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Domen Pavlič
slavil tudi v dežju

Štirideset let
večne mladosti

Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica
je peto leto zapored organiziralo
tekmovanje Firefighter combat challenge
oziroma Najtežji dve minuti v športu,
tokrat že tretjič na Bledu.

Čudovito vreme in jubilej sta
na tradicionalni 40. pohod
Večno mladih fantov na Stol
privabila okrog sto
pohodnikov.
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Leški otroci v
prenovljenem vrtcu

Cesta skozi Begunje spet odprta
Konec prejšnjega tedna je spet stekel promet skozi središče
Begunj, ki je bilo vse poletje zaprto zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja. Gorenjska gradbena družba je pospešeno
zaključila dela na državni cesti mimo Psihiatrične bolnišnice; odsek ceste je bil tako že pretekli petek prenovljen in
asfaltiran, v soboto pa so ga spet odprli za promet.

Otroci iz Lesc so v ponedeljek začeli uporabljati nove prostore prenovljenega in povečanega vrtca.
Za naložbo je Občina Radovljica namenila 2,5 milijona evrov.
Marjana Ahačič
Malčki so v novi vrtec vstopili v ponedeljek zjutraj in bili
navdušeni nad svetlimi in
velikimi prostori, v katerih
je letos dvanajst oddelkov
otrok, štirje več kot pred prenovo. Rekonstrukcija je
obsegala povečanje in preureditev pralnice ter kuhinje,
ureditev večnamenskega
prostora in mansarde, kjer
so zbornica, knjižnica in
prostori osebja, ter celovito
energetsko obnovo strehe,
fasade in stavbnega pohištva
z vgradnjo kogeneracijske
naprave in namestitvijo sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode. V novem
prizidku je pet novih igralnic ter dodatna igralnica za
različne dejavnosti otrok.
Vgrajeno je tudi dvigalo.

V torek spominska slovesnost
V radovljiškem grajskem parku bo krajevni odbor združenja
NOB Radovljica v torek, 9. septembra, ob 17. uri pripravil
tradicionalno spominsko slovesnost ob grobnici borcev, ki
so med drugo svetovno vojno padli na Jelovici; spomnili se
bodo smrti poveljnika prve grupe partizanskih odredov Slovenije, narodnega heroja Jožeta Gregorčiča in soborcev,
padlih leta 1942. Slavnostna govornica na prireditvi bo poslanka evropskega parlamenta Tanja Fajon.
V ponedeljek so otroci iz Lesc prišli v novi vrtec. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pritisk Bruslja za
hitrejšo prodajo Elana

Sodelovanje je ključ
do uspeha

Kam, znanstvenik?

V Elanu upajo, da bodo z
uspešno zaključeno privatizacijo pridobili denar za
poplačilo domnevno nedovoljene državne pomoči.

Ob prazniku krajevne skupnosti Ljubno so podelili priznanja Jožetu Pavliču, Pavlu
Lambergarju, Roku Marčunu
in Gorazdu Fajfarju.

Gašper Kokot, ki je spomladi
2013 doktoriral na Fakulteti
za matematiko in fiziko na
Univerzi v Ljubljani, je uspešen kot mlad znanstvenik na
züriški univerzi v Švici.
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otroke. Poudarek bo tako
predvsem na dobri komunikaciji pa seveda gibanju.
Temu sledijo tudi starši.
Izjemno me veseli, da aktivno dajejo pripombe in pobude, si upajo poklicati in
povedati svoje mnenje. Probleme najlažje rešujemo
takoj, ko se pojavijo. Enako
je z zaposlenimi."
3. stran

Sanirali brežino v Kropi
Zaradi poplav lansko jesen in visokega snega in žleda v
februarju letos se je na območju občine sprožilo tudi
nekaj zemeljskih plazov. Na podlagi prijav in oddanih elaboratov za sanacijo zemeljskih plazov in usadov cest
Upravi RS za zaščito in reševanje je občina prejela sklep,
da bo sanacija treh prednostno sofinancirana z državnimi
sredstvi. V tem okviru sta bila poleti sanirana brežina Save
pod odsekom ceste Lancovo–Bodešče in prejšnji mesec s
kamnito zložbo še plaz nad kanalizacijo v Kropi. Septembra pa bo saniran tudi usad pod parkiriščem ob Kajuhovi
ulici v Radovljici.

TD TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, TRŽIČ

Kot pravi Čadova, je vodstvo
vrtca skupaj z zaposlenimi
izdelalo tudi novo vizijo
ustanove. "Predvsem se mi
je zdelo pomembno, da se
vzpostavijo čim bolj trdne
povezave v organizaciji, v
kateri je v sedmih vrtcih po
občini skupaj kar 42 oddelkov. Z odprto komunikacijo
in vzorom želimo graditi
vzglede, ki bodo vlekli tudi

o!

