deželne novice

Deželne novice so časopis Občine Radovljica

Odgovorna urednica: Marjana Ahačič

Časopis izhaja enkrat mesečno

Sto let
Telovadnega
doma

www.radovljica.si

Okusi
Radol'ce
Tudi letos devet
restavracij, vključenih
v projekt, ves mesec
privablja ljubitelje
okusne hrane iz
lokalnih sestavin.

Starosta radovljiškega športa Aleks
Čebulj je napisal knjigo o športnem
življenju v mestu in okolici in jo
posvetil prav temu jubileju.
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Prenova kopališča
se je že začela

Praznik občine
Radovljica

Župan Ciril Globočnik je sredi oktobra z izbranim izvajalcem podpisal pogodbo, dela so se začela
takoj po podpisu. V prvi fazi bodo obnovili garderobe, sanitarije in restavracijo ter zgradili nov pokrit
učno-terapevtski bazen.
Marjana Ahačič
Župan Ciril Globočnik je
sredi oktobra z izbranim
izvajalcem podpisal pogodbo za nadaljevanje prve faze
celovite rekonstrukcije
radovljiškega kopališča. Na
javnem razpisu je bilo za
izvedbo več kot 4,5 milijona
evrov vrednega projekta kot

najugodnejše izbrano podjetje VG5. Milijon in pol evrov
bo za obnovo kopališča v tej
fazi prispevalo ministrstvo
za šport, so sporočili z
radovljiške občinske uprave.
Dela obsegajo obnovo garderob, sanitarij za veliki
bazen in kamp ter restavracije in izgradnjo novega
pokritega učno-terapevtske-

ga bazena. Izvajalec bo dela
začel takoj, po načrtih pa
bodo končana do konca leta
2023. Izvedba rekonstrukcije bo prilagojena tako, da
bosta kopališče in kamp v
času poletne sezone v letih
2022 in 2023 lahko obratovala. V času del bo sicer za
promet zaprto obračališče
pri vhodu na kopališče.

Po zaključku prve faze bo
sledila druga, v kateri je
načrtovana še preureditev
obstoječega olimpijskega
bazena v pokrit olimpijski
bazen z možnostjo odpiranja strehe ter ureditev vseh
spreml jajočih prostorov
bazenov, zunanja ureditev
kopališča in postavitev zunanjega tobogana.

Decembrski praznik občine Radovljica
praznujemo 11. decembra, na rojstni dan Antona
Tomaža Linharta. Proslava s podelitvijo občinskih
priznanj je predvidena za predpraznični večer,
v petek, 10. decembra.
Marjana Ahačič
Na prireditvi bo osrednja
pozornost namenjena Avguštinu Mencingerju, ki bo za
svoje delovanje na področjih
ohranjanja sakralne dediščine, kulture, turizma in promocije Radovljice ter prispevek v lokalni skupnosti in
širše prevzel naziv častnega
občana občine Radovljica.

uspešno vodenje digitalizirane ekološke kmetije Vegerila, Primož Bole in Franci
Vovk za dolgoletno prizadev
no prostovoljno delo v Društvu strojnih inženirjev in
tehnikov Lesce ter podjetje
Didakta za dolgoletno uspešno poslovanje in prispevek
h kulturnemu ugledu občine Radovljica. Prejemniki
medalje Občine Radovljica

Na prireditvi bo osrednja pozornost namenjena
Avguštinu Mencingerju, ki bo za svoje delovanje
na področjih ohranjanja sakralne dediščine,
kulture, turizma in promocije Radovljice ter
prispevek v lokalni skupnosti in širše prevzel
naziv častnega občana občine Radovljica.
Letošnja prejemnica plakete
Antona Tomaža Linharta je
Muzejska hiša Fovšaritnica
ob 20-letnici delovanja na
področju ljubiteljske in
muzejske dejavnosti. Pečat
Občine Radovljica pa bodo
prejeli vodja podružnične
šole Ljubno Metka Urh za
uspešno in aktivno sodelovanje s Krajevno skupnostjo
Ljubno, Tilen Praprotnik za

Rekonstrukcija se je začela takoj po podpisu pogodbe. Izvedba bo prilagojena tako, da bosta kopališče in kamp med
poletno sezono lahko obratovala. V času del bo sicer za promet zaprto obračališče pri vhodu na kopališče. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vsaj uro na dan
zunaj šole

Razvojni program
občine

Za manj izgub hrane

Julija Lukinova

Pogovor z ravnateljem OŠ A.
T. Linharta Radovljica Borisom Mohoričem

Dokument, ki še nastaja in
na podlagi katerega bo občina usmerjala razvoj

Preverili smo, katerim ukrepom za zmanjševanje izgub
hrane sledijo nekatere radovljiške ustanove.

Rusinja, ki je dom zase in za
svoje tri hčerke našla na
Brezjah. Je magistrica matematike in fizike, poučuje
ruščino, je pa tudi trenerka
metode Brainobrain.
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pa so prostovoljci, ki so v
času epidemije covida-19
pomagali stanovalcem in
zaposlenim v Domu dr. Janka Benedika Radovljica.
Proslava s podelitvijo občinskih priznanj bo prilagojena
epidemični situaciji in
veljavnim ukrepom, predvidena pa je za 10. december
ob 19. uri v Linhartovi dvorani Radovljica.

Izvajanje potrditvenih testov
Zdravstveni dom Radovljica izvaja potrditvene teste PCR za
osebe, ki so pozitivne na hitrem testu, ki ga izvaja zdravstveno osebje, oziroma pri katerih je izvid samotestiranja pozitiven; v tem primeru se lahko na testiranje PCR naročijo
same. Naročila sprejemajo na elektronskem naslovu: cepljenjeRad@zd-radovljica.si ali po telefonu številka 030 702 882
od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure, sicer pa na telefonski številki 04 53 70 300. Bris bo predvidoma odvzet v 24
urah od prejema naročila. Za vsa naročila, prejeta do 13. ure,
bodo pacienti klicani na test v tekočem dnevu. Za vsa kasnejša naročila pa bodo naročeni testirani naslednji dan, so
sporočili iz zdravstvenega doma. Obenem paciente prosijo,
da so po oddanem naročilu dosegljivi na telefonski številki,
ki so jo navedli pri naročanju.

Deželne novice, petek, 19. novembra 2021

2

Občinske novice
Pobuda za novo občino
Lesce - Begunje
Marjana Ahačič
V začetku novembra je skupina predlagateljev v državni zbor oddala dopis s prošnjo poslankam in poslancem, da v državni zbor vložijo predlog za razpis referenduma za ustanovitev
nove občine Lesce - Begunje. Pobudi so priložili tudi
gradivo, v katerem so obrazložili, na kakšen način
izpolnjujejo pogoje za ustanovitev nove občine in kakšni so razlogi za željo po
odcepitvi od občine Radovljica. Najpomembnejša razloga sta težnja po skladnejšem razvoju, ki ga Radovljici nikakor ne uspe zagotoviti, in želja po lastnem odločanju krajanov v lastni občini, menijo pobudniki.
Ob tem pa se je na državni
zbor obrnil tudi svet Krajevne skupnosti Begunje, ki je

predsednika državnega zbora, poslanske skupine ter
odbor za notranje zadev,
javno upravo in lokalno
samoupravo, seznanil s svojim stališčem, to pa je, da se
svet KS Begunje s pobudo
ne strinja in je zato na izredni seji sprejel sklep proti
odcepitvi Begunj od sedanje
občine Radovljica. Med drugim so zapisali, da so z občino Radovljica v zadnjih
mesecih dosegli velik napredek, saj se jim v njihovi
krajevni skupnosti v prihodnjih letih obeta izvedba kar
nekaj strateško pomembnih
investicij.
O razpisu referenduma
sicer odloča državni zbor, v
skladu s poslovnikom pa so
upravičeni predlagatelji
pobude za razpis posvetovalnega referenduma o ustanovitvi nove občine lahko le
poslanci državnega zbora.

Namesto slovesnosti le položili venčke
Krajevni odbor združenja borcev za vrednote NOB zaradi
zaostrenih razmer, povezanih z epidemijo covida-19, ob 1.
novembru, dnevu spomina na mrtve, ni pripravil tradicionalne slovesnosti pri grobnici in spomeniku v radovljiškem
grajskem parku. A na padle v drugi svetovni vojni niso pozabili. Tako v grajskem parku kot k spominskim ploščam drugod po Radovljici so položili lovorjeve venčke: pri Fuksovi
brvi, pri spominski plošči Tončku Dežmanu pri Knjigoveznici, pri spominski plošči na Savnikovi vili v Radovljici ter spominskemu obeležju Vinku Brcetu na Mlaki in Slavku Trelcu
na radovljiški tržnici. Za venčke je poskrbela Krajevna skupnost Radovljica, za cvetlični aranžma, ki so ga prinesli h
grobnici v grajski park, pa Vrtnarstvo Antolin. Krajevni odbor
ZB NOB je letos, ko zaznamujemo stoto obletnico izgradnje
Sokolskega doma v Radovljici, tja položil tudi venček v spomin padlim telovadcem.

Vsaj uro pouka na
dan zunaj učilnice
Pouk v šolah je v zadnjem obdobju spet zelo zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni. O
trenutnih razmerah smo se pogovarjali z Borisom Mohoričem, vršilcem dolžnosti ravnatelja največje
osnove šole v občini, OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica.
Marjana Ahačič
"Delamo po navodilih NIJZ
in ministrstva. Imamo dvoja
navodila in držimo se obojih. Delo je organizirano na
dva načina: otroci, ki dobijo
karantenske odločbe, se
šolajo na domu. Ker tistim,
ki so cepljeni oziroma so
covid-19 preboleli, ni treba v
karanteno, se zgodi, da v
šolo pride le po nekaj učencev iz določenega razreda in
je zanje treba organizirati
pouk v živo. Ta del je torej
organizacijsko najbolj zahteven za učitelje, saj imajo
dvojno delo: pripravljajo
spletne učilnice in hkrati
učijo znotraj razreda. A razmere obvladujemo," opisuje
Boris Mohorič.
S tem tednom je v veljavo
stopila odločitev pristojnih v
državi, da se morajo učenci
samotestirati in da morajo
maske nositi vsi otroci, tudi
tisti iz prvih treh razredov,
za katere maske znotraj
matičnih učilnic doslej niso
bile obvezne.
"Na šoli smo dobili okrožnico ministrstva s protokolom, ki smo ga priredili svojemu okolju, to je šoli v
Radovljici in podružnicah v
Ljubnem in Mošnjah, in da
s samim izvajanjem ukrepov nimamo težav. Druga
stvar pa so nasprotovanja
staršev, s katerim se soočamo tudi na naši šoli. Z ministrstva so dali jasno navodilo, da tisti, ki ne bo upošteval nošenja mask oziroma
se ne bo samotestiral, ne

Boris Mohorič, v. d. ravnatelja OŠ A. T. Linharta Radovljica

"Nekateri otroci so razpeti med dve avtoriteti:
med starše in šolo. Dogaja se, da doma slišijo
eno plat zgodbe, v šoli poslušajo drugo, in če se
uklanjajo avtoriteti, eni ali drugi, imajo težave,
če govorimo različno. Želim, da vsaj za nekaj
prihodnjih tednov vsi delujemo enotno, se z
otroki pogovarjamo v isto smer, da čim prej
rešimo to krizo in se vrnemo na običajen način
dela."
more biti v šoli, ampak mora
ostati doma in se šolati na
daljavo. Zato mi je težko, da
se v tej težki situaciji ne
moremo dogovoriti oziroma
uskladiti: tisti, ki so proti
ukrepom, so o svojih stališčih tako prepričani, da jih je
nemogoče spremeniti, in
tisti, ki podpirajo ukrepe,
ravno tako ..." situacijo pojasnjuje Mohorič.

Kot pravi, je zato svoje sodelavce učitelje še enkrat spomnil, da so prav učenci tisti,
ki so v teh razmerah v najslabšem položaju in jim je
treba temu primerno tudi
posvečati posebno pazljivost
in pozornost.
"Ob tem sem učiteljem priporočil, da vsak razred vsaj
eno uro v dnevu poskuša
izpeljati pouk zunaj, na pro-

stem, kjer se lahko nadihajo
svežega zraka. Zavedam se,
da je na razredni stopnji to
lažje izvedljivo, na predmetni pa takšno delo zahteva
veliko dogovarjanja. Sodelavce, ki jim v tem času zagotovo ni lahko, skušam pomiriti
– vsi smo v istem loncu, in če
delamo v isti smeri, bomo iz
te krize tudi najhitreje izšli.
Predvsem bi si želel, da šola
ostane odprta, da otroci prihajajo k pouku," pravi.
Podobno nagovarja starše.
"Nekateri otroci so razpeti
med dve avtoriteti: med starše in šolo. Dogaja se, da
doma slišijo eno plat zgodbe, v šoli poslušajo drugo, in
če se uklanjajo avtoriteti, eni
ali drugi, imajo težave, če
govorimo različno. Želim,
da vsaj za nekaj prihodnjih
tednov vsi delujemo enotno,
se z otroki pogovarjamo v
isto smer, da čim prej rešimo to krizo in se vrnemo na
običajen način dela."
Boris Mohorič, s katerim
smo se pogovarjali v začetku
tedna, je povedal, da sta na
šoli trenutno v karanteni
dva razreda, od tega je en
razred že drugič. Od začetka
šolskega leta je bilo sicer v
karanteni 19 razredov – skupaj je na šoli 43 oddelkov –
nikoli več kot trije razredi
sočasno, je pojasnil. Doslej
so zabeležili deset okužb
med zaposlenimi, med otroki pa 34. Zadovoljen je tudi,
da se za zdaj še ni zgodilo,
da bi katera od okužb znotraj razreda prešla v širši
razmah.

Župan o razmerah in ukrepih
Namesto spominske slovesnosti so tudi pred spomenik na
grobišču v grajskem parku položili lovorjev venec in cvetje.
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Marjana Ahačič
Župan Ciril Globočnik se je
pred kratkim sestal s člani
občinskega štaba Civilne
zaščite, predstavniki zdravstvenega doma (ZD), centra
za socialno delo, policije,
osnovnih šol, Rdečega križa,
kranjske območne enote
Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (NIJZ) in
občinske uprave in se z njimi pogovoril o možnostih
za izboljšanje epidemiološke slike v lokalnem okolju.

Poziv občinam
NIJZ je namreč skupaj z
Ministrstvom za zdravje,
Civilno zaščito RS, Upravo
RS za zaščito in reševanje
ter Rdečim križem Slovenije
občine pozval k dogovoru o
skupnih aktivnostih za zma-

njšanje širjenja virusa, regijska enota NIJZ pa je napovedala, da bo občine seznanila s predlogom dodatnih
ukrepov za spodbujanje
cepljenja, nadzor nad upoštevanjem pogoja PCT, dosledno izvajanje navodil za
izolacijo v primeru okužbe
in karantene na domu, upoštevanje preventivnih ukrepov ... Pomembno je, da se
ukrepi izvajajo natančno v
skladu z navodili stroke, saj
ima vsakršna površnost v
izvajanju preventivnih ukrepov lahko za posledico dodatno širjenje virusa, so opozorili strokovnjaki.

Stanje v občini
Po podatkih covid-19 sledilnika se število okužb tudi v
radovljiški občini še ne
umirja. Na dan 15. novem-

ber je bilo v občini Radovljica 419 aktivno okuženih
oseb (teden dni prej, 9. 11.,
je bilo 380 aktivno okuženi). V zadnjih sedmih
dneh, od 9. do 15. novembra, sta bili potrjeni 202
novi okužbi.
Med radovljiškimi občani
je 58 odstotkov cepljenih s
prvim odmerkom in 55,4
odstotka z drugim odmerkom; deleža sta nad slovenskim povprečjem. Zdravstveni dom Radovljica trenutno zaznava povečan
interes za cepljenje, tako
da ga spet organizirajo na
več cepilnih mestih. Poleg
rednega programa se spopadajo z velikim obsegom
dela – testiranjem, cepljenjem in spremljanjem bolnikov z okužbo, da lahko
pravočasno reagirajo in jih

napotijo v bolnišnično
oskrbo. Delo opravljajo
tudi upokojeni zdravstveni
delavci in študenti.

Upoštevajte ukrepe
Osebje ZD Radovljica ponovno poziva vse prebivalce
občine, da upoštevajo preventivne ukrepe. Ukrepi, ki
zanesljivo delujejo, so pravilno nošenje mask, medsebojna razdalja in razkuževanje rok. Oboleli z znaki
akutne okužbe naj ostajajo
doma v izolaciji. Pri vstopu v
zaprte prostore dosledno
upoštevajte PCT-pogoj. Cepljenje učinkovito preprečuje
težji potek bolezni, ki polni
intenzivne oddelke in zahteva omejevanje življenja in
dela. Odločite se za osnovno
ali dodatno cepljenje s tretjim odmerkom.
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Občina oblikuje
razvojni program
Razvojni program bo temelj, na podlagi katerega bo občina, ki je po kakovosti že tako v samem vrhu
med slovenskimi občinami, razvoj pazljivo in z jasno oblikovano vizijo usmerjala v sodobno, raznoliko
družbo in okolje, v katerem bodo svojo priložnost za življenje in delo našle vse skupine ljudi,
poudarja župan Globočnik.

