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Občinski
praznik

Na Brezjah
o upanju

Na slovesnosti ob
občinskem prazniku je
župan Ciril Globočnik
letošnjim nagrajencem
podelil občinska
priznanja.

Ob prazniku
Marijinega vnebovzetja
so se tudi letos na
Brezjah zbrali romarji
iz vse Slovenije.
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Slovesno ob
občinskem prazniku
Župan Ciril Globočnik je na slovesnosti ob občinskem prazniku nagrajencem podelil priznanja. Prejeli
so jih posamezniki in organizacije za izjemno delovanje na področju prostovoljstva, športa, kulture in
gospodarstva. Najvišje priznanje, veliko plaketo Občine Radovljica, je prejel Avguštin Mencinger.
Marjana Ahačič
V petek, 2. avgusta, je bila v
Radovljici – zaradi slabega
vremena ne na trgu pred
cerkvijo, kot je bilo načrtovano, ampak v Linhartovi dvorani – slovesnost ob občinskem prazniku, 5. avgustu, s
katerim Radovljica obeležuje dan, ko so pred 78 leti na
Vodiški planini ustanovili

Cankarjev bataljon. Osrednja pozornost je bila namenjena nagrajencem, ki jim
je župan Ciril Globočnik
čestital in izročil občinska
priznanja: plakete, pečate in
medaljo Občine Radovljica.
Prejeli so jih Sabina Šegula
za širjenje znanja in razvoj
floristike v lokalni skupnosti
in mednarodnem prostoru,
Krajevna organizacija Rde-

čega križa Radovljica ob
osemdesetletnici delovanja
in Prostovoljno gasilsko
društvo Brezje ob sedemdesetletnici delovanja, Marija
Hudovernik za prispevek na
področju podjetništva ter
uspešno vodenje Območne
obrtno-podjetniške zbornice
Radovljica, Atletski klub
Radovljica za desetletno
delovanje na športnem po

dročju ter Vladimir Oblak za
vzorno skrb za stavbo
Radovljiške graščine in njene dediščine. Najvišjega, to
je veliko plaketo Občine
Radovljica, je letos prejel
Avguštin Mencinger za
delovanje na področju kulture in turizma, ohranjanja
sakralne dediščine in pri
spevek k prepoznavnosti
Radovljice. 2. in 3. stran

Obnova osnovne
šole v Lipnici
Župan Ciril Globočnik in direktor podjetja
Adaptacije-vzdrževanje Miran Mihalič sta sredi
avgusta podpisala pogodbo za energetsko
sanacijo Osnovne šole Staneta Žagarja v Lipnici.
Vrednost pogodbenih del, ki jih bo izvajalec začel
takoj po podpisu pogodbe, je 1,9 milijona evrov.
Marjana Ahačič
V obdobju enega leta bodo
stavbo – šola je lani obeležila šestdesetletnico delovanja
– popolnoma prenovili:
zamenjali bodo azbestno
strešno kritino, objekt izolirali in obnovili fasado,
zamenjali stavbno pohištvo,
v delu, kjer je telovadnica,
pa je predvidena tudi vgradnja mehanskega prezračevanja z rekuperacijo. Svetila
bodo zamenjali z energetsko varčnejšimi in vgradili
termostatske ventile, dograjena bo tudi kotlovnica na
lesno biomaso. Veliko telovadnico bodo prenovili, uredili bodo tudi okolico šolske
stavbe in parkirišča.
Kot je pojasnil župan Globočnik, je projekt sofinanciran z nepovratnimi sredstvi
Kohezijskega sklada v višini
405 tisoč evrov, država pa bo
še letos zagotovila 172 tisoč
evrov nepovratnih in 169
tisoč brezobrestnih povratnih sredstev.

»Zadovoljen sem, da bomo
s projektom obnove lipniške
osnovne šole, ki je zares
velik zalogaj, zaključili sklop
obnov javnih stavb v občini,
ki smo ga začeli pred desetimi leti. Ponosni smo, da
smo v tem obdobju obnovili
in energetsko sanirali tako
radovljiško kot leško osnovno šolo, prav tako vrtce v
Radovljici, Kropi in Lescah,
ki smo ga tudi dogradili. V
teh dneh zaključujemo urejanje še ene igralnice za
otroke iz najnižjega starostnega obdobja v stavbi v središču Radovljice; igralnici,
ki sta med starši in otroki
posebej naklonjeno sprejeti,
delujeta v sklopu radovljiške
enote vrtca. V Begunjah pa
bomo do konca meseca uredili še eno učilnico v tamkajšnji podružnični šoli. Zaradi
močne generacije je bilo treba v šoli zagotoviti dodatni
prostor za opravljanje pouka,« je pojasnil župan Globočnik.
2. stran

Občinski nagrajenci z županom Cirilom Globočnikom: Pavel Razboršek, PGD Brezje, Avguštin Mencinger, Sonja Smolej, RK
Radovljica, Marija Hudovernik, Sabina Šegula, Zvonko Prezelj, Atletski klub Radovljica, in Vladimir Oblak / Foto: Gorazd Kavčič
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Spominska slovesnost

Odlična sezona,
novi izzivi

Festival Radovljica
navdušuje

Drevesno plezanje

Turistični delavci so pričako
vano zelo zadovoljni z letoš
njo turistično sezono. Go
stov je veliko, iz Radovljice
odhajajo zadovoljni.

Sedemintrideseti Festival
Radovljica se v teh dneh pri
bližuje zaključnemu delu.
Na sporedu sta še dva kon
certa.
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Tudi letos je Združenje borcev
za vrednote NOB ob obletnici
ustanovitve Cankarjevega
bataljona pri Partizanskem
domu na Jelovici pri
pravilo
spominsko slovesnost.
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Borut Škarja z Zgornje Do
brave je v začetku poletja že
drugič postal najboljši arbo
rist plezalec v državi.
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Skoraj dvamilijonsko pogodbo za izvedbo sanacije lipniške
osnovne šole sta podpisala župan Občine Radovljica Ciril
Globočnik in direktor podjetja Adaptacije-vzdrževanje
Milan Mihalič. / Foto: Gorazd Kavčič
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Obnova osnovne
šole v Lipnici

Slovesno ob
občinskem prazniku
1. stran
Slikovita narava in bogata
kultura

Leta 1958 je bil zgrajen (manjši) del šole v Lipnici, kasneje
je bila najprej v začetku sedemdesetih in nato osemdesetih
let še dozidana. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran
V prihodnje se bo sicer
Občina Radovljica morala
lotiti še obnove podružnične
šole v Mošnjah. »Smo v fazi
idejnega projektiranja; gre
za vaško šolo, ki je zelo
pomembna za Mošnje, Brezje in okoliške zaselke. A pri

načrtovanju smo previdni,
saj so nihanja v številu otrok
po generacijah zelo velika.
Stavbo bomo seveda obnovili, v kakšni meri in na kakšen način, se pa še pogovarjamo. Vsekakor se obnova
ne bo začela pred letom
2021,« je pojasnil župan
Globočnik.

Posebno priznanje in denarno nagrado za nadaljnje izobraževanje so prejeli letošnji
zlati maturanti in dijaki, ki
so bili odlični v vseh štirih
letnikih srednje šole: Katarina Erman, Rok Filipovič,
Klara Gačnik, Katja Kranjec,
Ana Mestinšek Mubi, Katja
Peternelj, Blaž Primšar, Ana
Rejc, Aleš Šlibar, Tin Šter in
Matic Vrečko.
V imenu nagrajencev se je
za prejeta priznanja zahvalil
Avguštin Mencinger, ki je v
svojem nagovoru predvsem
opozoril na dejstvo, da
Radovljičani živijo v zelo
lepem okolju, ki ga bogatita
slikovita narava in bogata
kulturna dediščina. Posebej
je poudaril staro mestno
jedro Radovljice z bogatim
kulturnim dogajanjem, ki
privablja tako številne obiskovalce vseh koncev sveta
kot tudi domačine.

Lepo in prijazno življenje

V teh dneh zaključujejo urejanje še ene igralnice za otroke
iz najnižjega starostnega obdobja v stavbi v središču
Radovljice; igralnici, ki sta med starši in otroki posebej
naklonjeno sprejeti, delujeta v sklopu radovljiške enote
vrtca. / Foto: Gorazd Kavčič

Gradbena dela končana, odprtje septembra

Zbrane je nagovoril tudi
župan Ciril Globočnik.
Zahvalil se je nagrajencem,
ki s svojimi dosežki v kulturi
in umetnosti, znanosti, gospodarstvu, športu in na drugih področjih ter z nesebičnostjo in predanostjo prostovoljstvu ustvarjajo, kot je
dejal, eno najlepših slovenskih občin. »Ta s svojim
naravnim bogastvom, kulturno dediščino, tradicijo in
kakovostjo bivanja privablja
ne le vse več obiskovalcev s
širnega sveta, pač pa tudi
mlade, družine, tujce, ki so
v občini Radovljica našli svoj
novi dom. Seveda smo
ponosni na številne certifi-

kate in priznanja, tudi mednarodna, za kakovostne javne programe, trajnostne in
energetsko učinkovite rešitve, varstvo in urejenost okolja, turistični razvoj. Toda
kar šteje največ, je to, da je v
naši občini enostavno lepo
in prijazno živeti.«

Župan je predstavil
projekte in naložbe
Župan je poudaril največje
občinske projekte in naložbe, med katerimi so dokončanje prizidka Zdravstvenega doma Radovljica, energetska sanacija Osnovne
šole Staneta Žagarja Lipnica, začetek rekonstrukcije
kompleksa Kopališča Radovljica, izgradnja kanalizacije
na Spodnjem Lancovem,
gradnja kolesarskih povezav
v občini. »Velik zalogaj za
občino predstavljajo izgradnja cestne in komunalne
infrastrukture, ki se navezuje na nadgradnjo železniške
proge Kranj–Jesenice, in
sanacija cest po izgradnji
vodovodov in kanalizacijskega omrežja.«

Zbrane je nagovoril župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Velika plaketa Avguštinu
Mencingerju
Župan Ciril Globočnik je
veliko plaketo Občine Radovljica izročil Avguštinu
Mencingerju, upokojenemu
zdravniku, ki je za delovanje
na področju kulture in turizma, ohranjanja sakralne
dediščine in prispevek k
prepoznavnosti Radovljice.
Avguštin Mencinger je bil
več kot trideset let zdravnik
blejskih veslačev in nordijskih tekmovalcev, na treh
olimpijskih igrah je bil zdravnik olimpijske reprezentance. Že 27 let je predsednik organizacijskega odbora
za smučarske teke diploma-

Avguštin Mencinger / Foto: Gorazd Kavčič
tov, politikov in gospodarstvenikov na Pokljuki. Bil je
poslanec prvih demokratičnih volitev v Sloveniji. Od
osamosvojitve do leta 2018
je bil član Občinskega sveta
Občine Radovljica. Kot je
zapisano v obrazložitvi, njegovo prostovoljno delo zajema aktivno delovanje na
področju kulture in turizma.
»Pri tem skrbi za oživljanje
starega mestnega jedra in
obnovo sakralne kulturne
dediščine v Radovljici. Sodeloval je pri obnovi cerkve

svetega Petra, na njegovo
pobudo je bila leta 2007
urejena kapela, posvečena
Edith Stein. Sodeloval je pri
organizaciji tekmovanja za
Chopinov zlati prstan, je
velik podpornik Festivala
Radovljica, preko Kulturnega društva Sotočje organizira koncerte, razstave, predavanja, izlete. Je tudi urednik
občasnika Skrinja.«
Že več let je prostovoljec pri
vodenju turistov po Radovljici, nad katero mu uspe
navdušiti tako domače kot

Od začetka poletja je v Radovljici spet odprto parkirišče
med zdravstvenim domom in kopališčem, ki je bilo zaradi
gradnje prizidka k zdravstvenemu domu vse od jeseni zaprto. Kot je povedal radovljiški župan Ciril Globočnik, so gradbena dela na objektu zaključena, a projekt še ni končan, saj
je treba zagotoviti še nekaj opreme. Prizidek ima tri etaže, v
njem pa je nekaj manj kot tisoč kvadratnih metrov prostora
za ambulante.
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Dr. Sabina Šegula / Foto: Gorazd Kavčič

Pavel Razboršek, PGD Brezje / Foto: Gorazd Kavčič

Sonja Smolej, RK Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

tuje obiskovalce, so še zapisali v obrazložitev. S svojim
odnosom in ljubeznijo do
kulturno-zgodovinskih biserov v našem okolju ter z
lastnim prispevkom za njihovo ohranitev in promocijo
je pravi ambasador občine
Radovljica.

čega križa Radovljica, ki
letos prav tako praznuje
osemdesetletnico delovanja,
je bila ustanovljena med
prvimi. Do danes se njeno
terensko humanitarno delo
in pomoč posameznikom
ter družinam nista spreminjala; spreminjali so se le
obseg, vsebina in način dela.
Prostovoljke in prostovoljci
Krajevne organizacije Rdečega križa Radovljica razdeljujejo življenjske potrebščine pomoči potrebnim. Obiskujejo starejše občanke in
občane in varovance v
domovih za starejše. »V centralnem skladišču Rdečega
križa v Radovljici, ki je odprto trikrat na teden, skrbijo
za oddajo oblačil in hrane;
letno gre skozi njihove roke
približno 32 ton hrane in 12
ton oblačil. Poleg tega redno
skrbijo za obnavljanje stalnih minimalnih zalog hrane
in oblačil za primer večje
naravne ali druge nesreče.
Prostovoljke in prostovoljci
si zaradi predanega dela in
posluha za sočloveka zaslužijo vse spoštovanje.«

Zvonko Prezelj, Atletski klub Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

Plakete občine za Sabino
Šegula, PGD Brezje in
RK Radovljica
Dr. Sabina Šegula je priznana strokovnjakinja in mojstrica na področju floristike
in hortikulture, ki ju poučuje že dvajset let. Poleg poučevanja na Biotehničnem
centru Naklo sodeluje v
mnogih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih. Je avtorica številnih strokovnih člankov, več učbenikov in knjig, odgovorna urednica slovenske strokovne
floristične revije Akademija
cvetja, svoje znanje pa širi
tudi preko drugih medijev.
Od leta 2011 sodeluje pri
velikonočnih in božičnih
krasitvah bazilike sv. Petra v
Vatikanu.
»Kot mentorica se z dijaki in
študenti udeležuje tekmovanj, razstav in aktivno
sodeluje z gospodarstvom.
Sodeluje tudi z Občino
Radovljica, javnimi zavodi
in društvi. V zadnjih letih
skupaj s prostovoljci skrbi
za izvirno celostno praznično božično-novoletno podobo starega mestnega jedra
Radovljice. Redna gostja je
tudi v Čebelarskem razvojno izobraževalnem centru

Gorenjske, kjer vodi predavanja in različne delavnice,«
je zapisano v obrazložitvi
priznanja.
Prostovoljno gasilsko društvo Brezje je bilo ustanovljeno leta 1949. Še istega leta
so začeli graditi prvi gasilski
bazen, leta 1952 pa so dobili
tudi prvo motorno brizgalno. Do praznovanja dvajsetletnice društva so zgradili
lasten gasilski dom in prejeli v uporabo novo motorno
brizgalno. Kmalu za tem
jim je uspelo zbrati sredstva
tudi za nakup prvega orodnega vozila. Prizidek gasilskega doma so dokončali v
letu 2003. Dve leti pred tem
so brezjanski gasilci organizirali prvo vseslovensko
gasilsko romanje za svetega
Florjana, zavetnika gasilcev.
V obdobju med letoma 2010
in 2019 so svoje moči usmerili v pridobivanje novih članov in izobraževanje ter
dosegli velike uspehe na
gasilskih tekmovanjih. Ustanovili so pionirsko ekipo,
leta 2016 pa tudi žensko tekmovalno ekipo. Danes v
društvu deluje 27 operativnih gasilcev, 19 gasilskih
pripravnikov, 23 mladincev,
13 pionirjev, 17 veteranov in
73 podpornih članov. Delovanje društva skozi njegovo
celotno zgodovino zaznamuje veliko truda in prostovoljnega dela.
Krajevna organizacija Rdečega križa Radovljica obeležuje osemdeset let neprekinjenega delovanja. V okviru
Območnega združenja Rde-

Pečat občine za Atletski
klub in Marijo
Hudovernik
Atletski klub Radovljica je
svojo zgodovino začel pisati
v začetku leta 2009. Deset
let kasneje je iz prizadevanj
skupine nekdanjih atletinj
in atletov ter atletskih strokovnjakov in somišljenikov
ter vztrajnosti in trdega dela
otrok in mladih nastal velik,
prepoznaven atletski klub.