Gradnja prizidka vrtca je bila
končana junija, rekonstrukcija obstoječih prostorov pa
konec avgusta, tako da od 1.
septembra vsi vpisani otroci
lahko obiskujejo obnovljene
in nove prostore. Uporabno
dovoljenje za prizidek je bilo
pridobljeno junija, za rekonstruirane prostore stavbe vrtca pa konec avgusta.

"Izjemno zadovoljni smo s
tem vrtcem," zagotavlja ravnateljica Vzgojno varstvenega zavoda Radovljica Marja
Čad. "Prepričana sem, da je
to rezultat zelo organiziranega timskega dela vseh, ki
smo kakorkoli sodelovali pri
prenovi. Tudi starši so bili
med samo prenovo izjemno
potrpežljivi, danes pa so
zelo zadovoljni tudi oni."

Od
no kr
v o ij t
tra e
di
c ij

Ne le stene, pomembna
je tudi vsebina

Cesto skozi središče Begunj, ki je bila zaradi gradnje
kanalizacije vse poletje zaprta, so prejšnji konec tedna spet
odprli. / Foto: Gorazd Kavčič

Deželne novice, petek, 5. septembra 2014

2

Občinske novice
Lista Za prihodnost Dežele gre na volitve
Na prihajajočih lokalnih volitvah bo v občini Radovljica sodelovala tudi Lista Za prihodnost Dežele. »Gre za neodvisno
lista občank in občanov, ki se zavzemamo za razumen in
trajnosten razvoj občine. Dejstvo je namreč, da je razporeditev sredstev občin prevečkrat neučinkovita, prepogosti so
tudi nasedli projekti. To bomo sami skušali preprečiti in z
učinkovito prerazporeditvijo sredstev skušali zagotoviti čim
boljši trajnostni razvoj občanov in občine. Prav tako se lista
zavzema za čim bolj pravično razdelitev sredstev po celotni
občini in v vseh krajevnih skupnostih, saj si vsi zaslužimo
enake pravice in dostop do enake infrastrukture- tako tisti v
centru si zaslužijo čisto in prijazno okolje in tisti na obrobju
si zaslužijo dostop do enakovredne infrastrukture,« je povedal Jon Medved, ki pravi, da se bodo med konkretnimi projekti med drugim zavzemali za sanacijo dotrajanega mostu
na Cesti svobode, ki vodi do radovljiškega pokopališča,
obnovo in razširitev dotrajanih cest na območju celotne
občine, preureditev Grajskega parka in ureditev Oble gorice
v občanom prijazno območje, se zavzemali za brezposelne,
bolne in mlade, za ustanovitev sklada za financiranje perspektivnih projektov mladih občanov ter vzpodbujanje uporabe obnovljivih in okolju prijaznih virov. »Naša lista se zavzema za čim učinkovitejšo razporeditev sredstev, uravnotežene finance, prihranke na strani nas samih, kar na drugi
strani pomeni več sredstev za občane in nasploh boljši razvoj občine, njenega gospodarstva in kmetijstva. Prav tako pa
je naša lista tista, ki združuje sveže ideje mlajših članov z
izkušnjami in modrostjo starejših,« še poudarja Medved.

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA
Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je
v rubriki Razpisi – objave objavljen

Javni razpis za sofinanciranje nadarjenih mladih
na glasbenem področju v letu 2014
z razpisno dokumentacijo. Razpis je namenjen sofinanciranju
dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja nadarjenih
mladih iz občine Radovljica.
Rok za oddajo vloge je ponedeljek, 13. oktober 2014.

www.radovljica.si

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

Splača se biti
naročnik
www.gorenjskiglas.si

Gorenjskega glasa
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite:
narocnine@g-glas.si
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Vsi smo odgovorni za mir
Letošnje maše za praznik Marijinega vnebovzetja so bile tudi spomin na stoto obletnico začetka prve
svetovne vojne in klic k miru, spravi in prijateljstvu
Jože Košnjek
Največ ljudi je v petek, na
praznik Marijinega vnebovzetja ali velikega šmarna
romalo na Brezje, kjer je
bila osrednja praznična slovesnost v ljubljanski nadškofiji. Mašo je skupaj z
brati duhovniki daroval
upravitelj ljubljanske nadškofije in novomeški škof
Andrej Glavan. Letošnja
velikošmarnsko praznovanje je bilo nekaj posebnega.
Letos se spominjamo dvestote obletnice nastanka slike Marije Pomagaj, ki jo je
naslikal kranjski baročni
slikar Leopold Layer in je
pred dvestotimi leti poslikal
tudi Marijino kapelo in stote obletnice začetka prve
svetovne vojne, ki je povzročila med slovenskimi fanti in možmi veliko žrtev ter
obilo gorja med civilnim
prebivalstvom.
Brezje so na svoj način
povezane s prvo svetovno
vojno. Zveza bojevnikov, ki
jo je po koncu vojne ustano-

