
tudi energetsko učinkovitejši,« je še povedal Klement.
»Z ekipo podjetja Duol, ki
dobavlja in montira balone
nad športnimi objekti, smo
se dogovorili, da šotor nad
bazenom prvič postavijo oni
in opravijo vse potrebne prilagoditve za konkreten
objekt. V prihodnjih letih
bomo tako kot doslej balon
postavljali in odstranjevali s
prostovoljci kluba.«

Letošnji simbol pohoda so si oprtali: (od desne proti levi)
Tomislav Toman, Stanko Mulej, Gašper Matjan, Branko
Bajič in Drago Finžgar kot rezerva. / Foto: Igor Kavčič
mniki zakramenta večne
mladosti pri koči. Vodja pohoda je bil tudi letos Miro
Pogačar, pohodnike pa so
spremljali člani Gorske reševalne službe Radovljica.
Vzdušje je bilo tradicionalno
dobri družbi primerno.
Če je v preteklih letih v povečanih simbolih pohoda prevladovala kovina, je bil ta letos iz lesa. Večno mladi so
za simbol letos izbrali gobico za šivanje in krpanje, izdelana pa je iz lipovega lesa.
Njena skupna teža je kar 35
kilogramov. Simbol je bil
sestavljen iz dveh delov, klobuka in beta, pri čemer je
prvi tehtal 22, drugi pa 12 kilogramov. Prvega sta izmenično nosila Branko Bajič in
Gašper Matjan (v rezervi je
bil Drago Finžgar), drugega
pa Stanko Mulej in Tomislav
Toman. Kot so povedali fan-

tje, je simbol po vrnitvi s
Stola, ko je bil sestavljen v
celoto, pridobil še zadnji kilogram v obliki kovinske zagozde in lesenega čepa.
Kot rečeno, so po dveh epidemijskih letih letos spet
pripravili popoldanski program na Linhartovem trgu,
po povorki članov kluba,
udeležencev pohoda in pihalnih orkestrov so sledili
še njihovi nastopi. Medtem
ko je Pihalni orkester Naša
sloga Babići iz Umaga še
nastopil na prostem, pa sta
Pihalni orkester EMV Stadkapelle Villach in domači
Pihalni orkester Lesce zaradi dežja igrala v veži Radovljiške graščine. Vreme se
je spet izboljšalo zvečer, ko
je s prireditvenega odra na
prostem publiko zabaval
Bid Bang z gostom Mitjem
Šinkovcem.

Prostovoljci so novi balon prvič postavili skupaj z ekipo
podjetja Duol, v prihodnjih letih pa ga bodo tako kot doslej
postavljali in odstranjevali sami. / Foto: Mišo Mandelc
šča, zamenjajo z novo, ki so
jo na v začetku meseca že
napeli čez bazen.
Kot je pojasnil predsednik
Plavalnega kluba Radovljica
Aleš Klement, so se za menjavo odločili v času, ko je
imel stari balon še nekaj
vrednosti; dobavitelj pa ga je
vzel v račun.
Kot kaže, ga bodo še letos testno postavili v Kamniku,
kjer si športni klubi – plavalci, vaterpolisti in triatlonci –
že vrsto let želijo boljših pogojev za treninge.Tamkajšnji

Kot je dodal, gre sicer za balon, ki je prilagojen konkretnemu bazenu, a ga je mogoče, če bi se izkazalo, da bo že
v bližnji prihodnosti radovljiški bazen imel trdno pomično streho, prodati naprej
in uporabiti na drugem
objektu.
»A to so sladke skrbi,« pravi
Klement. »Zelo veseli smo
prenove radovljiškega kopališča, ki jo vodi občina, do tedaj pa smo želeli uporabnikom zagotoviti čim boljše
pogoje vadbe in rekreacije.«

plavanje
Evropsko plavalno prvenstvo v Rimu
Drugi glavni plavalni dogodek letošnjega poletja je bilo
Evropsko prvenstvo v Rimu. Tjaši Pintar iz PK Radovljica ni
uspel preboj v finale, a je vseeno upravičila nastop v italijanski prestolnici. Nastopila je v dveh disciplinah. Na 100 m
prosto je osvojila enajsto mesto, na 50 m delfin je bila štiriindvajseta, v obeh disciplinah je plavala osebni rekord. Zaradi bolezni Neže Klančar je odpadel nastop slovenske štafeta, v kateri bi nastopila tudi Tjaša Pintar, na 4 x 100 m in
4 x 200 m prosto. Špela Perše je nastopila v daljinskem
plavanju. Nn 10 km je v težkih pogojih, visoki valovi, je plavala odlično in se uvrstila na štirinajsto mesto, kar je na tej
razdalji njena najboljša uvrstitev na dosedanjih šestih
Evropskih prvenstvih.

mali nogomet
Naslov brani ekipa Smola
V nedeljo se je začela nova sezona medobčinske malonogometne lige Radovljica. Lanski naslov brani ekipa Smola. Liga
je razdeljena v tri skupine. V skupini A in B je po osem ekip.
V skupini C je deset ekip. Skupina A: Smola, Biser. Elmont
Bled, Ribno, Utrip, Hrušica Pizzeria Trucker, Kamna Gorica,
Gorje. Skupina B: Calimero boys, Lipce, Šmeks Vrbnje, Podnart, Bartog Jesenice, Lisjaki Naklo, Pokljuka team, Baffi
Brezje. Skupina C: Hom, Brezje Moby Dick, Hiša zabave
BTC, Posavec, Cifra, Mošnje Cometal, Dvorska vas, Bijelo
dugme, Lancovo, Čpinarji Ljubno.
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Domače tekme so Skupaj na trening
nekaj posebnega

Šport je lahko tudi prijetna in koristna družinska aktivnost, poudarjajo v
Centru Veriga, kamor na treninge borilnih veščin redno odhaja tudi ena od
družin iz okolice Radovljice.

Luka Potočar, član Športnoplezalnega odseka Radovljica, je srebrni medalji
na svetovnem prvenstvu v Moskvi dodal še srebrno medaljo na evropskem
prvenstvu v Münchnu. Obe medalji je osvojil v težavnosti.
Matjaž Klemenc
Lanski srebrni medalji na
svetovnem prvenstvu v Moskvi ste prejšnji mesec dodali še srebrno na evropskem
prvenstvu v Münchnu. Na
balvanih ste bili štirinajsti.
Na tekmo v balvanih nisem
šel s prevelikimi apetiti, saj
so bile kvalifikacije za balvane pred težavnostjo, disciplino, v katero sem usmeril ves
fokus. Že s samo uvrstitvijo
v polfinala na balvanih, česar nisem pričakoval, sem
bil zelo vesel.
Bili ste blizu zlate medalje
v težavnosti. S Čehom Ondro sta imela isti rezultat v
polfinalu in finalu, a ste
imeli slabši rezultat v kvalifikacijah.
V takem položaju sem bil že
na mladinskem svetovnem
prvenstvu, ko mi ni uspelo
na zadnjem oprimku. Če mi
bi uspelo, bi postal mladinski svetovni prvak. Mogoče
kdo pomisli, da v kvalifikacijah nisem plezal maksimalno. Daleč od tega. Sam se
vedno trudim po najboljših
močeh, pa naj bodo to kvalifikacije ali finale. Na koncu
je bilo malce grenkega priokusa. Po drugi strani pa sem
bil zelo blizu napake in da
tekmo že prej končam.
Na finalni tekmi ste bili zelo
blizu padcu, a ste se mojstrsko rešili, v spominu mi je
ostala vaša reakcija, ko ste si
želeli spodbudo občinstva.
Pri tistem skoku, ko sem
pogledal gor, se mi je zdelo,
da ne bom imel težav. Bolj
težaven se mi je ta skok zdel
na samem ogledu pred tekmo. Naredil sem napako in
nisem dobro zadel oprimka,
pri tem pa porabil veliko
moči. V tistem trenutku ni
bilo časa za strah. Šele kasneje je prišlo za mano, iz
kakšne situacije sem se rešil. Po tej napaki sem prišel
do točke, da sem se lahko
malo odpočil. Spontano je
prišlo do tega, da sem spodbudil publiko, da so mi dali
dodatno energijo, in če zdaj
pomislim, bi mi bilo žal, če
tega ne bi naredil.
Seštevek iz balvanov in težavnosti vas je pripeljal na
kombinacijsko tekmo, kjer
ste bili na koncu peti.
Na evropskem prvenstvu je
bil glavni cilj dobro odplezati težavnost. Vedel sem, da
če pridem v težavnosti na
stopničke in solidno plezam
na balvanih, je možnost, da
se uvrstim tudi v kombinacijo, med najboljših osem.