»Danes klub šteje že preko
dvesto članov, ima svoj sodniški zbor, njegovi tekmovalci pa se ponašajo z odmevnimi tekmovalnimi uspehi
v državnem in mednarodnem merilu. Na sodobnem
stadionu, ki ga je Občina
Radovljica uredila v letih
2009 in 2010, je klub izvedel vrsto uspešnih mednarodnih mitingov in državnih
prvenstev za mlajše kategorije. V klubu, ki je atletiko
predstavil tudi otrokom in
mladim v drugih krajih
občine, pa so vrata enakovredno odprta tudi tistim, ki
jim zadostujeta druženje in
rekreacija, zato njegova pot
in rast ne presenečata,« je
utemeljeno v obrazložitvi.
Marija Hudovernik je postala samostojna podjetnica
leta 1988. Izdeluje oblačila
po meri za šport in prosti
čas. Lani je praznovala trideset let samostojnega
delovanja. »Krojaštvo, šiviljstvo in delo s strankami jo
še dandanes veseli in ji
predstavlja izziv. Svoje znanje prenaša tudi na mlajšo
generacijo z omogočanjem
delovne prakse dijakom
Srednje tekstilne šole za
oblikovanje Ljubljana,« je
zapisano v obrazložitvi.
»V Območni obrtno-podjetniški zbornici Radovljica je
aktivna od leta 2000, tako v
skupščini kot v upravnem
odboru. V letu 2014 je bila
prvič izvoljena za predsednico upravnega odbora, v letu
2018 pa ji je bil zaupan drugi štiriletni mandat. V tem
mandatu je tudi članica
Upravnega odbora Obrtne
zbornice Slovenije. Svoje
delo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Radovljica
opravlja odgovorno, predano ter s posluhom za člane
zbornice.«

Medalja občine za
Vladimirja Oblaka

Pevci Domingo Stasi, Mojca Bedenik, Antonella Degasperi in Fabrizio Macciantelli ter
skrajno desno Eva Hribernik, ki je vodila in skupaj z Jarom Ješetom pripravila koncert z
naslovom Veter nosi pesem mojo / Foto: Gorazd Kavčič

Vladimir - Mirko Oblak prihaja iz Poljanske doline,
službena pot pa ga je že v
mladih letih pripeljala v
Radovljico. Najprej je bil
zaposlen v Verigi Lesce,
kasneje pa v ljubljanski
Tobačni tovarni. Na Linhartovem trgu živi vse od prihoda v Radovljico, stavba
Radovljiške graščine nasproti njegovega doma pa ga
je še posebej očarala.
»Zaupanja vreden odnos do
dela, spoštovanje javne lastnine ter izjemen čut za
odgovornost Mirka Oblaka
so bili opaženi, zato so mu v
varstvo izročili ključe Radov-

Marija Hudovernik / Foto: Gorazd Kavčič

Vladimir Oblak / Foto: Gorazd Kavčič
ljiške graščine, da je začel
opravljati dela kurjača in
hišnika za razna opravila.
Tako je ostalo vse do danes,
torej več kot petdeset let.
Vsa ta leta zgledno skrbi za
stavbo graščine in njeno
bogato dediščino, pa tudi za
vzorno pripravo dvoran za
najrazličnejše prireditve,«
lahko preberemo v obrazložitvi priznanja.

Občina ima dva praznika
Občina Radovljica ima dva
občinska praznika. Avgusta
tako obeležujemo spomin
na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na
Vodiški planini na Jelovici.
Drugi občinski praznik je
11. december, rojstni dan

prvega slovenskega dramatika, leta 1756 v Radovljici
rojenega Antona Tomaža
Linharta.
Tokrat sta program na prireditvi povezovala Urša Mlakar in Peter Kolman, scenarij zanj pa je pripravil Rok
Andres. Nastopili so tudi
člani Pihalnega orkestra
Lesce in Sašo Gašperin. Po
slovesnosti je bil v Linhartovi dvorani še koncert z naslovom Veter nosi pesem
mojo, na programu so bile
operetne melodije in skladbe bratov Avsenik. Nastopili
so pevci Mojca Bedenik,
Domingo Stasi, Antonella
Degasperi in Fabrizio Macciantelli ter pianist Marco
Paderni.
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Kapelico bodo prepleskali
V začetku poletja so neznanci s sprejem porisali kapelico pri
sv. Ani na robu Cankarjeve ulice v Radovljici. Gre za spomeniško zaščiten objekt v lasti Občine Radovljica. Kot so pojasnili na radovljiški občinski upravi, bodo objekt prepleskali
takoj, ko za poseg pridobijo potrebne kulturnovarstvene
pogoje.

Spominska slovesnost
na Vodiški planini
Tudi letos je Združenje borcev za vrednote NOB ob obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona pri
Partizanskem domu na Jelovici pripravilo spominsko slovesnost. Slavnostni govornik je bil tokrat
predsednik sveta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Blaž Kavčič.

Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Spet najavili dražbo za zemljišča v gramoznici
Občina Radovljica ponovno objavlja javno dražbo za prodajo
kompleksa zemljišč na območju gramoznice Graben. Nepremičnino v skupni izmeri 57 tisoč kvadratnih metrov občina
skuša prodati že vse od letošnje pomladi, a zanjo za zdaj ni
bilo zanimanja. Gre za zemljišča, za katera občini na razpisu
za vzpostavitev lesnopredelovalnega centra pred dvema letoma ni uspelo pridobiti zasebnega partnerja, prav tako ji za to
dejavnost ni uspelo prodati zemljišč na dveh javnih dražbah,
organiziranih lani. Izklicna vrednost vseh nepremičnin znaša
nekaj več kot 1,3 milijona evrov, javna dražba pa je razpisana
za 12. september; rok za plačilo varščine je 9. september.
Radovljiški občinski svet je že pred časom razveljavil odlok,
na podlagi katerega naj bi bil center vzpostavljen v javno-zasebnem partnerstvu, občina pa je sprožila postopke za prodajo zemljišča, saj je ocenila, da bodo zasebni vlagatelji bolj
zainteresirani za naložbo v lesnopredelovalni center v primeru, da bodo gradili na svojem zemljišču.

Spominska slovesnost v Grajskem parku

Pri partizanskem domu na
Vodiški planini na Jelovici je
bila v soboto, 3. avgusta, tradicionalna slovesnost v spomin na ustanovitev Cankarjevega bataljona pred 78 leti.
Pripravilo jo je Območno
združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, udeležili
pa so se je številni člani
združenja in pohodniki iz
vse Gorenjske.
Slavnostni govornik na letošnji prireditvi je bil predsednik sveta Zveze združenj
borcev za vrednote NOB
Slovenije Blaž Kavčič, katerega oče France Kavčič Veljko je bil skupaj s svojimi
brati borec Cankarjevega
bataljona. »Pridružujem se
čestitkam občini Radovljica
ob občinskem prazniku; še
posebej je ta čestitka utemeljena zame kot občana Škofje Loke, občine, ki je v nasprotju z Radovljico zamenjala datum občinskega praznika, v čemer je globoka
simbolika,« je zbrane nagovoril Kavčič.

Slavnostni govornik Blaž Kavčič, Sabina Felc, ki je priznanje prejela v imenu matere Vlaste
Felc, župan Ciril Globočnik ter predsednica radovljiškega Združenja borcev za vrednote
NOB Danijela Mandeljc
osvoboditvi zgradili boljšo
družbo. Zato zavračamo pritlehno sikanje zagovornikov
sodelovanja s Hitlerjevo

Krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja Radovljica bo v petek, 6. septembra, v Grajskem parku v Radovljici znova pripravila spominsko slovesnost. Namenjena je spominu na partizane in
partizanke, ki so z narodnim herojem Jožetom Gregorčičem
padli 9. septembra 1942 na Lipniški planini ter ob različnem
času drugod po Jelovici. Slavnostni govornik bo dr. Miran
Hladnik, profesor za slovensko književnost na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodelovali bodo tudi Moški
pevski zbor Triglav Lesce Bled z zborovodkinjo Matejo Praprotnik in člana Kulturnega društva Kropa Suzana Adžić ter
Anže Habjan.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Knjiga opisuje
zapleteno življenjsko
zgodbo našega
“zdomca” od skromne
naklanske hišice do
mogočnih kremeljskih
palač in ga obenem
uvršča v takratni čas
in življenjski prostor.
Dr. med. Jurij Kurillo
je delo zasnoval in
prispeval poglavja o
zgodovini evropske
medicine, o Gregorju
Voglarju, o
“terapevtskem”
postopku puščanja
krvi ter o usodnih
valovih kuge.
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Predstavnika nagrajencev Janez Erman in in Dorica Kržišnik
»Lepo je, da smo se danes
zbrali tisti, ki s spoštovanjem in ponosom obujamo
spomine na najhujše preizkušnje in na veličino narodnoosvobodilnega boja. V več
kot tisočletni zgodovini
porajanja slovenskega narodnega samozavedanja, gradnikov nacionalne zavesti in
državnosti, je obdobje NOB
izjemnega, usodnega pomena. Osnovna sestavina patriotskega boja je opredelitev
za svobodo in dostojno življenje državljanov. Ta dragoceni prispevek NOB moramo razumeti in spoštovati.
Ne samo na ravni dejstev,
akcij, ampak tudi bolj poglobljeno: slovenski patrioti so
šli v partizane zato, da bi kot
posamezniki in kot narod
preživeli, in zato, da bi po

genocidno koalicijo in
nekakšne vsiljene pogojnike
kot na primer 'partizanstvo
da, revolucija ne' in na tej
osnovi izvajanje opravičil za
kolaboracijo, pri kateri naj
bi šlo za upravičen boj proti
komunizmu. Taka stališča
so neosnovana in so z zornega kota dolgoročnega slovenskega nacionalnega interesa škodljiva. Vnašajo
nepotrebno razdvajanje v
sodobno slovensko družbo
in nam jemljejo prostor in
energijo za soočanje z vprašanji obstoja in razvoja
sodobne slovenske države.
Vrednoti, ki smo ju Slovenci
okrepili med NOB, sta tudi
upornost in ponos. Ti vrednoti morata postati temeljni
sestavini razvoja višje ravni
inovativnosti in udarnosti

sedanje generacije Slovencev. Samo s tako naravnanostjo se bomo lahko iz
sedanje družbeno-gospodarske krize prebili močnejši,
kot smo vanjo zašli.«
Ob tej priložnosti je združenje podelilo tudi štiri priznanja. Zveza združenj borcev
za vrednote NOB Slovenije
je srebrno plaketo podelila
Vlasti Felc, upokojeni novinarki in večletni aktivni članici izvršnega odbora Krajevne organizacije združenja
borcev Radovljica, za njeno
raziskovalno delo na področju partizanstva. Zlato plaketo Zveze združenj borcev
za vrednote NOB Slovenije
je prejel župan Ciril Globočnik, ki po svojih možnostih
vsa leta skrbi za redno financiranje združenja in krajevnih organizacij borcev v
občini, je zapisano v obrazložitvi, kjer so posebej izpostavili tudi njegov njegov
prispevek, da ime Osnovne
šole v Lipnici ostaja nespre-

menjeno in se še vedno imenuje po domačinu, učitelju
in narodnem heroju Stanetu Žagarju.
Posebni priznanji je podelilo tudi Združenje borcev za
vrednote NOB Radovljica.
Dobili so jih družina Erman
ter Dorica Kržišnik in Greta
Zupanc. Janez Erman s soprogo že več kot deset let skrbi za urejenost partizanskih
spomenikov in grobišč na
Lancovem, njegov sin in
partnerka pa, ob pomoči
njenih staršev, edina skrbita
za partizanska obeležja v
Podnartu, in to že dobra štiri leta, smo lahko slišali v
obrazložitvi nagrade. Dorica
Kržišnik in Greta Zupanc
prihajata iz znane partizanske in izseljenske družine,
zato zagotovo ni naključje,
da spoštujeta polpreteklo
zgodovino in imata poseben
odnos do spomenikov. Skupaj s svojima družinama
skrbita za urejenost le-teh v
svojem okolju.

Lep sončen dan je na Vodiško planino privabil številne
obiskovalce.
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Na Brezjah v znamenju
sporočila o upanju
Več kot pet tisoč vernikov se je v četrtek, na veliki šmaren, zbralo na slovesnem bogoslužju, ki so ga
v čast Marijinega vnebovzetja, enega največjih krščanskih praznikov, tako kot vsako leto pripravili v
narodnem svetišču Brezje.
Marjana Ahačič
Na Brezjah je tudi letos
maševal ljubljanski nadškof
metropolit Stanislav Zore.
»Ta praznik s svojo vsebino
in sporočilom nosi pečat
vsega Marijinega življenja,«
je vernike nagovoril nadškof
Zore, ki je letošnji nagovor
posvetil pomenu upanja.
»Marija je danes mati, ki bdi
nad svojimi otroki, nad otroki, ki pogosto hodimo skozi
življenje utrujeni, v potrebah, pa vendar v želji, da
nikoli ne ugasne luč upanja.
Naša mati gleda to ljudstvo,
ki roma, ljudstvo mladih, ki
jih ljubi in ki jo iščejo tako,
da ustvarjajo tišino v svojem
srcu, čeprav je na poti veliko
hrupa, pogovorov in raztresenosti. Pred očmi matere je
namreč na mestu samo upajoča tišina,« je v nagovoru
nadškof Zore povzel besede,
ki jih je zapisal papež Frančišek.
»Upanje človek potrebuje
bolj kakor lačni kruh, žejni
vodo, bolni zdravilo. Brez
upanja človek nima jutrišnjega dne in brez upanja
življenje nima prihodnosti.
Brez upanja smo ujeti v
danes in v snov. Ko se odpovemo upanju, se razdivja
človekov sebični jaz, v katerem vidi samo še samega
sebe in svoje potrebe. Brez
upanja počasi in velikokrat
nezavedno oblikujemo svet,
kakršen je naš – poln zvenečih besed o človeku in brez
resničnih dejanj za človeka.
Brez upanja se življenje
izprazni.« Zato je Zore pozval kristjane in vse ljudi dobre volje, da živijo iz upanja.
Nadškof Zore se je v nagovoru zahvalil tistim, ki si na
različne načine prizadevajo
za to, da bi kot družba postali odprti za življenje. »Vsem
tistim, ki molite, da bi matere mogle sprejeti življenje,

Kolesarjenje za
ozaveščanje
Novomeški rekreativni kolesar Matjaž Golob se je 5.
avgusta podal na pot s kolesom po Sloveniji, z namenom ozaveščanja o celiakiji
in izzivih bolnikov s celiakijo
pri vsakdanjem življenju
brez glutena. Do 18. avgusta, ko je pot končal, je obiskal vseh 212 slovenskih
občin, in sicer v štirinajstih
etapah. Prejšnjo sredo se je
ustavil tudi v Radovljici, kjer
so mu zaželeli srečno pot.
Skupaj je prekolesaril tri
tisoč kilometrov.