Prejšnji teden se je na rednem delovnem srečanju
spet sestala strateška skupina za pripravo razvojnega
programa občine Radovljica
do leta 2030, ki jo vodi podžupan Miran Rems.
Z novim razvojnim dokumentom bo občina za naslednjih deset let določila smer
razvoja, ukrepe in najpomembnejše javne projekte na
vseh področjih delovanja, za
katera je pristojna. Razvojni
program občine bo tudi podlaga za načrtovanje prihodnjih proračunov ter delovanje
občinske uprave, javnih zavodov ter drugih deležnikov v
naslednjih letih, občanom in
investitorjem pa bo nakazal
smer želenega razvoja.

Razvojni izzivi
Med razvojnimi izzivi, ki so
bili opredeljeni med pripravo strategije, so tako izpostavljene demografske strukturne spremembe, prilagajanje storitev vsem generacijam, ravnotežje med mestom in podeželjem, pritiski
na okolje in naravo, nepozidana stavbna zemljišča in
razvrednotena območja,
izraba kmetijskih površin in
sončne lege, obvladovanje
rasti in razvoja turizma,
razumevanje potreb gospodarstva, promet in razvoj
Alpskega letalskega centra.
Vizija, ki se je izoblikovala
med nastajanjem strategije,
pa je, da bo Občina Radovljica leta 2030 vrhunsko alpsko okolje, kjer bo enostavno združevati bivanje z
ustvarjalnim delom in zdravim življenjskim okoljem.

Strateški cilji
Za doseganje te vizije se je
že izoblikovalo sedem stra-

www.radovljica.si

Marjana Ahačič

teških ciljev, to pa so: sodobne in dostopne javne storitve za vse generacije, urejeno okolje za preživljanje
prostega časa, trajnostno
upravljanje s prostorom,
naravo in okoljem, nizkoogljična občina, butična in
zelena turistična destinacija,
prostor za podjetne in
ustvarjalne ljudi, pametna
in sodelujoča skupnost.

Dokument pripravljen za
javno obravnavo
Komisija je z delom začela v
začetku letošnjega leta in v
nastajanje tega, za naslednjih deset let ključnega razvojnega dokumenta, povabila širok krog različnih seg-

nem bregu) kot tematsko
(medgeneracijske storitve;
turizem, kultura, kmetijstvo; podjetniško-tehnološki
razvoj in ALC Lesce) ter
pogovori s strokovnjaki in
ključnimi deležniki.
Dokument je zdaj izoblikovan v tolikšni meri, da je kot
osnutek pripravljen na javno obravnavo v decembru.

Razvojni program kot
temelj
»Razvojni program bo
temelj, na podlagi katerega
bo občina, ki je po kakovosti
že tako v samem vrhu med
slovenskimi občinami, razvoj pazljivo in z jasno oblikovano vizijo usmerjala v

"Kakršnokoli zapiranje v manjša, lokalna in
manj pestra okolja je v nasprotju s tem, kar želi
večina občanov, kot tudi v nasprotju s smerjo, v
katero si želi ozaveščena evropska in svetovna
skupnost. Razvojni program je orodje, s katerim
to pestrost lahko zajamemo in jo usmerimo v
ukrepe, s katerimi bomo izoblikovali lokalno
skupnost, kakršno si želimo."
mentov javnosti. Spomladi
so občane povabili k izpolnjevanju ankete in bili zadovoljni z velikim odzivom.
Sledile so delavnice, ki so
bile oblikovane tako lokalno
(za Radovljico in Lesce,
podeželje na levem bregu
Save in podeželje na des-

sodobno, raznoliko družbo
in okolje, v katerem bodo
svojo priložnost za življenje
in delo našle vse skupine
ljudi. Pri pripravi programa,
ki je bila zastavljena res na
široko, se je izkazalo, da
večina občanov že zdaj
meni, da je prav pestrost in

raznolikost na vseh področjih ena od prednosti, zaradi
katerih je občina Radovljica
tako posebna, in bogati vse,
ki tukaj živimo. Privlači pa
tudi številne, predvsem vse
več mladih družin, ki se
posebej v zadnjem obdobju
želijo priseliti v naše za življenje in delo prijetno okolje," poudarja župan Ciril
Globočnik.
"Zato bi bilo po mojem prepričanju kakršnokoli zapiranje v manjša, lokalna in
manj pestra okolja tako v
nasprotju s tem, kar želi
večina občanov, kot tudi v
nasprotju s smerjo, v katero
si želi ozaveščena evropska
in svetovna skupnost. Razvojni program je orodje, s
katerim to pestrost lahko
zajamemo – različnost vizij,
mnenj in pričakovanj – ter jo
usmerimo v ukrepe, s katerimi bomo izoblikovali lokalno skupnost, kakršno si želimo. V postopku priprave
programa je bila izoblikovana tudi vizija, to je vrhunsko
alpsko okolje, kjer bo enostavno združevati bivanje z
ustvarjalnim delom in zdravim življenjskim okoljem.
Za vse, ne samo za določeno
skupino ljudi."

Dobro opravljeno delo,
povabilo k sodelovanju

Prvi najemniki, izbrani na
zadnjem razpisu občine
Radovljica za dodelitev
občinskih neprofitnih stanovanj v najem, bodo v tem
mesecu že lahko začeli uporabljati dodeljena stanovanja, so sporočili z občinske
uprave.
Občina Radovljica je javni
razpis za dodelitev občinskih
neprofitnih stanovanj v
najem objavila novembra
lani, nanj pa se je prijavilo

76 prosilcev. Kot so pojasnili
na občinski upravi, je bilo v
postopku izdanih 59 odločb
o uvrstitvi na prednostno
listo, 17 vlog pa ni izpolnjevalo pogojev razpisa.
Na podlagi pravnomočne
prednostne liste je tako
župan Ciril Globočnik oktobra s prvimi upravičenci že
podpisal najemne pogodbe,
tako da so lahko stanovanja
začeli uporabljati še v tem
mesecu. Skupno bo občina
na podlagi tega razpisa
dodelila 14 stanovanjskih

enot: pet za enočlansko
gospodinjstvo, štiri za dvočlansko, dve za tričlansko
in tri za štiričlansko gospodinjstvo.
Naslednji upravičenci s prednostne liste bodo morali
počakati na prosta stanovanja bodisi zaradi izselitve
dosedanjih najemnikov
bodisi ob pridobitvi novih
stanovanj, so še pojasnili na
občinski upravi.
Občina Radovljica trenutno
razpolaga s 166 neprofitnimi najemnimi stanovanji.

Marjana Ahačič
V prihodnjem tednu se bo
začela preureditev in nadgradnja sistema vstopa na
Linhartov trg. Dela obsegajo
prestavitev elektronike iz
talnih jaškov v nadzemne
elektro omarice, nadgradnjo
sistema s kamerami za prepoznavo registrskih tablic
ter ureditev posameznih
lokacij skladno z zahtevami
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, so sporočili z
občinske uprave.
Zaradi okvar na sistemu
vstopa na Linhartov trg je
Občina Radovljica marca
pristopila k pripravi projektne dokumentacije za preureditev in nadgradnjo sistema. Oktobra je bilo za projekt pridobljeno soglasje
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, v začet-

ku novembra pa izbran izvajalec del. Dela v vrednosti
približno sedemdeset tisoč
evrov bo izvedlo podjetje M
Skala iz Krope s podizvajalci, so pojasnili.
Najprej bodo vgradili nove
elektro omarice in prestavili
elektroniko, sledila bo izvedba kabelske kanalizacije od
obstoječih jaškov do predvidenih omaric. Ta dela bodo
predvidoma zaključena do
konca leta. V spomladanskem času bo sledila še
dokončna ureditev, to je tlakovanje, asfaltiranje. Dela
bodo potekala postopno po
lokacijah, predvidoma najprej pri vinoteki Sodček ob
popolni zapori Kolodvorske
ulice, nato na Gubčevi ulici,
prav tako ob popolni zapori,
ter na Cesti svobode ob delni zapori ceste. V času del
sistem vstopa ne bo deloval.

Zaključek druge sezone
izposoje koles
Marjana Ahačič
Sistem izposoje koles
Gorenjska.bike se je z
novembrom v občini Radovljica za letos zaprl, izposoja
pa bo spet mogoča spomladi
prihodnje leto. Letos je bilo
v obdobju od maja do oktobra zabeleženih 550 izposoj,
največ na obeh postajah v
Radovljici; 255 nasproti knjižnice in 155 na Gradnikovi
cesti. Sledita Lesce (73 izposoj pri železniški postaji in
41 pri vrtcu) ter Begunje,
kjer so zabeležili 26 izposoj.
Večinoma so si uporabniki

izposojali električna kolesa.
Na petih postajah v radovljiški občini je na voljo skupaj
32 koles, od tega 20 električnih. V prvem letu je bilo
zabeleženih 408 izposoj,
skoraj 90 odstotkov so predstavljala električna kolesa,
največ izposoj pa je bilo tako
kot letos opravljenih na postaji Radovljica center na parkirišču nasproti knjižnice.
Gorenjska mreža za izposojo koles je začela delovati
junija lani in je vzpostavljena še v štirih gorenjskih
občinah: na Jesenicah, v
Naklem, Tržiču in Kranju.

"Vsem občankam in občanom, strateški skupini za
pripravo razvojnega programa in drugim sodelujočim
se zahvaljujem za dosedanji
odziv in opravljeno delo.
Osnutek strategije bo v
decembru objavljen na
občinskih spletnih straneh,
vabim vas, da ga pregledate
in sporočite svoje pripombe,
saj želimo, da bo dokument
v čim večji meri usklajen z
vašimi pričakovanji,« še
dodaja župan Globočnik.

Dodelitve občinskih stanovanj
Marjana Ahačič

Preureditev sistema
vstopa na Linhartov trg

Zaradi njihove starosti so
nujna številna vzdrževalna
dela, za kar občina v proračunu letno zagotavlja več
kot 180 tisoč evrov.
Prejšnji razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj je bil
objavljen marca leta 2017.
Na listo je bilo takrat uvrščenih 36 upravičencev za
dodelitev. Upravičencem so
bila dodeljena štiri stanovanja, štirje upravičenci pa so
dodeljeno stanovanje zavrnili, še navajajo na občinski
upravi.

Z novembrom se je v Radovljici za letos zaključila izposoja
koles, prav tako tudi v občinah Jesenice, Naklo in Tržič, ki
sodijo v okvir sistema Gorenjska.bike.

Cesta bo zaprta še do sredine decembra
Občina Radovljica je podaljšala popolno zaporo Gradnikove
ceste na odseku med trgovino Spar in križiščem z Ulico Staneta Žagarja, kjer vse od pomladi potekajo obsežna rekonstrukcijska dela na infrastrukturi in cestišču. Kot so pojasnili na občinski upravi, je zapora podaljšana zaradi dodatnih
in nepredvidenih del predvsem na račun obnove hišnih priključkov na fekalno kanalizacijo in vodovod, ki ju občina
obnavlja sočasno z rekonstrukcijo ceste. Izkazalo se je namreč, da so dotrajani tudi hišni priključki, ki jih je smiselno
obnoviti pred asfaltiranjem. Izvaja se tudi odvodnjavanje
ceste, za kar je treba izvesti dodatne ponikovalnice. Ker vseh
del ni bilo mogoče izvesti do konca oktobra, kot je bilo sprva načrtovano, se zapora podaljšuje do 10. decembra. Ne
glede na to bodo dela v celoti zaključena še letos.
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Spominska plošča padlim vojakom
V Ljubnem so v spomin fantom in možem iz domače župnije, ki so padli v prvi svetovni vojni, odkrili spominsko ploščo.
Marjana Ahačič
Na zadnjo novembrsko
soboto so na pokopališču v
Ljubnem odkrili ploščo v
spomin na fante in može iz
ljubenske župnije, ki so
padli v prvi svetovni vojni.
Na spominski plošči je
zapisanih 14 imen, v zborniku z naslovom Ohranimo spomin pa zbrani
osnovni podatki in nekaj
arhivskega gradiva, ki so ga
o domačinih, ki so pred
dobrim stoletjem zapustili
domove in se niso več vrnili, zbrali člani Odbora
1914–1918.

Kot lahko preberemo v zborniku zgodovinskega gradiva
Ohranimo spomin, v katerem je poleg informacij o
padlih vojakih na kratko opisan tudi čas oziroma zgodovinski kontekst prve svetovne vojne, je bila takrat v vojsko vpoklicana več kot desetina prebivalcev župnije Ljubno. Številni se niso vrnili.
»Čas grozi, da bo spomin na
naše fante, ki ležijo na bojnih poljih prve svetovne vojne, popolnoma zbledel. Zato
je prav, da njihova imena
vklešemo v kamen. Tam, v
domačem kraju, bodo ostali
za vedno.«

Zbornik je sicer sestavljen iz
treh vsebinskih delov. V
prvem mag. Barbara Kalan
iz Gorenjskega muzeja
predstavi prvo svetovno vojno na naših tleh, v drugem
je predstavljenih vseh štirinajst vojakov, katerih imena
so zapisana na spominski
plošči. "Po podatkih šolske
in župnijske kronike je bilo
iz naše župnije že v prvi
splošni mobilizacij vpoklicanih toliko nabornikov, kot je
štel otrok cel letnik štirirazredne ljudske šole v Ljubnem. Ambicije, da bi uredili
popoln seznam vpoklicanih,
nismo uspeli uresničiti," pri

Spominsko ploščo, ki jo je umetniško oblikoval v Ljubnem živeči akademski slikar Nikolaj
Mašukov, je odkril župan Ciril Globočnik, blagoslovila pa sta jo župnik Jože Tomšič in
nekdanji župnik v Ljubnem Pavle Juhant.

Apel županu in
občinskim
svetnikom
Govorice, da se prodaja Vidičeva hiša na Linhartovem
trgu, so me spodbudile, da sem
napisal ta članek. Vidičeva
hiša je poznorenesančni dvorec, eden najpomembnejših
arhitekturnih spomenikov pri
nas. Nekaj časa je bila mestna
hiša, sedaj pa je v njej znana
slaščičarna in kavarna ter
hostel.
Zadnja leta starejše hiše v vaških in mestnih jedrih kupujejo
razni, predvsem tuji špekulanti, ne z namenom, da bi jih
obnovili, jim dali kakšno kulturno ali turistično vsebino,
ampak da bi v njih naselili čim
več ljudi, ki bi jim plačevali
najemnino. Si predstavljate,
kaj bi bilo s staro Radovljico, če
bi podobna usoda doletela
Vidičevo ali kakšno drugo hišo
na Linhartovem trgu?
Zato pozivam župana in
občinske svetnike, da sprejmejo odlok, s katerim bi zaščitili
stare hiše v mestnem, tržnem
ali vaškem jedru. Z odlokom
naj bi preprečili gradnjo solidarnostnih stanovanj. Pri pre-

novi objektov naj bi bilo dovoljeno graditi le enodružinska
visoko standardna stanovanja
z najmanjšo površino sedemdeset ali osemdeset kvadratnih
metrov. Dovoljena naj bi bila
ureditev lokalov s kulturno,
gostinsko in turistično vsebino
ob upoštevanju vse zahtev
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
Dosedanjim večinoma avtohtonim prebivalcem pa naj
občina pomaga pri obnovi starih hiš in izboljšanju infrastrukture, da bodo v njih še
naprej radi prebivali.
Apeliram na župana in občinske svetnike, da podoben odlok
čim prej sprejmejo.
Avgust Mencinger,
Radovljica

O pobudi za
novo občino
Iz medijev (STA) smo izvedeli, da je bila vložena pobuda
za ustanovitev nove občine
Lesce - Begunje. Svet KS Begunje na Gorenjskem se s pobudo
ne strinja in je na torkovi (2.
11. 2021) izredni seji sprejel
sklep PROTI odcepitvi od
sedanje občine Radovljica.