Matjaž Klemenc
Mama Tina in njeni trije otroci živijo na Srednji Dobravi, taekwon-do pa so začeli
trenirati skupaj.
»Mami Tina je športnica že
od mladih nog, kot odrasla
pa je kupaj s tremi otroki v
Centru Veriga v Lescah začela trenirati taekwon-do,«
je povedala Barbara Sitar,
članica izvršilnega odbora
Taekowon-Do kluba Radovljica.
»Pri nas je naredila črni pas,
najstarejši sin, gimnazijec,
se pripravlja na izpit za črni
pas 2.DAN in je že v slovenski reprezentanci, trinajstletni srednji sin pa se pripravlja na izpit za črni pas in gre
septembra prvič na trening
kot kandidat za reprezentanco v prihodnjem letu. NajVABILO
mlajša članica družine, 11-letna hči, ima modri pas,« je
V a b i m o ost r15.
o k e9., 2022
d a s eponovno
p r i d r u ž i jprične
o v a d bsi splošno
v naši Alpski šoli.
Alpska šola SK Radovljica
še povedala Sitarjeva, zadotelesno vadbo otrok od 4. do 9. leta. Vadba poteka 2 x tedensko
voljna, da vključevanje v or- SPLOŠNA TELESNA VADBA
po 1,5 ure + sobote po dogovoru.
ganizirano vadbo vse bolj
Vvatelovadnicah
b i m o oosnovnih
t r o kšole Radovljica,Begunje,Lipnica
, d a s e p r i d r uin žŽirovnica
i j o vodaseptembra
d b i v donjunija
aši Alpski šoli.
 Poteka
 za otroke športne
stare od 4. letin
doelementarne
9. let
igre igre z žogo rolanje
predstavlja način zdravega,
 2 x tedensko splošna telesna vadba po 1,5 ure + sobote po dogovoru
kolesarjenje
pohodništvo gimnastika koordinacija ravnotežje
kvalitetnega inSPLOŠNA
predvsemTELESNA
VADBA
 športne in elementarne igre,igre z žogo,rolanje,kolesarjenje
atletika
osnovni elementi akrobatike smučarska telovadba …
skupnega preživljanja časa
 pohodništvo,gimnastika,koordinacija,ravnotežje
 atletika,osnovni
elementi
akrobatike,smučarska telovadba
osnovnih šol
Radovljica,Begunje,Lipnica
in Žirovnica od septembra do junija
slovenskih družin.  Poteka v telovadnicah
 za otroke stare od 4. let doPrijave
9. let
in več informacij na: www.radski.si
PRIJAVE
prijave
informacij
na www.radski.si
 2 x tedensko splošna telesna
vadba po: 1,5
urein+več
sobote
po dogovoru

PRIČETEK SPLOŠNE TELESNE
VADBE ZA OTROKE

Luka Potočar je na evropskem prvenstvu v Münchnu v
težavnosti osvojil srebrno medaljo. / Foto: Matjaž Klemenc
Tudi v kombinaciji medalja
ni bila daleč.
Res je. V balvanih sem sicer
imel najslabši rezultat med
finalisti. Žal novo točkovanje ne dopušča, da v eni disciplini preveč zaostaneš,
saj je težko v drugi disciplini to nadoknaditi. Prepričan
sem, da bi balvane lahko
bolje plezal. Tako pri prvem
kot pri zadnjem balvanu je
bil vrh dosegljiv. Pri težavnosti sem naredil tisto, kar
sem lahko. Poznala se je že
utrujenost. Prepričan sem,
da če ne bi bilo utrujenosti,
bi nas kar nekaj v težavnosti doseglo vrh.
Vseeno v tej kombinaciji ni
bilo zraven še hitrosti.
Kombinacija brez hitrosti
mi gre zagotovo na roko. Za
naslednje olimpijske igre po
Parizu upam, da se bodo za
vsako disciplino posebej delile medalje.
Ste na balvanih od lanske sezone naredili korak naprej?
Težko je reči glede na rezultate, a pri sebi vidim, da gre
v pravo smer. Že sami občutki na treningih na balvanih so pravi. Reprezentančni
treningi mi dajo zelo dobro
primerjavo.
Ko je športno plezanje postala olimpijska disciplina, se
je povečalo tudi zanimanje
med gledalci.
Ko sem nastopal v mladinski
konkurenci, zanimanje niti
približno ni bilo tako veliko,
kot je v članski konkurenci. S
tem ko je športno plezanje
prišlo na olimpijske igre, se
je zanimanje še povečalo. S
prenosi na nacionalni televiziji in z izrednimi uspehi Janje Garnbret je slovenska javnost lahko dodobra spoznala
športno plezanje.

Spremljam vas že nekaj časa
in se mi zdi, glede na rezultate, da vedno bolje prenašate pritisk.
V preteklosti sem bil v polfinalu na velikih tekmah »izgubljen«, saj nisem točno
vedel, kaj lahko pričakujem.
Bolj sem bil nervozen in danes sem vesel, da sem se
tega bremena znebil in se
lahko maksimalno osredotočim samo na plezanje.
Na začetku meseca ste nastopili na tekmi za svetovni
pokal v Kopru, prejšnji teden ste tam na tekmi za svetovni pokal v težavnosti dali
še dodatno piko na i.
Domače tekme so nekaj posebnega. Prisotna je družina, gledalci močno stiskajo
pesti zate. Domače stene
poznam, kar je zagotovo
prednost. Po drugi strani je
tudi nekaj pritiska, saj vsi
pričakujejo dober rezultat.
So plusi in minusi. Vseeno
je več plusov. Na finalni tekmi svetovnega pokala je bila
težka postavitev. Zelo sem
bil vesel, da sem prišel tako
visoko in da je to na koncu
zadostovalo za zmago.
Vzdušje je bilo neverjetno,
podobno kot v Münchnu.
Na koprski tekmi sem res
užival.
Na katere večje prihodnje
tekme boste še posebej osredotočeni?
Do olimpijskih iger v Parizu sta še slabi dve leti. Prihodnje leto bo najbolj pomembno
svetovno
prvenstvo v Bernu v Švici.
Ta bo prva možnost, da se
kvalificiraš na olimpijske
igre 2024. Pred svetovnim
prvenstvom je še nekaj tekem za svetovni pokal. Ne
smem pozabiti še državnega prvenstva.

VABILO

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

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

PRIJAVE : prijave in več informacij na

www.radski.si

Z vadbo bomo pričeli po u

* oš Begunje prič

Info.tel.: 041 647 973 ( Bojan )

POTOPI S N A
IN DRU G A
PREDAV A N J A
KULTURNI D O G O D K I
KO N C E R T I
RAZSTAV E

TAEKWON-DO
VADBA ZA STAREJŠE
ŠPORT ZA VSAKOGAR
ŠPORTNO
STRELSTVO

AKTIVNE IGRE
ZA OTROKE IN
STARŠE

RISANJE
FILMSKA
I N S L I KANJE
ŠOLA
USTVARJA L N E D E L A V N I C E

040 295 289
ALPSKA 43, LESCE

N A K I T , EKO KOZMETIKA ...

(SREDI NEKDANJE VERIGE)

OTROŠ K E U S T V A R J A L N I C E

WWW.CENTERVERIGA.SI
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Nepozabno poletje
Marjana Ahačič
Poletje v KamRi je bilo to letos resnično nepozabno, so
navdušeni mladi, ki so počitnice preživljali v družbi vrstnikov ob pustolovščinah in
izzivih, ki so jih zanje tudi
letos organizirali v radovljiškem mladinskem centru.
Počitniške dogodivščine
smo začeli s 14-dnevnim
pustolovskim počitniškim
varstvom za otroke, pod vodstvom skavtskega voditelja
Gašperja Stojca. Pogovorili
smo se o tem, kakšna bo
naša narava obnašanja, zapisali svoja pričakovanja in se
podali dogodivščini naproti.
Spoznavali smo užitne in
zdravilne rastline, naučili
smo se, kako iz koprive izdelati vrv in nabrali dobro misel, s katero smo si začinili
kosilo. Vsak dan smo se naučili kaj novega, raziskovali,
nabirali, tekmovali in čofotali v Savi, na Šobcu in na bazenu,« je pestro dogajanje
opisala Nika Cvetek.
Sledil je teden počitniškega
varstva z Društvom Več, v
okviru katerega so ustvarjali in se zabavali ob športnih,

Bernard Tonejc je dvajsetega avgusta praznoval devetdeset let. Ob visokem
jubileju so nekdanjega predsednika občinske skupščine občine Radovljica
obiskali tudi predstavniki krajevnih organizacij in župan Ciril Globočnik.
Ivanka Korošec

Skupina mladih je teden dni preživela na mednarodni
izmenjavi na Nizozemskem. / Foto: Arhiv Kamra
vodnih in družabnih igrah
na bazenu v Kropi. Otroci
so se lahko udeležili tudi
Kamrinih delavnic mozaika
pod vodstvom Urške Ambrožič Potočnik. Na podlagi
participativnega proračuna
Občine Radovljica pa so organizirali tudi delavnice v
Lescah, ki so potekale v Čebelarskem razvojnem centru Lesce in v telovadnici

Center Veriga Lesce. Skupina otrok in mladostnikov iz
KamRe in programa Pumo
Radovljica pa se je konec julija odpravila še na enotedensko nepozabno mladinsko
izmenjavo
na
Nizozemskem. »»Bil je teden, poln akcije, novega
znanja in novih poznanstev, ki nam bo še dolgo ostal v spominu,« pravijo.

Zavod za izobraževanje odraslih

Radovljica

Vsak je svoje šole kovač!
Izberite si program, ki vam ustreza in si postavite nov cilj:

.
.
.
.
.
.

Bernard Tonejc,
devetdesetletnik

EKONOMSKI TEHNIK
LOGISTIČNI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA
MATURITETNI TEČAJ
BOLNIČAR – NEGOVALEC
TRGOVEC – PRODAJALEC

Obiščete nas lahko na Kranjski cesti 2a v Radovljici.
Vsako dopoldne med 9.00 in 12.00, popoldan pa v torek,
sredo in četrtek med 16.00 in 17.30.
e-pošta: info@zavodradovljica.com
www.zavodradovljica.com
045 30 38 30

Znanje je vrednota,
je mo~,
je bogastvo,
ki je neprecenljivo in trajno.