Ob kolesarski stezi
protihrupna ograja
Protihrupna ograja, ki jo postavljajo ob kolesarski
stezi med Lescami in Bledom, bo postavljena do
konca letošnjega leta.
Marjana Ahačič
V začetku poletja so med
kolesarsko stezo in regionalno cesto med Lescami in Bledom začeli postavljati protihrupno ograjo, zaradi česar
je bil odsek kolesarske steze
nekaj časa zaprt. Kolesarska
steza je zdaj spet odprta, postavljanje protihrupne ograje
pa bo investitor Direkcija RS
za infrastrukturo zaključil do
konca leta.
Kot so pojasnili na direkciji,
je v sklopu projekta v Lescah
predvidena izvedba dveh
protihrupnih ograj dolžine
368 metrov in višine dva
metra oziroma dva metra in

pol. Rekonstruirali pa bodo
tudi obstoječo osemdesetmetrsko ograjo na Bledu.
»Ograja bo na celotni poti
izdelana iz obojestransko
visokoabsorpcijskih protihrupnih panelov, ki izpolnjujejo zahtevane vrednosti
zvočne absorptivnosti in izolirnosti,« navajajo na direkciji in pojasnjujejo, da je bila
kolesarska steza zaprta le v
času, ko so ob njej postavljali temelje za ograjo. Takrat
je bil za kolesarje tudi urejen obvoz po občinskih cestah. Investicijo v vrednosti
nekaj več kot 685 tisoč evrov
v celoti financira Direkcija
RS za infrastrukturo.

Na Brezjah se je na praznični četrtek pri slovesnem bogoslužju zbralo več kot pet tisoč
ljudi, v celem dnevu okoli deset tisoč. / Foto: Gorazd Kavčič
pa tudi vsem tistim, ki preko
različnih dejavnosti pomagate ženam, kadar so v stiski
zaradi sprejemanja življenja
ali žalujejo zaradi zavrnitve
življenja.«
Odzval se je tudi na aktualno politično dogajanje, in
sicer z zahvalo vsem, ki si
prizadevajo, da bi vsi otroci
imeli enake možnosti za
razvoj vseh svojih sposobnosti, zlasti na področju šolan-

ja in izobraževanja. »Zahvaljujem se vam, da zahtevate
pravičnost za vse; ki si prizadevate, da bi bila izpolnjena
ustavna odločba o financiranju zasebnih šol. Čeprav se
včasih zdi, da se morate spopadati s skorajda nepremagljivimi silami, si niste
dovolili in si tudi sedaj ne
dovolite vzeti poguma.«
Kot je povedala direktorica
Romarskega urada Brezje

Sveto mašo je tudi letos vodil ljubljanski nadškof
metropolit Stanislav Zore. / Foto: Gorazd Kavčič

Andreja Firšt, so na Brezje
tudi letos prišli romarji z
vseh koncev Slovenije pa
tudi iz tujine. Organizatorji
so jih našteli okoli 5500, kar
je nekaj več kot lani, po pričakovanjih pa naj bi se število do konca dneva povišalo
na več kot deset tisoč. »Zelo
smo veseli, da število ljudi,
ki prihaja na ta največji
Marijin praznik na Brezje,
vsako leto narašča. Današnji
praznik zaznamujejo predvsem romarji, pridejo tudi s
kolesi in peš. Popoldan pa
bodo prispeli tudi romarji iz
Rečice pri Savinji, ki na Brezje vsako leto pridejo peš.«
Poudarila je še, da je organizacija tako velikega dogodka
vsako leto velik organizacijski in logistični zalogaj, da
pa se na praznik dobro pripravijo, pri čemer sodelujejo
tako prostovoljci, ki skrbijo
za parkirišče, kot policisti, ki
usmerjajo promet, in tradicionalno tudi člani malteškega viteškega reda, ki
romarjem po potrebi nudijo
bolniško pomoč in podporo.

Protihrupno ograjo naj bi po načrtih dogradili od konca
letošnjega leta. /Foto: Tina Dokl

Izbira toplotne črpalke
Toplotne črpalke so trend in danes najpogostejša odločitev
ob prenovi ali prvi vgradnji ogrevalnega sistema. V septembru podjetje Termaks pripravlja seminar z naslovom Izbira
toplotne črpalke v petih korakih. Predstavili vam bodo ponudbo in letošnje novosti nekaj v svetu najbolj uveljavljenih
proizvajalcev in naredili primerjavo ključnih razlik med njimi glede zmogljivosti ogrevanja pri nizkih zunanjih temperaturah, glasnosti zunanje enote, cene ... Seminar bo vodil
Robert Žibrik. Udeležba je brezplačna, obvezna pa so predhodne prijave, ki jih organizator sprejema do konca meseca.

Pojasnilo
V članku o letošnjem Kovaškem šmarnu v Kropi sta bila ob
omembi še živečih iz generacije povojnih kroparskih kovačev izpuščena Milan Žaberl in Slavko Škriba, je sporočila
predsednica TD Kropa Metka Kavčič. Kovačema in bralcem
se za nenamerno napako opravičujemo.
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V ponedeljek, 2. 9. 2019, se bo ZOBNA KONCESIJSKA
AMBULANTA z nazivom: mag. Tomaž Rotar,
dr. dent. med., preselila na Prešernovo 6 v Radovljici.
Ambulanta bo do 29. 8. 2019 delovala v ZD Radovljica
na Kopališki 7.
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA - KOPALIŠKA CESTA 7, RADOVLJICA

Uvod v dneve poezije
Alenka Brun
Festival Dnevi poezije in
vina mesto Ptuj med 21. in
24. avgustom spremenijo v
stičišče mednarodne poezije. Dan pred uradnim odprtjem pa so nekateri slovenski kraji gostili uvodne večere v festivalsko dogajanje, ki
so jih pospremile tudi degustacije vin. Tako je v Mošnjah Vila Podvin na svojem

vrtu gostila enega najbolj
vplivnih in globalno prepoznavnih kitajskih avtorjev,
ikono živeče sodobne kitajske poezije Beia Daa. Pesnik
je izbrane pesmi najprej
prebral v svojem jeziku,
interpretirala jih je Alenka
Bole Vrabec. Za vinski program so poskrbela vina Kupljen iz Jeruzalema, dogodek
pa je povezovala Manca G.
Renko.

Živa meja ne sme
ogrožati varnosti
Občinski redarji in inšpektorji opozarjajo, da previsoka in razraščena vegetacija ob javnih cestah in
površinah ogroža varnost vseh udeležencev v prometu – tako pešcev in kolesarjev kot tudi voznikov.
»Majhna sadika ali grmiček,
posajen tik ob robu parcelne
meje, se hitro razraste na
cestišče, vozišče, pločnik ali
javno površino. Previsoka in
razraščena vegetacija kot
tudi drugi objekti oz. predmeti ob javnih cestah in
površinah predstavljajo ovire, prav tako pa ogrožajo
varnost vseh udeležencev v
cestnem prometu – tako
pešcev, kolesarjev kot tudi
voznikov,« na podlagi izku-

drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali
priključka.
Skladno z navedeno zakonsko določbo in določbami
občinskih odlokov o cestah
ter javnem redu in miru to
pomeni, da je prepovedano
izvajati ali opustiti kakršna
koli dela na javni cesti, na
zemljiščih ali na objektih ob
javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost

Na območju cestnega sveta je prepovedano
postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo,
drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine,
žive meje, ograje in drugi objekti v polju
preglednosti pa ne smejo presegati višine
sedemdeset centimetrov nad nivojem vozišča in
morajo biti od cestnega sveta oddaljeni najmanj
petdeset centimetrov.
Na vrtu Vile Podvin na uvodnem večeru v festival Dnevi
poezije in vina: Alenka Bole Vrabec, Manca G. Renko in
gost uvodnega večera pesnik Bei Dao

s kuponom do 30. 9. 2019.
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V priročniku boste
našli nasvete o
tem, kako začutiti
lahkotnost bivanja,
najti smisel, kako
uživati v zrelih letih,
se rešiti bremen in
težkih nahrbtnikov
preteklosti,
potlačenih čustev.
Knjiga vsebuje vse,
kar mora človek
vedeti, da bi dobro
živel.
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Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
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šenj na terenu opozarjajo
inšpektorji in redarji
Medobčinskega redarstva
občin Radovljica in Naklo.
Kot pojasnjujejo, sicer
zakon o cestah jasno določa,
da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (pregledni prostor) ali v območju cestnih
priključkov na občinsko
cesto (pregledno polje) ter
na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) ni
dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti
objektov, naprav in drugih
predmete ter storiti kar koli

prometa na njej. Na območju cestnega sveta je prepovedano postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo,
drevje, trto ali druge visoke
nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko,
zemljo, drug material ali
predmete, žive meje, ograje
in drugi objekti v polju preglednosti pa ne smejo presegati višine sedemdeset centimetrov nad nivojem vozišča in morajo biti od cestnega
sveta oddaljeni najmanj petdeset centimetrov.
Tudi po občinskem odloku
mora biti ograja iz žive meje
od cestišča oddaljena naj-

Majhna sadika ali grmiček, posajen tik ob robu parcelne
meje, se hitro razraste na cestišče, pločnik ali javno
površino.
manj petdeset centimetrov;
cestišče, pojasnjujejo na
redarstvu, je del javne ceste,
ki ga sestavljajo vozišče,
odstavni in ločilni pasovi,
kolesarske steze, pločniki,
bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču,
ter zračni prostor v višini
sedmih metrov. Ob javnih
cestah pa je prepovedano
imeti nasip, ograjo, živo
mejo ali druge rastline in
predmete v stanju, ki ovira
ali ogroža prometno varnost
občanov, posega v cestno telo
ali kvari zunanji videz kraja.
Medobčinski inšpektorat
nadzoruje stanje preglednosti cest in gojenja previsoke
ali preširoke vegetacije ter
ostalih ovir ob cesti, saj je,
kot poudarjajo interes občine, občanov in uporabnikov
javnih cest, da so te normal-

no prevozne in da na njih ni
elementov, ki bi ogrožali in
predstavljalo nevarnosti za
vse udeležence v prometu.
»Preveč razraščena in bujnejša vegetacija ob cestah in
javnih poteh zmanjšuje vidljivost in preglednost na
vozišču. Lastniki zemljišč
morajo skrbeti za varovalni
pas, v katerem se razrašča
vegetacija iz stavbnih in
kmetijskih zemljišč v zračni
prostor javnih cest, saj to
zelo vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Občane zatorej obveščamo in
opozarjamo, da obrežejo
oziroma odstranijo zasaditve v okolici cest in javnih
poti, ki segajo na javne ceste
in površine,« še poudarjajo
na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin
Radovljica in Naklo.

Prednost kulturni dediščini
Pobuda Združenja zgodovinskih mest Slovenije odločevalcem v državi, naj med prednostne razvojne
naložbe umestijo tudi ukrepe varstva in razvoja kulturne dediščine, da ne bi spet izpadli iz
evropskega sofinanciranja
Danica Zavrl Žlebir
Združenje zgodovinskih
mest Slovenije povezuje 17
občin, med njimi je skupaj s
še petimi gorenjskimi tudi
občina Radovljica. Vsa skupaj imajo na svojem območju približno štirideset odstotkov najkvalitetnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji,
in gospodarske družbe, ki se
zavedajo pomena in razvojnega potenciala kulturne
dediščine. Razveseljuje
podatek, da je v Sloveniji v
lanskem letu največjo rast
turističnega obiska predstavljal prav obisk mest oziroma
mestni turizem, ki vsebuje
tudi vse oblike kulturne

ponudbe. Vendar pa za to
potrebujemo urejene in
obnovljene kulturne spomenike in stara mestna jedra,
navaja generalna sekretarka
Združenja zgodovinskih
mest Slovenije Mateja Hafner Dolenc.
»Podatek je, da bi za nujna
vzdrževalna in redna investicijska dela na nivoju države
(za spomenike v lasti države,
lokalnih skupnosti in privatni lasti) letno potrebovali
med dvajset in trideset milijonov evrov sredstev, kar bi
pomenilo, da so spomeniki
vzdrževani in ne propadajo.
V letu 2019 je v državnem
proračunu za obnovo vseh
kulturnih spomenikov v Slo-

veniji na voljo 850 tisoč
evrov. Zato je nujno, da potrebna sredstva za vzdrževanje, ohranjanje in prenovo
kulturne dediščine, ki jih
država nima, zagotovi iz
evropskih virov. V združenju
zgodovinskih mest Slovenije
smo zato oblikovali pobudo
za umestitev celostnega
ukrepa varstva in razvoja kulturne dediščine v razvojne
dokumente izvajanja kohezijske politike 2021–2027 z
namenom, da kulturna dediščina ne bi ponovno izpadla
iz prednostnih razvojnih
naložb, kot se je to zgodilo v
sedanji finančni perspektivi
2014–2020, kar je pomenilo,
da kulturna dediščina ni bila

upravičena do evropskih
sredstev. In da ne bomo
potem, ko bo prepozno, na
vseh nivojih ponovno ugotavljali, da je bila storjena
napaka.«
Združenje je pobudo naslovilo na odločujoče pri pripravi programa za novo finančno perspektivo 2021–2027.
V njej med drugim navajajo,
da je Evropska komisija ob
lanskem evropskem letu
kulturne dediščine sprejela
šestdeset konkretnih ukrepov Evropske unije, katerih
namen je razumevanje kulturne dediščine kot vira za
prihodnost, ki vključuje številne zainteresirane deležnike, javnost in politike.
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Odlična sezona, novi izzivi
Marjana Ahačič
Ta izjemno povečan obisk in
tudi skokovito naraščajoča
ponudba prenočitvenih zmogljivosti pa lokalni skupnosti
zastavlja številna vprašanja
in postavlja izzive, povezane
s smerjo nadaljnjega razvoja
turizma v destinaciji, je prepričana direktorica javnega
zavoda Turizem in kultura
Radovljica Nataša Mikelj.
»Rezultati, če govorimo o
številkah, so zares izjemni.
Število nočitev se je v prvi
polovici letošnjega leta povečalo za kar 38 odstotkov (na
nivoju Slovenije "le" za 11
odstotkov), povečalo pa se je
tudi število ponudnikov prenočitvenih kapacitet. Teh je
bilo konec lanskega leta v
občini 140, na vrhuncu letošnjega poletja pa že 179.«
Da je sezona odlična, se strinjata tudi Nejc Bole in Matej
Globočnik, ki sta v stavbi
hotela Grajski dvor pred tremi leti uredila Life hostel
Radovljica. V hostlu je 28
sob, od tega 11 družinskih –
in prav družine so tiste, ki
jih je med njihovimi gosti
poleg skupin športnikov

največ. »Pričakujemo, da
bomo v celem letu zabeležili
okoli 11 tisoč nočitev, kar je
bistveno več kot v preteklih
dveh sezonah. Naši gostje so
tako rekoč vsi tujci – največ
je Američanov, Nizozemcev, Nemcev, Italijanov in
Madžarov. Ker nismo klasični mladinski hotel s tako
imenovanimi back-packerji,
k nam rade zahajajo družine, ki Radovljico izberejo
kot izhodiščno točko za
ogled okoliških znamenitosti. Smo cenejši kot Bled,
imamo odlične prometne
povezave pa seveda je tudi
sama Radovljica slikovita in
prijetna za bivanje,« pojasnjuje Nejc Bole.
Letos so med njihovimi gosti tudi številne skupine športnikov, ki v Radovljico prihajajo na priprave. »Športna
infrastruktura je odlična,
imamo športni in atletski
park, dobro opremljene telovadnice v okoliških šolah in
seveda bazen, ki ga za vadbo
s pridom izkoriščajo ne le
plavalci, ampak tudi veslači,
plesalci in drugi,« je povedal
Matej Globočnik. »Zanje na
kopališču najamemo nekaj

Foto: Tina Dokl

Turistični delavci so pričakovano zelo zadovoljni z letošnjo turistično sezono. Gostov je veliko, iz Radovljice odhajajo zadovoljni. Število nočitev
se je v primerjavi z lani spet skokovito povečalo, prav tako število ponudnikov prenočitev.