Smo enotnega mnenja, da se
je v teh težkih časih treba
povezovati, se pogovarjati in
nikakor ne razdruževati za
voljo posameznih interesov. Z
občino Radovljica smo v zadnjih mesecih dosegli precejšen
napredek, saj se nam v prihodnjih letih obeta izvedba kar
nekaj strateško pomembnih
investicij v naši krajevni skupnosti, navajam samo ključne: prometna ureditev osnovne
šole v Begunjah (2022),
OPPN center Begunj (2022),
zaščita doline Drage (2022)
rekonstrukcija stavbe PGD in
KS, gradnja nove večnamenske dvorane (2022–2025),
dokončanje kanalizacije (po
letu 2025), priključek Mlaka
(2025), obnova mostov (2022),
gradnja novega pokopališča (v
letu 2022) …
Svet KS Begunje o nameri za
vložitev pobude ni bil niti
obveščen niti seznanjen z
oddanim gradivom. Mislim,
da si naše krajanke in krajani
zaslužijo korektna pojasnila,
ki ne temeljijo samo na razmišljanjih posameznikov. Če bi
prišlo do razpisa posvetovalnega referenduma, pa bodo
pobudniki morali še veliko
pojasniti, in to ljudem, ki na
koncu odločajo.

tem pojasnjujejo ustvarjalci
zbornika, ki so podatke o
padlih pridobivali v različnih arhivih.
Na koncu publikacije so
dodali še poglavje, ki so ga
naslovili Zanimivosti. V
njem je tako mogoče prebrati zgodbo domačina, poročnika Pavla Cvenkla o boju s
Srbi, povzeto po Ilustriranem glasniku iz leta 1914, pa
pred leti v Delu objavljen
prispevek o izkušnjah zdravnika dr. Otta Hawline na
fronti v Galiciji, od koder je
tudi pričevanje Jožefa Gregorca iz Podbrezij. Zanimiv
je zapis o tem, kako je avstrijska vojaška oblast med
vojno odvzela zvonove z zvonika ljubenske cerkve in
kako so dobili nove, pa tudi
zapis o denarju tistega časa
in utrinki iz šolske in župnijske kronike. Poglavje zaključuje za prispevek o španski gripi, kot jo v delu Španska gripa - najstrašnejša epidemija v zgodovini, opisuje
dr. Zvonka Zupanič Slavec.
Kulturno umetniški slovesnosti ob odkritju plošče so
izvedli domači pevci, Družinski kvartet Mateje Praprotnik – Dolar in recitator
Aljaž Pohar. Pozdrav po
odkritju so izvedli člani
društva IR – 17 iz Ljubljane
(17 pešpolk) v obliki častne
enote AO vojske in člani
domačega prostovoljnega
gasilskega društva.
Projekt postavitve plošče so
izpeljali domačini, poveza-

Vse KS si zaslužimo boljše
sodelovanje, enakomeren razvoj, predvsem pa čimprejšnjo
realizacijo sprejetih projektov.
Marija Hrovat
Predsednica KS Begunje

Župan gradi
center za
vrhunsko
plavanje
V rubriki Mnenja se pojavlja
polemika o enormnih stroških
z načrtovano prenovo bazena.
Pa v resnici ne gre za bazen.
Beseda bazen je županovo prikritje gradnje leta 2013 ustanovljenega olimpijskega športnega centra za pripravo
vrhunskih športnikov plavalcev, ki se prikriva z besedičenjem o rekreativnem plavanju
in dejavnostih, za katere je
sicer trenutni bazen odlično
opremljen.
Olimpijski komite Slovenije je
v dokumentu Pogoji, merila
in postopek za pridobitev
licence za panožne športne
centre (2015) med drugimi
pogoji zapisal, da mora olimpijski športni center imeti:

Naslovnica zbornika zgodovinskega gradiva Ohranimo
spomin
ni v neformalni Odbor
1914–1918, vodja projekta
je bil Stanko Cvenkel. Večino raziskovalnega dela je
opravila Marjanca Ambro-

žič Jeglič. Zbornik in
video-povezava na posnetek slovesnosti sta objavljena tudi na spletnih straneh
občine.

zgrajen športni objekt (bazen)
ustreznih standardov, ki
vključuje prostore za izvajanje znanstvene in medicinske
podpore (prostor za fizioterapijo, masažo, rehabilitacijo,
za pogovor z zdravnikom,
psihologom). Če objekt še ni
končan, mora imeti izdelano
ustrezno dokumentacijo, ki jo
za sofinanciranje zahtevajo
javni razpisi FŠO in MŠŠ ali
drugi potencialni investitorji
(zasebniki, občine, razpisi
EU ipd.).
Tako je župan del zahtevanih
prostorov skril pod projektom
dograditve zdravstvenega
doma. To so prostori, v katerih
je potekalo cepljenje. Kdo ve,
koliko stroškov, ki so namenjeni izgradnji županovega olimpijskega športnega centra za
vrhunsko plavanje, je prav
tako skritih pod drugače poimenovanimi stroški. Tako čim
bolj prikrito nastaja županov
olimpijski športni center, od
katerega občani nimamo
nobene koristi, župan pa uresničuje svoje sanje.
Izgradnja in vzdrževanje
takega objekta sta za občino
izredno velik zalogaj. Vključujoč skrite stroške, kot je primer
z zdravstvenim domom, in
vsem, kar spada zraven, ga

ocenjujem na od 10 do 12 milijonov evrov. Zaradi take potrate sredstev je podhranjena
praktično vsa občinska infrastruktura in dejavnosti. Imamo slabe ceste, periferijo praktično brez pločnikov, za kolesarske steze gre toliko, kot
namensko da država, deli
občine nimajo niti spodobne
internetne povezave, krajevne
skupnosti, še posebno Lesce in
večina tistih severno od Save,
so na minimumu.
Seveda župan ne bi mogel
početi tega, če ne bi tako ali
drugače na svojo stran dobil
zadostnega števila občinskih
svetnikov. In ti svetniki, naj
jim bo mar ali ne, so sokrivi,
da gredo milijoni namesto tja,
kamor bi v osnovi morali, v
olimpijski športni center.
Četudi je tako početje zakonito, je po mojem mnenju skrajno nepravično, nemoralno,
neetično. Mar ni logično, da v
takih razmerah Lesce upravičeno razmišljajo o svoji občini,
področje KS Begunje pa s priključitvijo k Lescam vidi možnost, da denar, ki mu pripada,
ne bo vselej znova odtekel tja,
kjer so županove sanje?
Samo Finžgar,
Begunje
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Slovesno na Lancovem
Na spominski slovesnosti ob krajevnem prazniku so se spomnili prvih na Gorenjskem ustreljenih
talcev in podelili priznanja krajevne skupnosti. Letos so jih prejeli Apolonija Škrinjar, Janez Koselj in
Jakob Koselj.
Marjana Ahačič
Na Lancovem s krajevnim
praznikom zaznamujejo
spomin na dan, ko so Nemci 17. oktobra leta 1941 na
Spodnjem Lancovem zaradi
požiga Remčeve žage ustrelili prve talce na Gorenjskem. Tudi letos so pripravili spominsko slovesnost, ki

so se je tradicionalno udeležili predstavniki Združenja
borcev za vrednote NOB
Črnuče, od koder je bila
večina na Lancovem ustreljenih talcev. Slavnostni
govornik na slovesnosti ob
osemdeseti obletnici tragičnih dogodkov na začetku
druge svetovne vojne je bil
Gabrijel Pesjak, predsednik

Slavnostni govornik na slovesnosti ob krajevnem prazniku
je bil Gabrijel Pesjak, v kulturnem programu pa so
nastopili pevci Veteranskega pevskega zbora pod vodstvom
Franca Podjeda in harmonikarica Špela Šemrl.

krajevnega odbora združenja borcev za vrednote NOB.
"Krajevna skupnost Lancovo
že skoraj petdeset let praznuje svoj praznik na žalosten, pretresljiv, a spoštljiv in
ponosen dan. Stojimo na
posvečenem mestu slovenske zemlje, pred spomenikom, na katerem je vklesanih 17 imen mladih herojev,
ki so na ta dan pred osemdesetimi let izkrvaveli pod
streli nacističnih okupatorjev. Prignali so jih iz begunjske mučilnice kot prve upornike nemškemu rajhu, zajete borce rašiške čete, Črnučane, Tacenčane, Rašičane,
prve vstajnike Poljanske
doline ... Tudi naši dedje in
očetje so bili v tistih vojnih
časih med nakovalom nacističnega gestapa s komando
na Bledu, enotami v Radovljici, Bohinjski Beli, na Brezjah, v Kamni Gorici in
mučilnico v Begunjah ter
kladivom svobodnega partizanskega ozemlja, ki je s

Praznik v Podnartu
Pripravili so pester kulturni program in podelili priznanje krajevne
skupnosti. Predsednik sveta KS Nejc Šter ga je izročil Milošu Jovanoviču,
kuharskemu mojstru pa tudi članu in podporniku številnih društev
v Podnartu.
Marjana Ahačič
V kulturnem domu v Podnartu so tudi letos pripravili
slovesnost ob krajevnem
prazniku, ki ga zaznamujejo
19. oktobra, na obletnico rojstva rojaka Josipa viteza plemenitega Pogačnika, predsednika prve slovenske
narodne vlade.
Prireditev Utrinek zlatih
popevk je organiziralo Kulturno društvo Podnart, na
njej pa je predsednik sveta
KS Nejc Šter podelil priznanje domačinu Milošu Jovanoviću, kuharskemu mojstru in nekdanjemu lastniku
restavracije Joštov hram.
"Miloš (uradno) oziroma
Mišo Jovanović je prišel v
Podnart s svojimi starši in
bratom kot zelo priznana
gostinska družina. Joštov

Nagrajenca Janez Koselj in Jakob Koselj (na sredini) ter
župan Ciril Globočnik in predsednik sveta KS Gregor Remec

Apoloniji Škrinjar so zlato
plaketo, priznanje za
dolgoletno kulturno
delovanje v krajevni
skupnosti, izročili na
njenem domu.
Cerknega zaobjemal tudi
našo Jelovico. Morali so se
odločiti – in so se odločili.
Pomagali so domoljubom v
gozdovih, okupator pa se je
znesel nad ženskami, starci
in otroki," je Pesjak spomnil
na grozote in dileme, ki so

se tudi na Gorenjskem
dogajale med drugo svetovno vojno, in bil obenem tudi
zelo kritičen do sedanjega
trenutka, predvsem do tako
imenovane strankokracije,
ki so ji ljudje mar samo ob
vsakokratnih volitvah.
Prireditve se je udeležil tudi
radovljiški župan Ciril Globočnik, ki je nagovoril zbrane na slovesnosti in jim
čestital za krajevni praznik,
jim na kratko predstavil
občinske investicije na Lancovem ter jih obvestil o
nedavnem podpisu pogodbe
z Direkcijo RS za infrastrukturo o drugi fazi rekonstrukcije ceste proti Lipnici, ki se
bo izvedla v naslednjem letu

in zaključila v letu 2023.
Predsednik sveta KS Lancovo pa je podelil plakete krajevne skupnosti. Bronasto
plaketo je prejel Jakob Koselj
za hortikulturno urejanje na
Spodnji Lipnici, zlati plaketi
pa Apolonija Škrinjar za dolgoletno kulturno delovanje
v krajevni skupnosti ter
Janez Koselj za dolgoletno
delo v krajevni skupnosti.
Ob krajevnem prazniku so
tudi letos organizirali balinarski in nogometni turnir.
V balinanju je bila najboljša
ekipa Mušnice, sledijo Prijatelji in Graben, v nogometu
pa Lancovo – veterani, sledijo Lancovo – mladinci, Zasip
– veterani in Kamna Gorica.
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Predsednik sveta KS Nejc Šter je podelil priznanje
domačinu Milošu (Mišu) Jovanoviću. / Foto: Tina Dokl
hram je bilo njihovo delovno okolje in krajani iz krajevne skupnosti Podnart
smo jih takoj vzeli za svoje,"
so med drugim zapisali v
obrazložitvi.
"Že zelo mlad je pomagal
staršem pri gostinskih opravi-

Prireditev z naslovom Utrinek zlatih popevk je organiziralo
Kulturno društvo Podnart. / Foto: Tina Dokl

lih in tako z leti postal tudi
nosilec gostinske dejavnosti v
Podnartu. Tako smo se vsi
lahko zanesli nanj, saj je ob
vseh dogodkih, ki so se zgodili v krajevni skupnosti, stal ob
strani pri izvedbi pogostitve.
Vedno smo lahko rekli: Za
hrano bo pa Mišo poskrbel."
Jovanović je vrsto let član
Športnega društva Podnart,
veliko pa je pomagal tudi
tamkajšnjim kulturnemu,
športnemu in gasilskemu
društvu ter društvu AMD
Podnart. Je član Lovske družine Kropa, kjer je nekaj let
skrbel za Lovski dom v Podnartu, pa tudi pobudnik in
soorganizator projekta Okusi Radol'ce, v okviru katerega je predstavljal lokalno
kulinariko.

PS Paketomat

SPLETNI NAKUPI SEDAJ ŠE ENOSTAVNEJŠI Z
IZBIRO DOSTAVE, KI TI NAJBOLJ ODGOVARJA
Letos se lahko ob razprodajah in praznikih izogneš gneči ob prevzemu
svojega paketa. Izberi enega od 24 PS Paketomatov, s sledilnikom/aplikacijo
“Sledenje pošiljk” spremljaj, kako blizu je tvoj paket, in razveseli sebe ali
svoje najbližje.
Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na
www.posta.si/enostavna-dostava
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Zdravje

O sladkorni bolezni in
raku trebušne slinavke

Počitniška doživetja

Občina Radovljica se tudi letos pridružuje prizadevanjem za ozaveščanje o sladkorni bolezni in raku
trebušne slinavke. S tem namenom je občinska stavba v prvem delu novembra v nočnem času
osvetljena z modro in v drugem delu meseca z vijoličasto svetlobo.

Počitniški program, ki so ga
v zavodu Turizem in kultura
Radovljica letos pripravil
prvič, je ponujal širok nabor
različnih kulturnih in zabavnih dejavnosti. Otroci so si
lahko vsak dan ogledali animirani film v Linhartovi
dvorani, obiskali Čebelarski
muzej, kjer so izdelovali

Sladkorna bolezen prizadene veliko ljudi vseh starosti, v zadnjem obdobju pa
zbolevajo vedno mlajši. Z
ukrepi za zdrav način življenja, zgodnjim odkrivanjem in zagotavljanjem dostopne in kakovostne zdravstvene obravnave lahko
pomembno prispevamo k
preprečevanju te bolezni
oziroma odložimo njen
pojav na kasnejše življenjsko obdobje, k boljšim izidom zdravljenja in k večji
kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo,
opozarjajo strokovnjaki.
Svetovni dan sladkorne
bolezni je 14. november,
tokrat je nosilna tema dostop do oskrbe osebam s
sladkorno boleznijo. Ljudje
s sladkorno boleznijo namreč potrebujejo stalno oskrbo in podporo, da bi obvladali svoje stanje in se izognili zapletom, milijoni ljudi s to boleznijo po vsem
svetu pa do nje nimajo
dostopa.
Letos mineva tudi sto let od
odkritja inzulina. Več
informacij je na voljo na
spletni strani Zveze druš-

Modro osvetljena občinska stavba v podporo
prizadevanjem za ozaveščanje o sladkorni bolezni,
vijoličasta opozarja na raka trebušne slinavke.

Modri osvetlitvi stavbe Občine Radovljica, ki je
opozarjala na sladkorno bolezen, je v drugi
polovici tega meseca sledila vijoličasta – v
podporo svetovnega dneva raka trebušne
slinavke, ki ga zaznamujemo tretji četrtek v
novembru. Oktobra, v mesecu ozaveščanja o
raku dojk, pa je bila občinska stavba osvetljena z
rožnato svetlobo.

tev diabetikov Slovenije:
www.diabetes-zveza.si, ki
je občine pozvala, da ob
svetovnem dnevu sladkorne bolezni osvetlijo svoje
objekte v modri barvi.
Modri osvetlitvi stavbe Občine Radovljica sledi vijoličasta, k čemur je občine povabilo Združenje EuropaColon
Slovenija v podporo svetovnega dneva raka trebušne
slinavke. Tega zaznamujemo tretji četrtek v novembru, z namenom, da se čim
več ljudi seznani s to boleznijo, predvsem pa, da se
poučijo o simptomih, kar
prispeva k zgodnejšemu
odkrivanju bolezni, za katero pri nas vsako leto na novo
zboli okoli 410 ljudi, umre
pa jih okoli 385. Znaki, ob
katerih moramo biti pozorni
in se, če jih opazimo, obrniti
na svojega izbranega zdravnika, so: splošno slabo počutje, bolečina v žlički in/ali v
sredini hrbta, izrazita nepojasnjena izguba telesne teže,
svetlo blato in zelo temen
urin.
Več informacij je na voljo na
spletni strani EuropaColon
Slovenija, ki zastopa bolnike
z raki prebavil in njihove
svojce: www.europacolon.si.