»Rojen sem bil v hiši pri
Fuksovi brvi. Nato je oče naredil hišo v Predtrgu, tam
sta bila rojena še brat Janko
in sestra Mimi,« je začel svojo življenjsko zgodbo čili devetdesetletnik. »Oče je delal
v Verigi, bil je med ustanovitelji gasilskega društva. Kasneje je kupil hišo v Lescah.
Otroška leta so tekla mirno,
med vojno pa je bilo hudo.«

Bridki vojni spomini
Kot 12-letni otrok je bil priča,
kako so Nemci pobili trideset talcev prav nasproti njihove hiše. »Kasneje sem si
dostikrat prizadeval, da bi to
pozabil, odpisal, a se ne da.
Tako doživetje se preveč globoko ureže v spomin in
dušo. Tudi poboj petih talcev na Žagi leta 1941 sem videl. Še danes jih imam pred
očmi, kako so privezane na
kole pobili.«
Med vojno se je pripetil še
en tragičen dogodek, ki je
prizadel vso njegovo družino. »Ne vemo točno, kako se
je zgodilo, a nemški tovornjak je zbil mojega brata
Janka, ki je peljal voziček po
cesti. Komaj deset let je
imel, ko je umrl.«

Šolanje, vojaščina,
družina

Bernard Tonejc / Foto: Marjeta Vizovišek

Bernard je v Lescah naredil
nižje razrede osnovne šole, v
Radovljici pa t. i. nižjo gimnazijo. Odločil se je za gozdarsko šolo. Prvi letnik je
dokončal v Mariboru, naslednje pa v Ljubljani. »Ves
čas sem živel v internatu.
Vladala je vojaška disciplina,
dijaki pa so vzeli učenje resno. Imeli smo veliko prakse,
ki sem jo opravljal na Jelovici, Pokljuki in na Pohorju. S
kasnejšega študija se spominjam profesorja s fakultete,
ki izpita iz gojenja gozdov ni
imel v predavalnici, ampak
kar v gozdu v Grofiji.«
Poročil se je leta 1956; ženo
je spoznal v Bohinju, bila je
iz Podbrda. »Delal sem pri
GG-ju na blejskem področju. Žena je skrbela za hčerki, gospodinjstvo in za vrt.
Njen hobi je bilo ročno
delo. Hčerki in jaz imamo
še zdaj veliko njenih lepih
izdelkov.«

uspešno saniral. »Hoteli so,
da bi ostal tam, a sem leta
1984 bolj po naključju postal župan, predsednik občinske skupščine Radovljica,
kakor se je temu reklo takrat. Ostal sem dva dveletna
mandata. Radovljiška občina
je bila tedaj zelo velika, segala je od Ljubnega čez Bled,
Gorje do Bohinja, praktično
do vrha Triglava.«
V času njegovega županovanja so v občini zgradili dva
mostova, najpomembnejša
investicija pa je bila ureditev
vodnega zajetja v Radovni.
Šestnajst let je bil predsednik Zveze združenj borcev
za vrednote NOB. »Politično
se sicer nisem udejstvoval,
bil pa sem v raznih odborih
in skupinah. V Krajevni
skupnosti Lesce sem bil
predsednik tri mandate,
sem član društva upokojencev in Rdečega križa, kjer je
bila aktivna tudi žena. Dolga
leta sem bil tudi predsednik
lovske družine.«

Služba in funkcije
Gozdar je bil res pravi poklic
zanj, in če bi moral še enkrat
izbirati, ne bi izbral nič drugega. Dvajset let je bil vodja
gozdnega obrata v Radovljici, vmes so ga postavili v Bohinj za prisilnega upravitelja
v Kmetijsko zadrugo, ki jo je

Sam zna poskrbeti zase
Žena mu je umrla pred dobrimi petimi leti, in ko je imel
zdravstvene težave, sta zanj
ljubeče skrbeli hčerki. Zdaj
je popolnoma samostojen,
čeprav se ne brani občasne

pomoči hčerk. Ima enega
vnuka, dve vnukinji in tri
pravnuke.
Dan mu poteka hitro, ko vse
'porihta' in pobrnja', gre na
obisk k znancem, včasih k
hčerama, ki skrbno bdita
nad njim. Rad si kuha sam,
tudi gospodinjska dela mu
gredo dobro od rok.
Veliko bere časopise, in vse
odkar je od leta 1991 v pokoju, piše neke vrste dnevnik.
»Opisujem samo zanimive
stvari, tudi novice iz časopisa. Glavni namen tega pisanja je, da se vidi, kako politiki lažejo, kar ljudje vse
preradi pozabljamo. Tako pa
zapišem vse, kar je kdo rekel, pa naj bo to škof ali
predsednik države. To je
dnevnik resnice in laži.«
Za zaključek pogovora je
strnil nekaj svojih globokih
življenjskih spoznanj in izkušenj: vsakega človeka vzemi za sebi enakega. Nihče
ni vreden več ali manj. Izobrazba nima ničesar skupnega z inteligenco in srčno kulturo. In prav na
koncu postavi še vprašanje
sebi in nam: »Na svetu je
velika večina ljudi dobrih, le
malo je slabih. Kako to, da
ravno te izvolijo, da izkoriščajo svoj položaj?«
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mladi, šport

Presenečen in srečen
Janez Peter Bohinc iz Radovljice je eden tistih mladih, ki so srednješolsko izobraževanje letos zaključili z najboljšim uspehom. Gimnazijo Kranj je po tem,
ko je bil vsa štiri leta odličen, zaključil kot zlati maturant.
Marjana Ahačič
Vsa štiri leta si bil odličen,
pa vendar: si pričakoval tako
dober rezultat na maturi?
Ni se mi sanjalo, koliko točk
bom dobil, 24 ali 32. Ko sem
na dan objave rezultatov ob
sedmih zjutraj pogledal,
kako mi je šlo, sem bil presenečen in presrečen.
Koliko si se posebej pripravljal na maturo? Kakšen način
dela si imel sicer v srednji
šoli – sprotno delo ali bolj intenzivno pred ocenjevanji?
Sredi šolskega leta sem se
ustrašil, da bom maturo slabo naredil, ker se zanjo prav
posebej še nisem učil. Obrnil sem se na razredničarko,
profesorico Vando Kukec, ki
nam je vedno stala ob strani
z dobrimi nasveti. Pomirila
me je, da se do pomladi lahko res dobro pripravim kvečjemu za en predmet, na ostale izpite pa zadnja dva
meseca pred maturo. Predvsem pa mi je svetovala, da
naj delam sproti in se dobro
pripravim na vsa preverjanja
znanja. Res se je izkazalo, da
največ šteje učenje za vsak
test posebej, od prvega do
četrtega letnika. Zelo dobra
priprava na maturo so tekmovanja, na primer za Vegovo priznanje.
Naloge sem delal redno, sicer
sem se učil zadnje dni pred
ocenjevanji; tu so mi zgled
moji sošolci, ki so se začeli
učiti tudi dva tedna prej.

Si bil s srednjo šolo na
splošno zadovoljen? Kaj bi
spremenil, če bi lahko?
Zelo sem zadovoljen z Gimnazijo Kranj, kar kaže presenetljiva usklajenost odstotkov, ki sem jih dosegel na
maturi, s tistimi, ki sem jih
dosegel pri šolskih nalogah.
Profesorji so ubirali različne
poti, nekateri so poučevali
tradicionalno, drugi pa so
uporabljali modernejše prijeme. Vidim, da so različne
poti dobre in potrebne. Vse
pa so nas pripeljale do končnega cilja, to je matura. Najbolj pa sem vesel, da sem
prišel v tako dober razred, v
katerem so vsi pridno delali,
kar je najboljša spodbuda.
Velikokrat slišimo, da ne
smeš biti v srednji šoli preveč priden in moraš tudi kaj
ušpičiti, da se boš lahko česa
spominjal. Pred kratkim pa
mi je sošolec rekel, da čeprav
smo bili vedno pridni, nam
je ostalo mnogo lepih spominov, ohranili smo lepe odnose med sabo in s profesorji.
Spremenil bi, da bi se bolj
sproti učil, bolje poslušal
profesorje in skušal od vsake
ure in od vsakega profesorja
odnesti čim več.
Kateri so bili tvoji najljubši
predmeti in zakaj? So te zanje navdušili profesorji,
morda domače okolje?
Rad imam naravoslovne
predmete, posebej matematiko. To nagnjenje sem gotovo prinesel na svet, razviti pa

Nogomet
Slab začetek kadetov in mladincev
V 3. Slovenski nogometni ligi zahod so nogometaši Šobec
Lesce prve tri tekme odigrali neodločeno. Doma so igrali s
Savo Kranj 1 : 1 in s Škofjo Loko 2 : 2. V 4. kolu so dosegli
prvo zmago. V gosteh so z 1 : 0 premagali Slovan. Na vrhu
lestvice je Dren Vrhnika z 10 točkami. Leščani so šesti s 6
točkami. V soboto, z začetkom ob 16.30, doma gostijo Tinex
Šenčur. Slabše so ligo odprli mladinci in kadeti v 2. Slovenski ligi zahod. Mladinci so štirikrat izgubili: v gosteh s Primorjem 6 : 3 in IB 1975 Ljubljano s 3 : 0, doma z Dren Vrhniko z 2 : 0 in Tabor Sežano Adrio Plan s 4 : 2. Neodločeno,
brez zadetkov, so igrali v gosteh pri ekipi Jadran Dekani.
Kadeti so premagali Tabor Sežano Adrio Plan s 3 : 0. Neodločeno, 0 : 0, so igrali z ekipo Dren Vrhnika, izgubili pa s 3 :
0 s Primorjem, z 1 : 0 z Jadranom Dekani in s 3 : 0 z ekipo
IB 1975 Ljubljana. Mladinci so osmi z 1 točko, kadeti prav
tako osmi s 4 točkami. Na skupni lestvici ima Roltek Dob 26
točk. Šobec Lesce je deveti s 5 točkami.