Zadovoljni so tudi v Kampu Šobec, čeprav jim je na vrhuncu sezone ponagajalo vreme.
žili tudi julijskega plavalnega mitinga v Radovljici,« je
povedal Globočnik.
Kot pravita Bole in Globočnik, ponudniki različnih storitev v mestu dobro sodelujejo med seboj, zadovoljna
pa sta tudi s podporo, ki jo
tako turisti kot turistični
delavci dobijo na Turizmu

prog, letos pa smo celo pripravili tako imenovani
Olympic camp, ki se ga je
udeležilo dvajset ameriških
plavalcev, med njimi dobitnica zlate olimpijske kolajne
Kim Vandenberg. Na kampu sta kot trenerki sodelovali Tjaša Pintar in Anja Klinar, plavalci pa so se udele-

Radovljico, ki se že nekaj let skupaj z Bledom ponaša z oznako Olimpijski športni center, so za poletne priprave izbrali
številni športniki, med njimi tudi skupina ameriških plavalcev z zlato olimpijko Kim Vandenberg (na sliki s kolajno) na čelu.

Pestrost izdelkov iz lesa

Radovljica. Nataša Mikelj
pravi, da se bodo na zavodu
še naprej trudili tako s podporo turizmu kot organizacijo različnih prireditev in
aktivnosti; prav za slednje
pa si želi, da bi jih, v obliki
doživetij, bolj intenzivno
organizirali tudi ponudniki
prenočitev.

»Ne morem mimo dejstva,
da se v zadnjem času v okolici Radovljice pojavljajo številni tako imenovani glampingi, za katere ne vemo natančno, kakšen status imajo, in
večinoma ne ponujajo ničesar drugega kot zgolj prenočišče v juliju in avgustu, ko
že tako beležimo iz leta v leto
več obiskovalcev. Kar bi si
posebej želeli, je na primer
povečanje števila turističnih
kmetij, ki bi ob nočitvah
ponujale še ekološko hrano
in kakšne aktivnosti. Ob vsej
tej silni ponudbi se bo treba
posvetiti tudi kakovosti nastanitve, vlagati v kapacitete,
kot to že dolgo časa počnejo
na primer sosedje v Avstriji.
Turisti pač niso zadovoljni z
vsem in prav je tako,« je
povedala Mikljeva in kot primer dobre prakse poudarila
Festival Avsenik. »Prav zaradi Avsenikov k nam prihajajo gostje, ki smo jih posebej
veseli. Pridejo zato, ker hočejo biti prav pri nas. Ko jih
povprašam za razlog prihoda, običajno povedo, da jim
je všeč vse: glasba, narava in
ljudje. Pridejo za teden dni
in uživajo v vsem naštetem.«

V neposredni bližini Šobca, nasproti golfskega igrišča pod
Lescami, naj bi že do prihodnje sezone uredili še en kamp.
Nataša Mikelj s Turizma Radovljica opozarja, da bi bolj kot
nove namestitvene kapacitete v poletnih mesecih
potrebovali več vsebine v obliki doživetij in aktivnosti za
obiskovalce. / Foto: Gorazd Kavčič

ZGRABITE ODLIČNO
PRILOŽNOST ZA DELO BLIZU DOMA.

Marjana Ahačič

ZARADI ŠIRITVE
POSLOVANJA
PONOVNO
ZAPOSLUJEMO NA
GORENJSKEM

Z razstavo so želeli pokazati tudi na prihranke pri izpustih
toplogrednih plinov, ki jih ustvarjajo leseni izdelki, zato so
bili vsi razstavljeni predmeti opremljeni tudi z izračunom
prihrankov ogljikovega dioksida. / Foto: Gorazd Kavčič

AKTIVA SKUPINA D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 12 F, TRZIN

Regionalna razvojna agencija Gorenjske in Društvo za
zaščito lesa Slovenije sta v
prvi polovici avgusta Radovljiški graščini pripravila razstavo, na kateri so bili na
ogled inovativni leseni izdelki slovenskih proizvajalcev,
ki presenečajo s toplino oblikovanja in materiala. Kot so
pojasnili organizatorji, je bil
namen dogodka pokazati
neverjetno pestrost možnosti uporabe lesa kot okolju
in človeku prijaznega materiala in kot glavno naravno
surovino Slovenije, na kateri
temeljita večstoletna tradicija in bogastvo znanja v predelavi lesa.

PRIDRUŽITE SE KOLEKTIVU UREJEN�E�GA
IN STABILNEGA PODJETJA Z VEČ KOT
30 LETNO TRADICIJO.

zaposlitev@aktiva.si
AV_Karierni_Lokalni-Radovljica-Jesenice.indd 1
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Z visokimi cilji
v novo sezono
Članska ekipa cilja na prvo mesto, prav tako na
vrh skupne lestvice ciljajo mladinci in kadeti.
Glavni trener še naprej ostaja Andrej Jožef.
Matjaž Klemenc
Naslednji konec tedna članska nogometna ekipa Šobec
Lesce odpira sezono
2019/2020. Pobliže si
poglejmo, kaj je novega po
posameznih selekcijah.
V članski ekipi sta, kar se
tiče igralskega kadra, samo
dve spremembi. Nov igralec
je Jako Roš iz ljubljanske
ekipe Mengo. Na Bled se seli
Matic Bertoncelj. Glavni trener še naprej ostaja Andrej
Jožef. S prvo ekipo trenira

Članska ekipa cilja na
prvo mesto. Liga bo
zanimiva in izenačena.
Na vrh ciljajo tudi
mladinci in kadeti.
nekaj perspektivnih mladincev. Pri mladincih je sprememba na trenerski poziciji.
Jaka Goriška je zamenjal
Andrej Jožef. Kdo bo trener
kadetov, trenutno še ni znano. Andrej Jožef bo treniral
tudi selekcijo U15. Selekcijo
U13, na katero v klubu polagajo veliko upanja, saj gre za
zelo perspektivno generacijo, bo treniral Peter Zupan.

Ostale mlajše selekcije bodo
igrale na turnirjih, kjer
rezultat ne bo v ospredju. Po
šolah v Lescah, Radovljici,
Begunjah in Mošnjah bodo
še naprej potekali brezplačni
nogometni krožki.
»Članska ekipa cilja na prvo
mesto. Liga bo lahko zelo
zanimiva in izenačena. Na
vrh skupne lestvice ciljajo
tudi mladinci in kadeti. V boj
za skupno lestvico so se lansko sezono borile štiri ekipe.
Letos jih bo osem. Cilj selekcije U15 je priti čim višje.
Selekcija U13 je najboljša in
upravičeno od njih pričakujemo prvo mesto v prvi
gorenjski ligi. Verjamem, da
si ta generacija spet lahko
pribori igranje v prvi slovenski nogometni ligi U15. Za
ostale selekcije si želim, da
nastopajo na turnirjih in da
se med seboj družijo,« je
povedal predsednik kluba
Darko Marolt. V klubu je
nekaj več kot dvesto članov.
Tihomir Maksimovič, nekdanji član Lesc, zdaj kranjskega
Triglava, je edini gorenjski
reprezentant v selekciji U16.
Za korak več je v Lescah v
poletnih mesecih pod budnim očesom Andreja Jožefa
opravil kar nekaj individualnih treningov.

Atletika
V Celju do dveh bronastih medalj
V Celju je potekalo atletsko prvenstvo Slovenije za člane.
Dva člana Atletskega kluba Radovljica sta se domov vrnila z
bronasto medaljo. Vili Črv je bil tretji v teku na tri tisoč metrov, Irenej Bozovičar pa v metu diska.

Prestižna zmaga
v Kamno Gorico
Na največjem poletnem turnirju dvojic v prstometu, ki je potekal v Radovljici, sta se zmage veselila
Kamnogoričana Tone Šolar in Rajko Šolar.
Matjaž Klemenc
Avgust je čas, ko prstometna liga počiva. Vseeno pa so
tekmovalci aktivni na različnih turnirjih. V poletnih
mesecih je zagotovo najmočnejši master turnir dvojic,
ki poteka v starem mestnem
jedru Radovljice. Ta turnir
ima že lepo tradicijo. Začetni dve lokaciji turnirja sta
bili na bazenu v Kropi in v
Kampu Šobec. Naslednji
turnirji so potekali v Radovljici na Linhartovem trgu.
Na prestižnem pokalu, ki ga
zmagovalca dobita v last za
eno leto, so bili do letošnjega
leta zapisani naslednji zmagovalni pari: 2012: Slavko
Markun in Vinko Hribar;
2013: Jože Klobučar in France Šolar; 2014: Uroš Bizjak in
Tomaž Rozman; 2015: Ljubo
Ignjatovič in Tone Šolar;
2016: David Borovnica in
Jošt Štirn; 2017: Janez Šantak
in Jure Kern; 2018: Igor Šiler,
in Marjan Pogačar.
Za letošnji turnir se je prijavilo 35 dvojic. Kvalifikacijske
dvoboje so igrali do 21. točke, izločilne dvoboje pa po
pravilih Prstometne organizacije Slovenije do 13. točke.
Vse ovire do samega konca
sta uspešno preskočila igralca Kamne Gorice Tone Šolar
in Rajko Šolar. Pobliže
poglejmo, kdo so bili njuni
nasprotniki: šestnajstina
finala Zvone Rampre in
Božo Zupan, osmina finala
Srečko Otoničar in Martin

Jože Klobučar in Matjaž Koranter (drugo mesto), Tone Šolar in Rajko Šolar (prvo mesto),
Franc Globočnik in Milan Šmajd (tretje mesto), Anže Hafner in Polde Narat (četrto mesto)
ter predstavnika organizatorjev Vida Dornik in Tomaž Travnik
Janc, četrtfinale Milan Koprivec in Desimir Vukič, polfinale Milan Šmajd in Franc
Globočnik, finale Matjaž
Koranter in Jože Klobučar.
V boju za tretje mesto sta
bila igralca Rokc iz Britofa
Milan Šmajd in Franc Globočnik boljša od Tržičanov
Anžeta Hafnerja in Poldeta
Nerata.
»Prstometna sezona je pred
zaključkom. Jeseni bodo
odigrali še preostale tekme

in na koncu nam preostane
še turnir najboljših ekip iz
posameznih lig. Ta turnir je
predviden 6. ali 12. oktobra
v Ljubljani. Ta master turnir
je zagotovo višek poletne
sezone. Kljub temu da je čas
dopustov, je bil turnir dobro
obiskan, udeležili so se ga
številni najboljši igralci prstometa. To je dvanajsta izvedba oz. osmič v tej obliki,
kot je sedaj. Začeli smo v
Kropi, kjer je bil turnir posa-

meznikov. Nadaljevali smo
na Šobcu, kjer so se že merili pari. Na Linhartovem trgu
je že šesti turnir. Veseli me,
da se tradicija turnirja nadaljuje,« je po zaključku turnirja povedal eden od organizatorjev turnirja Igor Dornik. Organizatorji so bili za
trud poplačani z lepim vremenom. Zanimivo, le slabo
uro po razglasitvi rezultatov
je Radovljico zajelo močno
deževje. 		

Padalstvo
Zapravljena priložnost v četrti seriji

Izkoristite
jesensko
akcijo!
BREZPLAČNA IZMERA

V Bellunu v Italiji je bila četrta tekma padalcev za svetovni
pokal v skokih na cilj. Za nas je bil najbolj zanimiv nastop
Maje Sajovic, ki je na koncu delila 14. do 16. mesto. Tokrat je
organizatorju uspelo izpeljati vseh osem predvidenih serij.
Maja je šest skokov opravila odlično. Dvakrat je skočila
»ničlo«, po dvakrat pa je center zgrešila za en oz. dva centimetra. V zadnji, osmi seriji je naredila štiri kazenske centimetre. Ponesrečil se ji je skok v četrti seriji, ko si je priskočila 16 kazenskih centimetrov in sanj za uvrstitev okrog stopničk je bilo konec. Skupno si je priskakala 26 kazenskih
centimetrov. Zmage se je veselila Čehinja Michaela Mynarova s sedmimi kazenskimi centimetri. Peta tekma padalcev za
svetovni pokal bo ta konec tedna v mestu Thalgau v Avstriji.

Plavanje
Za konec še enkrat v Kranju
Za konec sezone so se plavalci ponovno srečali v Kranju, in
sicer na Letnem odprtem združenem prvenstvu Slovenije
2019. Pobliže si oglejmo rezultate tekmovalcev in tekmovalk
Gorenjske banke Radovljica, ki so v absolutni konkurenci
osvojili medalje. Tjaša Pintar je bila najhitrejša na petdeset
metrov prsno, druga na dvesto metrov prosto, petdeset
metrov delfin in tretja na sto metrov prsno, sto metrov prosto in petdeset metrov prosto. Zmage se je veselila še Anja
Klinar, ki je bila najhitrejša na dvesto metrov delfin. Jan
Toman je bil drugi na osemsto metrov prosto in 1500 metrov prosto, Žan Pogačar pa tretji na petdeset metrov hrbtno
in dvesto metrov hrbtno.
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Finale na velikem tekmovanju
Radovljičan Matic Silič se je pred kratkim vrnil z evropskega atletskega prvenstva za starejše mladince do dvajset let, ki je potekalo na Švedskem.
Poleg njega je iz radovljiškega kluba tekmovala še Neja Omanovič.
Matjaž Klemenc
Kaj je bil glavni razlog, da
ste se odločili za atletiko?
Že kot otrok sem rad tekel
in skakal, zato me je oče pri
približno šestih letih vpisal v
Atletski klub Bled. Treniranje mi je hitro priraslo k
srcu in tudi po 13 letih še ni
nič drugače.
Kateri trenerji so doslej skrbeli za vas?
V karieri sem imel tri trenerje. Začel sem pri Špeli
Volk, nadaljeval pri Ivanu
Pogačarju. Sedaj delam pod
vodstvom trenerja Iztoka
Omerze, ki je specialist za
skok v daljino in troskok.
V katerih disciplinah ste bili
najmočnejši na začetku?
Na začetku sta bili moji najmočnejši disciplini skok v
daljino in tek na šestdeset
metrov.
Trenutno največ tekmujete
v troskoku, skoku v višino in

skoku v daljino. Katera je
vaša paradna disciplina?
Do pred dveh let sem bil
najmočnejši v skoku v višino. Žal sem to disciplino
moral postaviti na stran,
saj v Radovljici nimamo
trenerja za skok v višino,
ob tem pa mi pri moji višini 180 centimetrov zmanjka nekaj centimetrov. S
troskokom sem začel jeseni 2017. Zelo hitro mi je
uspelo za meter in pol
popraviti osebni rekord.
Ta trenutno znaša 15,50
metra.
V troskoku ste bili na evropskem prvenstvu za starejše
mladince do dvajset let
deveti. Kako ste sami videli
tekmo?
To evropsko prvenstvo je
bilo zame prvo večje tekmovanje. Na njem sem se
počutil odlično, saj mi zelo
odgovarjata dobro vzdušje
in močna konkurenca. Normo, to je 15,05 metra, mi je
uspelo doseči na zimskem

Matic Silič (na desni) z Nejo Omanovič in trenerjem
Iztokom Omerzo
dvoranskem državnem
prvenstvu za starejše mladince v Novem mestu. Na

Odlično v polfinalu,
slabše v finalu
Na svetovnem prvenstvu na Japonskem so nastopili trije tekmovalci
iz radovljiškega športnoplezalnega odseka: Domen Škofic, Vita Lukan in
Luka Potočar.