Na veliki šmaren je romalo na Brezje več tisoč ljudi.
Maševal je škof Andrej Glavan. / Foto: Tina Dokl
vil vojni kurat Franc Bonač,
se je na množičnem shodu
leta 1924 na Brezjah zaobljubila, da bodo njeni člani
vsako leto na veliki šmaren
romali na Brezje. V bližini
bazilike so načrtovali postavitev spomenika neznanemu junaku. Načrte zanj je
leta 1937 narisal Jože Pleč-

nik, žal pa je začetek druge
svetovne vojne preprečil njegovo postavitev. Pred vhodom v Marijino kapelo je
vzidana plošča v spomin na
srečanje Zveze bojevnikov,
na kamnitem zidu pred
baziliko pa je od leta 1938
naprej spominska plošča
Francu Bonaču.

Škof Andrej Glavan je v pridigi dejal, da so vojne »nesrečne posledice ranjene človeške narave«. Prva svetovna
vojna je bila tudi nesrečen
paradoks, saj so bili na obeh
straneh bojnih črt večinoma
kristjani. Z vojno je vse
izgubljeno, z mirom pa vse
pridobljeno, je dejal škof in
poudaril, da je »pomembna
predpostavka za mir v družbi prijateljstvo in sodelovanje med različnimi narodnostnimi, kulturnimi in verskimi skupnostmi, znotraj
naroda in med narodi. Resničen mir na svetu ustvarja
samo tisti, ki je spravljen z
Bogom in s seboj. Mir in vojna se ne odločata le na bojnih poljanah, ampak v človeških srcih. Ustvarjalci miru
smo, ko skrbimo za mir v
svojem srcu, znotraj družin,
kjer je toliko sporov, in ko v
svojem narodu delamo spravo v ljubezni in resnici«.
Romarji so tako kot vsako
leto na veliki šmaren tudi
letos obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji.

Splošna in prometna varnost
Roman Zupanc
Predsednik SPV
Radovljica
V zadnjih avgustovskih dneh,
pred začetkom in v prvih
dneh novega šolskega leta
radi omenjamo besedo varnost, pri tem pa imamo v
mislih prizadevanje za to, da
bodo prvi koraki v šolo, zlasti
pri tistih, ki prvič prestopajo
šolski prag, varni. Poudarjam: prav je, da prebivalci
lokalne skupnosti temu
posvečamo več pozornosti. V
letošnjem šolskem letu bo
pragove šol, ki delujejo na
območju občine Radovljica,
prestopilo 199 prvošolcev, v
vrtec pa bo zakorakalo 189
otrok. Te lahko v kontekstu
»varne šolske poti«, katero
bodo nekateri prehodili, drugi se bodo peljali z organiziranim šolskim prevozom, spet
druge pa bodo pripeljali starši
ali skrbniki z avtomobili, uvrščamo med najbolj ranljive in
najšibkejše udeležence v prometu, kajti njim je treba posebej pojasniti, kako naj ravnajo
na prometnih površinah, da
se bo tveganje za nezgodo
čim bolj zmanjšalo.
Beseda varnost pravzaprav
nima točne opredelitve in razlage in je nasprotje nevarnosti. Za varnost v skupnosti
smo odgovorni vsi, za izvajanje strokovnih nalog na področju zagotavljanja javnega
reda pa sta odgovorni tako
policija v lokalni skupnosti
kot občinsko redarstvo, ki
izvajata načrtovane naloge

skladno z zakonom in občinskim odlokom. Ob navajanju
teh dveh organov bo morda
kdo pomislil, da delujeta preveč represivno in da bi bilo
morda mogoče z milejšim
prisilnim sredstvom ali pooblastilom doseči izvršitev
naloge oz. cilj. Da, vendar gre
za delovanje uradnih oseb
med izvajanjem nalog, kjer je
treba upoštevati t. i. načelo
taktičnega preudarka, torej
dejstva uporabe pooblastila
ali izvedbe uradnih dejanj v
trenutku nastanka dejstev in
okoliščin, ki so povezane s
konkretnim dogodkom. To
načelo je povezano z operativno diskrecijo; razumem, da
včasih z opozorili in ravnanji
uradne osebe ne morejo
uspešno izvršiti naloge, zato
se odločijo za izrek represivnega ukrepa, najpogosteje
globe. V mislih imam prekrške s področja ravnanja v prometu, zlasti na občutljivih
točkah, kot so naseljeni kraji,
bližina šol in vrtcev, na delih
cest, kjer je hitrost omejena
zaradi večje varnosti, in tudi
druga dejanja, povezana z
varstvom javnega reda v skupnosti.
V prvih šolskih dneh bodo
intenzivneje zagotavljali varnost šolskih otrok, zlasti pred
osnovnimi šolami, pa tudi
pred vrtci. Morda bo kdo
vprašal, zakaj samo prve dni.
Vprašanje je upravičeno, vendar gre na podlagi ocene varnosti samo za delovanje in
pomoč ob zgostitvah prometa
in zagotavljanje nemotenega