Maša Likosar

z veseljem obiskovali vse
aktivnosti," je dejala Blanka
Grašič iz zavoda in dodala:
"Tudi v prihodnje nameravamo pripraviti podobna
doživetja, že prihodnji
mesec pa na Linhartovem
trgu spet pripravljamo
ustvarjalne delavnice, kamor
so vabljeni vse najmlajši."
In kako so otroci preživljali
jesenske počitnice? Desetlet

Izmenjevalnico in delavnico igrač so pripravili v
sodelovanju z Ljudsko univerzo Radovljica. / Foto: Primož Pičulin
svečke iz voska in iskali
žige, ali Lekarniški in alkimistični muzej, kjer je bil
čokoladno-čarovniški program pripravljen v povezavi
z novo čokoladnico, kjer je
na obe počitniški nedelji
potekal Dan za čokolado.
Sreda je bila dan za izmenjevalnico igrač, kjer so obenem na delavnici izdelovali
nove igrače. V četrtek so
ustvarjali iz gline, bili na
rokodelskem sejmu ARTish
in si ogledali nastop skupine
Čupakabra. V petek pa so se
v sklopu odprtja Okusov
Radol'ce udeležili plesno-gibalne delavnice na vrtu Vile
Podvin. Sobota je bila namenjena obisku gradu Kamen,
kjer je potekal Viteški dan in
pohod. "Z izvedbo programa smo zelo zadovoljni, zlasti pa z odzivom otrok, ki so

ni Metod Grašič iz Križev
pri Tržiču: "S klubom smo
šli smučat v Avstrijo. Z
mami sva bila v kinu in
živalskem vrtu. Obiskal sem
tudi ata in mamo." Njegova
sovaščanka, enajstletna Zala
Rakovec, se je družila s prijatelji. "Super je bilo, ker ni
bilo treba biti doma, tako
kot lani, ampak smo se lahko družili in zabavali," je
dodala. Osemletna Brina
Ravnikar iz Lesc je bila med
počitnicami večkrat pri babici in dedku. "Tudi brala sem
in se učila, s starši pa smo
bili v čokoladnici, kjer smo
okušali zelo dobro čokolado," je povedala. Desetletna
Neja Leskovar iz Krope pa je
bila na morju, kjer so ji v eni
od restavracij postregli ogromno porcijo sladoleda in to
ji je bilo najbolj všeč.

Foto: Kaja Beton

Marjana Ahačič

Med jesenskimi počitnicami je bila v mestnem
jedru Radovljice in tudi drugod na voljo pestra
izbira doživetij in dejavnosti za otroke.

Viteški dan z delavnicami in igrami na gradu Kamen

Radovljiška izpostava ZZZS na začasni lokaciji
Iz kranjske območne izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so sporočili, da so novembra začeli obnavljati poslovne prostore v svoji izpostavi v Radovljici.
Zaradi obnove bo izpostava predvidoma do konca maja prihodnje leto delovala na začasni lokaciji v poslovnih prostorih na Prešernovi 11 v Radovljici. Uradne ure in poslovni čas
izpostave ostajajo nespremenjeni, enako velja tudi za elektronske in telefonske kontakte zaposlenih v izpostavi. Kot so
še sporočili, bodo poslovni prostori po obnovi mnogo funkcionalnejši in prijaznejši za stranke in zaposlene.
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Racionalno ravnanje
za manj izgub hrane
Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga zaznamujemo 29.
septembra, smo preverili, katerim ukrepom sledijo različne ustanove, da je izgub hrane čim manj.
Maša Likosar
Na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica se
odpadni hrani izognejo z
racionalnim naročanjem
surovin, ki ne privede do
večjih skladiščenih zalog.
"Uporabne hrane ne zavržemo, saj presežke vedno razdelimo med dijake. Zavržemo le tisto, kar ni več uporabno, na primer delno zaužit
sendvič. Tudi hrano, ki jo
pripravijo pri pouku, dijaki
sami pojejo," je pojasnil ravnatelj Ivan Damjan Mašič in
nadaljeval: "Dijake med
samim šolanjem redno ozaveščamo o pomenu in smotrni uporabi hrane, a ne
nazadnje je to stvar vsakega
posameznika. Odnos do
hrane namreč pridobimo in
ozavestimo med odraščanjem in skozi vzgojo."
Principu racionalnega naročanja v skladu z izkazanimi
potrebami in normativi
zdrave in uravnotežene prehrane sledijo tudi v Domu
Dr. Janka Benedika Radovljica. "V fazi priprave obrokov smo pozorni na smotrno porabo živil, pri razdeljevanju pa na normative, ki so
prilagojeni potrebam stano-

Pri ravnanju s hrano ustanove sledijo ukrepom za zmanjšanje
izgub hrane in količine odpadne hrane. / Foto: Tina Dokl

»Uporabne hrane ne zavržemo, saj presežke
vedno razdelimo med dijake. Zavržemo le tisto,
kar ni več uporabno, na primer delno zaužit
sendvič. Tudi hrano, ki jo pripravijo pri pouku,
dijaki sami pojejo,« je pojasnil ravnatelj Ivan
Damjan Mašič.
valcev, kar pomeni, da so
količine ustrezne, ne prevelike in hkrati tudi ne premajhne, s čimer se izognemo presežkom odpadne
hrane. Ostanki hrane se
ustrezno shranijo v sodčke,
ki jih odpelje podjetje Biotera, pri tem imamo vzpostavljen tudi kazalnik obvladovanja biološko razgradljivih

odpadkov. Gledamo, da so
stanovalci ustrezno prehranjeni in smo ob tem racionalni gospodarji pri rokovanju z živili, tudi s stroškovnega vidika," je pojasnil
direktor doma Alen Gril.
Za učence OŠ Antona Janše
Radovljica obroke pripravijo
v sosednji šoli OŠ Antona
Tomaža Linharta Radovlji-

ca. "Pri nas imamo le razdelilno kuhinjo, obroke nam
pripeljejo. Pripravijo nam
točno število porcij, torej
glede na število učencev, ki
so na določen dan prisotni
na šoli, pri čemer so količine uravnavane na starost in
potrebe otrok. Učence se
najava, da vzamejo toliko,
kolikor tudi pojedo, s čimer
jih spodbujamo k spoštljivemu ravnanju s hrano. Na
voljo imajo tri obroke, poleg
malice, ki jo imajo vsi, še
možnost zajtrka in kosila.
Ostanki hrane se vrnejo na
sosednjo šolo, a običajno jih
je res zelo malo," je povedal
pomočnik ravnateljice Gregor Skumavc. Organizatorka šolske prehrane na OŠ
Antona Tomaža Linharta
Radovljica Mojca Čadež je
še poudarila: "Sodobni
način ravnanja z odpadno
hrano morda ni najbolj koristen. Nekoč smo odpadno
hrano dali v sod, ponjo je
prišel kmet in jo razdelil
med svoje živali. Tega danes
ne smemo več početi, odpadno hrano moramo oddati
prevzemnikom, a menim,
da bi se hrano, ki ostane na
krožnikih, dalo koristneje
uporabiti."

S kolesi čez novi most
Marjana Ahačič
Občina Radovljica je v sodelovanju z Večno mladimi
fanti, skupino prostovoljcev
Prava smer in Pedalerji.org
16. oktobra organizirala že
tretji Radol'ški KRONOkiloMETER, kolesarsko dirko v
klanec dolžine tisoč metrov.
Start dirke je bil ob vznožju
Ceste svobode, pot pa je
nato vodila čez obnovljen
nadvoz nad železnico in do
cilja na Linhartovem trgu v
Radovljici.
Koncept dirke omogoča
sodelovanje širokemu krogu vseh vrst kolesarjev, tako
tistih s specialnimi cestnimi kolesi in odlično kondicijo kot tistih, ki sodijo med
bolj klasične cestne oziroma treking kolesarje s povprečno kondicijo. Kolesarje
so tako na progo spuščali
enega po enega in v meša-

Rebeka Rotar, najhitrejša tekmovalka, v akciji na novem
mostu čez železnico pod Radovljico / Foto: Boštjan Lenac

Načrtovana gradnja kolesarske poti
Občina Radovljica in Direkcija RS za infrastrukturo bosta v sklopu gradnje državnega kolesarskega omrežja predvidoma do
konca prihodnjega leta uredili kolesarsko pot na odseku od Kranjske ceste v Radovljici do Hraške ceste v Lescah.
Marjana Ahačič
Kolesarska pot predstavlja
del daljinske kolesarske
povezave D2, ki jo načrtuje
direkcija. V sklopu gradnje
državnega kolesarskega
omrežja na območju občine
Radovljica bo sicer uredila
daljinsko kolesarsko povezavo od meje z občino Žirovnica do Dobrega Polja ter
njeno navezavo na obstoječo kolesarsko pot, ki vodi

proti Bledu, je pojasnil
Borut Bezjak, vodja oddelka
za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije v
občinski upravi.
"Načrtovana kolesarska pot
med Lescami in Radovljico
bo potekala ob obstoječih
cestah in na obstoječih poljskih poteh. Ob Hraški in
Begunjski cesti v Lescah je
sočasno predvidena tudi
sanacija obstoječih in gradnja novih površin za pešce.

Na delu odseka, kjer je predvidena rekonstrukcija
dveh križišč na Begunjski
cesti, bo cestišče v celoti
rekonstruirano z zamenjavo celotnega spodnjega
ustroja, višinsko korekcijo
poteka, korekcijo prečnega
profila ceste in ureditvijo
cestnih priključkov. Na
novo bodo urejene cestna
razsvetljava, prometna signalizacija in meteorna
kanalizacija. Prav tako

namerava občina sočasno
obnoviti tudi cestišče s
komunalno infrastrukturo
na Begunjski cesti, ki je
neposredno ob osnovni šoli
Lesce."
V načrtovani gradnji kolesarske poti med Radovljico
in Lescami so predvidena
tudi križanja kolesarske
poti s cestišči. Na območju
križanj je poleg standardne
prometne signalizacije predvidena tudi izvedba preč-

Na sliki je prikazana umestitev kolesarske poti z načrtovano povezavo Radovljice in Lesc. / Vir: občinska uprava Občine Radovljica

nem vrstnem redu glede na
tip kolesa.
Na tekmo se je prijavilo trideset kolesarjev, ki so se
pomerili v petih starostnih
skupinah v moški in ženski
kategoriji. Med moškimi je
bil absolutno najhitrejši stari in novi rekorder proge
Matija Rimahazi (ekipa:
Top Fit), ki je s klancem
opravil v času 1:50.44, s
povprečno hitrostjo 32,73
kilometra na uro.
Med ženskami je bila najhitrejša Leščanka Rebeka
Rotar (Kolesarski klub Bled),
njena povprečna hitrost je
bila 21,69 kilometra na uro.
Da pa ni vse samo v sekundah in stopničkah, sta dokazala dva posebna tekmovalca: eden se je na progo
odpravil z gorskim kolesom,
drugi pa kar z legendarnim
ponijem; vsi ostali so bili na
progi s cestnimi kolesi.

kanja kolesarske poti z nadvišanjem cestišča, kar hkrati predstavljala hitrostno
oviro za motorna vozila in
posledično izboljša prometno varnost kolesarjev.
Tako je na Gradnikovi cesti, kjer na odseku od trgovskega centra Spar do Ulice
Staneta Žagarja potekajo
obnovitvena dela, sočasno z
obnovo cestišča izvedena
tudi fizična izvedba prečkanja bodoče kolesarske poti

z načrtovanim varnostnim
ukrepom, je še pojasnil.
Direkcija še letos načrtuje
zaključek postopka recenzije projektne dokumentacije za izvedbo kolesarskega omrežja daljinskih kolesarskih poti v občini Radovljica, začetek gradnje pa
se obeta že v naslednjem
letu. Predvidoma v prihodnjem letu bo urejen tudi
manjkajoči pločnik na
odseku od križišča Gradnikove in daljinske kolesarske povezave do trgovine
Spar. V pripravi je namreč
projektna rešitev za servisni dostop do Spara, s katero bo usklajen tudi manjkajoči odsek pločnika, so
še pojasnili na občinski
upravi.
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Šport
Nogomet
Jesenski del zaključili z remijem
V 10. in 11. kolu so nogometaši Šobca Lesce dosegli dve
zmagi. V gosteh so z 1 : 0 premagali Vipavo, s 3 : 0 pa Žiri.
Zaključek jesenskega dela je bil malce slabši. Dosegli so dva
neodločena izida, v gosteh s Šenčurjem 2 : 2 in v zadnjem
kolu 1 : 1 doma s Tolminom. V predzadnjem kolu so doma
izgubili z ekipo Brinje Grosuplje z 2 : 0. Slednji jesenski del
v tretji slovenski ligi – zahod končujejo na prvem mestu. V
14 tekmah so zbrali 31 točk. Sledita Vipava (29 točk, 13
tekem) in Tolmin (28 točk, 13 tekem). Šobec Lesce je četrti
s 27 točkami v 14 tekmah. Potegnimo črto pod jesenski del:
osem zmag, trije neodločeni izidi in prav toliko porazov je
lepa popotnica za spomladanski del. Končan je tudi jesenski
del v drugi slovenski mladinski in kadetski ligi – zahod. Leški mladinci so v dvanajstih tekmah dosegli štiri zmage, dva
remija in šest porazov. Kadeti so bili z dvema zmagama,
štirimi remiji in šestimi porazi malce manj uspešni. Težko
je objaviti skupno lestvico mladincev in kadetov, saj še kar
nekaj tekem ni bilo odigranih.

Mali nogomet
Končan jesenski del v malonogometni ligi
V lanski sezoni so igralci malega nogometa v Medobčinski
ligi Radovljica odigrali le prvi del. Drugi del je zaradi koronavirusa odpadel. Pobliže si glejmo, kako so videti lestvice po
sedmem kolu v vseh treh ligah. Skupina A: 1. Smola Generali Investments 18, 2. Biser-Gostilna Turist 18, 3. Ribno 12,
4. Elmont Bled 12. 5. Utrip 7, 6. Podnart 7, 7. Hrušica Pizzeria Trucker 4, 8. Lisjaki Naklo 4. Skupina B: 1. Kamna Gorica
18, 2. Gorje 16, 3. Brezje 13, 4. Šmeks Vrbnje 12, 5. TVD Partizan Žirovnica 10, 6. Hom 8, 7. Lipce 3, 8. Gostilna in picerija Turist 0. Skupina C: Bartog Jesenice 19, 2. Horeba team
18, 3. Calimero boys 18, 4. Čpinarji Ljubno 9, 5. Posavec 9,
6. Cifra 8, 7. Brezje Moby Dick 7, 8. Dvorska vas 6, 9. Lancovo 6, 10. Podbrezje 3. Če bodo razmere dovoljevale, se bo
drugi del lige začel spomladi.

Atletika
Jani Mulej državni prvak v maratonu
Oktober je čas, ko v slovenski prestolnici poteka najbolj
množična atletska prireditev, Ljubljanski maraton. Lani je
bil odpovedan, letos pa je na najbolj prestižni tekmi, na
maratonu, v absolutni konkurenci tretje mesto zasedel Jani
Mulej, član Atletskega kluba Radovljica. Zmago v maratonu
(42,195 kilometra) je slavil Kenijec Ernest Kibert Turus s
časom 2 uri, 22 minut in 39 sekund, drugi je bil Srb Marko
Rakovič s časom 2 uri, 27 minut in 9 sekund. Jani Mulej je
bil tretji s časom 2 uri, 28 minut in 7 sekund, kar je njegov
osebni rekord. Mulej je bil najhitrejši Slovenec in se je zato
veselil tudi naslova državnega prvaka.

Delo na dolgi rok
Odbojkarski klub Bled si želi, da bi odbojko tako v moški kot ženski kategoriji spet pripeljali na nivo,
na katerem je v preteklosti že bila. To bodo skušali doseči s sodelovanjem odbojkarskih kolektivov v
Radovljici, Lescah in Lipnici. O tem smo se pogovarjali s trenerjem Matjažem Siličem, nekdanjim
igralcem Bleda.
Matjaž Klemenc
Ljubitelji blejske odbojke se
še spomnijo naslovov državnega prvaka v ženski in moški članski ekipi. Ženska kmalu po naslovu ni več igrala v
najvišji ligi, podobno je bilo s
člansko, ko je ACH Volley
odšel v Ljubljano.
Ženska članska ekipa je res
šla v nižji rang, a je vse do
danes ostala na Bledu, igra
pa večinoma v tretji ligi.
Veliko težja situacija je v
moški odbojki, saj trenutno
na Bledu praktično nimamo
več moških selekcij. Problema sta dva: pomanjkanje
trenerskega kadra in manjše
zanimanje fantov za odbojko. Fantje imajo namreč na
Bledu in okolici na razpolago številne športne dejavnosti. Ob tem Bled nima telovadnice, ki bi zadostila
pogojem za igranje v prvi
ligi. V zadnjih letih se je
tako na območju Zgornje
Gorenjske moška odbojka
obdržala le še v Žirovnici.
Se trudite, da bi se moška
odbojka bolj razširila na
območju Zgornje Gorenjske?
Da. Letos šest fantov trenira
v Kropi, pet v Radovljici,
štirje na Bledu, trenutno z
dekleti. Naš cilj je, da jih
potegnemo skupaj v eno
ekipo in že čez nekaj let bi
lahko spet imeli močno
moško ekipo.

povečala trenerska ekipa,
kar daje razlog za optimizem. Že v času nekdanje
države in tudi kasneje je kar
nekaj igralcev, vzgojenih v
Radovljici, uspešno igralo za
člansko ekipo na Bledu.
Načrt tako ostaja podoben;
ves projekt vodi Odbojkarski
klub Bled. Priznani trener
Zoran Jerončič bo pomagal
žensko ekipo, ki igra v tretji
Slovenski ligi (četrti kakovostni razred, op. p.), dvigniti
na višji nivo. To ekipo sestavlja polovica igralk iz radovljiške občine in polovica iz
blejske občine.