Na Japonskem je potekalo
svetovno prvenstvo v športnem plezanju. Prvenstvo so
organizatorji izkoristili za
generalko za olimpijske
igre, ki jih Japonska gosti
naslednje leto. Iz športnoplezalnega odseka Planinskega društva Radovljica so
na svetovnem prvenstvu
nastopili trije tekmovalci:
Domen Škofic, Vita Lukan
in Luka Potočar.

Za uvod je bila tekma na
balvanih. Naša dva tekmovalca Lukanova in Škofic sta
ostala brez polfinala. Vita
Lukan je bila 21., Domen
Škofic pa 27. Več upov je
bilo položenih v drugo disciplino, to je težavnost. Lukanova je bila odlična v polfinalu, ki ga je zaključila na
drugem mestu. V finalu je
bila malce slabša, a še vedno
odlična sedma. Škofic je z
nekaj smole zgrešil finale.
Končna uvrstitev je bila

Vas skrbi preskok v člansko
kategorijo?
S prehodom v starejšo kategorijo nikoli nisem imel
težav. Prišle so malce slabše
uvrstitve, a ljubezen do atletike jih je izničila.

Kakšna je bila konkurenca?
Zelo dobra. Dovolj je, da
povem, da so vsi trije, ki so
osvojili medaljo, skočili več
kot 16 metrov.

prvenstvo na Švedsko sem
šel z dvema ciljema: uvrstiti
se v finale in popraviti mla-

deseto mesto. Luka Potočar
je bil blizu polfinala, tekmo
je končal na 27. mestu.
V hitrosti ni bilo pričakovati
izjemnega rezultata. Treba
je vedeti, da to disciplino trenirajo bolj poredko. Vita je
bila 63., Domen pa 83. Lukanovi se je uspelo uvrstiti na
kombinacijsko tekmo (vse
tri discipline), v finale se ni
uvrstila, saj je končala na 16.
mestu. Škoficu se ni uspelo
uvrstiti med dvajseterico, bil
je namreč 26.

Vita Lukan je bila odlična v polfinalu, ki ga je zaključila na drugem mestu. V finalu je bila
malce slabša, a še vedno odlična sedma. / Foto: PZS

Je bilo težko usklajevati šolo
in šport?
Doslej ne. Obiskoval sem
športno gimnazijo na Jesenicah, ker so imeli za moje
športno udejstvovanje veliko
razumevanja.

Kateri svoj dosedanji uspeh
bi postavili na prvo mesto?
Na prvo mesto bi zagotovo
postavil deveto mesto na
Švedskem. Če omenjam
daljino, mi je na članskem
pokalu Slovenije uspel skok
15,90 metra, a je bil neveljaven, ker je pihal premočan
veter.

Kakšne cilje imate v atletiki
v prihodnosti?
Vpisal sem se na Fakulteto
za šport in treba bo čim prej
ugotoviti, kako uskladiti študij in šport. Prvo večje atletsko tekmovanje, na katero
sem osredotočen, bo evropsko prvenstvo do 23 let, ki
bo čez dve leti. Upam, da
bom takrat v troskoku že
skočil najmanj 16 metrov.

Kje so vaše prednosti?
Prednosti sta dve: ne ustrašim se konkurence in ne
glede na vremenske razmere nimam težav.

LUK_vpis_strokovna_september_127x191_2019_dezelne.pdf

Matjaž Klemenc

Kje imate rezerve?
V tehniki, hitrosti in moči.

dinski državni rekord, ki
znaša 15,64 metra. Uspešen
sem bil polovično. V finale
sem se uvrstil in bil na koncu deveti. Državnega rekorda nisem popravil, saj sem
imel najdaljši skok 15,28
metra.
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Pogled od zgoraj
Razstava del, ki so lani nastala v okviru projekta
Slovenija, odprta za umetnost na Sinjem vrhu
nad Ajdovščino, bo v Galeriji Šivčeva hiša na
ogled do konca meseca.
Marjana Ahačič
Konec junija so na Sinjem
vrhu nad Ajdovščino že
sedemindvajsetič izvedli
simpozij Slovenija, odprta za
umetnost. Gre za projekt, ki
ga je pred skoraj tremi desetletji ustanovil akademski slikar Klavdij Tutta in na katerem so se tudi tokrat v enote-

skega slikarja Klavdija Tutte,« je pojasnila Barbara Boltar, kustosinja Galerije Šivčeva Hiša.
»Z zanimanjem, ki je že
mejilo na radovednost, sem
vsak dan čakala na likovne
rezultate in jih skrbno spremljala,« je teden dni umetniškega druženja na Sinjem
vrhu opisala Stibilj Šajnova.

Med razstavljenimi sta tudi deli domačih umetnikov Bruta
Carniollusa in Andreje Srna (na fotografiji). / Foto: Gorazd Kavčič
denskem praktičnem in teoretičnem likovnem snovanju
z naslovom Pogled od zgoraj
srečali umetniki iz Slovenije
in tujine. V začetku meseca
so v Galeriji Šivčeva hiša v
Radovljici odprli tradicionalno razstavo del, ki so na Sinjem vrhu nastala lani.
»Galerija Šivčeva hiša v projektu Slovenija, odprta za
umetnost sodeluje že več kot
dve desetletji in iz tega sodelovanja pridobi zlasti dvoje:
vsako leto likovno delo priznanega umetnika, ki bogati
našo stalno zbirko, in razstavo raznolikih likovnih del, ki
jo vsako leto pričakujemo in
se je tudi veselimo, tudi zaradi strokovnega, poglobljenega vodstva likovne kritičarke
in umetnostne zgodovinarke
Ane Marije Stibilj Šajn, umetniške vodje projekta, ki je to
nalogo prevzela od akadem-

»Nabor, ki je predstavljal
mednarodno pestro in generacijsko raznoliko zasedbo,
udeležence, ki so predstavljali avtorsko svojevrstne in
izoblikovane sloge, načine in
tehnike likovnega izražanja,
je dajal vedeti, da bodo rezultati pestri, da jih ponovno ne
bomo mogli dati v en sam
okvir, da bodo predstavljali
del poslanstva, ki ga ima
sodobna umetnost, ki je tako
raznolika in odprta, ki predstavlja iskanje novih izraznih poti in na novo opredeljuje vlogo umetnosti.«
Razstava je v Radovljici letos
na ogled avgusta, ne maja kot
običajno, kar je, kot pravi
Barbara Boltar, tudi priložnost, da nagovori ne le stalno
domače občinstvo, ampak
tudi tuje obiskovalce, turiste,
ki v tem času v velikem številu prihajajo v Radovljico.

Ob festivalu
še mojstrski tečaji
V času Festivala Radovljica v mestu že nekaj let poteka tudi mojstrski tečaj kljunaste flavte pri
profesorici Mateji Bajt, predavateljici na Konservatoriju za glasbo in balet ter na Akademiji za glasbo
v Ljubljani, sicer pa domačinki iz Zapuž.
Marjana Ahačič
Udeležencev je vsako leto
več, tokrat jih je bilo 26, prišli pa so iz vseh koncev Slovenije in Avstrije, v starostnem razponu od najmlajše
osemletne flavtistke do študentov in odraslih. »Delo je
zelo intenzivno; letos smo
imeli rekordno število udeležencev, ki sem jih poučevala
ob pomoči asistentke Une
Košir, diplomantke Akademije za glasbo v Ljubljani,«
je povedala Mateja Bajt.
Tako pester, kot je nabor
udeležencev, je tudi program, ki ga zanje pripravi
profesorica. »Skladbe se v
celoti naštudirajo na tečaju.
Delo poteka v ansamblih,
letos od dua do okteta; k sreči se v tej številni in dinamični skupini prijavljenih
vendarle najdejo posamezniki, ki imajo podobno predznanje in so med seboj tudi
po starosti kompatibilni. Na
podlagi prijav in seveda dolgoletnih izkušenj zanje pripravim program dela. Pri
tem mi je v pomoč dejstvo,
da se veliko udeležencev iz
leta v leto vrača na moje
delavnice, zaradi česar jih
dobro poznam in se lažje
odločim, kakšna literatura je
primerna prav zanje.«
Mateja Bajt je posebej vesela, da se v delavnice vključuje veliko mladih glasbenikov, učencev glasbene šole,
ki pri inštrumentu vztrajajo,
kljub temu da jih ne učijo
profesorji, ki so strokovno
usposobljeni za poučevanje
kljunaste flavte. »Na delavnicah jih želim motivirati,
da delajo naprej, jih še bolj

Na nedeljskem koncertu je z eno od komornih skupin nastopila tudi mentorica profesorica
Mateja Bajt (skrajno levo).
navdušiti nad inštrumentom in vesela sem, da veliko
mladih udeležencev nato
šolanje nadaljuje na srednji
stopnji,« je povedala Bajtova, ki opozarja, da kljunasta
flavta ponekod še vedno velja za inštrument, s katerim
mladi zgolj začenjajo svojo
glasbeno pot in ga nato po
nekaj letih zamenjajo za
katerega od bolj uveljavljenih. »Pri nas je od leta 2009
sicer že uveden študij za
kljunasto flavto na Akademiji za glasbo, a na glasbenih šolah ta inštrument še
vedno pogosto učijo vsi
pihalci, večinoma kot pripravnico za druga pihala.
Tako ima pravzaprav zelo
malo učencev možnost, da
pri kljunasti flavti vztrajajo
in nadaljujejo šolanje na
srednji glasbeni šoli.«
Kar je pravzaprav krivično,
pravi Mateja Bajt, saj so

»Na delavnicah jih želim motivirati, da delajo
naprej, jih še bolj navdušiti nad inštrumentom
in vesela sem, da veliko mladih udeležencev
nato šolanje nadaljuje na srednji stopnji.«
možnosti, ki jih ponuja kljunasta flavta, izjemno široke.
»Že na današnjem koncertu
smo lahko videli vse, od najmanjšega sopranina do velikega basa; gre za široko
paleto različnih variant
inštrumenta, ki ga mladi
sicer nimajo veliko priložnosti videti in slišati. Lepota
lesenega pihala, njegov
topel zvok in glasba v časovnem obsegu sedemsto let so
tisto, kar posebej pritegne.
Pa seveda druženje pri skupnem muziciranju, ki je tisto, zaradi česar se udeleženci tečaja tako radi vračajo.«
In kot še poudarja Mateja

Bajt, je dodana vrednost njenih radovljiških delavnic
dejstvo, da potekajo v okviru
Festivala Radovljica. »Udeležencem so na voljo številni
vrhunski koncerti; za vse po
našem intenzivnem tempu
dela morda res zmanjka
energije, a številne poslušajo in so navdušeni nad njimi.« Nekateri so bili v Radovljici tudi nastanjeni. Že
pred dvema letoma so prvič
gostovali v radovljiškem
župnišču, letos tudi v Begunjah, ob tem pa tokrat z
glasbo popestrili praznično
mašo v Radovljici in sobotno bogoslužje v Begunjah.

Fotonatečaj

Dogodki v občini Radovljica 2019: »Ješa 6« s Kovaškega šmarna 2018 v Kropi, avtor
Marijan Ješe, diploma
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Sedemintrideseti Festival Radovljica se v teh dneh približuje zaključnemu delu. Na sporedu sta še
dva koncerta: jutri bo v radovljiški cerkvi sv. Petra romunski Zbor Byzantion predstavil bizantinski
koral romunske pravoslavne cerkve, v nedeljo pa bo festivalsko dogajanje sklenil koncert trobil
Odmevi Benetk.

»Gre za glasbo, ki jo imamo
redko priložnost slišati,
posebej v zasedbi, ki se s
tem ukvarja že leta in leta,«
pojasnjuje predsednica
Društva ljubiteljev stare
glasbe Marija Kolar. V
nedeljo se bo festival sklenil s koncertom Odmevi
Benetk – glasba za trobila iz
mesta na vodi. Nastopili
bodo English Cornett &
Sackbut Ensemble. »Tega
koncerta se vsi veselimo,
trobil iz zgodnjih časov
namreč prav tako nimamo
pogosto na sporedu, obenem pa bodo oplemenitena
še z orglami.«
Organizator Društvo ljubiteljev stare glasbe je z odzivom na prireditev zelo
zadovoljen. »Že prvi koncert je bil zares izvrsten in

Foto: Jana Jocif, Festival Radovljica

Marjana Ahačič

Ekipa prostovoljcev z Marijo Kolar in Domnom Marinčičem: Peter Kolman, Jaro Ješe,
Melita Mulej, Lija Fajdiga in Domen Vurnik, ter gospe, ki poskrbita za pogostitev.

vem slogu, tradicionalno
gostovanje v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Bachu je bil posvečen
tudi torkov večer z Goldbergovimi variacijami, ki jih je
izvedel Pierre Hantaï, na
čembalu, ki ga je organizatorjem posodil priznani slovenski glasbenik skladatelj
Milko Lazar. V četrtek je bil
na sporedu še koncert tradicionalne glasbe iz zahodne
Bosne.
»Vesela sem, da nam je
radovljiški dekan gospod
Andrej Župan zelo naklonjen, tako da imamo lahko v
cerkvi sv. Petra nemotene
vaje. Počutimo se zelo dobrodošle. To opazijo tui gostujoči umetniki: pravijo, da
smo zelo gostoljubni in da
opazimo tudi najmanjše
detajle in jih upoštevamo.
Povedala bi rada, da so glasbeniki zelo zadovoljni tudi v
hotelu Grajski dvor, kjer so
nastanjeni, in v Grajski gostilnici, kamor gredo po koncertih na manjšo skupno
večerjo. Te pozne večerje so
tudi priložnost, da se naš
umetniški vodja Domen
Marinčič z glasbeniki dogovarja za prihodnja sodelovanja. Sicer pa je Domen
Marinčič glasbenik z izjemno širino, ogromnim znanjem in številnimi poznanstvi po vsem svetu in tudi –
ali predvsem zato – ima
Festival Radovljica zares
prvovrsten program.«