poteka in varnosti drugih
udeležencev. Ni potrebe po
stalnem nadzoru, je pa potreba po pokrivanju in nadziranju kritičnih in frekventno
obremenjenih točk.
In kaj lahko naredimo, da
bodo otroci bolj varni?
k 0EEBMKJNP QSFWP[OB TSFETtva zunaj območja šol, šolskih
dvorišč in prometnih površin
v bližini šole in spremimo
šolarje peš do šole in jih ob
tem poučimo, kako bodo
hodili varno, in jih navadimo,
da bodo upoštevali cestnoprometne znake; predvsem pa
jim dopovejmo, da v prometu
niso sami;
k[PUSPLJQPKEJNPWFLSBUOB
sprehod od doma do šolskega
dvorišča ali točke, kjer ustavlja šolski avtobus. Počasi ga
navadimo, da hodi varno, in
ga ob hoji opozarjajmo, kje
lahko preži nevarnost;
kQSFQSPTUPTJKFUSFCBW[FUJBT 
saj gre za vzgojo otrok, ki je v
največji meri naloga staršev, ki
so tudi v formalnem smislu
(kazenskopravno) odgovorni
za ravnanje otrok. Verjetno
noben ogovoren starš ne opušča ali celo zanemarja tako
pomembne dolžnosti;
kPUSPLBWP[JNPWWSUFD LPUKF
predpisano: v otroških – zadrževalnih sedežih, otroci pa
naj bodo pripeti z varnostnimi pasovi. Takoj jim je treba
dati občutek, da so varni med
prevozom;
k [ VJUFMKJ JO W[HPKJUFMKJ TF
uskladite, da ne bo prihajalo
do napačnega razumevanja
ali napačnih predstav otroka

o varnosti v prometu. Prvi
dnevi bodo verjetno intenzivnejši, v nadaljevanju pa bo
vzgoja na tem področju potekala po različnih pedagoških
metodah;
kQSPNFUOBWBSOPTUKFQPWF[Bna z splošno varnostjo, v kateri otroka seznanimo z samozaščitnim ravnanjem pred
odtujevanjem ali izgubo predmetov. To so realne situacije,
ko otroci na neznanih krajih
pozabljajo dele oblačil, opremo in podobno. Naučimo jih
odgovornega ravnanja in upoštevajmo, kakšna je stopnja
njihovega razumevanja od
prvega do 9. leta šolanja;
k F[ OP TF OF EB OJFTBS
naučiti, pustite času čas in
sodelujte z razredniki in učitelji; potreben je vzgojno-izobraževalni proces, v katerem
se otroci naučijo ravnati tako,
da se bodo poučili bolj varne.
Varnost se torej prične zgodaj
in konča pozno, pomembna
je za vsako starostno obdobje
posebej. Človek je udeleženec
v prometu in varnostnih procesih od spočetja do konca
življenja. Varnost je torej stalen, ne enkraten proces, največ za naše dobro počutje in
zmanjšanje tveganja pa lahko
storimo sami.
Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu želi najmlajšim otrokom v vrtcih,
vsem šolarjem, tako v osnovnih ko tudi v srednjih šolah
uspešen, zlasti pa varen pričetek novega šolskega leta, naše
aktivnosti za večjo varnost pa
že potekajo.
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Leški otroci v
prenovljenem vrtcu

Občina Radovljica,
Občina Žirovnica in
ŠZ Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje

OB DNEVU BREZ AVTOMOBILA
VABIMO NA

KOLESARSKI IZLET
v petek, 19. septembra 2014, ob 16. uri.

1. stran

ZBOR KOLESARJEV: ob 15.45 na Linhartovem trgu v Radovljici

Za obnovo več kot
2 milijona

Pot je speljana tudi po makadamskem cestišču, zato so
primerna kolesa za treking ali gorska kolesa.
VRNITEV: okrog 18. ure na Linhartov trg
Udeleženci se bodo vpisali v spominsko knjigo, za sladko
okrepčilo pa bodo poskrbeli udeleženci programa PUM –
projektno učenje za mlajše odrasle, ki deluje pod okriljem LUR.
Če bo deževalo, prireditve ne bo.