Janez Peter Bohinc, zlati maturant / Foto: Tina Dokl
so mi ga pomagali doma.
Računanja sta me učila oče
in stara mama že pred
osnovno šolo. Všeč mi je
slovnica, od književnosti
najbolj Prešeren. Za slovenščino sem imel tako v osnovni šoli kot na gimnaziji dobre učiteljice. Rad imam tudi
nemščino.
Kaj meniš, da je sicer najbolj prispevalo k tvojemu
uspehu v šoli? To, da si bister, delaven in organiziran?
Vse našteto skupaj ali
kakšna lastnost bolj izstopa
kot druge? Doma si imel
verjetno veliko spodbude za
delo …

Organiziran nisem. Gotovo
sem na svet prinesel talent
za naravoslovje. Predvsem
pa sem vztrajen. To se je pokazalo že v osnovni šoli. Ko
smo se v prvem razredu učili pisati, sem tako dolgo pilil
pisanje črke, da moja stara
mama, ki je sedela ob meni,
ni imela več potrpljenja.
Doma so me močno podpirali. Če mi doma ne bi ves
četrti letnik »težili«, da bom
maturo slabo opravil, če se
ne bom učil, ne bi dosegel,
kar sem dosegel, čeprav
imam talent. Dobra popotnica za srednjo šolo mi je bila
podlaga iz radovljiške osnovne šole.

Za mnoge je prehod iz
osnovne v srednjo šolo,
sploh gimnazijo, kar zahteven. Kaj bi svetoval dijakom
prvih letnikov, kako naj se
lotijo dela, da bodo čim
manj pod stresom in čim
bolj uspešni?
Zame so vsi prehodi zelo
težki. V prvem letniku se nisem še zares vživel v gimnazijo, potem je prišla korona
in šele v četrtem sem se čutil
del šole. »Prvčki« morajo vedeti, kaj hočejo doseči, poslušati profesorje in se dobro
pripraviti na vsako ocenjevanje. Imam sošolce, ki so na
ta način lepo napredovali,
najmanj s štirice na petico.
Pomembno je tudi, da pri
pouku ni prevelikega nemira in da zbrano poslušaš.
Srednja šola je obdobje, ko se
močno oblikuje človekov pogled na svet. Kaj je najbolj vplivalo na oblikovanje tvojega?
Na gimnaziji sem se srečal z
dobrimi ljudmi, profesorji,
sošolci, kuharicami in čistilkami. Gimnazija je stara več
kot dvesto let in ohranja običaje, kot je Jenkova četvorka
na koncu četrtega letnika.
Mislim, da zato, ker šola raste iz svojih korenin, na njej
vlada kultura, na kar kaže
odličen pevski zbor in orkester, pa tudi odnos dijakov
do profesorjev, sošolcev in
šole. Gimnazija mi je torej
nudila primerno okolje za
odraščanje, moj pogled na
svet pa so oblikovali pred-

vsem družina, stari starši in
g. župnik.
Spremljaš dogajanje v svetu
okoli sebe, te zanimajo aktualne družbene teme ali si bolj
osredotočen na točno določena strokovna področja?
Dogajanje v Sloveniji in po
svetu po medijih premalo
spremljam. Rad pa poslušam, ko se o njem pogovarjajo ljudje, ki so mi blizu.
Rad prisluhnem tudi zgodbam starejših ljudi iz njihove mladosti, da leta 1952 zaradi meter in pol debele
snežne odeje niso mogli v
šolo ipd. Veliko mi pomeni
druženje s prijatelji, ki imajo
enake vrednote.
Kaj te po napornem delu v
šoli in učenju doma najbolj
sprosti, imaš morda kakšen
poseben hobi?
Najbolj mi pomaga sveta
maša, ki jo obiskujem tudi
med tednom in mi da vedno
znova novih moči. Rad koga
razveselim z igranjem na
harmoniko. Pozimi grem
smučat, poleti pa v hribe. Letos sem se s prijateljema iz
gimnazije povzpel na Dobrčo. Rad pomagam pri delu v
gozdu. Lepe spomine imam
tudi na taborjenje na Goričkem z gimnazijo in na maturantsko ekskurzijo po deželah nekdanje Jugoslavije,
kjer smo veliko plavali, se
družili in si ogledali več starih mest in drugih znamenitosti, kot je npr. Lovčen.

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

KIA - TOTALNA ODPRODAJA
Omejena zaloga vozil modelnega leta 2022 na voljo takoj - odpeljite zdaj!
SAMO DO ODPRODAJE ZALOG!

DO

6.500 €

POPUSTA
OB FINANCIRANJU

Atletika
V Šentjerneju in v Novi Gorici
Tekmovalke in tekmovalci Atletskega kluba Radovljica so se
merili v Šentjerneju in v Novi Gorici. V Šentjerneju je bil 21.
Jernejev miting. Merile so se kategorije U12 in vse do članov. Pobližje si poglejmo uvrstitve Radovljičanov na stopničke po posameznih kategorijah: pionirke U12: Ines Avsenik Renko: 2. skok v daljino, 3. tek na 60 m; pionirji U12:
Nejc Štefelin: 3. tek na 60 m, 3. skok v daljino; pionirke U14:
Nika Dovžan Karahodžič: 1. tek na 60 m, 1. skok v daljino;
pionirji U14: Mark Bizjak: 1. tek na 60 m, 1. skok v daljino,
Jaka Štefelin: 1. tek na 300 m; pionirke U16: Tinka Turk: 2.
tek na 600 m; mladinke: Sara Avsenek Renko: 3. tek na 300
m; članice: Lidija Pajk: 1. tek na 300 m. V Novi Gorici je
potekalo Ekipno prvenstvo za mlajše mladinke in mlajše
mladinke. Radovljiški mlajši mladinci so bili skupno peti,
radovljiške mlajše mladinke pa skupno osme.

Preverite tudi našo bogato ponudbo kakovostnih rabljenih vozil in jih odpeljite z ugodnim financiranjem!

Kia - Največ avta za vaš denar!
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. Popust do 6.500 EUR velja za Kia Sportage LX Start ISG, 6 M/T ob nakupu na BONUS financiranje. 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). Popusti veljajo za vozila na zalogi modelnega leta 2022.
Ponudba velja do konca meseca septembra 2022 oziroma do odprodaje zalog. 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.
KMAG d.o.o., Leskoškova cesta 2, Ljubljana.

Junik-M, Blejska Dobrava 1, 04 581 00 02, info@junik-m.si
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Kultura
Nedokončana simfonija
V Galeriji Avla Občine Radovljica je na ogled razstava Miroslava Pengala z naslovom Nedokončana simfonija. Na ogled
bo do konca meseca. Slikar Miroslav Pengal na področju likovne umetnosti deluje že vrsto let in je tudi prejemnik občinskega priznanja – plakete Antona Tomaža Liinharta. Po poklicu je ekonomist, po srcu pa umetnik, ki je začel ustvarjati že
v osnovni šoli. Svoje znanje je nadgrajeval v najstniških letih,
saj ga je pot vodila do likovnega društva Dolik, kjer je kasneje
postal predsednik. Slike, ki jih ustvarja, so vsebinsko neopredeljene, vendar likovno bogate. Njegova dela ustvarijo vtis
harmonije barv in oblik, ki jim dovoljuje, da se deloma same
razlijejo po platnu. Brez želje po opisovanju ali negovanju
stroge kompozicijske usmeritve dovoljuje barvi, da ga vodi,
potezi, da ustvari lastno logiko, in naključju, da sooblikuje
kompozicije, je o avtorjevem delu zapisala Andreja Srna,
mag. slikarstva

Razstava del Miroslava Pengala bo v galeriji Avla na ogled
še do konca septembra.

Nova glasbena šola v mestu
S tem šolskim letom je v Radovljici začela delovati nova,
zasebna glasbena šola, ki jo vodi uveljavljena glasbenica in
glasbena pedagoginja Eva Jelenc Drozg. Prepevaj.si je glasbena šola, kjer se vsakemu učencu posvetimo z vsem srcem
in kar se da poglobljeno. Akademsko izobraženi učitelji na
glasbilih in glasbena teorija po pedagoški metodi Edgarja
Willemsa je največ, kar lahko svojemu otroku omogočite, je
prepričana Eva Jelenc Drozg in dodaja, da z veseljem priskočijo na pomoč tudi odraslim, ki si želijo pridobiti osnovno
glasbeno znanje ali pa iščejo bolj poglobljena znanja. Eva
Jelenc Drozg, doma iz Krope, družino pa si je ustvarila v
Kamni Gorici, je profesorica kitare in diplomirana pedagoginja po metodi glasbenega poučevanja Willems. Pristop k
pedagoškemu delu po tej metodi temelji na dejstvu, da je
občutek za glasbo potencialno navzoč v vsakem človeku ter
da ga je s primerno vzgojo mogoče prebuditi in ga razvijati
že od ranega otroštva naprej, pravi Jelenc Drozgova, ki se je
sama z metodo spoznala kot mama in glasbenica. »Meni je
glasba v življenju dala mnogo lepega, zelo sem vesela, da je
z glasbo povezan moj poklic in tudi praktično vsi moji hobiji. Vseeno pa svojih otrok ne bi rada obremenila s pričakovanjem, da postaneta poklicna glasbenika. Najbolj si želim,
da bi imela rada glasbo, da bi rada pela in da bi jima glasba
bila zvesta spremljevalka in kreativna dejavnost njunih življenj. Ko sem pregledovala različne sisteme, sem ugotovila,
da je rešitev metodološki sistem po Edgarju Willemsu, ki
omogoča vse to, hkrati pa da tudi odlično osnovo za morebitno nadaljevanje v glasbeni smeri preko učenja glasbenih
inštrumentov.«

Družina Rozman se
predstavlja na platnu
Marjan Rozman je svojo umetniško žilico prenesel tudi na hčer Natašo in vnukinjo Katjo, zato so
tokrat svoja dela predstavili v družinski verziji medgeneracijske razstave.
Nika Toporiš
Konec avgusta je bilo v razstavnem salonu Dolik Jesenice odprtje medgeneracijske razstave družine
Rozman. Svoja dela razstavljajo tri različne generacije:
Marjan Rozman, njegova
hči Nataša Rozman Mulej in
njena hči Katja Mulej. Umetniki pa se ne razlikujejo
zgolj po starosti, temveč tudi
po različnih pogledih na
umetnost, stilih, pogledu na
svet in virih inspiracije.
Radovljičan Marjan in Nataša, ki že dvajset let živi na Jesenicah, sta samouka že celo
življenje. Inspiracijo za svoje
umetnine črpata predvsem
iz narave in zunanjega sveta,
medtem ko se Katja v svojem umetniškem izražanju
nagiba bolj k lastni domišljiji, k fantazijskemu svetu in
na ta način spodbuja radovednost gledalca. »Vsi trije k
umetnosti pristopamo zelo
različno. Sama sem bolj pristaš fantazije, navdihujejo
me tudi japonske risanke in
stripi, poslužujem se raznovrstnih tehnik, saj se še
malo iščem. Ustvarjam z glino, akvareli, akrili, s tušem
in pa tudi z digitalnimi slikarskimi tehnikami,« pove
Katja, ki je končala študij likovne pedagogike v Ljubljani.