Matjaž Silič, nekdanji igralec in zdaj odbojkarski trener
na Bledu / Foto: Gorazd Kavčič
Ideja o delu po različnih
centrih ni nova?
Ne. Že ko je blejska ženska
ekipa izstopila iz prve lige,
smo iskali rešitev in sestavili ekipo Zgornja Gorenjska,
ki je nekaj let igrala na najvišjem nivoju, a se na dolgi
rok žal ni obdržala. Kljub
temu na primer ženska
odbojka v Radovljici in Lescah ni nikoli zamrla, zdaj
pa smo jo obudili tudi v
Lipnici, kjer so jo zaradi
pomanjkanja trenerskega
kadra pred leti morali opustiti. K sodelovanju smo na
organizacijskem področju
povabili Petro Grahovac, ki
je v preteklosti že delala v
ACH Volley. Z nami je lani
sodeloval tudi trener Tilen

Se je letos povečalo zanimanje za vpis na odbojko?
V Radovljici se je zanimanje
za odbojko pri dekletih v
zadnjih dveh letih zelo povečalo in posledično se je

Rokomet
Zmaga, poraz in remi

PHOTO : JAN STEINHILBER

RENAULT CLIO LIMITED

že za

Kozamernik, ki sicer že dolgo dela v tujini, lani pa je
bil doma in nam je s svojimi bogatimi izkušnjami
lahko priskočil na pomoč.
Izobrazili smo tudi kar
nekaj novih trenerjev. V Lipnici se sta nam pridružili
Eva Pavlič in Hana Langus.
V Radovljici trenirajo Stane
Jagodic, Aleš Miko in Aleš
Kegljevič. Jagodic in Langusova trenirata tudi v Lescah.
Na Bledu je ob meni trener
še Zoran Jerončič.

Zelo pomembno je, da se bo
šlo skozi projekt korak za
korakom ...
Nobene skrivnosti ni: za
končni uspeh je treba imeti
široko bazo igralk in igralcev ter iz nje dobiti kvaliteto.
Šele po tem lahko razmišljamo o naslednjih korakih.
Načrtujemo, da v nekaj letih
z žensko ekipo pridemo v
drugo ligo ali še stopničko
višje, v 1. B ligo. Pri fantih
pa želimo postaviti pogon
na nivoju osnovnih šol. Kasneje se bo videlo, kakšen je
interes in s kakšno bazo razpolagamo. Videli bomo tudi,
kakšna je možnost sodelovanja z Žirovnico in Kranjem.
V Odbojkarskem klubu Bled
se trudimo, da je sodelovanje s sosednimi odbojkarskimi klubi na čim višjem
nivoju.

Na zadnjih treh tekmah v 1. B ligi so rokometaši Frankstahla
Radovljica dosegli zmago, neodločen rezultat in poraz. V šestem kolu so doma igrali neodločeno 29 : 29 s Škofljico, remi so
iztržili v zadnji minuti z golom Jana Debelaka. V sedmem kolu
so izgubili z Grosupljim 31 : 25, potem ko so ob polčasu še
vodili s 16 : 15. V soboto so doma gostili Sevnico. Na polčas so
šli s prednostjo 16 : 14, odlično so igrali prvo polovico drugega
polčasa in že imeli osem golov prednosti. V drugem delu so bili
nezbrani, a so na koncu vseeno zmagali z 32 : 27. V sedmih
tekmah so tako zabeležili en remi ter tri zmage in tri porazen.
Več kot spodbuden začetek, če vemo, da so novinci v 1. B ligi.
Jutri gostujejo pri ekipi Butan plin Izola.

Košarka
Zmaga in trije porazi

12.690 €

*

Radovljiški košarkarji so sezono v četrti slovenski ligi začeli z
dvema porazoma. V gosteh so z Gorenjo vasjo izgubili z 78 :
51. Sledil je domači poraz z ekipo Šentvid Ljubljana s 87 : 8 0.
Uvodno zmago so dosegli na gostovanju v Podbočju. Tekmo
so dobili s 64 : 56. V nedeljo so doma igrali s Koprom in
izgubili z 72 : 62. Jutri gostujejo v Ivančni Gorici.

paket zimskih pnevmatik
5 let podaljšanega jamstva**
*Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Renault CLIO Limited SCe 65 in že vsebuje redni popust v
višini 500 € ter dodatni popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z Renault Financiranjem. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem kupec prejme subvencionirano obvezno in osnovno
kasko zavarovanje za 99 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je
sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z Renault Financiranjem. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja,
kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Poraba pri mešanem ciklu: 5,1 - 7,8 l/100 km. Emisije CO 2 : 116 - 136 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0115 - 0,0338.
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO 2) 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 PM 10
in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. 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.
Slika je simbolična. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. Pridržujemo si pravico do napak.

Renault priporoča

www.renault.si

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

www.renault.si

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

Plezanje
Nova zmaga Gorazda Jurekoviča
Na Portugalskem je bila zadnja tekma evropskega mladinskega pokala. Plezalci in plezalke so se merili na balvanih. Iz Športno plezalnega odseka Radovljica je slovensko reprezentanco
zastopal Gorazd Jurekovič. Odlično se je odrezal. V finalu je
dosegel tri vrhove in zasluženo osvojil prvo mesto.
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Zanimivosti

Želel si je zmage
V šovu Exatlon je vse do nesrečne poškodbe tekmoval tudi Radovljičan
Luka Turk, nekdanji plavalni reprezentant, ki se zadnja leta posveča
plavanju v mrzlih vodah, kjer je osvojil že več naslovov svetovnega prvaka.
Ana Šubic
"Ko sem videl poligone, se je
v meni prebudila otroška
radost," je 35-letni Radovljičan Luka Turk pojasnil, kaj
ga je spodbudilo k sodelovanju v televizijski športni preizkušnji Exatlon, ki ga ta čas
predvajajo na Planet TV.
Nekdanji plavalec, ki mu
zadnja leta izziv predstavlja
plavanje v ledeno mrzlih
vodah, si je želel zmage, a ga
je ustavila poškodba. V petih
tednih, kolikor je bil v šovu,
je staknil več poškodb, usodna pa je bila zadnja, ko si je
strgal mišico v podplatu.
Luka se je odločil za odhod
domov in tako se je pred dobrim mesecem vrnil iz Dominikanske republike, kjer snemajo šov. Čeprav mu ni šlo
po načrtih, pa pravi, da je bila
to zelo poučna izkušnja in da
bi se z veseljem vrnil.
Kot je povedal, so bile preizkušnje na poligonih prvi

teden zelo naporne. "Nato se
navadiš in vsaj meni noben
poligon ni predstavljal
težav." Kot plavalcu so mu
zelo ustrezali poligoni v vodi,
kjer se je lahko še ohladil.
"Snemanje je potekalo od 12
do 14 ur na dan. To je samo
ocena, saj nismo imeli ne
ure ne koledarja. Dan ni imel
več imena kot doma, ampak
je bil samo dan," se spominja Luka. Zgodaj zjutraj ali
pozno popoldan je treniral,
sicer pa je bilo prevroče.
Stanje Lukovega poškodovanega stopala je sedaj že precej boljše. "Hodim normalno, a čutim kljuvanje v stopalu, če sem dolgo na nogah.
Ko bom izvedel kaj več od
ortopeda, se bom prilagodil
za čim hitrejše okrevanje."
Luka si življenja ne predstavlja brez športa. Vrsto let je
aktivno plaval pri radovljiškem klubu. Nekdanji reprezentant je najbolj ponosen
na sedmo mesto na evrop-

skem prvenstvu v Budimpešti leta 2006 v disciplini 1500
metrov prosto in deseto mesto na svetovnem prvenstvu v
Melbournu leta 2007 na
800 metrov prosto. V Melbournu je presegel celo rezultate bratov Petrič in je tako že
14 let državni rekorder na
800 metrov in 1500 metrov
prosto. Kariero je sklenil leta
2010, saj se je posvetil bolni
materi in do smrti skrbel
zanjo.
Zadnja leta se ukvarja z zimskim plavanjem. Priprave je
začel s spoznavanjem mraza
in dihalnimi vajami. Mrazu
se je sprva izpostavljal na balkonu sredi zime v spodnjicah, sledile so mrzle prhe in
kopeli ter nato prehod v reke
in jezera. "Leta 2017 so na
vaški veselici na Bledu organizirali tekmo na 25 in 50
metrov. To je bila prva tekma, kjer sem zmagal, in prav
tako naslednje leto. Predlani
pa sem izvedel, da obstajajo

Sodelovanje v Exatlonu je bila zelo poučna izkušnja, pravi Luka Turk. / Foto: Planet TV
resne ledene tekme in mi je
bilo nepredstavljivo, da je
telo zmožno zdržati tak
surov mraz. Priprave so se
začele poleti leta 2019, sledilo je ogromno vzponov in
padcev ter strahov." Februarja lani je na svetovnem
prvenstvu na Bledu postavil
svetovni rekord na dvesto
metrov s časom 1:59,49,
sicer pa si je priplaval kar
sedem naslovov svetovnega
prvaka. Najbolj pa je ponosen na lasten izziv: konec
leta 2019 je plaval do Blej-

skega otoka in nazaj. "V 22
minutah sem odplaval 1500
metrov v vodi s sedmimi stopinjami. Skoraj bi utonil
zaradi krčev in ker me roke
niso več ubogale. S tem nastopom sem predelal svojo
največjo travmo," je ponosen
Luka. Plavanje v mrzli vodi
mu tudi krepi odpornost.
"Dvigne se ti notranja moč
in samozaupanje. Spoznaš
tudi, koliko imamo nesmiselnega 'šundra' v glavi, kajti
ko plavaš v taki vodi, ne
obstaja nič drugega kot ti in

mraz." Sedaj se pripravlja na
februarsko svetovno prvenstvo na Poljskem. Upa, da bo
dobil dovolj sponzorjev, da
se ga bo lahko udeležil.
Luka je tudi učitelj gibanja;
kot pravi, je to njegovo po
slanstvo. "Ljudem želim
pomagati do učinkovitejšega
gibanja in s premikom iz glave v telo, kjer stvari čutimo,
saj smo se preveč oddaljili
od tega," je še dejal Radovljičan, ki sedaj z dekletom živi
v Ljubljani, a se rad vrača v
Radovljico, kjer ima očeta.

za lepoto vaših las
Prehransko dopolnilo za
mocnejše,
gostejše in bolj
ˇ
sijoce
nohte*
ˇ lase ter cvrste
ˇ

št.1

v Franciji

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah
Spletna trgovina www.sophia.si
*Vsebuje cink, ki prispeva k ohranjanju zdravih las, nohtov in koze.
Vsebuje biotin, ki prispeva k ohranjanju zdravih las in koze.

SABEX d.o.o.,
Poslovna cona A 18,
4208 Šenčur
Slike so simbolične.

FORTIFIANT za goste in sijoce lase
KÉRATINE + za poskodovane lase
ANTI-CHUTE proti izpadanju las
SHAMPOOING FORTIFIANT
sampon za krepitev in zascito las
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Kultura
Bogat glasbeni december

Schubert, Borodin, Ipavec in Rossini so skladatelji, katerih dela bomo na
tretjem koncertu Glasbenega abonmaja v Kropi slišali v izvedbi komorne
zasedbe priznanih slovenskih godalcev in tenorista Klemena Torkarja.

Novo šolsko leto se je v Glasbeni šoli Radovljica začelo z veliko željo po
igranju, druženju in nastopih, s katerimi bi mladi glasbeniki tudi v živo
lahko razveseljevali svoje poslušalce.

Igor Kavčič

Marjana Ahačič

Kropa – Glasbeni abonma v
Kropi se nadaljuje z odličnimi koncerti klasične glasbe.
V nedeljo, 21. novembra, ob
18. uri bo v Kulturnem
domu v Kropi na sporedu že
tretji koncertni večer, tokrat
s prepletom klasicistične in
romantične glasbe. Komorni godalni zasedbi se bo na
odru tokrat pridružil slovenski tenorist Klemen Torkar,
ki bo predstavil izbor samospevov iz ciklusa Lepa mlinarica vedno zasanjanega
skladatelja Franza Schuberta. Avstrijski skladatelj je bil
dolgo cenjen in občudovan
komponist prav zaradi svojih sijajnih samospevov, ki
so prave muzikalne umetnine, seveda pa je poleg prepoznavnih vokalnih del veljal tudi za izjemnega pisca
komorne glasbe. S tem
namenom bo na odru kroparskega kulturnega doma
zazvenel tudi dragulj njegove komorne glasbe – Quar-

Foto: Darja Štravs Tisu

Od samospevov do arij

Klemen Torkar
tettsatz (Kvartetni stavek) v
c-molu. Glasbeniki Slovenskega godalnega seksteta pa
bodo izvedli tudi Godalni
sekstet v d-molu ruskega
skladatelja Aleksandra Borodina, ki bo pobožal duha
vseh sladokuscev glasbe iz
obdobja romantike, in Ipavčevo Serenado za godala, v
kateri je zaslediti veliko
"schubertovskega".

Kot dodaja eden pobudnikov in soorganizator abonmaja Anže Habjan, se koncertni program tudi tokrat
ne bo izneveril rdeči niti, ki
je posvečena tudi operni
glasbi. Na sporedu bosta
tudi uvertura opere Seviljski
brivec Giacoma Rossinija in
večna arija Figara iz istoimenske opere. "Umetnost
bogati človeka, mu ponuja
oddih in skok v neki drugi,
lepši svet," poudarja Habjan, ki vabi, da se pridružite
koncertni publiki in vsaj za
trenutek pobegnete v svet,
kjer se nebo in zemlja stikata in ponujata uvid v lepšo
prihodnost.
V decembru v glasbenem
abonmaju sledita še dva
koncerta: 12. decembra bo
nastopil Simfonični orkester Amadeo z dirigentom
Tilnom Drakslerjem in solistom violistom Nejcem
Mikoličem (viola), 26.
decembra pa bo ob basistu
Tomažu Štularju igral Slovenski godalni sekstet.

Prejšnje leto učenci niso
imeli veliko priložnosti igranja pred občinstvom, zato
bodo letos to poskušali
nadoknaditi, pravijo v radovljiški glasbeni šoli. Prve nastope so tako v oktobru in
novembru že organizirali,
december pa bo, tako si želijo, še posebno glasben.
V Glasbeni šoli Radovljica
namreč poleg rednih razrednih in internih nastopov
pripravljajo tudi koncert z

Tinka Perič / Foto: arhiv GŠ Radovljica

naslovom Klavir štiriročno
(dvorana Glasbene šole, 7.
decembra ob 18.30), Praznični nastop solistov in komornih skupin (9. decembra ob
18.30 v Baročni dvorani),
Koncert harmonikarskih
orkestrov Glasbene šole
Radovljica (10. decembra ob
19.30 v Baročni dvorani),
Baletni utrinki (20. decembra ob 17. uri v Linhartovi
dvorani) ter Božično-novoletni koncert Glasbene šole
Radovljica, ki bo že tradicionalno potekal v Festivalni

dvorani na Bledu, tokrat v
sredo, 22. decembra.
Glasbena šola Radovljica že
65 let izobražuje mlade glasbenike. V letošnjem šolskem letu jo obiskuje 475
učencev, od tega 377 učencev individualnega pouka,
petja in plesa. Ti svoja znanja izpopolnjujejo na kar 21
različnih inštrumentih.
Zelo ponosni so tudi na najmlajše, ki se pri predšolski
glasbeni vzgoji in glasbeni
pripravnici spoznavajo z
glasbo.

Žiga Mozetič / Foto: arhiv GŠ Radovljica

VABIMO VAS, DA SE UDELEŽITE
SLAŠČIČARSKIH TEČAJEV:
STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si

ŠTRUKLJI – od predjedi do sladice,
22. 11. 2021 ob 16.00,

ERASMUS+ IN MOJE IZKUŠNJE
Študij na višji strokovni šoli zaradi pridobivanja uporabnih znanj in delovnih
izkušenj v relativno kratkem času omogoča hiter vstop študentov na trg dela.
Zaradi tehnoloških sprememb, digitalizacije in sprememb na delovnih mestih
se pomen pridobivanja novih znanj
vedno bolj krepi. Pri tem je nujna odprtost BC Naklo v mednarodno okolje, kjer
posamezniki lahko z vključevanjem v
programe mobilnosti razvijajo strokovne, komunikacijske in podjetniške veščine in se srečujejo z različnimi kulturami.
Svojo izkušnjo pri mobilnosti Erasmus+ je predstavila Katarina Ana Hiti,
študentka prvega letnika višješolskega programa Živilstvo in prehrana na
BC Naklo.
»Januarja 2019 sem bila prvič seznanjena s programom Erasmus+, v okviru
katerega sem s pomočjo koordinatorice
odpotovala v Severno Irsko na dvomesečno pripravništvo. Izkušnje sem nabirala v majhni Michellinovi restavraciji,
imenovani The Wheathill. Moje naloge
so bile priprava hladnih predjedi, izdelava sladic po njihovih receptih ter priprava in predstavitev lastnih sladic, ki so
bile kasneje dodane tudi na jedilnik.
Glavni kuhar in osebje so bili neverjetno
prijazni, zato sem se med njimi pri svojem delu počutila zelo sproščeno in
samozavestno. Po opravljenem pripravništvu so mi celo ponudili službo.