JUNIK - M, D.O.O., KORZIKA 3, GOZD MARTULJEK

Tudi letošnji Festival
Radovljica navdušuje

seveda odlično obiskan. Po
eni strani zaradi priljubljenega Vivaldija, po drugi
strani pa seveda zato, ker je
nastopal svetovno znani
norveški flavtist Dan Laurin. Tokrat smo morali izjemno veliko obiskovalcev žal
zavrniti, prostor je pač
omejen. No, tisti, ki so
vztrajali, so lahko koncert
poslušali v zgornji avli pred
vhodom v dvorano,« je
povedala Kolarjeva.
»Sledil je prijeten, a bolj
intimen večer motetov in
šansonov za glas in lutnjo,
za tem moteti Isaaca Poscha, sicer Slovenca, ki ga
celo glasbeniki manj poznajo, zato je še posebno
lepo, ko ga izvajajo takšni
priznani umetniki, kot so
Musica cubicularis, skupina, v kateri nastopa tudi naš
umetniški vodja Domen
Marinčič. Res je bil angelski večer!«
Številno občinstvo je pritegnil tudi tretji koncert, na
katerem je bila na sporedu
Schubertova glasba na zgodovinskih glasbilih. »Skladbe, ki so nam jo predstavili
Cecilia Bernardini, Aleksander Rudin in Aapo Häkkinen redko slišimo v tako
vrhunski izvedbi,« je zadovoljna Kolarjeva. Sledil je
koncert dvozborskih večernic iz Gornjega Grada v cerkvi sv. Petra ter italijanski
pevci in organisti in orgelska improvizacija v Bacho-
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Desetletnica
druženja
Tradicionalni vaški piknik so letos pripravili že
deseto leto zapored.
Peter Kolman
V Poljčah je vsako leto v
juniju glavni dogodek tradicionalni vaški piknik, katerega namen je predvsem
spoznavanje in druženje.

devetdeseti jubilej. Kot poudarja Edi Ferkolj, so veseli
vseh, vabijo pa tudi tiste, ki
se doslej niso udeleževali
skupnih srečanj.
Lani so prav z namenom,
da bo povezovala in združe-

Čestitke najstarejši krajanki Ivanki Koselj
Kot pravi idejni vodja Edi
Ferkolj, je do pobude po oživitvi druženja v vasi prišlo
spontano. Nekoč so se vaščani družili ob različnih
opravilih na polju in okoli
hiš, danes pa je teh priložnosti zaradi drugačnega
načina življenja manj. In
prav zato so taki dogodki,
kot je vaški piknik, priložnost, ko se zbere okoli 130
vaščanov ob prijetnem druženju in spoznavanju novih
vaščanov. Na tokratnem pikniku so se spomnili tudi
najstarejše krajanke Ivanke
Koselj, ki je letos praznovala

vala vaščane Poljč, razvili
zastavo z grbom vitezov
Poljških. Med letom pa
vabijo krajane še ob postavljanju mlaja za aprilski in
majski paznik, v oktobru pa
pripravijo Memorial za
Damjana. »Naša ekipa je pa
skozi celo leto pripravljena
in na voljo za kakršnokoli
pomoč vaščanom Poljč,« je
še poudaril Ferkolj. So si pa
vaščani ob jubileju tudi
zadali cilj, da v vasi uredijo
skupen prostor z informativnim panojem, ki bo prikazoval kronologijo kraja v
sliki in besedi.

Največ ji pomeni
povezana družina
Zdenka Urbas iz Rožne doline v Lescah je desetega avgusta v krogu svoje družine, sorodnikov in
prijateljev praznovala devetdeset let.
Ivanka Korošec
Njena starša sta bila Rozka in
Pavel Magdič, oba dobro znana in spoštovana Leščana.
»Mama je bila trgovka, že
17-letni so zaupali funkcijo
poslovodkinje v trgovini v
Lescah, bila je aktivna v delavsko-prosvetnem društvu Svoboda; moj oče je bil kovač v
Verigi, delavski zaupnik in
predsednik društva Svoboda.
Pet otrok nas je bilo v družini
– najstarejša sem jaz, sledili
so mi Pavla, Ljubo, Janez in
Darko. Rodila sem se pri
Cesarju, starša pa sta se večkrat selila po Lescah. Še majhni smo bili, ko sta začela
delati hišo. Težko je bilo,
elektrike ni bilo, po vodo smo
hodili v breg. Mama je bila
doma, ko pa smo zrasli, se je
spet zaposlila v Murki. Težki
časi so bili in ata je še po
napornem 'šihtu' hodil v
Novo vas delat opeko.«
Obudila je tudi nekaj spominov na vojne čase. »Ata je
bil v partizanih. Vsak dan
sem bila če ne v Kropi, pa na
Češnjici, v Rovtah ali Dražgošah. Peš sem nosila pošto,
pa tudi kruh. Begmajstrovemu Jožu sem vsak dan nesla
kos kruha in jabolko, kar
mu je pripravila njegova
mama, še danes lahko pokažem mesto, kjer me je vsak
dan pričakoval. Kasneje sem
nekje dobila staro in razmajano kolo, da sem se lahko

Slavljenka Zdenka Urbas
tja vozila.« Na krmilu je prevozila veliko kruha za partizane. V Kamni Gorici so bili
»ta beli«, a je niso ustavljali.
Kdo bi se menil za 12 let staro »švoh« deklico, ki se je
mimo peljala s kolesom?
Osemnajstletna je šla k
Novaku v Radovljico. »V eni
hali so ženske pletle, v drugi
smo pletenine šivale. Delala
sem na stroju za robljenje –
t. i. overlock – in v letu in
pol, kolikor sem bila tam,
sem se dobro priučila temu
delu. Vendar nisem bila
zavarovana in te dobe ni bilo
zavedene v delovni knjižici.« Od Novaka je šla v službo v Verigo, kjer je delala v
tajništvu. Nato se je poročila, šla na možev dom na
Zgošo in se zaposlila v Elanu v materialnem knjigo-

vodstvu, kjer je delala vse do
upokojitve.
Po dvanajstih letih zakona ji
je leta 1966 umrl mož zaradi
bolezni na pljučih, star je bil
komaj 37 let. Tako je ostala
sama z otrokoma – hčerko
Niko, ki je imela tedaj 12 let,
in leto dni mlajšim sinom
Jankom. Hišo je prodala in s
pomočjo posojila je v Lescah
od bratranca kupila parcelo,
na kateri je bila zgrajena prva
plošča. Z otrokoma je ta čas,
ko se je hiša gradila, živela v
mansardi pri starših.
»Ni bilo lahko,« se spominja, »vso malto sem na roke
naredila sama, Janko je bil
še majhen, a mi je pridno
pomagal.«
Tri leta kasneje se je znova
poročila. »Moj drugi mož je
bil telegrafist na železnici.

Vse je znal delati – zidati, beliti, opravljati vsa opravila pri
hiši, skratka bil je 'tausendkünstler'. Tudi sicer je bil
zelo dober človek, z njim sem
preživela trideset lepih let,
čeprav je bil zadnjih sedem
let zakona težko bolan.«
Zdaj jo razveseljujejo štirje
vnuki in pet pravnukov. S
sestro se srečuje vsak dan,
tudi z brati, eden je žal že
pokojni, ima prijateljske stike. Še vedno skrbi sama
zase, le kosilo kuha snaha.
»Dobro mi je, veliko mi
pomagajo. Imam dobro snaho, pa tudi hčerka je tu vsak
dan, tako da je res lepo poskrbljeno zame.«
Sicer še vedno rada peče
različne slaščice, snaha jo
pohvali, kako dober zavitek
naredi. »Ko sem se prvič
poročila, sem gledala, kako
tašča dela štruklje. Natančno sem jo opazovala in jih
potem naredila še sama.
Tako dobro so mi uspeli, da
je tast rekel, da jih bom
odtlej delala samo še jaz!«
Življenje ji ni prizanašalo;
izgubila je dva moža in prebolela raka, vendar se je
vedno znova pobrala, saj ji je
moč dajala družina. V svoji
skromnosti ostaja zadovoljna in optimistična. Srečno
jo dela zavest, da je vsa družina povezana, da se razumejo in se medsebojno podpirajo. »To je v življenju
največ vredno!«

Odprtje razstave Francija Kolmana
V radovljiški knjižnici bo do septembra na ogled razstava z
naslovom Svet železarja skozi objektiv fotografa Francija
Kolmana. Priznani fotograf Franci Kolman (1923–1992),
doma iz Begunj, se je leta 1960 zaposlil kot fotograf v Železarni Jesenice. Na razstavi bodo predstavljene fotografije, ki
so bile posnete v času avtorjevega službovanja v Železarni
Jesenice. Barvni diapozitivi so bili posneti v takratnih železarskih obratih, v ekstremnih delovnih pogojih, ki so bili
značilni za železarski vsakdan. Danes njegove fotografije
kot zgodovinski spomin ostajajo skrbno izbrani železarski
motivi, ki presegajo dokumentarnost in dokazujejo izredno
izrazno zmogljivost avtorja, njegov občutek za motiv, svetlobo in dinamiko. Odprtje razstave s kulturnim programom
bo v četrtek, 5. septembra, ob 19. uri. Razstava bo na ogled
do konca meseca.

KOLEOS
SUV Renault
Prihranek do

4.900 €

*

+

Popust na zalogo

1.750 €

+5

let podaljšanega jamstva**

*V prihranek je vključen redni popust višini 2.900 € ter popust ob menjavi staro za novo v višini 1.000 €. V primeru nakupa avtomobila prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 1.000 €.
**5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in
pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Poraba pri mešanem ciklu 8,2–8,4 l/100 km. Emisije CO2 163–168 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6C. Emisija NOx: 0,0373–0,0438 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00012–0,00017 g/km.
Število delcev (x1011): 3,14–4,63. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.
Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
AVTOHIŠA IN NJENO Jesenice,
URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450

renault.si
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Borut Škarja, državni prvak
v drevesnem plezanju
Borut Škarja z Zgornje Dobrave je v začetku poletja že drugič postal najboljši arborist plezalec v državi. Gre za tekmovanje, na katerem se strokovnjaki, ki
so vešči plezalnih tehnik in se ukvarjajo s sajenjem, vzdrževanjem in nego dreves v urbanem okolju, med seboj pomerijo v tem, kar delajo.
Biba Jamnik Vidic
Preden sva kakšno rekla o
tekmovanju, me je zanimalo, kako v Radovljici skrbimo za drevesa.
Ne bi rad preveč kritiziral,
vendar sem opazil, da so
nekatera drevesa preveč
obrezana, nekaj pa se jih je
začelo sušiti in bi jih bilo
nujno treba obrezati. Veliko
dreves je tudi »obglavljenih«.
Posegi, ko se drevo tako
močno obreže, da se odstrani večji del krošnje, je nestrokovno, je pa seveda hitro in
poceni. Zavedati se je treba,
da drevesu s takim posegom
zmanjšamo moč samoobnovitve in mu skrajšamo življenjsko dobo. Velike rane se
namreč ne morejo zaceliti,
zato se na teh mestih na drevo lahko naselijo škodljivci in
razne bolezni. Dobro bi bilo,
da bi za radovljiška drevesa
skrbel nekdo, ki ima potrebno strokovno znanje in mu
je zares mar. Ne zdi se mi
prav, da se izvajalci izbirajo
samo na podlagi cene.
Zadnjih nekaj mesecev ste
kot arborist plezalec zaposleni na Infrastrukturi Bled.
Kakšno je vaše delo?

tudi veliko lažje gibljem po
drevesu.

Zadolžen sem za nego visokih dreves. Čeprav je zdaj
precej moderno obrezovanje dreves s pomočjo dvigal,
sam tega ne odobravam,
razen ko zares ne gre drugače. Zame je edini pravi in
tudi najbolj čist pristop osebni stik z drevesom. Takrat
drevo resnično lahko zares
začutiš. Z dvigalom tudi ne
moreš doseči vseh kotičkov
in hitreje se zgodi, da mu
narediš kakšno poškodbo.
Sam se, ko grem na drevo,

Na letošnjem državnem tekmovanju v drevesnem plezanju ste spet stali na zmagovalnih stopničkah. Za
kakšno tekmovanje pravzaprav gre?
Tekmovanje je zastavljeno
tako, da plezalci arboristi
skozi pet disciplin preverimo, kako dobro smo izurjeni v tem, kar delamo. Glavna disciplina je delovno ple-

»Opazil sem, da so nekatera drevesa preveč
obrezana, nekaj pa se jih je začelo sušiti in bi jih
bilo nujno treba obrezati. Veliko dreves je tudi
»obglavljenih«. Poseg, ko se drevo tako močno
obreže, da se odstrani večji del krošnje, je
nestrokoven, je pa seveda hiter in poceni.
A drevesu s takim posegom zmanjšamo moč
samoobnovitve in mu skrajšamo življenjsko
dobo.«
vedno držim pravila »manj
je več«. Tudi motorne žage
ne uporabljam pogosto. Najraje delam z japonsko ročno
žago, ki zelo dobro reže in
naredi veliko lepše reze kot
motorna. Ker je lahka, se

Borut Škarja

zanje, preizkusimo pa se še
v reševanju ponesrečencev z
drevesa, v metanju metalne
vrvice in vzpostavitvi dostopne vrvi, v disciplini footlock
in hitrostnem plezanju po
drevesu.

Čeprav tekmovanje prvenstveno ni namenjeno zgolj
plezanju po drevesih, kljub
temu v eni od disciplin preverite, kako hitri ste.
Drevo, na katerem se pomerimo v hitrem plezanju,
mora biti visoko, atraktivno
in dobro razčlenjeno, kar
nam omogoča, da lahko
lepo in hitro plezamo. Letos,
ko je tekmovanje potekalo v
Arboretumu Volčji Potok,
smo plezali na trideset metrov visoko metasekvojo.
Kako hitro ste priplezali do
vrha?
Do vrha sem priplezal v 34
sekundah in dosegel tretje
mesto. Zmagovalec Florjan
Pušavec je za vzpon potreboval manj kot trideset
sekund.
Domnevam, da je tovrstno
tekmovanje prava paša za
oči. Kdaj prihodnje leto lahko pridemo navijat?
Tekmovanje se odvija v juniju. Za vse, ki bi jih to zanimalo, bodo informacije
objavljene na spletni strani
Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, ki to tekmovanje organizira (http://
sola.sgls.si/).

Miting malega letalstva
Suzana P. Kovačič
Lesce – Miting malega
letalstva Lesce je največji
miting modelarjev, ki letijo
z radijsko vodenimi maketami pravih letal, v Sloveniji. Poteka vsako leto sredi
avgusta, na letošnji veliki
šmaren je bil 31. po vrsti.
»Z obiskom smo bili zelo
zadovoljni in se že veselimo naslednjega mitinga,
za katerega imamo nekaj
idej, kako razširiti ponudbo
za obiskovalce,,« je povedal

Matjaž Planinšek, predsednik modelarske sekcije
Aerokluba ALC Lesce, ki
dogodek organizira.
Letenje modelov, gnanih z
batnimi, jet in elektro motorji, ter jadralnih modelov je
vsakič zanimivo. Mitinga se
je letos udeležilo 43 modelarjev iz Slovenije, Italije, Nemčije in Avstrije. Srečko Žnidarčič je član Modelarskega
društva Čuk Škofja Loka,
mitingov se udeležuje že štirideset let, leškega zadnjih
deset. Spominja se, kako so

včasih po opremo za makete
hodili v Avstrijo.
Njegov model dvokrilca je bil
na letošnjem letaku za najavo dogodka v Lescah, na
mitingu pa je predstavil reaktivni model Pulso, čigar
motor ustvarja močan hrup,
podoben nemški leteči bombi V1. »Vseh vrst malih letal
imam, tudi s helikopterjem
sem že prišel. Ko si enkrat
okužen s tem, ne odnehaš.
Sem dovolj trmast, da sem
prebolel vse krize pri učenju
in vso škodo, ki jo povzročiš

malim letalom, preden se
naučiš,« je pojasnil in poudaril, da je bil njegov inspirator
za vztrajanje v tem hobiju žal
že pokojna legenda leškega
modelarstva Marjan Mencinger. Člani modelarske sekcije Aerokluba ALC Lesce,
nekaj več kot štirideset jih
je, imajo svojo modelarsko
stezo na letališču Lesce. Kot
pravijo, se družijo, letijo, kar
pa je prihodka z mitinga
malega letalstva, ga porabijo
za organizacijo te prireditve
in za klubske stroške.