Marjan, Nataša in Katja – trije umetniki, trije različni stili / Foto: Primož Pičulin
Marjan, v preteklosti član
likovne sekcije »Vir« Kulturno umetniškega društva
Radovljica, je o rdeči niti
razstave povedal: »Gre za
družinsko razstavo, na kateri je zares dobro razvidno,
kako se razlikujemo. To je
naša prva skupna razstava
in ponosen sem, da lahko
tudi drugi uvidijo naše
umetniške posebnosti. Prav
tako pa sem navdušen nad
svojo vnukinjo Katjo, ki
ima popolnoma drugačen
stil od naju z Natašo, vesel
sem, da lahko razstavljamo
skupaj.«

Umetniška žilica je v družini Rozman očitno zapisana
v genih, vendar je Nataša
vseeno poudarila, da ni pomemben samo talent, temveč tudi vaja. »Za umetnost
me je navdušil oče, saj sem
se že v ranih otroških dneh
srečala s stripi, ki jih je risal.
Opazovanje je nato prešlo v
prakso in tudi sama sem se
začela ukvarjati z risanjem.
Vendar kljub temu da imaš
talent, je tega vseeno treba
negovati z veliko vaje. Danes
se največ poslužujem suhih
pastelov, akrila in olja na
platnu, navdih za ustvarja-

nje pa jemljem, podobno kot
oče, predvsem iz narave,«
pove Nataša.
Razstava, ki si jo lahko ogledate vse do 21. septembra,
tako združuje različne tehnike, motive in stile. Obiskovalce bodo navdušili tako
motivi lepot narave, tihožitij,
gorenjske pokrajine kot tudi
bolj fantazijski prizori Katjinih del, ki preko živih barv
kar vabijo na ogled. Na odprtju razstave je za glasbeno
popestritev dogajanja poskrbela Taja Regeis z Jesenic, ki
je na harmoniko zaigrala nekaj pesmi.

Navdušena mlada slikarka
Urška Pirc ima šele sedemnajst let, pa se je že izkazala z neverjetnim likovnim talentom. Je dijakinja
tretjega letnika ekonomske gimnazije v Radovljici, njen poglavitni hobi je slikanje.
Ivanka Korošec
Pravzaprav to ni več hobi, je
nekaj več, je del nje same.
Kljub rosni mladosti se lahko pohvali že z nekaj razstavami.
Slika in riše že od malega,
intenzivneje pa se je začela s
tem ukvarjati v koronskem
času. Pravi, da je skoraj preveč samokritična, saj ji dostikrat slika ni všeč. »Veliko
sem jih zavrgla,« je povedala, »a mi je zdaj žal, saj bi jih
lahko popravila. Prav pred
kratkim sem dokončala eno
sliko, ki sem jo narisala pred
enim letom. Če mi je tisto,
kar nastaja, všeč, dokončam
v nekaj dneh, sicer pa jih
pustim za kasnejši čas.«
Najraje uporablja tople barve, vse pa je odvisno od njenega razpoloženja. Slika po

trenutnem navdihu; če je vesela, to izražajo tudi slike, če
pa je kdaj pod stresom, so
tudi barve temnejše. Dela
tudi po naročilu, za zdaj
samo od prijateljev in znancev. Slednji so ji odprli tudi
možnost razstavljanja. S
svojimi slikami se je tako
predstavila v hotelu Astoria
na Bledu in na Kležniku v
Lescah.
»Bila sem vesela, da so bile
moje slike ljudem všeč. Ne
samo da so to izrazili z besedami, ampak so jih bili pripravljeni tudi kupiti. S tem
sem veliko pridobila na samozavesti.«
Včasih je na tesnem s časom, saj se poleg šolskih obveznosti ukvarja še z drugimi stvarmi. Zanima jo
zgodovina, igra kitaro, trenira atletiko. Likovno se ne na-

Urška Pirc / Foto: Ivanka Korošec
merava izpopolnjevati ali se
udeleževati slikarskih šol in
tečajev. Prepustila se bo
sama sebi in svojemu talen-

tu, pravi. Vendar njen življenjski cilj ni niti slikanje
niti ekonomija, pač pa si želi
študirati arheologijo.
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Kultura

Naša mesta v Šivčevi

Večer raznovrstnih
glasbenih užitkov

Na petem Srečanju gorenjskih fotografov je v Šivčevi hiši na ogled razstava fotografij na temo Moje
mesto, na kateri se predstavlja triintrideset avtorjev iz šestih fotografskih društev in klubov.

V Glasbenem abonmaju v Kropi bo prihodnjo
nedeljo nastopila skupina Salzmusique.
Igor Kavčič
V septembru se začenja je
senski del druge sezone
Glasbenega abonmaja v Kro
pi. V nedeljo, 18. septembra,
ob 18. uri bo v Kulturnem
domu v Kropi na sporedu
koncert skupne Salzmu
sique. Skupino sestavlja se
dem mednarodno uveljavlje
nih slovenskih glasbenikov:
na violini Matej Haas, ki je
koncertni mojster orkestra
Philharmonie Salzburg, pia
nistka Maja Gombač je pro
fesorica klavirja na Univerzi
za glasbo v Gradcu, violist
Nejc Mikolič je član medna
rodnega Ensemble Minui in
docent na Akademiji za glas
bo v Ljubljani, tu pa so še vi
olinistka Neža Klinar, klari
netist Filip Brezovšek in
kontrabasist Miha Firšt, vsi
trije diplomanti slazburške
ga Mozarteuma, ter violon
čelistka Tamara Gombač,
profesorica violončela na
Konservatoriju za glasbo in
balet.
Ansambel Salzmusique so
ustanovili leta 2018, da bi v
njem združevali svojo ljube
zen do resne glasbe in željo

Igor Kavčič

po svobodnem muziciranju
ter improvizaciji. Skupni iz
raz najdejo v najrazličnejših
zvrsteh etno glasbe, svoje
lastne priredbe tradicional
nih melodij pa redno uvršča
jo na program poleg najime
nitnejših
mojstrovin
klasičnega repertoarja. Vizi
ja ansambla je premostiti
razlike med akademskim
poustvarjanjem ter prosto
improvizacijo in s tem vča
sih nedostopno umetniško
glasbo občinstvu predstaviti
na bolj komunikativen in
atraktiven način.Na progra
mu bodo priredbe najrazlič
nejših etno zvrsti, od klez
mer & gipsy glasbe pa vse do
tanga, kot tudi originalna
dela klasičnih skladateljev,
ki so svoj navdih črpali v
ljudski glasbi. Koncert, ki ne
bo pustil ravnodušnih niti
tistih poslušalcev, ki na tovr
stne prireditve ne zahajajo
prav pogosto.
Tokratni koncert je tudi del
novega glasbeno scenskega
abonmaja Abonma poveza
ni, ki je pripravljen v sodelo
vanju Linhartove dvorane,
KD Kropa in Občine Radov
ljica.

Radovljica – Galerija Šivčeva
hiša je prostorsko zelo razgi
bano razstavišče, kar pogos
to »razgiba« tudi posame
zno razstavo, še posebej ka
dar gostujoči ustvarjalec ali
ustvarjalka na ogled postavi
ta več med seboj različnih
umetniških ciklov ali pa gre
za skupinsko razstavo, na
kateri svoje precej raznolike
umetniške pristope predsta
vi več avtorjev. Tokrat smo
priča slednjim.
»Po dolgem času je v naši
galeriji spet na ogled foto
grafska razstava, kar toplo
pozdravljam,« je skupinsko
razstavo Srečanja gorenjskih
fotografov z zadovoljstvom
napovedala gostiteljica, di
rektorica Muzejev radovlji
ške občine dr. Petra Bole,
Gre za peto izvedbo omenje
nega srečanja in ob tem sku
pinske razstave, tokrat z nas
lovom Moje mesto. Na ogled
so fotografije gorenjskih

Fotografinja Vida Markovc
s slavnostno torto ob
75-letnici FD Radovljica
/ Foto: Igor Kavčič

Skupino Salzmusique sestavlja sedem odličnih slovenskih
glasbenikov. / Foto: Arhiv KD Kropa