Pridružite se nam!

www.radovljica.si

Občina je ureditev dodatnih
prostorov v vrtcu začela
načrtovati zato, ker je bilo
potrebno zadostiti predpisanim normativom pa tudi
zaradi iz leta v leto večjega
števila otrok, ki so jih starši
vpisovali v vrtce. Prav zato je
bila v zadnjih letih športna
igralnica starega leškega vrtca preurejena v dve dodatni
igralnici, dva oddelka vrtca
pa sta bila organizirana v
prostorih tamkajšnje osnovne šole. Za projekt rekonstrukcije in dozidave Vrtca
Lesce, ki ga od letošnjega
šolskega leta naprej lahko
obiskuje 221 otrok in je tako
največji vrtec v verigi sedmih enot vzgojno varstvenega zavoda Radovljica, je
občina namenila 2,5 milijona evrov.
"Zadovoljen sem, da imamo
v vrtcih zdaj dovolj prostora,
da nobenemu otroku, ki bi
ga starši želeli vpisati v vrtec,
ne bo treba ostati doma," je
na ponedeljkovi prireditvi
ob odprtju vrtca v Lescah
dejal radovljiški župan Ciril
Globočnik. "V Lescah ima-

TRASA, dolga približno 28 km:
Radovljica–Nova vas–Zapuže–Zgoša–Begunje–Zapuže–
Zabreznica: ob 16.30 POSTANEK PRED GASILSKIM DOMOM –
PRIDRUŽIJO SE KOLESARJI IZ ŽIROVNIŠKE OBČINE–
Žirovnica–Vrba–Studenčice–Hraše–Lesce–Radovljica

Ravnateljica Marja Čad, župan Ciril Globočnik in predsednik sveta KS Lesce Jože Mlinarič
ob odprtju Vrtca Lesce / Foto: Gorazd Kavčič
mo zdaj sodoben vrtec, zgrajen po vseh normativih, po
drugi strani pa bodo stroški
s stavbo zdaj bistveno nižji
kot doslej, saj smo ga tudi
temeljito energetsko sanirali. Veselim se tudi sodobne
kuhinje in funkcionalnih
prostorov za delavce vrtca."

Radovljiške vrtce od 1. septembra lahko obiskuje
775 otrok, od tega 189 otrok prvič vstopa v vrtec.
Število oddelkov se zaradi dograditve in obnove
vrtca v Lescah v primerjavi s preteklim letom
povečuje za en oddelek.
Naslednji na vrsti vrtec
v Radovljici

Ravnateljica Marja Čad je v začetku letošnjega leta prevzela
vodenje radovljiških vrtcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Naslednji čaka na temeljito
prenovo vrtec v Radovljici.
"Tudi ta je že star in zdaj že
v nekaj slabšem stanju, zato
zagotavljam, da se bomo z
enako vnemo kot leškega
lotili tudi obnove vrtca v
Radovljici. V prvi fazi bo šlo
seveda za rekonstrukcijo
obstoječe stavbe, a je ob
tem potrebno spremljati
demokratske trende; trenutno v tamkajšnji osnovni
šoli gostuje le še en oddelek
vrtca, tako da kakšno bistveno povečanje površine v
smislu urejanja dodatnih

Leška enota je med vsemi radovljiškimi vrtci najdlje odprta. Prvi otroci v varstvo pridejo že
ob 5. uri in 15 minut, zadnji odidejo ob 16.30. / Foto: Gorazd Kavčič

Kolesarji se izleta udeležite na lastno odgovornost in ste dolžni
ravnati v skladu s cestno prometnimi predpisi. Obvezna je tehnična brezhibnost koles in uporaba čelad za otroke do 14. leta starosti. Uporabo čelade priporočamo vsem kolesarjem.

Nov kombi za prevoz šolarjev
Lesce – Tik pred začetkom novega šolskega leta je Osnovna
šola F. S. Finžgarja Lesce dobila nov kombi za potrebe šolskih prevozov učencev v vrednosti 21.700 evrov. Gre za zadnje od štirih novih vozil za osnovne šole, ki jih je v zadnjih
letih s proračunskim sredstvi zagotovila Občina Radovljica.
Župan Ciril Globočnik je ključe kombija v petek izročil ravnateljici Emiliji Kavčič.

igralnic verjetno ne bo potrebno. Pogovarjamo se
tudi o tem, kaj storiti z vrtcem v Kropi, za katerega pa
moramo temeljito razmisliti, v kakšnem obsegu ter s
kakšno rekonstrukcijo in
energetsko sanacijo ga
bomo obnovili."

Poskrbeli tudi za šole
Poskrbljeno je bilo tudi za
osnovne šole. Med poletnimi počitnicami se je tako že
začela energetska sanacija
leške osnovne šole, že pred
tem pa je bila zaključena
energetska sanacija Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, na podrbegunjski šoli zamenjano stavbno pohištvo. V času šolskih
počitnic so na vseh osnovnih šolah izvajali vzdrževalna dela, med večjimi so
obnova sanitarij na OŠ F. S.
Finžgarja Lesce, OŠ Staneta
Žagarja Lipnica in OŠ Antona Janše Radovljica. Za
obnove in investicijsko vzdrževanje šol občina letos
namenja 1,1 milijona evrov.