Foto: arhiv ALC

Modelarska sekcija Aerokluba ALC Lesce je organizirala 31. Miting malega letalstva, ki je bil prav tako
tradicionalno odlično obiskan.

Modele ocenjujejo po prikazanem letenju in videzu.

Khislstein Kranj
SOBOTA

31

AVGUST
ob 21h
Vstopnice so na voljo na
vseh Petrol servisih in
prodajnih mestih Eventim.

DUBIOZA
KOLEKTIV

PETEK

6

SEPTEMBER
ob 20h

ANDREJ
ŠIFRER:

40 LET NOROSTI
www.visitkranj.com
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Podoktorski študent fizike v ZDA
Dr. Gašper Kokot iz Radovljice zadnjih šest let kot podoktorski študent fizike živi in dela v tujini, ta čas v ZDA. Nekaj poletnih dni sta z ženo, sicer
Venezuelko, preživela na obisku pri družini v Radovljici.
Urša Peternel

Fizika aktivnih snovi
Kot je dejal mladi znanstvenik, se je za študij fizike
odločil ob koncu gimnazije.
»Zmeraj me je zanimalo,
kako svet deluje, in to je bila
nekako naravna izbira. Sicer
pa imamo v širši družini
tudi fizike, dedek po očetovi
strani je bil iz okolice Celovca in nekateri bratranci v
Avstriji so naredili kariero v
naravoslovju.« Po gimnaziji
je v Ljubljani doštudiral fiziko, tam opravil tudi magis-

Foto: Gorazd Kavčič

V Ljubljani je julija potekal
Svetovni kongres slovenskih
fizikov in med predavatelji,
to je fiziki, ki delujejo po
svetu, je bil tudi Radovljičan
dr. Gašper Kokot. Po zaključeni Gimnaziji Jesenice je
diplomiral in doktoriral iz
fizike v Ljubljani, podoktorsko pa se je izobraževal v
Švici in zatem v ZDA, kjer
živi in dela tudi zdaj. Doma,
v Radovljici, je z ženo preživel nekaj poletnih dni; kot
podoktorski študent ima,
kot je povedal, v ZDA le
kakih dvajset dni dopusta, ki
ga običajno nameni prav
obisku družine v Sloveniji.

delal v Nacionalnem laboratoriju Argonne, zdaj pa dela
na Univerzi Northwestern
in delno še vedno v laboratoriju Argonne v Illinoisu.
V središču njegovega znanstvenega raziskovanja je
fizika aktivnih snovi. »Aktivna snov pomeni, da dovajamo energijo nekemu sistemu in ga s tem držimo izven
ravnovesja. Energijo lahko
dovajamo prek svetlobnih,
električnih, magnetnih polj
… V mojem raziskovanju
uporabljamo magnetno polje; delci se ob določeni hitrosti in amplitudah začnejo
samoorganizirati, delajo
vrtince … Ugotavljamo nove
lastnosti, nove principe
materialov. Opravljamo
bazične raziskave, na tem
znanju pa bodo gradile aplikativne raziskave. Rezultatov v vsakdanjem življenju
ne bomo videli naslednje
leto, ampak čez deset, 15 let.
Glavna prednost takšnih
materialov je, da za nas lahko opravljajo koristne naloge na milimetrski skali.
Pokazali smo, da lahko
učinkovito mešamo površine tekočin, kar bi znalo biti
uporabno za farmacevtsko
proizvodnjo ali pa pri čišče-

Štiriintridesetletni Gašper Kokot, podoktorski študent
fizike, je poročen z Venezuelko, prepotoval je dobršen del
sveta, v prostem času pa je tudi pesnik in fotograf.
terij in doktorat. »Že med
študijem sem šel na prakso
na Oxford v Veliko Britanijo, kjer sem se prvič srečal s
tujim akademskim okoljem
in resnim laboratorijskim
delom. Potem sem doktorski študij zaključil v Ljubljani, po doktorskem študiju
pa je v akademski karieri

vsaj v naravoslovju običajno,
da odideš za nekaj let v tujino, da si nabereš izkušnje v
različnih laboratorijih, pridobiš širino ...« Tako je najprej nekaj let preživel v Švici, kjer se je podoktorsko
izobraževal na univerzi v
Zürichu, zatem pa se je preselil v ZDA, kjer je najprej

nju odpadne vode. Gre za
materiale, ki bi se lahko
uporabljali tudi v vesoljski
tehnologiji, medicini, ekstremnih razmerah …«

Razmišlja tudi o vrnitvi
v Slovenijo
In kako se počuti v ameriški kulturi? »Bil sem presenečen, kako zelo drugačna
je. Pa ne toliko ameriški
način življenja kot način
razmišljanja. Glavna razlika je v tem, da se pri nas
zelo ceni skromnost, ne
govorimo o svojih dosežkih
tako, kot bi lahko, s čimer
pogosto znižamo vrednost
teh dosežkov. Na drugi strani bi Američan iz enakega
dosežka naredil celo zgodbo … Američani znajo veliko bolje poiskati svoje prednosti in jih poudariti, kar
je velika razlika med Slovenci in Američani ...«
Po šestih letih v tujini zdaj z
ženo razmišljata, da bi ZDA
zapustila. »Sem na točki, ko
iščem neko stalnejšo zaposlitev, kajti podoktorska usposabljanja so vsa bolj začasna
in še zmeraj veljajo za neke
vrste vajeništvo oziroma pripravništvo. Slovenija zagotovo ni slaba država, da bi se

tukaj ustalila. A vse je odvisno od službe. Vseeno je moje
področje dela zelo specifično, in ko iščem stalno službo, se prijavljam na projekte
in razpise, a ne le v Sloveniji,
temveč tudi po Evropi in
severni Ameriki ...«
Žena Veronica je Venezuelka. »Spoznala sva se na
mojem potovanju po Venezueli. Poročila sva se leta
2011, ko sem zaključeval
doktorat. Veronica se je priselila v Slovenijo. Ko sem šel
na podoktorski študij, je šla z
mano. Najprej v Švico in
zatem v ZDA. Opravljala je
različna dela, nekaj časa je
delala kot okraševalka tort, v
Švici kot sprehajalka psov,
zdaj pa je opravila licenco za
poučevanje španščine kot
drugega jezika,« pojasnjuje
sogovornik, ki je sicer prepotoval dobršen del sveta, že
med študijem je veliko potoval z nahrbtnikom, prepotoval Indijo, Tajsko, Laos, Vietnam, Kambodžo, Venezuelo,
Etiopijo …
In čeprav je znanstvenik, je
v njem tudi umetniška duša
– piše poezijo, imel je nekaj
fotografskih razstav, s fotografijami pa je opremljena
tudi očetova knjiga.

Tri leta, tri najvišje gore na svetu
Urša Peternel
Tomaž Rotar se je maja
letos povzpel na Kangčendzengo, z 8586 metri nadmorske višine tretji najvišji
vrh na svetu. To je že Rotarjev tretji osemtisočak v samo
treh letih; predlani je stal na
Mount Everestu (8848 m n.

je poročen (žena je zdravnica) in oče dveh hčerk. Z družino živi v Lescah.
Kot je povedal po vrnitvi
domov, je Kangčendzenga
ogromna, prelepa gora, le
nekaj metrov nižja od K2.
Kljub izkušnjam s prejšnjih
dveh odprav (izkušnje so po
njegovih besedah najpo-

»Po hribih hodim, smučam in plezam že
štirideset let. Prečesal sem Julijce, Dolomite,
Centralne Alpe, Patagonijo, bil sem na
Aconcagui, Antarktiki, Arktiki, Grenlandiji, v
afriških gorah … Kondicijsko se pripravljam
predvsem na kolesu. Če ni turnosmučarskih
pogojev, prekolesarim od pet do osem tisoč
višinskih metrov na teden. Tudi delo v ordinaciji
je neke vrste priprava, saj moram ves denar, ki
ga za odpravo potrebujem, zaslužiti sam.«
m.), lani pa na K2 (8611 m
n. m.). S tem je postavil slovenski hitrostni rekord v
osvajanju osemtisočakov.
Dosežek je še toliko osupljivejši, če vemo, da Rotar ni
profesionalni alpinist, temveč predan in uspešen
zobozdravnik. Star je 47 let,

membnejša oprema na visokih gorah) pa je bila tokratna
po njegovih besedah najtežja doslej, gora je najbolj
pokazala zobe. Je tehnično
zahtevna, pri minus 47 stopinjah Celzija pa je bil vzpon
»pravljično težak« ... Posebnost odprave je bila tudi v

tem, da je bila ekipa pretežno ženska. Rotar pravi, da so
bile vse alpinistke zelo profesionalne, brezkompromisne, izredno dobro telesno in
duševno pripravljene. Vse tri
Rotarjeve odprave, tudi letošnja na Kangčendzengo, so
trajale od sedem do osem
tednov, vse tri skupaj so stale okrog sedemdeset tisoč
evrov. »Himalaja je ogromna, težko dostopna, cest je
malo in so slabe, največkrat
zaprte zaradi plazov, poplav.
Zaradi aklimatizacije so
vzponi počasni, človek mora
preživeti v bazi nekaj tednov,
da telo zmore živeti pri tako
nizkem zračnem tlaku. Našteto potegne za seboj ogromen logističen zalogaj, ki ga
posameznik ni sposoben
izpeljati, zato pomagajo
agencije, ki preskrbijo nosače, šotore, hrano, kisik,
medicinsko opremo, tovorne živali, helikopterje, dovoljenja, telekomunikacije,
sončne celice …«
Na vprašanje, kaj ga vleče iz
urejenega vsakdana v tako
ekstremne razmere, pa odgovarja: »Odprava pomeni
neke vrste beg iz vsakdana in

Foto: osebni arhiv

Tomaž Rotar je v treh letih osvojil tri najvišje gore na svetu. S tem je postavil slovenski hitrostni rekord v osvajanju osemtisočakov. Kot pravi, so ga
osemtisočaki naučili, da moramo zaslužek vlagati v avanture in duhovne dobrine. Da le avanture ustvarijo spomine in spomini dajo vrednost življenju ...

Tomaž Rotar na vrhu Kangčendzenge 15. maja letos
veliko avanturo. Vsi si želimo avantur, vendar mnogi
nimajo poguma, da bi jih
začeli, ker je življenje v vsakdanu domačega zavetja preveč udobno. A v resnici gre le
za vprašanje odrekanja prestižu, ki ga imamo doma. V
mislih bi vsak plezal na Everest, le poskusiti je težko.
Vsak bi prepotoval svileno
cesto ali obiskal Veliki koralni greben, ko pa je potrebna
izbira med novim avtomobilom ali plačilom agencije, se
po navadi odločimo za avto-

mobil, ki ga ''nujno'' potrebujemo. Avantura nič ne stane, plačamo le varnost na
avanturi. Cena pa je sorazmerna tveganju ... Himalaja
je avantura vseh avantur,
vendar je tudi drugje po svetu mogoče najti zavetja nebeškega miru in kraje, ki nudijo nepozabno avanturo.«
Na vprašanje, česa so ga
naučili njegovi osemtisočaki, pa odgovarja: »Naučili so
me, da moramo vse življenje iskati lepoto in ljubezen.
Da ne smemo pričakovati,

Po vrnitvi je Rotar na
svojem blogu objavil
čudovit zapis,
posvečen ženski, ki da
pogumu daje ime – to
je svoji ženi, ki, kot
piše, zna napovedati
vreme, zdravi bolezni
prek SMS-ov, skrbi za
dom in posel in
hčerki, ko njega
njegov egoizem žene
više in dlje.
da nas nikoli ne bo strah,
ampak moramo razviti
metode za obvladovanje
strahu. Da si moramo dopovedati, da je življenje minljivo in da so trenutki na tem
planetu privilegij, ki ga ne
smemo zamuditi. Da je naš
obstoj nepomemben za okolico, v kateri bivamo, in da
smo pogrešljivi. Da moramo zaslužek vlagati v avanture in duhovne dobrine. Da
le avanture ustvarijo spomine in spomini dajo vrednost
življenju ...«
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Prireditve
Od 23. avgusta
do 13. septembra 2019
Medena dogodivščina, s čebelico po Radovljici, vse informacije dobite
v TIC Radovljica, Radovljica (park, trg pred cerkvijo, razgledna točka,
Čebelarski muzej)

Konec meseca spet
Langusovi dnevi

SOBOTA, 7. september
Langusovi dnevi 2019, ob 10.00, ustvarjalne delavnice, Langusovi teki
in družabno srečanje, Kamna Gorica
Sobotna Podvinska tržnica, ob 10.00 do 12.00, pred Vilo Podvin, Mošnje
Langusovi dnevi 2019 Swing koncert s plesom: Le Bistrot Illégal, ob
19.00, Kamna Gorica
Angry Birds Film 2, ob 16.00, animirana pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

V Kamni Gorici bodo poletje tudi tokrat sklenili
Langusovi dnevi. Že prihodnji konec tedna v
znamenju slikanja in tudi večer, posvečen
misijonarju Marku Antonu Kappusu, ter
predstavitev knjige Ane Cecilie Pernz Kopušar.

Angel varuh, ob 18.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 23. avgust
Festival Avsenik 2019, Mednarodni dan »Na avtocesti«, ob 20.00,
Ansambel Saša Avsenika, Gregor Avsenik, Hišni ansambel Avsenik
(SLO) in drugi, gostilna in restavracija Pri Jožovcu Begunje, prireditveni šotor*
Gajin svet, ob 21.00, romantična komedija, dvorišče pred Linhartovo
dvorano, poletni kino, vstop prost

SOBOTA, 24. avgust
37. Festival Radovljica 2019, Bizantinski koral, Vokalni ansambel
Byzantion, Adrian Sirbu, ob 20.00 Cerkev Sv. Petra Radovljica*
Festival Avsenik 2019, Avsenikov dan »Lepo je biti muzikant«, ob
20.00, Ansambel Saša Avsenika, Gregor Avsenik, Monika in Blaž
Avsenik, Igor in zlati zvoki, Ansambel Zupan, Okrogli muzikanti in
drugi, gostilna in restavracija Pri Jožovcu Begunje, prireditveni šotor*
Raziskovalka Dora, ob 18.00, družinska pustolovščina, podnapisi,
Linhartova dvorana Radovljica*
Hitri in drzni: Hobbs in Shaw, ob 20.00, akcijski pustolovski triler,
Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 25. avgust

Tisto: Drugo poglavje, ob 20.00, grozljivka, Linhartova dvorana
Radovljica*

NEDELJA, 8. september
Rojstvo Device Marije ali Mali šmaren, ob 10.00, sveta maša, Bazilika
Marije Pomagaj na Brezjah

Kaja Beton

Angry Birds Film 2, ob 16.00, animirana pustolovščina, 3D, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Prireditve se bodo začele
prihodnji petek, 30. avgusta,
z dvodnevno Malo šolo slikanja za otroke, stare od 8
do 13 let. Že naslednji dan se
bodo v Kamni Gorici zbrali
slikarji iz različnih krajev
Slovenije, ki bodo na platna
skušali ujeti slikovito vas.
Zadnji avgustovski konec
tedna bosta kar dva dogodka potekala v Mežnariji. V
petek popoldan bo tam prireditev z naslovom Kappusova španska pisma, posve-

Bolečina in slava, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Koža, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 10. september
Bolečina in slava, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 11. september
Zvesti moški, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 12. september
Koža, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

37. Festival Radovljica 2019, Beneška glasba za trobila, The English
Cornett & Sackbut Ensemble, ob 20.00, Baročna dvorana Radovljiške
graščine*

PETEK, 13. september

Festival Avsenik 2019, Slovenski dan »Slovenija, od kod lepote tvoje«,
ob 20.00, Ansambel Saša Avsenika, Gregor Avsenik, Avsenikov tercet:
Alfi Nipič, Jožica Kališnik in Jožica Svete, Veseli Svatje, Alpski Kvintet
in drugi, gostilna in restavracija Pri Jožovcu Begunje, prireditveni
šotor*

SOBOTA, 14. september

Mrtvi ne umirajo, ob 20.00, zombi komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*

Kulturni večer v nedeljo, 8. septembra, bodo
posvetili pisateljici iz sosednje vasi Poloni
Škrinjar, ki jo bodo predstavili Alenka Bole
Vrabec in s kratko igro Kje je moj sin tudi KUD
Linhartov oder.