LINHARTOV
GLEDALIŠKI
ABONMA

značilnosti, sodobne poseb
nosti – so predstavljena z za
nimivimi detajli, opaziti pa
je tudi nekaj vedut mest in
delov mest, kakršnih sicer
nismo vajeni.
Kot je povedala pripravljalka
razstave iz domačega
društva Vida Markovc, so se
lekcije fotografij pripravili že
v posameznih društvih, v ga
leriji pa so tako skupaj raz
stavili 39 fotografij. Na raz
stavi sledimo besedam, s
katerimi jo je označil pred
sednik Fotografskega
društva Radovljica Tomaž
Sedej, da vsaka fotografija
pove zgodbo in uporabi foto
grafijo, vredna je tisoč be
sed. Društvo letos praznuje
75 let delovanja in je eden od
sooblikovalcev kulturnega
življenja v Radovljici, še po
sebej z galerijo Pasaža v Ra
dovljiški graščini, v kateri že
štirideset let pripravljajo raz
stave domačih in vabljenih

fotografov. Trenutno v njej
ob svoji osemdesetletnici fo
tografske portrete razstavlja
Janez Kramar.
Druženje gorenjskih foto
grafov postaja vsakoletna
stalnica. »Med gorenjskimi
fotografi so se spletle števil
ne prijateljske vezi, naša po
vezanost pa se kaže tudi v
harmoniji med fotografija
mi na razstavi,« je k razstavi
dejal eden pobudnikov tega
srečanja, kranjski fotograf
Simon Krejan.
Razstavo je odprl župan Ciril
Globočnik z besedami, da
vse poti vodijo v Radovljico, v
Radovljiško graščino in Šiv
čevo hišo, seveda z mislijo na
nedavno končani 40. Festival
Radovljica in fotografsko
razstavo. »V prostorih Šivče
ve hiše vendarle ne more
razstavljati vsak, ampak le
najboljši.« Razstavljene foto
grafije to potrjujejo. Na ogled
bodo še ves september.

ABONMA
POVEZANI

Pet dogodkov, izvedenih
v sodelovanju Linhartove dvorane,
KD Kropa in Občine Radovljica.
TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 9, RADOVLJICA

Kropa – Na pobudo gibanja
Kultura – Natura Slovenija
so iz Münchna v Slovenijo
pripeljali klavir, ki ga je pro
jektu Mojstri pevci Kropa in
ciklusu Dermota trije tenorji
poklonila hčerka Antona
Dermote Jovita Dermota
Weber. Kot je povedal Slav
ko Mežek iz gibanja, se po
darjeni klavir ta čas še naha
ja v podjetju Benton v Men
gšu, z gospo Jovito pa okto
bra načrtujejo donatorski
koncert v cerkvi pri Kapelci
nad Kropo. Nastopala bo v
družbi s prijateljem, učen
cem Claudia Arraua. Nato
sledi prenos v Mežnarijo.

Kot še dodaja, bodo donator
ski koncert – zbiral se bo de
nar za menjavo oken v Me
žnariji, kamor naj bi v nada
ljevanju prenesli klavir –
obarvali »po dunajsko«.
V Veberičevi domačiji v Seli
ščih bodo v gibanju Kultura
– Natura Slovenija v sodelo
vanju z Glasbeno mladino
ljubljansko začeli ciklus šti
rih koncertov Jesenske sere
nade. Vokalni del bodo okto
bra ponovili v projektu
Mojstri pevci tudi v cerkvi
pri Kapelci. Konec oktobra
bo v sodelovanju z zavodom
Volosov hram izšla s Kresnícami nagrajena zbirka Sled
ognjenega svinčnika Cvetke
Bevc.

mest, iz katerih prihajajo av
torji: Radovljice, Kranja, Je
senic, Bleda, Škofje Loke in
Tržiča. Na fotografskem
druženju namreč sodeluje
33 fotografinj in fotografov
iz šestih gorenjskih društev
in klubov, domačega Foto
grafskega društva (FD) Ra
dovljica, FD Janez Puhar
Kranj, FD Jesenice ter fo
toklubov Jesenice, Tržič in
TNP Bled.
Na ogled je bogat in zelo
raznolik nabor fotografij, saj
smo priča raznovrstnim av
torskim vidikom na gorenj
ska mesta. Lahko bi rekli, da
so edina skupna točka pred
stavljenih del predvsem dru
gačni in posebni pogledi na
mesta, kakršnih povprečni
občani običajno sploh ne
opazimo, vse ostalo pa je do
mišljija, kreativnost in seve
da fotografska spretnost av
torjev. Mesta – njihova
arhitektura, zgodovinske

linhartova dvorana radovljica • sezona 2022 / 2023
vpis abonmajev v septembru

Jovita Dermota Weber
podarila klavir v Kropo
Igor Kavčič

Prvi obiskovalci ob gorenjskih fotografih, ki vas v septembru vabijo na skupinsko razstavo
v Galerijo Šivčeva hiša. / Foto: Igor Kavčič

šest predstav v uprizoritvah
vidnejših slovenskih
gledališč

ABONMA ZA NAJMLAJŠE
šest žanrsko raznolikih
predstav za otroke

www.ld-radovljica.si
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Občinske novice
Spet s kolesi v klanec

Izberi pogum in pridi na PUM

Prva prireditev, vključena v letošnji Evropski teden mobilnosti, bo 4. Radol'ški KRONOkiloMETER. Gre za kolesarsko
dirko v klanec dolžine tisoč metrov, ki se bo v soboto, 17.
septembra, začela ob 11. uri. Start bo ob vznožju Ceste svobode, cilj pa na Linhartovem trgu v Radovljici, kjer bo ob 13.
uri tudi podelitev priznanj. Koncept dirke omogoča sodelovanje širokemu krogu vseh vrst kolesarjev, ki jih na progo
spuščajo enega po enega in v mešanem vrstnem redu glede
na tip kolesa. Tekmuje se v kategorijah moški in ženske, v
petih starostnih skupinah. Obvezne so prijave z obrazcem,
objavljenim na https://timing.si/. Prijave so mogoče tudi na
dan tekmovanja, najkasneje do 10.30. Če bo deževalo, prireditve ne bo.

Če ste starejši ob 15 let in mlajši od 26 ter niste dokončali
srednje šole ozirmoa niste zaposleni, potem je vključitev v
program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) prava
izbira za vas. Pridobili boste ne le nova znanja, pač pa tudi
nove prijatelje, pomoč pri premagovanju različnih ovir, lahko boste ustvarjali in se postopoma pripravljali na ponovno
vključitev v izobraževanje ali zaposlitev, sporočajo z Ljudske
univerze v Radovljici, v okviru katere poteka program PUM-O. Brezplačni program poleg učenja vključuje še številne
interesne dejavnosti, produkcijsko delo in zanimive projekte. Prav zdaj poteka vpis v program, zainteresirani jih lahko
pokličejo na telefonsko številko 041 317 693 ali jim pišejo na
elektronski naslov pum@siol.net.

Pred nakupom nevarnih izdelkov dvakrat premislimo.

Razbremenimo okolje
strupenih snovi
V nevarnih odpadkih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da škodujejo okolju, ob nepravilni rabi pa tudi našemu
zdravju. Z nepravilnim odlaganjem v zabojnike za komunalne odpadke, zlivanjem v odtoke ali odlaganjem na neurejenih odlagališčih ogrožamo zdravje in varnost ljudi, živali ter svoj življenjski prostor.

Piloti na daljavo
Marijin praznik so v Lescah praznovali tudi v
zraku – potekal je namreč že 32. miting malega
letalstva.
Nika Toporiš
Na praznični avgustovski
ponedeljek je v Lescah modelarska sekcija Aerokluba
ALC Lesce ponovno organizirala letos že 32. Miting malega letalstva, na katerem je
več kot tisoč gledalcev lahko
občudovalo akrobacije v zraku.
Matjaž Planinšek, vodja prireditve in predsednik modelarske sekcije Aerokluba
ALC Lesce, je pojasnil, da ga
veseli, da jim je letos uspelo
izpeljati dogodek, saj je miting postal že kar tradicionalen in bi bilo škoda, da tega
ne bi ohranjali. »Večina modelarjev je iz Slovenije, vendar so z nami tudi avstrijski

stavljal veliko atrakcijo za
gledalce, saj se je navkljub
svoji mladosti lahko kosal s
številnimi izkušenejšimi in
starejšimi modelarji.
Kot je pojasnil Planinšek,
jim je vreme vsako leto naklonjeno in tudi letos so prijetni sončni žarki godili tako
modelarjem kot tudi gledalcem. Več tisoč obiskovalcev
iz celotne Gorenjske ter drugih krajev si je prišlo ogledat
vragolije in znanje pilotov
na daljavo. Matevž Oblak iz
Kranja je povedal: »Letos
sem prvič tukaj, saj me je k
prihodu sem nagovoril prijatelj, ki se s tem tudi ukvarja.
Miting me je izredno navdušil in zares sem presenečen
nad tem, kaj vse lahko ljudje

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
sobota, 17. september 2022
Kraj

Lokacija

Kdaj?

Lesce

pred TNC Mercator Lesce v Rožni dolini

8.00–8.40

Begunje

pri gasilskem domu v Begunjah

9.00–9.40

Brezje

parkirišče

10.00–10.40

Podnart

pri kulturnem domu v Podnartu

11.20–12.00

Kamna Gorica pri zbiralnici odpadkov pod Zijavko
Radovljica

12.20–13.00

parkirišče pred upravo Komunale Radovljica 13.20–14.00

POMEMBNO!
Nevarne odpadke lahko v premični zbiralnici strokovni osebi iz pooblaščenega podjetja oddate le
v navedenem času. Puščanje nevarnih odpadkov na prevzemni lokaciji brez nadzora pred ali po navedenem terminu je neodgovorno,
saj s tem ogrožate druge in okolje.