V tem kratkem času sem postala bolj prilagodljiva, samozavestna, radovedna,
nadgradila sem svoje znanje angleščine
in sklenila veliko novih prijateljstev.
Izkušnje, kot je moja, nas mlade bogatijo, nam dajejo zagon in širino, kar se mi
zdi izredno pomembno za nadaljnje življenje.
Ker sem se zaljubila v tujino in delo v
tujini, sem se oktobra 2019 vpisala na
izredno slavno in prestižno šolo Culinary
Arts Academy v Švici. Pol leta pozneje
sem z odliko končala švicarsko diplomo
v Chocolate and Pastry Arts.
Predavanja smo poslušali v angleščini,
poleg tega pa smo imeli tudi nemščino.
Od jutra do večera smo se na vajah učili
od osnov priprave kruha, biskvita, sladkega peciva do kompleksnih in modernih
priprav čokoladnih pralinejev, makronov,
tort itd. V šoli je veljal “formal dress code”
(zahtevano oblačenje) in lep bonton.
Poleg strokovnih kompetenc, kot so
iznajdljivost, natančnost in učinkovitost, sem pridobila tudi osnovno znanje nemškega jezika in veliko novih
prijateljev ter znanstev s celega sveta.
Po končanem šolanju v Švici bi morala
opraviti še pripravništvo v Grčiji, ki pa se
ga na žalost zaradi trenutnih razmer z
epidemijo koronavirusne bolezni nisem
mogla udeležiti.
Nikakor pa nisem želela zapravljati časa,
saj sem izredno delovna oseba, zato sem
v domači kuhinji začela izdelovati sodo-

SLADICE IZ KVAŠENEGA IN KVAŠENEGA
LISTNATEGA TESTA,
24. 11. 2021 ob 16.00,

DROBNO PECIVO IN BOŽIČNA DEKORACIJA,
7. 12. 2021 ob 16.00,

ČOKOLADNE TABLICE, TRUFLI IN PRALINEJI,
bne torte, kruh, piškote, čokoladne praline in sčasoma pridobila domače kupce.
Kasneje sem se poučila več o fotografiji,
s pomočjo katere bolje promoviram svoje malo podjetje.
Tudi letos bom ponovno v okviru programa Erasmus+ odpotovala v majhno
mestece St. Anton, ki leži v zahodni Avstriji, kjer imajo neverjetno lepa smučišča
in hotele višjega standarda. Delo med
zimsko sezono, kot mi je opisal glavni
kuhar, je izredno naporno, vendar je to
posebna izkušnja, ki jo želim doživeti.
Odločitev, da sem se pridružila programu Erasmus+, je bila ena najboljših, kar sem jih kdaj sprejela, in resnično verjamem, da je to nekaj, kar bi
morali mladi pogosteje vključiti v
svoj karierni razvoj, saj nam omogoča
pridobivanje izkušenj, novega znanja
in spretnosti.
Meni je prihodnost še neznana, trenutno se osredotočam na pridobivanje različnega znanja iz različnih koncev sveta
in mogoče bom nekega dne odprla svojo slaščičarno ali restavracijo z jedmi iz
različnih kultur.«
Katarina Ana Hiti

14. 12. 2021 ob 16.00,

IZDELOVANJE IN KRAŠENJE TORT
ZA RAZLIČNE PRILOŽNOSTI 2 – TORTE ZA
VSE, KI ŽELITE USTVARJATI,
17. in 18. 1. 2022 ob 16.00.

Več najdete na http://www.bc-naklo.si/
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Sto let Telovadnega doma
Letos mineva sto let, odkar so člani radovljiškega sokolskega društva v središču Radovljice slovesno odprli novi Telovadni dom. Starosta radovljiškega
športa Aleks Čebulj je pri častitljivih 92 letih napisal knjigo o športnem življenju v mestu in okolici in jo posvetil prav temu jubileju. Avtor je knjigo pred
polno dvorano radovljiške knjižnice predstavil v pogovoru z Juretom Sinobadom
Marjana Ahačič
Ta mesec mineva sto let,
odkar so člani radovljiškega
sokolskega društva v središču Radovljice slovesno odprli novi Telovadni dom; današnje generacije ga poznajo
pod imenom TVD Partizan
pa tudi po klavrni podobi
zapuščene, propadajoče
stavbe v središču mesta.
»Pri gradnji so sodelovali vsi
člani sokolskega društva,
tudi ženske in otroci,« je ob
izidu publikacije Spomenica
Sokolskega doma v Radovljici ob svoji 95-letnici pojasnil
soavtor publikacije Jure
Sinobad. »V prostorih Sokolskega doma je pod vodstvom
Jakoba in Marice Špicar skoraj dve desetletji deloval znameniti Sokolski oder, ki se je
v letih 1921–1941 postopoma
razvil v najpomembnejše
gledališče na Gorenjskem.
Sobotne predstave so bile
namenjene domačinom, ob
nedeljah pa so se v Radovljico pripeljali ljubitelji in poznavalci gledališča iz vse
Gorenjske pa tudi iz Ljubljane. Gostje zakoncev Špicar
so bili številni ugledni literarni ustvarjalci, med njimi
Oton Župančič.«

Šport, kultura, zabava
Sokolski dom se je po drugi
svetovni vojni preimenoval v
Telovadni dom in še naprej
služil radovljiškemu športu.
Pod njegovo streho so delovali tudi kino, knjižnica in
glasbena šola. »Mirno lahko

zapišemo, da je bil Telovadni dom v Radovljici v prvih
desetletjih po drugi svetovni
vojni drugi dom kulturnikov
in športnikov iz mesta in
okolice,« pravi Sinobad.
Tudi Aleksa Čebulja, staroste radovljiškega športa, ki je
pri častitljivih 92 letih napisal knjigo o športnem življenju v mestu in okolici in jo
posvetil prav stoletnici Telovadnega doma v Radovljici.
V knjigi je podrobno opisal
športne dejavnosti, ki so v
okviru tedanjega Telovadnega doma delovale vse do leta
2014, ko je šla stavba najprej
v last Športne zveze Slovenije, od tam pa v zasebne roke
in na pot nezadržnega propada.

Predsednik, tajnik in
gospodar
Aleks Čebulj je sicer po
rodu Jeseničan, a se je v
Radovljico preselil že leta
1958. Kot v uvodu h knjigi
pove Jure Sinobad, je že v
mladih letih vzljubil šport,
predvsem alpsko smučanje
in plavanje; smučal je še do
84. leta starosti, aktivno plava pa še vedno. Za dolgoletno predano in strokovno
delo je prejel številna priznanja, med najpomembnejšimi so plaketa Stanka Bloudka, zlata plaketa Smučarske zveze Slovenije, priznanje smučarske zveze Jugoslavije ob 50-letnici in plaketi
Občine Radovljica. Na nedavni predstavitvi knjige o
Telovadnem domu pa mu je

Večeri v atriju
Kulturno-umetniško društvo A. T. Linharta
Radovljica v atriju Radovljiške graščine pripravlja
tri literarno-glasbene večere, ki združujejo
glasbeno ustvarjalnost in poezijo.
Marjana Ahačič
Kot je sporočil predsednik
KUD A. T. Linharta Radovljica Rok Andres, bo – v tesni
povezavi z vrhunskimi
ustvarjalci – tri sredine večere zapored v atriju Radovljiške graščine s prepletanjem
dveh umetniških jezikov
zaživela poezija v interpretaciji članov Recitacijske sekcije Alenke Bole Vrabec, ki
deluje v okviru KUD Radovljica.
Na prvem večeru v sredo, 24.
novembra, bodo predstavili
pesnike goriške literarne
revije November. Revija
sicer prinaša poezijo, prozo
in dramatiko mladih in uveljavljenih avtorjev s področja
vse države. Posebej se bo

predstavila pesnica Katarina
Gomboc Čeh, v glasbenem
delu programa pa bo nastopila flavtistka Maša Cilenšek.
V sredo, 1. decembra, bo sledil večer poezije Srečka
Kosovela, katerega 95. obletnico smrti zaznamujemo
letos; v glasbenem delu bo
nastopil violist Nejc Mikolič.
Tretji večer 8. decembra
nosi naslov Poezija domovini in bo posvečen 30-letnici
samostojnosti Slovenije.
Organizatorji obljubljajo
prehod skozi zgodovinsko
perspektivo domoljubne in
domovinske poezije ob spremljavi članov Harmonikarskega orkestra Glasbene
šole Radovljica in KUD
Radovljica. Vsi trije večeri se
začnejo ob 20. uri.

in v tujini. Konec šestdesetih let prejšnjega stoletja je
skupaj z ekipo, ki jo je vodil
Jože Mikeš, v njej pa so bili
tudi Lado Gorišek, Jože
Ahačič, Jože Bufolin in
Miran Kenda, izpeljal obnovo radovljiškega kopališča.
Ne sicer povsem tako, kot so
si jo v osnovi zamislili, je
pripomnil, pa vendarle.
Telovadnemu domu in Športnemu društvu Radovljica je
ostal zvest, kot iskreno pove,
"do tragičnega konca", ko je
Športna zveza stavbo prodala
in je leta 2014 prenehalo
tudi delovanje Športnega
društva Radovljica.

Aleks Čebulj in Jure Sinobad na predstavitvi knjige, posvečene stoletnici Telovadnega
doma Radovljica, v radovljiški knjižnici / Foto: Tina Dokl
župan Ciril Globočnik izroči
medaljo Občine Radovljica.

Glavni protagonist
športnega filma
Po poklicu je bil Aleks Čebulj
učitelj športne vzgoje in tako
je spoznal tudi radovljiški
Telovadni dom, kjer je poučeval in je kmalu postal njegov
drugi dom. Sodeloval je pri
njegovi temeljiti obnovi v
začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, nato pa kot član
Športnega društva Radovljica
izmenično opravljal zadolžitve predsednika, tajnika in
gospodarja. "Lotil sem se
hiše, nagovoril vodstva za
adaptacijo doma, začeli smo
graditi igrišča, da smo sploh
imeli pogoje za sodobno

športno vzgojo," je opisal svoja prizadevanja, da zagotovi
čim boljše pogoje za šport, ob
prihodu v Radovljico.
"Kot da se mi je 'zahakljal'
za vrat, nisem se ga mogel
znebiti ..." je o svoji povezanosti s Telovadnim domom
hudomušno pripomnil na
predstavitvi knjige prejšnji
mesec v radovljiški knjižnici, kjer so za to priložnost
občinstvu, ki je tisti večer
napolnilo dvorano knjižnice, in avtorju pripravili prijetno presenečenje: projekcijo kratkega filma z naslovom Naučimo se plavati iz
leta 1952, v katerem Aleks
Čebulj otroke uči plavanja
in skokov vodo. Hrani ga
Filmski arhiv v Arhivu RS in
je delo Ivana Marinčka in

prof. Draga Ulage. Pravice
za enkratno javno predvajanje filma je pridobil Jure
Sinobad, ki se je za dovoljenje in posredovanje filmskega arhivskega gradiva zahvalil dedičem pokojnega Ivana
Marinčka in Arhivu RS,
posebej Tatjani Rezec Stibilj
in Romanu Marinku.

Društvu in domu zvest
"do tragičnega konca"
V bogati karieri je Aleks
Čebulj delal na številnih
projektih, večina jih je bila
povezana s športom. Trasiral je terene za postavitve
žičnic, skupaj z geometrom,
inženirjem Jožetom Čebaškom, sta iskala najboljše
terene in smeri v Sloveniji

V knjigi je Aleks
Čebulj podrobno
opisal športne
dejavnosti, ki so v
okviru tedanjega
Telovadnega doma
delovale vse do leta
2014, ko je šla stavba
najprej v last Športne
zveze Slovenije, od
tam pa v zasebne roke
in na pot nezadržnega
propada.
Knjiga, ki jo je Aleks Čebulj
napisal in posvetil Telovadnemu domu, je njegova življenjska zapuščina, poudarja
Sinobad, posvečena spominu na dosežke generacij, ki
odhajajo, in spodbudo tistim, ki prihajajo.

#HibridnaSreča

NOVA
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CROSS
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Cesta Staneta
Žagarja 65 b,
4000 Kranj,
04 280 90 00

€
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LET
JAMSTVA
TOYOTA RELAX

10
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JAMSTVA

ZA HIBRIDNO BATERIJO

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije
NOx: od 0,0033 do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto
ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo
bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev
posla. Mesečni obrok je izračunan na osnovi prodajne cene v višini 18.850 EUR, trajanju financiranja 60 mesecev, skupnem začetnem plačilu 4.310,48 EUR
in zadnjem povečanem obroku v višini 9.823 EUR. Povečan obrok je izračunan na osnovi predpostavke, da bo z vozilom prevoženih 10.000 km letno.
Efektivna mera (EOM) je 4,26 % in temelji na fiksni obrestni meri. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.
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Zanimivosti
Uresničila
dolgoletno željo
Anja Kralj Okorn, po rodu iz Radovljice, je
avtorica prve slovenske jogijske pravljice z
naslovom Kačalinka Čalapinka išče prijatelja.
Mateja Rant
Jogijska pravljica Kačalinka
Čalapinka išče prijatelja
govori o sprejemanju drugačnosti, predvsem pa o
sprejemanju samega sebe –
z vsemi svojimi specifikami,
poudarja avtorica Anja Kralj
Okorn. Kačalinka je kača
dobrega srca, ki živi v Pravljični deželi, od vseh jedi pa
ima najraje palačinke. Toplo
in duhovito napisano zgodbo dopolnjujejo ilustracije
Tamare Šenk, ki obenem
ponazarjajo, na kakšen
način otroci lahko posnemajo živali, ki se pojavljajo v
zgodbi, in s tem izvajajo
pravljično jogo. Za izvajanje
vaj predznanje ni potrebno,
saj je knjigi dodana še posebna knjižica, v kateri so
položaji dodatno razloženi
in opisani njihovi pozitivni

"Med enoletnim bivanjem
na Novi Zelandiji sem spoznala meditacijo in me je
zelo pritegnila predvsem
čuječnost. A ker je pri tem
veliko sedenja, sem želela
vključiti tudi telo in tako
sem se začela zanimati za
jogo." Opravila je tudi tečaj
za učiteljico joge. Ob izvajanju jogijskih vaj doma jo je
hčerka Vita posnemala in
tako je začela raziskovati, ali
obstajajo vaje, ki bi bile prilagojene otrokom. "Tako
sem odkrila delavnice pri
Urški Božič Križaj, na katerih nama je bilo z Vito obema zelo všeč, čisto naju je
posrkalo." Zato se je jogo
odločila vključiti tudi v svojo
pravljico, da bi združila tako
pozitivne učinke branja kot
vsega ostalega, kar prinaša
njena pravljica. V knjigo je
na igriv način vključila eno-

Od ruskih navad je
ohranila 'pravi zajtrk'
Rusinja Julija Lukinova je dom zase in za svoje tri hčerke našla na Brezjah. Po izobrazbi je magistrica
uporabne matematike in fizike, poučuje ruščino, je pa tudi trenerka metode Brainobrain.
Urša Peternel
Julija Lukinova je Rusinja,
ki s tremi hčerkami – Kiro,
Vasiliso in Vero – zadnja
štiri leta živi na Brezjah.
Magistrica uporabne matematike in fizike na radovljiški osnovni šoli poučuje
ruščino, je trenerka metode
Brainobrain, vodi tabore
Lukoško, deluje pa tudi kot
obporodna svetovalka –
doula.

2014, a le za dva dni. Januarja 2015, ko smo se odpravili na veliko potovanje z
avtom iz Črne gore do Francije, Švice, Nemčije in nazaj,
smo v Ljubljani preživeli en
teden. Po tem potovanju pa
sem v Budvi zbrala naše
stvari, ki jih ni bilo veliko,
dva kovčka, in spomladi
2015 prišla iz Črne gore v
Slovenijo. Ta me je takoj
očarala s svojo lepoto, čudovito naravo, čistočo, s tem,

Julija je tudi doula, obporodna svetovalka. "Po
rojstvu druge hčerke sem se izobrazila za doulo,
obporodno spremljevalko. Spremljala sem že
nekaj porodov v Rusiji in v Sloveniji. Drugo in
tretjo hčerko sem rodila doma, srednjo še v
Moskvi, mlajšo pa že tu, na Brezjah. Ta izkušnja
je bila zelo pomembna za moje življenje, dala
mi je novih moči ..."
Kot pravi, je bila rojena v
mestu Dolgoprudny blizu
Moskve. V Moskvi je tudi
študirala in delala v mednarodnih podjetjih, o selitvi v
drugo državo pa je začela
razmišljati po rojstvu druge
hčerke.
"Iskala sem možnost, da
potujemo za soncem in svežim zrakom, ki ju v Moskvi
ni veliko, otroci pa za razvoj,
rast in zdravje potrebujejo
sonček in lepo naravo. Večkrat smo jesen in tudi pomlad preživeli v Črni gori, bili
smo v Španiji ... Slovenijo
kot državo sem poznala, ko
sem se vozila po Avstriji in
Italiji in sem videla smerokaze za Ljubljano ter rekla si
rekla, da jo moram vsaj
enkrat obiskati. Prvič sem
prišla v Ljubljano jeseni

da ljudje tukaj zelo skrbijo
za svojo deželo. Srečala sem
prijazne in odprte ljudi,
kljub temu da sem kasneje
slišala, da Slovenci niso vedno prijazni do priseljencev.
Ena od prednosti Slovenije
je tudi ta, da leži v srcu Evrope, blizu sta Italija in Avstrija," o razlogih, zakaj je
izbrala Slovenijo, pripoveduje Julija, ki od leta 2017
živi na Brezjah.