Tik pred začetkom novega šolskega leta je radovljiški
župan Ciril Globočnik ravnateljici OŠ F. S. Finžgarja Lesce
izročil ključe novega šolskega kombija. / Foto: Gorazd Kavčič

Prisrčen sprejem za prvošolce
Petnajst prvošolčkov je letos sedlo tudi v klopi Waldorfske
šole v Radovljici. Na slavnostnem popoldanskem sprejemu
je vsak od njih dobil sončnico, deteljico za srečo in pleteni
venček. Na široko pot znanja so jih pospremili učenci drugega in tretjega razreda Waldorfske šole, ki so jim s svojimi
učiteljicami pripravili lep kulturni program.

Osnovne šole v
radovljiški občini bo
v šolskem letu
2014/2015 obiskovalo
1626 učencev, kar je
54 več kot leto poprej.
Med njimi bo 199
prvošolcev, 13 manj kot
preteklo šolsko leto.
V Waldorfski šoli v Radovljici je letos petnajst prvošolcev.

Deželne novice, petek, 5. septembra 2014

4

Mnenja
Mnenja

Depolitizirana
občina
Čas je, da za upravljanje javnega dobra v iztekajočem se
mandatu damo nekaj ocen.
Župan je zelo dobro izkoristil
(težko) priborjeno si priložnost. Očitno je, da občinska
uprava dobro realizira naloge.
Le občinski svet (OS), najvišji
organ odločanja, kakor da je
izgubljen in komaj zadostuje.
To kaže, da pravega OS
sploh še nismo imeli. Redke
konstruktivne razprave (o statutu) pričajo, da se izvoljenci
slabo zavedajo vprašanj časa,
razprav o prostoru pa sploh
ni. Vsi s(m)o pričakovali
okostnjake iz omar, kot nasedle investicije ( rešil jih je čas
– stečaj), a po štirih letih je
edini pravi skelet občinski svet
sam. Mrtev bi bil, četudi z
manj odbori, kar naj bi bila
sprememba po njihovo. Dejstvo, da so koalicije prejšnjega
župana (kadrovske kuhinje,
kulturni boj) obglavile že četrti OS, je grozljiv razvojni
manko. Po strankah (ne listah) izvoljeni svetniki so večinoma slepi in gluhi za argumentiran dialog in brez vizij.
Županovo poslanstvo je večplastno. Predvsem predstavlja
občino, je varuh zakonitosti.
Veriga mu pristoji tudi zato,
ker malo govori. Nezakonitih
sklepov si ne predlaga v sprejem, nenjegovih , ki bi mu jih
naložil občinski svet, praktično ni – če skoraj vsa brezciljna
svetniška vprašanja in pobude
damo pod lupo. Iztekajoči se
mandat dokazuje, da je razmejitev pristojnosti župana in
opravil uprave ključno za
depolitizacijo in občinski razvoj. Delo občinske uprave pod
tem županom se zdi učinkovitejše. Od nje je mogoče pričakovati tudi strokovnost, ne le
lojalnosti vsakokratni oblasti.
Naj spomnimo: pod prejšnjim

je upravna inšpekcija od pregledanih 66 postopkov ugotovila nezakonitosti pri vseh, in
to zavoljo njegovih posegov. V
enem od mandatov je bilo
aktivnih kar sedem civilnih
iniciativ! Zdi se, da je največji
dosežek tega mandata dežupanizacija uprave. Civilizacijsko in logično, porečete, a v
Radovljici komaj verjetno! In
kaj naj bi bilo pravo delo svetnikov? V prvi vrsti k rasti
demokracije naravnan statut.
Po poglobljenih razpravah naj
bi bil sprejet ob koncu mandata kot rezultat dela in popotnica. Sledi skrb za načrte razvojnih programov iz prenovljenega razvojnega dokumenta
občine s cilji: ekologija in
samooskrba. Sedaj veljavni
ima komunistične : raj pod
Stolom. Žal plani Gorenjske
2014/20 v Ljubljani še niso
potrjeni. Skrbi tudi, da ne
svetnikom ne občanom izhodišča niso bila predstavljena.
Kompletna skrivnost: osnutek,
faza in pot dokumenta.
Živimo v pričakovanjih, da se
odlepimo od dna in po četrt
stoletja upravičimo širšo kot
ožjo skupnost. Delo občinskih
organov spremljam vseskozi, v
javnih ocenah skušam biti
objektiven in konstruktiven.
Dejstvo je, da smo občani pod
sedanjim vodstvom v plusu,
saj se javni standard (infrastruktura) dviga, bivalne razmere izenačujejo, kar je evropsko. Občinski svet (politika)
pa še ostaja pred težko nalogo.
Otresti se mora ideoloških
spon ter zagotoviti modro
lokalno, ne pa ideološko zaslepljeno zastopanost. Končujem
s tremi predlogi za bodoči
občinski svet. Prvi: nujna je
družboslovna analiza efekta
krajevnih skupnosti. Drugi:
tehten premislek in odločanje
o primernem času za neprofesionalnega župana. Tretji:
apolitičen in strokovno močan
nadzorni odbor. Pa veliko
uspeha izvoljenim!
Janez Urbanc,
Begunje na Gorenjskem