Nevarni odpadki, ki jih boste lahko oddali v soboto, 17. septembra 2022, na premični zbiralnici:
Ločeni odpadki

Simbol

Ločeni odpadki

Simbol

Ločeni odpadki

Embalaža, ki vsebuje
ostanke nevarnih
snovi ali je z njimi
onesnažena

Topila, kisline in
alkalije

Čistila, ki vsebujejo
nevarne snovi

Jedilno olje in masti

Barve, lepila in
smole,
ki vsebujejo nevarne
snovi

Oljni filtri

Motorno olje

Razpršila
(izpraznjena)

Zračni filtri

Simbol

Številni obiskovalci so na praznični ponedeljek občudovali
vragolije v zraku. / Foto: Tina Dokl
in hrvaški prijatelji. Gre za
izkušene modelarje, saj zaradi pravilnika o letalskih
prireditvah in tekmovanjih
začetnikov ne sprejemajo.
Čeprav bi mnogi rekli, da je
mladi Tilen Pustovrh iz Kranja zaradi svoje mladosti začetnik, temu še zdaleč ni
tako. Desetletni fant je pred-

Starodobniki v Lescah
Nika Toporiš

Mobilno zbiranje še delujočih in
nedelujočih aparatov
sobota, 17. september 2022 (skupaj z zbiranjem nevarnih odpadkov)
Kaj lahko brezplačno oddate v premično zbiralnico družbe ZEOS:
Ločeni odpadki

Simbol

Še delujoči aparati ter odpadna električna in elektronska oprema:
štedilniki, pralni stroji, hladilniki, računalniki, pečice, mikrovalovne
pečice, el. igrače in orodje, televizorji, radii, monitorji, mali aparati

Ločeni odpadki

Simbol

Odpadne
sijalke

Ločeni odpadki

ustvarijo in s čim vse se
ukvarjajo.«
Letos prvič pa je bila na leščanskem letališču organizirana tudi maketarska delavnica za otroke, kjer je Bine
Logar predstavljal metodo
poučevanja Back to Basics in
otroke spodbujal, da posežejo po tehničnih hobijih.

Leško letališče so med 11. in
14. avgustom zasedli tako
imenovani hrošči. Tokrat je
bilo na srečanje prijavljenih
170 vozil večinoma slovenskih lastnikov, prišli pa so
tudi iz Makedonije, Srbije,
Češke, Italije …
Štiridnevno srečanje je privabilo mnoge radovedneže
in nostalgične nadobudne-

že, ki so z zanimanjem občudovali vozila iz preteklega
stoletja. Najstarejše vozilo je
izviralo iz leta 1955, ponosni
lastnik Klemen Kovič pa je o
svojem jeklenem konjičku
povedal: »Avto je neobnovljen, še vedno v prvotni barvi
in tehnično brezhiben.« Organizatorji so pripravili tudi
manjšo slovesnost ob 30-letnici delovanja Volkswagen
hrošč kluba Slovenija.

Simbol

Odpadne
baterije

Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
T: 04 537 01 11, E: info@komunala-radovljica.si

www.komunala-radovljica.si

Leško letališče so sredi avgusta spet zasedla zračno
hlajena Volkswagnova vozila. / Foto: Tina Dokl
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Prireditve
Petek, 9. september
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19:00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*
Božena Kolman Finžgar – prireditev ob odhodu v pokoj, ob 19:30,
slovesnost ob zaključku dolgoletne kariere direktorice radovljiške knjižnice; bogat kulturni program s pozdravi in govori županov občin
Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje, Knjižnica ATL
Posrednik, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

sobota, 10. september
Pohodniški dan z veselimi Begunjčani, 9:00-16:00, 9:00 vodeni pohodi, 12:00 veselica z ans. Veseli Begunjčani, Poljška planina
Gajin svet 2, ob 16.00, mladinska rom. komedija, Linhartova dvorana*
Langusovi dnevi, ob 17:00, Kamna Gorica praznuje z MePZ Lipnica in
prijatelji, Pod lipo, Kamna Gorica
Za vedno skupaj, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana*
Hiter kot strel, ob 20.00, akcijski triler, Linhartova dvorana*

nedelja, 11. september
DC liga super ljubljenčkov, ob 16.00, anim. film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*
Gajin svet 2, ob 18.00, mladinska rom. komedija, Linhartova dvorana*
Za vedno skupaj, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana*

petek, 16. september
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19:00, Gostilna Avsenik, Begunje*
Julian Alps Trail Run, ob 19:30 program, ob 21:00 start teka, Linhartov
trg, Radovljica
Padec, ob 20.00, srhljivka, Linhartova dvorana *

sobota, 17. september
Vurnikova pot 2022 – Prekmurje, ob 7:00, po sledeh dediščine zakoncev
Vurnik, obvezne prijave na: info@centerarhitekture.org, AP Radovljica*
Festival medu in Dan medu v kulinariki, 10:00–16:00, Čebelarski center Gorenjske, Lesce
4. Radol'ški KRONOkiloMETER, ob 11:00, kolesarska dirka v klanec,
več na @kronokilometer, start: Cesta svobode, cilj: Linhartov trg
Barabe, ob 16.00, anim. film, sinhronizirano, Linhartova dvorana *
Padec, ob 18.00, srhljivka, Linhartova dvorana *
Divjaki, ob 20.00, akcijska komedija, Linhartova dvorana *
Tamara Obrovac, ob 20:00, koncert, Magušarjeva hiša, Linhartov trg
v Radovljici*

V soboto Dan medu
Marjana Ahačič
Čebelarska zveza Slovenije,
Javna svetovalna služba v čebelarstvu, pripravlja v sodelovanju z Ljudsko univerzo
Radovljica – Čebelarskim razvojno-izobraževalnim centrom Gorenjske, Razvojno
agencijo Sora, Čebelarsko
zvezo Gorenjske, Čebe-

larskim društvom Radovljica
in Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Sava Dan medu v kulinariki. Dogodek bo potekal
v soboto, 17. septembra, od
10. ure naprej v Čebelarskem razvojno-izobraževalnem centru Gorenjske v
Lescah.
Kot je povedala vodja centra
Špela Kalan Razinger, bodo
osrednja tema letošnjega
Dneva medu v kulinariki čebelji pridelki in lokalno pridelana hrana. »V okviru
strokovnega programa bo
potekalo predavanje o uporabi čebeljih pridelkov v

vsakdanjem življenju, udeleženci se bodo lahko seznanili s pomenom lokalno pridelane hrane ter preizkusili
nabor jedi, ki so preplet
medu in živil lokalne pridelave. V okviru predstavitve
menija bodo lahko preizkusili mlad domači sir z medom in jesenskimi zelišči,
bučno juho z medom, krom-

pirjeve njoke s sadnim prelivom in medom ter številne
druge jedi,« je povedala.
Organizatorji bodo razglasili
tudi rezultate Slovenskega
ocenjevanja medu na Gorenjskem, na katerem je bilo
letos ocenjenih kar petdeset
vzorcev.
Dogodek bo spremljalo bogato dogajanje z delavnicami za
otroke, s tržnico čebeljih pridelkov, izdelkov iz čebeljih
pridelkov in lokalno pridelane hrane ter z degustacijo
medenih napitkov in drugih
jedi v kombinaciji z medom
in čebeljimi pridelki.

Gajin svet 2, ob 16.00, mladinska rom. komedija, Linhartova dvorana *
Preoblečena klasika, ob 18.00, koncert, Abonma Povezani, za abonma
in izven, Kulturni dom Kropa *
Divjaki, ob 18.00, akcijska komedija, Linhartova dvorana *
Opifex, ob 19:00, koncert, Baročna dvorana Radovljiške graščine
Luknja, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana *

ponedeljek, 19. september 2022

sreda, 21. september
Odprtje nove kolesarske povezave in 19. kolesarski izlet ob dnevu brez
avtomobila, ob 15.30, več na www.radovljica.si, pred Čebelarskim centrom Gorenjske, Lesce

četrtek, 22. september
Čevnice, ob 18:00, muzejski večer, predstavitev knjige Aleksandre Zrelec o motiviki na panjskih končnicah iz zbirke Rudolfa Galoba, Čebelarski muzej
Luknja, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana*
Dan slovenskega športa v občini Radovljica, 16:00–19:00, predstavitev športnih klubov in društev, igre, zabava, Športni park Radovljica
Buci-štruci jogica, ob 15:30, brezplačna vadba za dojenčke, ki jih mamice masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč ter občutke zaznavanja telesa v prostoru, vodi Petra Arula, Knjižnica ATL
Pravljično-domišljijska jogica, ob 16:30, za otroke od 3 do 8 let,
brezplačne jogijske vaje, ki jih otroci skozi pravljice izvajajo s Petro
Arula, Knjižnica ATL
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19:00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*
Bojevnik, ob 19.00, zgodovinska akcijska drama, Linhartova dvorana *

sobota, 24. september
Zgodbice z gore, ob 10:00, pripovedovanje za otroke, prijave na muzej@elan.si, Alpski smučarski muzej Elan, Begunje
Zmajev jezdec, ob 16.00, animirana pustolovščina, sinhronizirano,
Linhartova dvorana*
Mala mama, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana *
Bojevnik, ob 20.00, zgodovinska akcijska drama, Linhartova dvorana *

nedelja, 25. september
Camerata Laibach, ob 19:00, koncert, Baročna dvorana Radovljiške
graščine

Joga od jeseni na novi
lokaciji

Angleške pravljice, ob 17:00, pravljična urica v angleškem jeziku z
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL
José Luís Peixoto na prvem obisku v Sloveniji, ob 18:00, literarni večer
z večkrat nagrajenim portugalskim pisateljem, Knjižnica ATL
Prelepi gorenjski svet, ob 19:30, knjigo starih razglednic in nekatere
dragocene razglednice iz prelomnega obdobja slovenske zgodovine
bodo predstavili Miran Dolar, Leopold Kolman in Jure Sinobad, Knjižnica ATL

sreda, 28. september
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19:00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*