Inštrukcije, poučevanje
tujih jezikov ...
Že v Rusiji je počela veliko
različnih stvari, delala v večjih mednarodnih podjetjih,
kot so Orange Telekom,
IBM, Symantec, ob koncih
tedna pa vodila ure matematike za otroke. V Sloveniji je

"Prvo leto sem imela manj
kot deset učencev, v lanskem šolskem letu pa se jih
je vpisalo celo trideset," pripoveduje in dodaja, da je na
šoli vodila tudi tečaj programiranja za prvo triado, po
izobrazbi je namreč magistrica uporabne fizike in
matematike, s specializacijo
v informacijski tehnologiji.

Trenerka metode
Brainobrain

Foto: osebni arhiv

stavne jogijske položaje, ki
jih lahko izvaja vsak, pa tudi
jogijske dihalne tehnike, ki
jih otrokom približa prek
glavne junakinje – kače.
"Tudi odrasli pri jogi podaljšujejo izdih s pomočjo zvoka »sssss« ali »ššššš«. Globoko, počasno dihanje stimulira parasimpatični živčni sistem, kar občutimo kot
psiho-fizično sprostitev.
Glede na to, da kača sika, jo
otrok lahko posnema in se
ob tem spontano umiri in
lažje sledi." Otroci s pravljično jogo spoznavajo svoje
telo ter krepijo motorične in
koordinacijske spretnosti,
obenem pa razvijajo domišljijo in krepijo samozavest.
"Ob prebiranju pravljice in
izvajanju asan pa se krepi
tudi vez med starši oziroma
starimi starši in otroki."

bila več let prostovoljka, lani
pa je odprla svoj s. p. Lukoško in večinoma se ukvarja z
inštrukcijami, svetovanjem,
poučevanjem tujih jezikov,
poleti pa organizira in vodi
aktivne počitnice. Že dve leti
pa v radovljiški osnovni šoli
vodi tudi interesno dejavnost ruščina.

S hčerkami Kiro, Vasiliso in Vero lani na morju

Sicer pa skrbi tudi za šolanje
hčerk, Kira ima enajst let,
Vasilisa osem in Vera tri
leta. Starejši dve namreč
šola doma, prijavljeni sta na
šoli A. T. Linharta v Radovljici in sta letos v 6. in 4. razredu. "Hvaležna sem šoli za
možnost dobrega sodelovanja, četudi šolo obiskujemo

"V veliko pomoč pri učenju slovenščine so nam
knjižnice, smo redne obiskovalke knjižnice v
Radovljici."

Anja Kralj Okorn / Foto: Bojan Okorn
učinki ter na kaj je treba
posebno paziti, obenem pa
so dodane še nekatere zanimivosti, je razložila Anja
Kralj Okorn.
"Že od nekdaj sem si želela
napisati pravljico; to je bila
moja tiha želja, ki se mi je
zdela skoraj neuresničljiva,
ker za to nikoli ni dovolj
časa," je priznala Anja Kralj
Okorn in dodala, da se je
želja še okrepila, ko je začela
brati z danes štiriletno hčerko Vito. "Potem pa je v
mojem življenju prišlo do
prelomnega trenutka, ko mi
je pred dvema letoma v nesreči umrl oče, in takrat sem
se še bolj začela zavedati človeške minljivosti in ugotovila, da je čas, da uresničim
stvari, ki si jih srčno želim."
Pri pravljici je združila dve
svoji strasti, jogo in pisanje.

Rusinja Julija Lukinova: "Iskala sem možnost, da potujemo
za soncem in svežim zrakom." / Foto: osebni arhiv

Od lani pa je tudi trenerka
metode Brainobrain, tečaje
vodi v Kranju. "Metoda je
odlična za razvoj možganov,
tako za otroke kot tudi za
odrasle, saj povezuje več
čutil in zato v postopek računanja vplete tako levo kot
desno stran možganov.
Poleg računanja imamo na
tečaju tudi druge aktivnosti,
ki spodbujajo razvoj osebnosti in samozavesti. Pogovarjamo se, zastavljamo si vprašanja in poskušamo odgovoriti nanje, pri čemer ni nepravilnih odgovorov, beremo,
včasih kaj zapojemo, z veseljem ustvarjamo ..."

le občasno," ob tem pravi
Julija.

Punce obožujejo bline
In koliko stika ohranja z
Rusijo? "V Rusiji so ostali
moji starši in moji stari starši, dve babici in dedek. Zadnjič sem bila pri njih poleti
2019, po tem so potovanja
postala otežena, tako da smo
sedaj na vezi samo po video
klicih. Rada bi našla možnost, da otroke peljem v
Moskvo vsaj za prihajajoče
novoletne praznike," odgovarja. Od ruskih navad je
ohranila 'ta pravi zajtrk', ki
vedno vsebuje toplo sveže
pripravljeno ajdovo, proseno ali ovseno kašo z maslom
ali mlekom, lahko z malinami ali borovnicami.
"Punce obožujejo tudi bline,
po domače palačinke, najbolj pa pogrešajo nekatere
ruske sladice, ki jih gremo
včasih iskat v rusko trgovino
v Ljubljani. Sama osebno
ničesar ne pogrešam, zelo
pa me veselita raznolikost in
množica živil za zdravo prehrano."
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Krajevne novice

Novi vozili za gasilce Za prevoz moštva
Konec oktobra so v Prostovoljnem gasilskem društvu Lesce s krajšo
slovesnostjo zaznamovali pridobitev dveh novih vozil: poveljniškega avta in
avtomobila za prevoz moštva.
Ivanka Korošec
Vrednost obeh avtomobilov
skupaj je 76 tisoč evrov, je
povedal poveljnik PGD Lesce Gašper Pirc. Pri nakupu
enega je s 40-odstotnim
deležem pomagala občina,
drugega so kupili sami, s
pomočjo krajanov in donatorjev, ki se jim gasilci
iskreno zahvaljujejo, je poudaril poveljnik Pirc. Ker
vseh donatorjev zaradi trenutnih razmer, povezanih z
epidemijo, niso mogli povabiti na prevzem vozil, se jim

bodo zahvalili posebej. Slovesnosti ob prevzemu vozil
so se udeležili tudi župan
Ciril Globočnik, predsednica KS Tatjana Justin, predsednik Gasilske zveze Mitja
Mladenovič in predstavnik
Turističnega društva Lesce
Peter Kavčič. Vozili je blagoslovil leški župnik Marko
Avsenik. Slovesnost je
popestril moški pevski zbor
Triglav Lesce, povezovala pa
članica PGD Lesce Tea Majcen. Janko S. Stušek je orisal zgodovino društva, zastopnik društva Zdenko Per-

ko pa je povedal podrobnosti o nakupu vozil. Župan in
predsednik Gasilske zveze
sta gasilce v nagovorih spodbudila k nadaljnjemu
uspešnemu delu.
Gasilsko društvo Lesce šteje
osemdeset članov, od tega je
26 operativcev, drugi so
veterani, podporni člani in
mladina. Gašper Pirc je še
pohvalil ženski del članstva.
Letos je bilo za leške gasilce
relativno mirno obdobje, saj
so do zdaj imeli samo 15
intervencij, lani pa več kot
petdeset.

Mošenjski gasilci imajo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, v načrtu je
še nakup prikolice za prevoz motorne brizgalne z opremo.
Marjana Ahačič
Mošenjski gasilci so v soboto v uporabo prevzeli novo
gasilsko vozilo za prevoz
moštva GVM-1. Kot je povedal poveljnik Prostovoljnega
gasilskega društva Mošnje
Dušan Jelovčan, bo služilo
za prevoz moštva na operativne naloge, prevoz gasilske
mladine ter veteranov na
tekmovanja.
Cena vozila Renault Trafic je
skupaj z nadgradnjo znašala
več kot 42 tisoč evrov, nabavljeno pa je bilo s pomočjo
Gasilske zveze Radovljica –
ta je prispevala 15 tisoč evrov,
preostala sredstva je zagotovilo društvo skupaj z donacijami krajanov in podjetij.
Vozilo bo nadomestilo 24 let
staro gasilsko vozilo, ki je
bilo v uporabi doslej, je še
povedal Jelovčan.
Mošenjski gasilci sicer za
potrebe prevoza motorne
brizgalne s pripadajočo
opremo v prihodnjem letu
načrtujejo še nakup namenske prikolice. Ker pa imajo v
garaži že stisko s prostorom,
so se obrnili na Občino

Radovljica, ki je lastnica
zemljišča ob gasilskem
domu, s prošnjo za dovoljenje, da tam postavijo manjšo garažo, v kateri bi lahko
poleg prikolice hranili tudi
opremo za vaje za gasilska
tekmovanja gasilske mladine in veteranov, ki so se uvrstili na vseh zadnjih pet
državnih tekmovanj.
Kot je še povedal Jelovčan, je
društvo kljub omejitvam
zaradi koronavirusa v lanskem in letošnjem letu izve-

dlo vse načrtovane aktivnosti. "Ob upoštevanju vseh
potrebnih ukrepov so se
izvajale vaje za najmlajše,
operativce in veterane, potrditev dela so odlični dosežki
gasilske mladine na letošnjem tekmovanju v orientaciji Gasilske zveze Radovljica in uvrstitev ekipe starejših gasilcev na državnem
gasilskem tekmovanju junija v Celju," je zadovoljen
poveljnik gasilcev v Mošnjah.

Poveljnik Gašper Pirc in zastopnik društva Zdenko Perko pred novima voziloma

Pomagali varni hiši
Učitelji in starši učencev Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica
so z donacijo hrane ter higienskih in gospodinjskih pripomočkov pomagali
uporabnikom Varne hiše Gorenjska.
Marjana Ahačič
"Na naši šoli se vsako leto v
mesecu oktobru z različnimi dejavnostmi posvetimo
posebnemu projektu – Tednu otroka. Letos smo si
zadali še več: povezali smo
se z Varno hišo Gorenjske.
Ta je polna žalostnih življenjskih zgodb ljudi, ki upajo na boljši in prijaznejši
jutri. Naš cilj je bil, da varovancem te hiše omogočimo
dostojno preživljanje prehodnega obdobja. Potrebovali
so predvsem hrano ter higienske in gospodinjske pripomočke," je povedala Nataša Zonik, pobudnica in vodja akcije.
Zadovoljna je, ker je bil
odziv res izjemen, tako da je
organizatorjem uspelo zbrati ogromno donacij, ki so jih
s pomočjo PGD Radovljica
naložili in odpeljali v prave
roke. "Varovanci Varne hiše
Gorenjske se vsem iz srca
zahvaljujejo. Pričarali smo
jim nasmeh na ustnice in
iskro v očeh ter povrnili vero
v dobroto v ljudeh."

    
     
        
    

         

      


   

 

Pravi naslov za vse storitve na enem mestu - hitro, kvalitetno in ugodno!
Zbrali so predvsem hrano ter higienske in gospodinjske
pripomočke. Pomoč pri nalaganju in transportu v Varno
hišo Gorenjske so prijazno ponudili radovljiški gasilci.
Varna hiša Gorenjske deluje
že skoraj dvajset let. V dveh
enotah omogočajo namestitev skupaj desetim ženskam
z otroki ali brez njih, ki v
krogu svoje družine doživljajo kakršno koli obliko
nasilja. V varni hiši jim je za
krajši čas oziroma največ do
enega leta zagotovljen varen

prostor, v katerem dobijo
pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost,
pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri
urejanju pravic v postopkih
pred ustanovami. Zaradi
varnosti vseh uporabnic in
uporabnikov je lokacija varne hiše tajna.
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Turizem
Praznični december
Marjana Ahačič
Letošnji december bo v
Radovljici spet pravljično
obarvan. Staro mestno jedro
bodo tudi letos odeli v okrasje, izdelano iz vrbja in šibovja, vsebinsko navezano na
elemente kolarstva in kovaštva, dolgoletne tradicije
Radovljice z okolico, je povedala Blanka Grašič iz Turizma Radovljica. Dodatno
čarobnost bo mestu prinesla
še tradicionalna decembrska družinska dogodivščina.
Praznično dogajanje na Linhartovem trgu pa se bo začelo v petek, 3. decembra, ko se

Miklavžev ARTish, rokodelska tržnica, delavnica za
otroke in sladka kulinarika
Okusov Radol'ce.
Drugi konec tedna v decembru, 11. in 12. decembra, bo
v Radovljici Vikend za čokolado. V Lekarniškem in alkimističnem muzeju boste
lahko spoznali legendo o
prihodu čokolade v Evropo v
času baroka, v Radolški
čokoladnici pa prisluhnili
njihovi zgodbi ter okusili
sestavine, potrebne za izdelavo najboljše čokolade.
Praznično dogajanje se bo
od 19. decembra, ko bo v
Radovljiški graščini Božični

Praznično dogajanje se bo začelo v petek, 3.
decembra, ko se bodo prižgale praznične luči in
bo tam še zaključni dogodek Okusov Radol'ce;
4. in 5. decembra bo sledil Miklavžev vikend.
bodo prižgale praznične luči,
hkrati pa bo na Linhartovem
trgu še zaključni dogodek
Okusov Radol'ce, na katerem
se bo s t. i. street food kulinariko predstavilo vseh devet
gostiln, vključenih v projekt.
Ta dan bo na trgu tudi koncert zasedbe Sam's fever.
Petkovo dogajanje bo tudi
uvod v Miklavžev vikend: v
soboto, 4. decembra, med 10.
in 12. uro se bo na trgu odvijala Radolška tržnica skupaj z
rokodelskim in bolšjim sejmom. Spremljala ga bo še
otroška delavnica, ob 16. uri
se bodo v Baročni dvorani
Radovljiške graščine predstavili učenci Glasbene šole
Radovljica, po nastopu pa sledi prihod Miklavža in parkeljnov, ki bodo otrokom podarili posebno presenečenje.
V nedeljo, 5. decembra,
bodo v Radovljiški graščini

ARTish, nadaljevalo vsako
popoldne s praznično rokodelsko tržnico in animacijo
za otroke; 25. in 26. december bosta popoldne ponudila ulični predstavi na Linhartovem trgu, 26. december tudi baletno predstavo v
Radovljiški graščini. Dva
četrtka pa bosta tudi v
decembru pestrejša, tako
kot je v navadi poleti: 23.
decembra bodo na trgu nastopili Hamo & Tribute 2
love, 30. decembra pa zasedba BO!. Vsakič bodo za kulinariko poskrbeli Okusi
Radol'ce.
Vsi dogodki bodo potekali,
če bodo to dovoljevali ukrepi, vsekakor pa pod pogojem
PCT za vse obiskovalce. O
morebitnih spremembah
programa bodo obvestili na
spletni strani www.radolca.
si.

Juliana najboljši projekt evropskega turizma
Britansko združenje turističnih novinarjev (BGTW) je konec
oktobra na vsakoletni gala večerji podelilo nagrade zmagovalcem mednarodnih nagrad za turizem v letu 2020. Pohodniška pot Juliana Trail je postala zmagovalka v kategoriji
najbolj inovativen in najboljši projekt evropskega turizma.
BGTW (British guild of travel writers) sestavljajo najboljši
turistični novinarji, blogerji, vlogerji in fotografi Velike Britanije. Novembra lani so objavili seznam finalistov za to prestižno nagrado, na katerega se je uvrstila tudi naša daljinska
pohodniška pot Juliana Trail. Zasnovali so jo v Skupnosti
Julijske Alpe kot produkt, ki povezuje kulturo, dediščino in
kulinariko s posebnim poudarkom na trajnostnem turizmu.
Kljub temu da ves čas ponuja prekrasne poglede na vrhove
Julijskih Alp, se nikoli ne povzpne višje od 1326 metrov nad
morje. Četrta etapa je speljana tudi po občini Radovljica,
vodi iz Begunj čez travnike in skozi vasi v staro mestno jedro Radovljice, od tam pa ob Savi do Kampa Šobec in nato
po desnem bregu reke Save Dolinke proti Bledu.