Sejem na Zgoši
Na angelsko nedeljo je v Begunjah sm'n in ker tudi Zgoša
spada v begunjsko faro, pekarna Resman že tradicionalno
organizira na soboto pred tem praznikom sejem. Na njem
sodelujejo dobavitelji, kmetje in pridelovalci hrane iz okolice. Vabijo vas, da jih obiščete v soboto, 6. septembra, od 8.
do 14. ure. Hkrati si lahko ogledate tudi slikarsko razstavo
del, ki so nastala na slikarskem srečanju konec avgusta.
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Mnenja občinskih svetnikov

Resnica o
statutu Občine
Radovljica!
Drugi del odgovora na mnenje
predsednika NSi Radovljica
Simona Resmana z naslovom
Pri glasovanju se včasih pozabi na stališča, objavljeno v
Deželnih novicah št. 9 z dne
11. julij 2014
V avgustovski številki Deželnih novic je bilo pojasnjeno,
zakaj občinski svet ni sprejel
predloga za spremembo števila
in sestave odborov. Razlogi
niso bili v nerazumevanju
problematike ali v neustvarjalnosti svetnikov, ampak v tem,
da je bil predlog neustrezno
utemeljen in tudi formalno
napačno vložen. Predlog je
podcenjeval vsebino, ki bi jo
morali ob takih spremembah
obravnavati. Predsednik
stranke Nova Slovenija Radovljica Simon Resman je problem prikazal enostransko in
neobjektivno, v negativni luči
je prikazal tiste, ki so bili proti
predlogu. Pri tem se je zatekel
še k obrabljeni metodi osebnih
diskvalifikacij.
Bolj kot razprave o številu in
sestavi odborov občinskega sveta bode v oči sprenevedanje o
spreminjanju Statuta in Poslovnika. Res je, da je šlo na
junijski seji predvsem za
usklajevanje aktov v tistih
delih, kjer so bili že več mandatov nezakoniti. Tako so se
na predzadnji seji občinskega
sveta dogovorili svetniki soglasno, pa tudi že prej. Predloge
za odpravo nezakonitosti bi
morala že davno pripraviti
občinska uprava. In če bi šlo
samo za zakonitost, zagotovo
noben občinski svetnik ne bi
nasprotoval. Nezakonitost statuta bi bila lahko odpravljena
zelo hitro, če ne bi župan,
občinska uprava in nekateri
svetniki želeli spremeniti akte
tudi v mnogih vsebinskih delih
v nasprotju z mnenjem zadostnega števila svetnikov.
V resnici se je ves mandat s
Statutom zapletalo zato, ker
zadostno število svetnikov ni
soglašalo s spremembami, ki
bi pomenile zelo veliko poslabšanje položaja krajevnih
skupnosti in njihovega odbora, ki ga sedaj še sestavljajo
vsi predsedniki KS v občini,
po novem ga ne bi. Že tako
omejena finančna sposobnost
KS bi se še zmanjšala. Res je,
da je pri tem Lista krajevnih
skupnosti – LKS močno zagovarjala stališče, da je treba
vlogo KS v občini ohraniti in
celo okrepiti. Po novem naj bi
tajno glasovanje v občinskem
svetu ne bilo več obvezno, če
bi ga predlagal en sam svetnik. Kot da ni tajno glasovanje najbolj elementarna oblika odločanja. Zakaj bi bilo
treba svetnikom to pravico
odvzeti? Čas razprave so
hoteli še skrajšati. Bilo je še
več predlogov, ki bi po prepri-

čanju mnogih močno znižali
standard demokratičnosti v
občinskem svetu. Večino omenjenih predlogov so dajali
župan in občinska uprava ter
le redki svetniki. Tudi »pravne strokovnjake« so najeli.
Večina v statutarni komisiji,
ki je edini pristojen predlagatelj za občinski svet, omenjenih predlogov le temu ni posredovala. Upamo lahko, da
predvsem zato, ker je ocenila,
da ne predstavljajo napredka
v lokalni samoupravi.
Spremembe so potrebne, a
nanje naj imajo na demokratičen način vpliv vsi, ki jih
zadevajo. A katere spremembe? Od vsega je morda najbolj
res to, da si tisti, ki so na
oblasti, želijo čim manj priložnosti drugim za presojo
njihovih predlogov in dejanj,
oni drugi pa bi radi čim več
priložnosti za to in za spremembe, ki bi pomenile po njihovem mnenju preobrat na
bolje. O tem, ali nam gre
bolje ali slabše, ima verjetno
vsak občan svoje mnenje.
Katerih mislite, da je več?
Zlatko Kavčič, občinski
svetnik z Liste krajevnih
skupnosti – LKS