četrtek, 29. september
Zaključna prireditev bralne akcije Poletavci, ob 17:00, sodelujoči v
bralni akciji si bodo ogledali klasično slovensko humoresko Kozlovska
sodba v Višnji Gori v izvedbi Teatra Cizamo, Knjižnica ATL

petek, 30. september
Buci-štruci jogica, ob 15:30, brezplačna vadba za dojenčke, ki jih mamice masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč ter občutke zaznavanja telesa v prostoru, vodi Petra Arula, Knjižnica ATL
Pravljično-domišljijska jogica, ob 16:30, za otroke od 3 do 8 let,
brezplačne jogijske vaje, ki jih otroci skozi pravljice izvajajo s Petro
Arula, Knjižnica ATL
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19:00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*
Moonage Daydream, ob 19.00, glasbeno-biografski dokumentarni
film, Linhartova dvorana *

sobota, 1. oktober
Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev,
rokodelskih izdelkov in starin, Eko kotiček, Linhartov trg, trg pred
cerkvijo
Najboljši rojstni dan, ob 16.00, družinski animirani film, sinhronizirano, delavnica izdelovanja rojstnodnevnih čestitk, Linhartova dvorana
Radovljica *
Zmajev jezdec, ob 18.00, animirana pustolovščina, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica *
Tam, kjer pojejo raki, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, pripravlja v sodelovanju
z LUR – Čebelarskim razvojno izobraževalnim centrom Gorenjske, Razvojno agencijo Sora,
Čebelarsko zvezo Gorenjske, Čebelarskim društvom Radovljica in Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sava

Kot že vrsto let se tudi to
jesen v Radovljici začenja
vadba joge po sistemu Joga
v vsakdanjem življenju.
Tokrat bo potekala na novi
lokaciji, v Mali telovadnici
športnega parka Radovljica. Vadba joge poteka eno
uro in pol, kar vsem vadečim omogoča, da se sprostijo in okrepijo svoje telo z
asanami. Pred, med in po
izvajanju vaj se izvajajo
tehnike sproščanja, za zaključek pa tehnika dihanja
pranajama. Vadba je primerna za vse, tako za mlajše kot starejše, vodena je s
strani izkušenega inštruktorja joge z mednarodno
licenco iz društva Joga v
vsakdanjem življenju Kranj.
Predhodnega znanja ne
potrebujete, saj je namen
vadbe joge, da si z njo lahko pomagamo, in to pomeni, da jo vsak izvaja v skladu z zmožnostmi svojega
telesa. Vabljeni v začetno
in nadaljevalno skupino –
vsako sredo ob 19. uri z začetkom 14. septembra.

V Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici bo tudi v tem
šolskem letu ob sredah od
18. do 19. ure potekala fizioterapevtska telovadba
žensk. Prva vadba bo že prihodnjo sredo, 14. septembra. Število udeleženk je
omejeno. Informacije in prijave na telefon 041 636 044.

ponedeljek, 26. september

Tam, kjer pojejo raki, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana *

petek, 23. september

Začenja se
fizioterapevtska vadba

Čudovita, ob 19.30, glasbena komedija, Linhartov gledališki abonma,
za abonma in izven, Linhartova dvorana *

torek, 27. september

Angleške pravljice, ob 17:00, pravljična urica v angleškem jeziku z
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL
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Čebelji pridelki in lokalno pridelana hrana
Sobota, 17. 9. 2022, ob 10. uri v Lescah
Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske

10.00 Apiterapija – uporaba čebeljih pridelkov v vsakdanjem življenju
in predstavitev knjige Skrivnosti Gospodične Medične g Nika Pengal
11.30 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za Slovensko
ocenjevanje medu na Gorenjskem
13.00 Seme preteklosti je seme prihodnosti (CLLD) g Nina Kobal,
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Pomen lokalno pridelane hrane g Tilen Praprotnik, Kmetija Vegerila
14.30 Med v lokalni kulinariki, delavnice z degustacijskim menijem
g Rihard Baša

DRUGO DOGAJANJE
g Tržnica čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov
g Degustacije jedi v kombinaciji z medom in čebeljimi pridelki
g Medeni napitki iz lokalno pridelanih sestavin
g Delavnice za otroke

SPREMLJEVALNI PROGRAM
Četrtek, 15. 9. 2022, ob 15. uri,

Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske
Rožna dolina 50a, 4248 Lesce

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, BRDO PRI LUKOVICI 8, LUKOVICA

Od 9. do 30. septembra

nedelja, 18. september

Med v kulinariki, delavnica*
Izvajalka: Mateja Reš, Vrt okusov

*Število mest je omejeno. Dogodek je namenjen predstavnikom javnih ustanov
(vodje prehrane, kuhinj in kuharsko osebje) ter ostalim zainteresiranim.
Obvezne prijave: jerneja.lotric@ra-sora.si, 040 769 524, do 9. septembra.

Sladko vabljeni!
Več podrobnosti na:

www.czs.si g www.cricg.si
www.ra-sora.si
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deželne novice
Letovišče Begunje
pri Bledu
Alenka Brun
Med obiskom Avsenikovega
festivala smo v bližini prireditvenega šotora opazili tudi
deset panojev, razstavljenih
povečanih reprodukcij črno-belega prospekta, ki prikazuje turizem v Begunjah v
preteklosti oziroma opisuje
alpinsko klimatsko letovišče
v Begunjah. Prospekt je iz
leta 1934. Za razstavo sta
poskrbela Jani Kolman in pa

Sašo Gašperin, sta pa povedala, da vsako leto za Urhov
semenj v Begunjah pripravita razstavo na drugo tematiko, potem pa sta opazila, da
ljudi razstavljeno zanima, in
sta se odločila, da jo še nekaj
časa pustita. Sta pa v času
Avsenikovega festivala ugotovila, da bi morala poskrbeti še za nemške podnapise,
saj Avsenikov festival že tradicionalno med tujci privablja največ nemškogovorečih.

Jani Kolman in Sašo Gašperin / Foto: Alenka Brun

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

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

Begunje so spet
dihale z Avseniki
Festival Avsenik 2022 so Begunje letos gostile že šestič. Organizirajo ga na dve leti. V treh glasbenih
večerih se je zadnji konec tedna v avgustu v prireditvenem šotoru v centru kraja zvrstilo več kot
dvajset domačih in tujih narodno-zabavnih zasedb.
Alenka Brun
Prvi večer festivala, na katerem so nastopile tudi tuje
zasedbe, so poimenovali
Mednarodni dan – Na avtocesti, vodila pa sta ga Nuša
Derenda in Bernd Pratter,
radijec z avstrijske ORF.
Naslednji dan je bila na voditeljskem odru domačinka,
radijka Urša Mlakar; večer je
nosil naslov Avsenikov dan
– Lepo je biti muzikant. Med
drugimi smo na odru festivala prisluhnili Hišnemu
ansamblu Avsenik, Danaji
Grebenc s harmoniko, Ansamblu Saša Avsenika, skupaj sta nastopila oče in hči,
Gregor in Monika Avsenik.
Na zadnji dan festivala, poimenovan Slovenski dan –
Slovenija, od kod lepote tvoje, je na odru Mlakarjevo
zamenjal znan voditeljski
obraz, Darja Gajšek. Vse tri
dni je na odru stal Ansambel
Saša Avsenika, pa tudi Gregor Avsenik je ves čas festivalskih večerov iz kitare izvabljal zvok.
Bogat je bil tudi spremljevalni glasbeni program Pod Avsenikovo marelo v Gostilni
Avsenik, Zavod za turizem
in kulturo Radovljica pa je

Drugi od treh večerov je nosil naslov Avsenikov dan – Lepo je biti muzikant. Na njem je
med drugimi nastopil tudi Hišni ansambel Avsenik. / Foto: Alenka Brun
poskrbel za sejem domače
obrti, vodene pohode in
sprehode ter oglede obiskovalcev festivala, pa tudi vseh
ostalih, ki so se jim želeli
pridružiti. Sašo Gašperin iz
Zavoda je tisti, ki jih je pripravil, odvodil, pomagala pa
mu je še Sabine Frank, nemškogovoreča vodnica, ki živi
pri nas in pozna našo kulturo in fenomen Ansambla
bratov Avsenik.

Gašperin opaža, da Slovenci
poznajo osnovno zgodbo in
potem iščejo v njej detajle in
mogoče celo kakšne opravljive podzgodbe, se mu pa izjemno zanimivo zdi, kako tuji
oboževalci, predvsem Nemci,
gledajo na Avsenikovo glasbo. Najbolj jih zanima izvor,
od kod prihaja navdih zanjo,
za melodijo; od kod energija,
ki jo glasba nosi s seboj. In
ko vidijo, kako je odraščal

Slavko Avsenik, spoznajo
vse, od njegovega domačega
kraja do gorskega zaledja, s
poudarkom na Begunjščici
in Robleku, ko dobijo vizualno podobo, ki jo lahko povežejo z melodijami, pravi
Gašperin, nekateri postanejo
prav ganjeni. Na Avsenikovo
glasbo dobijo drugačen pogled, mu povedo, in tudi, da jo
potem razumejo na drug način, še izvemo.

Kozmetične storitve
Špela MEZE s.p.,
Kranjsk a cesta 2,
4240 Radovljica

Delovni čas:

Voditeljica Urša Mlakar, domačinka, v družbi sovoditelja
Bernda Pratterja in Saša Avsenika / Foto: Alenka Brun

ponedeljek,
sreda, petek:
9 –15
torek, četrtek:
12–19
sobota:
po dogovoru

Kozmetične storitve Špela MEZE s.p.

070 449 762

Marjan Legat, ustanovni član Hišnega ansambla Avsenik
/ Foto: Alenka Brun