November je mesec
Okusov Radol'ce
Tudi letos Okusi Radol'ce v devet restavracij, vključenih v projekt, ves mesec privabljajo ljubitelje
okusne in kvalitetne hrane. Tako restavracije kot dobavitelji poudarjajo pomen sodelovanja, na
Turizmu Radovljica pa so zadovoljni, ker je lokalno povezovanje dobilo svoje mesto v slovenski
kulinariki in november postal mesec, ko so gostilne in restavracije odlično obiskane.
Marjana Ahačič
Z otvoritveno večerjo in tržnico lokalnih dobrot so se v
zadnji petek v oktobru na
vrtu Vile Podvin začeli Okusi Radol'ce. Prireditev tudi v
letošnjem novembru povezuje lokalne gostince, ki svoje kuharske kreacije ustvarjajo izključno iz lokalnih in
sledljivih sestavin. Meniji so
ves mesec na voljo v devetih
gostilnah Okusov Radol'ce:
Vili Podvin, Gostišču Draga,
Gostišču Tulipan, Gostilni
Pr' Tavčar, Gostilni Kunstelj, Restavraciji Center,
Gostilni Lectar, Restavraciji
Tabor in Gostilni Avguštin.
Kot pravi Kaja Beton, vršilka
dolžnosti direktorice Turizma Radovljica, je projekt po
osmih letih dobro uveljavljen v lokalnem prostoru,
povzeli pa so ga tudi v številnih drugih okoljih. »Lokalno povezovanje je dobilo
svoje mesto v slovenski kulinariki in gastronomiji; povezovanja med gostinci in
lokalnimi ponudniki je vedno več. V začetku je bilo
omejeno bolj na november
oziroma projekt Okusov
Radol'ce, zdaj pa se je marsikje razširilo na vse leto.
Nekateri gostinci se povezujejo z novimi in novimi pridelovalci in jih na način
spodbujajo k dodatni pridelavi. Dobro se odzivajo tudi
gostje, ki so, sploh v zadnjem obdobju, pripravljeni
za hrano, ki je bolj kvalitetna, tudi nekaj več plačati. In
če je pred desetletjem
november veljal za mesec,
ko so bile gostilne zelo slabo
obiskane, se zdaj številne od
njih lahko pohvalijo z enim
boljših obiskov v letu,« je
zadovoljna Betonova, ki ob
tem poudarja, da je s tem
dosežen tudi dolgoročni cilj,

Gostinci, vključeni v Okuse Radol'ce, in njihovi dobavitelji so se na otvoritvenem dogodku
letošnjih Okusov Radol'ce predstavili na vrtu Vile Podvin. Tržnica lokalnih dobaviteljev, ki
so jo v zadnjih letih enkrat mesečno pripravljali v Podvinu, se z decembrom seli na trg
pred cerkvijo v starem mestnem jedru Radovljice.
to pa je krepitev obiska pred
in po glavni turistični sezoni.
Projekt bodo nadgrajevali
predvsem na področju
ponudbe lokalnih pridelovalcev; nekateri od njih so se
na otvoritvenem dogodku še
zadnjič predstavili na vrtu
Vile Podvin; tržnica lokalnih
pridelovalcev se namreč z
decembrom, tako kot ekipa
kuharskega mojstra Uroša
Štefelina, seli v Radovljico.
»Z veseljem sodelujemo in
pozdravljamo idejo o vključevanju lokalnih pridelovalcev v gostinsko ponudbo,
prav tako se radi pokažemo
na dogodkih, kakršne so
lokalne tržnice. Ponosni
smo na svoje sodelovanje
tako z Okusi Radol'ce kot
tudi na svojo domačo znamko Bohinjsko in povezovanje z bohinjskimi ponudniki.
S sodelovanjem v takšnih
verigah širimo prepoznavnost, trge, pa tudi svoja

Radovljica na prvem mestu med turističnimi kraji
V okviru Dnevov slovenskega turizma 2021 je Turistična
zveza Slovenije sredi oktobra podelila priznanja nagrajencem tridesetega natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna
2021, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Radovljica je osvojila prvo mesto v kategoriji turističnih krajev, pred Bledom
in Izolo. V kategoriji mestnih jeder pa je Radovljica zasedla
drugo mesto, za Mursko Soboto in pred Slovenj Gradcem.
Priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije pa je letos prejel predsednik Turističnega
društva Lesce in član upravnega odbora Turistične zveze
Slovenije Zlatko Kavčič.

Tudi letos so kuharski mojstri otvoritveno večerjo ustvarjali
skupaj. Tokrat v Podvinu in jo zato, ker se Štefelinova
ekipa seli v Radovljico, poimenovali Zadnji tango v
Podvinu. / Foto: Alenka Brun

obzorja; brez povezovanja
danes več ne gre,« pravi
sirarka Lucija Gartner iz
Bohinja.
Z njo se strinja tudi Andrej
Šlibar, kmet iz Dvorske vasi.
»Ponosen sem na sodelovanje z Urošem Štefelinom, ki

viša," pravi Štefelin in dodaja, da tudi gostov ni bilo težko prepričati s kvalitetno in
okusno ponudbo. "Saj si
predstavljate: če kuham s
korenjem, ki je bilo na Nizozemskem vzgojeno v vati, ali
če uporabim tistega, ki nam

Povezovanja med gostinci in lokalnimi
ponudniki je vedno več. V začetku je bilo
omejeno bolj na november oziroma projekt
Okusov Radol'ce, zdaj pa se je marsikje razširilo
na vse leto. Dobro se odzivajo tudi gostje, ki so
pripravljeni za hrano, ki je bolj kvalitetna, tudi
nekaj več plačati.
mu dobavljam predvsem
mesnine in jagode. On je
tisti, ki za svoje jedi izbira le
najboljše surovine, v zadnjem obdobju pa se tudi ljudje nasploh vse bolj zavedajo, kaj je dobra domača hrana in so zanjo pripravljeni
odšteti tudi kakšen evro
več.«
Ideja o povezovanju je preprosta, pa pravi kuharski
mojster Uroš Štefelin: "Bistveno je, da zdrav material, s
katerim delam, najdem v
okolici, saj je neprimerljiv s
tistim, ki ga morda za nižjo
ceno kupiš uvoženega od
daleč in za katerega pravzaprav ne veš, kako je pridelan. To nam je uspelo, z
Okusi Radol'ce pa nam je
uspelo tudi Radovljico postaviti na kulinarični zemljevid. Po eni strani smo gostinci povezani in delujemo
kot partnerji, po drugi strani
pa v tolikšni meri tudi konkurenti, da drug drugega
skušamo preseči, s čimer se
kvaliteta v celotni regiji

ga na svoji njivi vsako jutro
sproti nakoplje soseda Darja, se bo razlika zagotovo
poznala tudi na krožniku."
In na obisku, seveda. Štefelin pove, da so pred skoraj
desetletjem restavracijo
odprli v hiši, ki je bila pred
tem dve leti in pol zaprta,
prazna. "Postavili smo restavracijo in naredili tudi dober
in pošten posel. Zgodba se
je, kot vemo, stopnjevala, in
lahko rečem, da smo dosegli
tako rekoč vse, kar je v Sloveniji na tem področju
mogoče doseči. Ves čas smo
polni, imamo veliko stalnih
gostov. Žal odhajamo od tu,
ni nam lahko po vseh teh
letih, zagotavljam pa, da bo
kulinarika v Hotelu Linhart,
kjer začenjamo decembra,
na popolnoma istem nivoju,
kot je ta, ki jo imamo v Podvinu.
Letošnji Okusi Radol'ce se
bodo zaključili s prireditvijo
ob prižigu lučk v petek, 3.
decembra, na Linhartovem
trgu v Radovljici.
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Prireditve
Od 19. novembra do 12. decembra
Petek, 19. novembra
Ob 19.00: Večni, znanstvenofantastični film, ZDA, Linhartova dvorana Radovljica*
Ob 19.00: Večer samospevov in opernih arij, nastopata Damjan Ristić
(vokal) in Klemen Golner (klavir), izvajana bodo dela Mozarta, Schuberta, Schumanna, Bellinija, Tostija, Verdija, Williamsa in Bernsteina,
Baročna dvorana Radovljiške graščine

Sobota, 20. novembra
Spletni ogled filma Blizu ljudem: deset knjižnic, tisoče bralcev; SOOS
filmska produkcija je ob dnevu splošnih knjižnic pripravila predstavitev vseh desetih enot knjižnice
Ob 16.00: Nelly Rapp: agentka za pošasti, družinski film, podnapisi,
Švedska; ob 18.00: Toma, glasbeni biografski, Srbija; ob 21.00: Večni,
znanstvenofantastični film, ZDA, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 21. novembra
Ob 16.00: Tako zraste …, sklop animiranih filmov za najmlajše, primerno za prvič v kino (30 min); ob 17.00: Tri nadstropja, drama, Italija, Slovenija; ob 19.30: Južni veter: pospešek, kriminalni triler, Srbija,
Linhartova dvorana Radovljica*
Ob 18.00: Kroparski glasbeni abonma, III., koncert, Slovenski godalni
sekstet in Klemen Torkar, dvorana Kulturnega doma v Kropi

Torek, 23. novembra
Ob 19.30: Naše poti; večer s Štefanom Babičem, dolgoletnim leškim
župnikom, bo v sodelovanju z Društvom hospic povezovala Jožica
Hajdarovič, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Sreda, 24. novembra
Ob 19.00: Stena senc, KinoGore, zmagovalni film 15. Festivala gorniškega filma, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 25. novembra
Ob 19.00: Tri nadstropja, drama, Italija, Linhartova dvorana Radovljica*

Torek, 7. decembra
Ob 18.30: Koncert Glasbene šole Radovljica, Klavir štiriročno, Dvorana Glasbene šole Radovljica
Ob 19.30: Umetnost je doživljanje resnice, večer z arhitektom Borisom
Leskovcem in predstavitev knjige, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Četrtek, 9. decembra
Ob 17.00: Ovčka Mili, pravljična ura z Evo Debeljak, Knjižnica A. T.
Linharta Radovljica
Ob 18.30: Praznični nastop solistov in komornih skupin Glasbene šole
Radovljica, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Petek, 10. decembra
Ob 15.30: Buci-štruci jogica, brezplačna vadba za dojenčke z mamicami, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
Ob 16.30: Pravljično domišljijska jogica za otroke od 3. do 8. leta,
pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

Ob 19.30: Koncert harmonikarskih orkestrov Glasbene šole Radovljica, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Sobota, 11., in nedelja, 12. decembra
Od 10.00 do 18.00: Vikend za čokolado, dan odprtih vrat Radolške
čokoladnice, zgodba o čokoladi v Lekarniškem in alkimističnem
muzeju, pestra čokoladna ponudba ponudnikov na Linhartovem trgu,
Radovljica

Razstave
Od 30. 10. do 30. 11. 2021: Potovanje po Južni Indiji, fotografska razstava Fotografskega društva Radovljica, Fotografska galerija Pasaža,
Radovljiška graščina
Ves november: Likovna dela Petre Smolej, razstava realističnih in
abstraktnih slik na platnu, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica; Ročna
dela Jožice Šmid, razstava, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Dogodki bodo izvedeni le v primeru, da bodo ukrepi to dopuščali. Za
vstop na vse dogodke velja pogoj PCT, upoštevati pa je treba tudi vsa
druga navodila in priporočila NIJZ.

Petek, 26. novembra
Ob 19.00: Hiša Gucci, drama, ZDA, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 28. novembra
Ob 17.00: Hiša Gucci, drama, ZDA; ob 20.00: Južni veter: pospešek,
kriminalni triler, Srbija, Linhartova dvorana Radovljica*

Sreda, 1. decembra
Ob 10.00: spletna delavnica Nošenje dojenčka v nosilki, več informacij v skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki na Facebooku,
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Četrtek, 2. decembra
Ob 17.00: Aljažev čevelj, pravljica in delavnica za otroke, Knjižnica A.
T. Linharta Radovljica
Ob 18.00: Kroparski veseli dan kulture, Dvorana Kulturnega doma v
Kropi

Petek, 3. decembra
Ob 15.30: Buci-štruci jogica, brezplačna vadba za dojenčke z mamicami, pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
Ob 16.30: Pravljično domišljijska jogica za otroke od 3. do 8. leta,
pravljična soba Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
Ob 17.00: Zaključni dogodek Okusov Radol'ce, Ognjeni spektakel V
plamenih s KRE.AKTIV in prižig luči, Koncert Sam's fever (od 17.30),
Linhartov trg, Radovljica
Ob 18.00: Odprtje razstave o umetnosti krpank, na ogled do 31.
decembra, od torka do nedelje od 10.00 do 12.00 in od 16.00 do
18.00, Galerija Šivčeva hiša, na vrtu

Sobota, 4. decembra
od 10.00 do 12.00: Radolška tržnica, sejem lokalnih dobrot, rokodelskih izdelkov in starin, otroška ustvarjalna delavnica, Linhartov trg,
trg pred cerkvijo; ob 16.00: Miklavžev nastop orkestrov Glasbene šole
Radovljica, Baročna dvorana Radovljiške graščine; ob 17.00: prihod
Miklavža ter ulična predstava Ana Snežna, Linhartov trg, Radovljica

Nedelja, 5. decembra
od 10.00 do 18.00: Zgodbe tovarne Elan, vsako prvo nedeljo v mesecu, Alpski smučarski muzej Elan, Begunje na Gorenjskem
Od 11.00 do 19.00: Miklavžev ARTish; od 11.00 do 13.00 in od 15.00
Od 17.00: Ustvarjalna delavnica za otroke; od 12.00 do 16.00, Glasba
in sladice Okusov Radol'ce, Radovljiška graščina

Ponedeljek, 6. decembra
Ob 17.00: Angleške pravljice: pravljična urica v angleškem jeziku,
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Iz Alpskega smučarskega muzeja Elan so sporočili, da obiskovalcem vsako prvo nedeljo v mesecu nudijo brezplačen
vstop. Muzej deluje v sklopu tovarne Elan v Begunjah in
predstavlja razvoj smuči od začetkov pa vse do najsodobnejših smuči ter mejnike v njihovem oblikovanju. V muzeju
so na ogled tudi stare naprave za izdelavo smuči, na posnetkih in fotografijah pa je mogoče videti junake Elanovih
smuči. V drugem delu muzeja so na ogled tudi nekateri drugi izdelki raznolike športne proizvodnje tovarne Elan: otroška igrala, plovila in celo teniški loparji. Posebno zanimive
so interaktivne točke, na katerih si je mogoče virtualno izdelati smučko, poskusiti ravnotežje na snežni deski ali smučeh, vijugati na simulatorju smučanja. Muzej je odprt od
torka do nedelje med 10. in 18. uro, vsako prvo nedeljo v
mesecu je vstop prost.

Ob 19.00: Proslava občinskega praznika s podelitvijo občinskih priznanj, Linhartova dvorana Radovljica

Za vse aktualne informacije v zvezi z dogodki in programom v Linhartovi
dvorani za december spremljate spletno stran: www.ld-radovljica.si.

Ob 19.00: Letni koncert Folklorne skupine KPD Lesce, dvorana Doma
krajanov Brezje

Vsako prvo nedeljo brezplačen vstop

Zbor članov Avto-moto društva Radovljica
Za četrtek, 2. decembra, je sklican redni letni zbor članov
Avto-moto društva Radovljica. Zbor se bo v sejni sobi
območne obrtne zbornice v Radovljici, Gorenjska cesta 20,
začel ob 18. uri. V primeru omejitev zaradi epidemije covida-19 bo zbor prestavljen na termin, ko bo izvedba mogoča,
je sporočil predsednik društva Cveto Kvasnik.

Kot kaže, spominske slovesnosti letos ne bo
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica sporoča, da
glede na trenutne ukrepe za preprečitev širjenja covida-19
letošnje spominske slovesnosti na Pokljuki ne bo. V spomin
na padle borce III. bataljona Prešernove brigade bodo predstavniki Združenja Radovljica in krajevne organizacije Bohinj
pred spomenikom na Goreljku položili venec. Če bodo ukrepi odpravljeni, bo spominska slovesnost s kulturnim programom 4. decembra ob 11. uri pred spomenikom na Goreljku. Slavnostni govornik bo Jože Sodja, župan Bohinja.

Trgovino v Kropi so prenovili
Mlinotestova trgovina v Kropi ima prenovljeno podobo in
osveženo ponudbo. Kot so pojasnili v Mlinotestu, so s prenovo sledili konceptu priročne in pregledne trgovine z ugodno ponudbo svojih izdelkov, predvsem izdelkov iz dopeke
pa tudi sveže testenine. Trgovine je odprta od 7. ure do 19.
ure, ob sobotah pa od 7. ure do 13. ure. Kot še poudarjajo v
Mlinotestu, da je preprosto nakupovanje blizu doma v zadnjem času postalo še pomembnejše, pa tudi prijaznost prodajalk, zaradi katerih se kupci vračajo v njihove trgovine.
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MUELLER DROGERIJA D.O.O., ČOPOVA ULICA 40, LJUBLJANA

OTVORITEV

v Lescah na Hraški cesti

2. december

DROGERIJA
IGRAČE
PAPIRNICA

PARFUMERIJA GOSPODINJSTVO
NOGAVICE
NARAVNI KOTIČEK
ROČNA DELA

10% NA VSE

*

v četrtek, 2. 12. 2021

*Popust se obračuna na blagajni. Popusti/akcije se ne seštevajo. Popust ne velja za začetna mleka/formule za dojenčke, knjige, darilne kartice, tablice, igralne konzole/VR očala, foto
storitve ter ostale izdelke z zavezujočo prodajno ceno. Akcija je veljavna samo v poslovalnici Müller Lesce na Hraški cesti.