60 let Ljudske univerze Radovljica, od 14.00 do 23.00, osrednja slovesnost, različne delavnice, rock koncert; Grajskem parku v Radovljici

Raziskovalka Dora, ob 18.00, družinska pustolovščina, podnapisi,
Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 29. avgust
Jan Palach 69, ob 18.00, razstava v organizaciji Občine Radovljica,
Češko-slovenskega društva, Zavoda »Zimske urice« in Muzejev radovljiške občine, Radovljiška graščina

PETEK, 30. avgust
Langusovi dnevi 2019, ob 15.00 do 18.00, Mala šola slikanja, delavnice za otroke, Dom krajanov Kamna Gorica, predhodne prijave
Langusovi dnevi 2019, ob 17.00, spomin na misijonarja Kappusa,
Kappusova španska pisma, Mežnarija Kamna Gorica
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*
Bohemian Rhapsody, ob 21.00, biografska glasbena drama, dvorišče
pred Linhartovo dvorano in Linhartova dvorana Radovljica, poletni
kino, vstop prost

SOBOTA, 31. avgust
Dnevi večno mladih fantov 2019, ob 6.00 25. Pohod večno mladih
fantov na Stol, ob 17.00 mednarodni festival pihalnih orkestrov, ob
20.00 koncert Bid Banga Radovljica z gostom Otom Pestnerjem, Linhartov trg in Grajski park, Radovljica
Predvečer praznika kronanja milostne podobe Marije Pomagaj, ob
19.00 slovesna sveta maša v baziliki, ob 20.00 procesija z lučkami po
vasi, Brezje
Veliko popotovanje, ob 18.00 akcijski pustolovski triler, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Langusovi dnevi 2019, od 10.00 do 13.00, mala šola slikanja, delavnice za otroke, Dom krajanov Kamna Gorica, predhodne prijave
19. slikarska kolonija, od 10.00 do 18.00, Kamna Gorica
Yesterday, ob 20.00, glasbena komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*

NEDELJA, 1. september
Boljšak, od 9.00 do 13.00, Linhartov trg, Radovljica
112. obletnica kronanja milostne podobe, od 10.00 do 15.00, Bazilika
Marije pomagaj na Brezjah
2. Radol'ški kronokilometer, od 10.00 do 15.00, kolesarska dirka po
Radovljici, predhodne prijave
Veliko popotovanje, ob 18.00, akcijski pustolovski triler, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Yesterday, ob 20.00, glasbena komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*

ČETRTEK, 5. september
Angel varuh, ob 20.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 6. september
Langusovi dnevi 2019, ob 18.00, slikarska razstava del Langusove
slikarske kolonije in male šole slikanja, odprtje razstave, Dom krajanov Kamna Gorica
Tisto: Drugo poglavje, ob 18.00, grozljivka, Linhartova dvorana
Radovljica*

Razstave:
čena misijonarju Marku
Antonu Kappusu. V soboto,
31. avgusta, bo Alenka Bole
Vrabec predstavila knjigo Z
biciklom čez reko. Delo je
bilo letos prevedeno v slovenski jezik, njegova avtorica pa je Ana Cecilia Prenz
Kopušar, ki sicer živi razpeta med Kamno Gorico, Trstom in Argentino. Na zadnji avgustovski dan bo na
športnem igrišču tudi tekma v prstometu.
Najbolj pestro bo v Kamni
Gorici med 6. in 8. septembrom. Kot vsako leto bodo v
petek, 6. septembra, odprli

Dopolnjena stalna zbirka originalnih del slovenskih ilustratork in
ilustratorjev, Galerija Šivčeva hiša
Od kod lepote tvoje …, fotografska razstava Bojana Kolmana, od 30.
5. do 27. 8., galerija Avla, Občina Radovljica
Obrtniki v Radovljici in njeni okolici, razstava na temo obrtništva v
Radovljici, od torka do nedelje do 28. 8., Mestni muzej Radovljica,
hodnik med graščino in cerkvijo sv. Petra
Muzej jaslic Brezje, edinstvena zbirka okoli 450 eksponatov jaslic s
celega sveta
Z zvezdico (*) so označene
prireditve z vstopnino.
Več informacij o posameznih
prireditvah je na voljo na spletni
strani www.radolca.si.
Organizatorji prireditev si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

Šestdeset let Ljudske univerze Radovljica
V soboto, 14. septembra, bo v radovljiškem Grajskem parku
praznovanje ob šestdesetletnici delovanja Ljudske univerze
Radovljica. Dogajanje z delavnicami za vse generacije se bo
začelo ob 14. uri, osrednji slavnostni dogodek z žonglersko
skupino Čupakabra, plesom in torto pa bo ob 17. uri. Od
sedme zvečer bo iz parka v živo oddajal Radio Galama s
skupinama Bad notion in Prelude, so sporočili organizatorji.
Že v četrtek, 5. septembra, pa bo ob 17. uri v avli Občine
Radovljica odprtje razstave fotografij in mozaikov z naslovom Mozaik generacij.

Tisoč gibov tudi v Podnartu
Z avgustom so se tudi v Podnartu pridružili Društvu Šola
zdravja, v okviru katerega po vsej Sloveniji izvajajo jutranjo
telovadbo po metodi 1000 gibov. Vadba je namenjena tako
ženskam kot moškim vseh starosti. Zasluga za ustanovitev
skupine v DU Podnart gre Meti Dolenc Zupan iz skupine
Vrbnje - Radovljica, to zdravo in družabno obliko telovadbe
pa bo v Podnartu vodila Ivanka Vovk, na igrišču športnega
društva od ponedeljka do petka z začetkom ob 7.30.

Prvo septembrsko nedeljo šahovski turnir
Šahisti iz Lesc in Radovljice ter Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska organizirajo v
nedeljo, 1. septembra, v okviru občinskih prireditev Radolško
poletje 2019 mednarodni nagradni šahovski turnir. Turnir se
bo začel ob 10. uri, igralo se bo devet kol, časa za razmišljanje je deset minut za partijo. Turnir bo potekal na območju
Doma veteranov Radovljica in bo ob vsakem vremenu.

BOCI TEAM, BOŽENA PETERLIN S.P., AŠKERČEVA ULICA 8, DOMŽALE

Hitri in drzni: Hobbs in Shaw, ob 20.00, akcijski pustolovski triler,
Linhartova dvorana Radovljica*

slikarsko razstavo in organizirali meddruštveno vajo
gasilskih društev iz Lipniške
doline, dan za tem, v soboto,
pa pripravili brezplačne
ustvarjalne delavnice za otroke in mladino, organizirali
Langusov tek ter večerno
druženje na športnem igrišču. To bo letos nekaj prav
posebnega, saj v goste prihaja skupina Le Bistrot Illegal iz
Trsta. V Kamno Gorico bodo
pripeljali ne le dobro plesno
glasbo, ampak tudi plesno
delavnico Lindy Hop, najbolj
avtentične oblike svinga.

V nedeljo bo tudi letos organiziran pohod. Ta bo tokrat
vodil iz Kamne Gorice v
Mošnje, kjer bo ogled Koroščeve žage, ter naprej na
Brezje. Nedeljski kulturni
večer bodo tokrat posvetili
pisateljici iz sosednje vasi
Poloni Škrinjar, ki jo bodo
predstavili Alenka Bole Vrabec in s kratko igro Kje je
moj sin tudi Kulturno umetniško društvo Linhartov
oder. Letošnje Langusove
dneve bodo sklenili s koncertom Mešanega pevskega
zbora Lipnica in prijateljev v
soboto, 14. septembra.

Deželne novice, petek, 23. avgusta 2019
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V šolo v spremstvu
prostovoljcev
Za leške šolarje so ob začetku in koncu lanskega
šolskega leta organizirali projekt Pešbus, to je
skupna organizirana pot v šolo, po kateri otroke
spremljajo prostovoljci. Akcijo bodo ponovili v
septembru.

Sredi poletja so v Radovljici pripravili že štiriindvajseto Srečanje mest na Venerini poti s pisano
srednjeveško tržnico. Dogajanje se je zaradi dežja preselilo v Radovljiško graščino. Zanimanje turistov
je bilo kljub temu veliko.

Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Junija se je leškim učencem in prostovoljcem na poti v šolo
v spremstvu ravnateljice Emilije Kavčič in koordinatorke
Nede Golmajer pridružil tudi župan Ciril Globočnik.

Marjana Ahačič
Ob koncu šolskega leta so v
Osnovni šoli F. S. Finžgarja
spet organizirali tako imenovani Pešbus, tako se imenuje
projekt poti v šolo v organiziranih skupinah po določenih
poteh in urniku. Skupino
otrok na pešpoti spremljajo
odrasli prostovoljci. V leški
osnovni šoli so akcijo prvič
izvedli septembra lani; naletela je na odličen odziv otrok
in staršev, zato so jo s koordinatorko Nedo Golmajer
organizirali tudi v juniju.
Jutranja pešpot do šole z
označenimi postajami je
bila speljana na trasi Savska
cesta–Finžgarjeva cesta–
šola. Prijavljenih je bilo 14
otrok, ki so jih vsako jutro
spremljale prostovoljke, ki

so se odzvale na poziv k
sodelovanju, in starši. Lepo
sprejeto akcijo bodo ponovili še v septembru.
V Sloveniji akcijo Pešbus
izvajajo v sklopu programa
Aktivno v šolo, ki ga podpira ministrstvo za zdravje.
Aktivna pot v šolo peš ali s
kolesom otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne telesne aktivnosti, kar
pozitivno vpliva na njihovo
zdravje.
Podporo in materiale za
izvedbo projektov Pešbus in
Bicivlak nudi IPoP – Inštitut
za politike prostora v okviru
programa Aktivno v šolo, ki
ga sofinancira ministrstvo
za zdravje in je del prizadevanj Dober tek, Slovenija za
več gibanja in bolj zdravo
prehrano.

Seksi pite je knjiga
posvečena ljubiteljem
hitrih in enostavnih
receptov. Vsebuje 40
preverjenih receptov
za sladke, slane, presne,
mesne in veganske pite.
Pite so slastne, preproste
za pripravo in očarajo
z bogato kombinacijo
okusov in različnimi načini priprave.
Postrežemo jih lahko
kot sladico, prigrizek,
glavno jed ali prilogo.
Mehka vezava,
145 x 210 mm,
90 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Tudi za letošnjo zadnjo nedeljo v juliju je radovljiško turistično društvo pripravilo
bogat program tradicionalnega, letos že 24. Srečanja mest
na Venerini poti s pisano
srednjeveško tržnico v starem
mestnem jedru. A jo je organizatorjem in obiskovalcem
zagodlo vreme, tako da so
morali dogajanje s slikovitega
Linhartovega trga preseliti v
atrij Radovljiške graščine.
»Žal mi je za tiste sodelujoče, ki so prišli od daleč, z drugih koncev Slovenije, da bi
svoje izdelke predstavili na
stojnicah v Radovljici, pa so
se nato odločili, da se zaradi
slabega vremena vrnejo
domov. Tisti, ki so ostali, so

Obiskovalci so z zanimanjem spremljali dogajanje v graščini, kjer je kulturno društvo
Igralska skupina Gašperja Lambergerja uprizorilo tri dinamične zgodbe in slikovit baročni
ples./ Foto: F.

V graščinski kleti je Linhartov oder, ki deluje v okviru KUD
Radovljica, iz srednjeveške Carmine Burane povzel
znameniti dramski prizor: Prepir med vinom in vodo.

se predstavili v graščini, kjer
smo tudi izpeljali ves napovedani program,« je povedala Nadja Jere iz Turističnega
društva Radovljica.
Kot pravi, turistov slabo vreme ni motilo, v velikem številu so z zanimanjem spremljali dogajanje v graščini, kjer
je kulturno društvo Igralska
skupina Gašperja Lambergarja, ki je že leta rado viden
in ustvarjalen gost, pripravilo
dinamične zgodbe iz treh
zgodovinskih obdobij ter za
zaključek pripravilo še slikovit baročni ples.
Med tistimi, ki na Srečanju
mest na Venerini poti vseskozi sodeluje z organizator-

jem prireditve, je tudi Kulturno društvo Radovljica, ki
vsako leto poišče temo, ki
zadeva kroniko mesta, in
uprizori šaljivo enodejanko.
Pogovor o znameniti Vurnikovi podobarski delavnici z
ddr. Damirjem Globočnikom, umetnostnim zgodovinarjem in likovnim kritikom, so sicer prestavili na
jesen, dogajanje srečanja
mest na Venerini poti v pa
se je zaključilo v graščinski
kleti, kjer je Linhartov oder,
ki deluje v okviru KUD
Radovljica, iz srednjeveške
Carmine Burane povzel
znameniti dramski prizor:
Prepir med vinom in vodo.

Festival Avsenik 2019
Alenka Brun
Danes se začenja že peti mednarodni Festival Avsenik v
Begunjah. Ob tej priložnosti
so v Begunjah organizirali
tudi tiskovno konferenco, na
kateri so sodelovali umetniški
vodja Gregor Avsenik in glavna organizatorka Nataša Farkaš, ki sta Festival na kratko
predstavila, Sašo Gašperin iz
Turizma Radovljica, ki je
nekaj besed namenil bogatemu spremljevalnemu programu, ker se v večini glasbeni
del festivala odvija zvečer, ter
glasbenik Sašo Avsenik in
njegova sestra pevka Monika
Avsenik, ki smo ji ob tej priložnosti prisluhnili v pesmi
Tam, kjer murke cveto, pela
pa bo tudi na festivalu.
S pesmijo se je zaključil
uradni del predstavitve festivala, Alenka Godec, ki je
tiskovno konferenco pove-

zovala, pa ga je s pesmijo
tudi začela. Povezovala bo
tudi sobotni večer in zapela
skupaj z Ansamblom Saša
Avsenika.
Festival je revijalni, organizirajo ga na dve leti. Poteka

tri dni, letos od danes, petka, 23. avgusta, do nedelje,
25. avgusta, sta pa petek in
sobota že razprodana. Na
odru se bodo zvrstili domači
in tudi izvajalci Avsenikove
glasbe. Letošnji festival pa je

še posebej prazničen, saj
bodo na ta način obeležili
tudi devetdeset let od rojstva
Vilka Ovsenika in Slavka
Avsenika, Ansambel Saša
Avsenika pa praznuje deset
let uspešnega delovanja.

Gregor Avsenik, Nataša Farkaš, Sašo Gašperin ter Monika in Sašo Avsenik / Foto: Tina Dokl