Saj ni res …
Pa je!
Aktualni župan je napovedal
svojo kandidaturo za nov
mandat. Nič presenetljivega
in kot vsi župani, ki si želijo
ponovitve mandata, pridobitve minulih let pripiše, sicer
zadržano, sebi in svoji listi.
Seznam je kar zavidljiv, tudi
sam sem to minuli mesec že
omenil, vendar to pač ne
more biti zasluga zgolj župana in njegove liste, ki zaseda
štiri mesta od 26 v občinskem
svetu??
Tisti, ki smo za vse to zaslužni, smo pač vsi občani, ki plačujemo davke, občinski svet le
razporeja sredstva, občinska
uprava pa izvaja konkretne
naloge. Se motim?
Ob županovem zadovoljstvu
s člani njegove liste, ki bodo
zato dobili nov mandat, sem
se nehote nasmehnil. Če njegovo zadovoljstvo izhaja iz
njihovega tihega sedenja v
klopeh in poslušnega potrjevanja njegovih predlogov,
potem ga seveda razumem.
Bili so pridni in za nagrado
jih čaka nov mandat. Če bo
menjal ekipo, lahko dobi še
kakšnega neposlušnega
Menim sicer, da je odlika
svetnika (tudi) kritičnost do
predlogov in aktivno delovanje, čeprav vedno ne po županovih željah. Takih svetnikov
je le peščica, žal med njimi po
mojem mnenju ni svetnikov
Liste Cirila Globočnika.
Pa še o enem predvolilnem
bombončku. Pred volitvami
so se naenkrat našla sredstva

za delovanje javne blagajne
in župan se bo izkazal za
zelo dobrohotnega. Pozabil
pa je povedati, da je pobuda
za to prišla v tem mandatu s
strani dveh svetnic, in sicer
Irene Pogačnik ter kasneje
Mateje Grčar. Ko sta kolegici
dali pobudo, sta bili »odpikani« z običajnim argumentom: sredstev v proračunu ni.
A glej ga zlomka: tu so volitve
in denar se je našel
Kako
tipično, kajne? Očitno zgledi
z ravni države vlečejo
Sploh pa bo morda počasi
vendarle napočil čas, da postane županska funkcija neprofesionalna, da sploh ne
omenjam podžupanskega
plačila
Svetniki pa naj
hodijo na seje brez sejnin
Hm, zdi se mi, da bi to precej
razredčilo vrste kandidatov
za svetnike. Sam sem tak predlog že podal javno, a ni bilo
(razumljivo?) posluha za
sprejem. Potem bi upravičeno
lahko trdili, da delajo(mo) za
javno dobro. Sredstva, ki bi se
na ta način prihranila v proračunu, pa bi nedvomno lahko bolj koristno uporabili
Tudi se mi zdi, da se daje prevelika teža županu, čeprav je
OS nad njim – a velika večina svetnikov tega ne prepozna in so zgolj potrjevalci
županovih predlogov, ki jih
pač on daje na dnevni red.
V zadnji številki sem pohvalil
tudi župana. Želim biti objektiven. Pa hitro slišim očitke:
ja, si se »prebarval«, če ga
kritiziram, pa so odzivi v
smislu: "Saj Vidic tako ali
tako samo kritizira.« Pa naj
razume, kdor more!
To so zgolj moja razmišljanja, ne trditve.
Neodvisni svetnik
Marjan Vidic

Tržna niša
O številnih glasbenih dogodkih, ki so se dogajali to poletje
v Radovljici, je bilo in še bo
veliko napisanega. Bili so res
izjemni kulturni glasbeni
dogodki, pomembni pa tudi
za gospodarstvo.
Kljub deževnemu vremenu se
verjetno še nikoli po Linhartovem trgu ni sprehajalo toliko
tujih turistov kot letošnje
poletje. Med tujimi jeziki od
japonščine do hebrejščine pa
smo v juliju največkrat slišali
rusko govoreče sprehajalce.
Bili so to učitelji in učenci
Slovenske poletne glasbene
akademije, ki so tu preživeli
deset, štirinajst ali več dni.
Pozornost je vzbujala lepa
gospa, tako s svojo obleko kot
tudi s svojo pojavo, predvsem
pa kot voditeljica večernih
koncertov v Baročni dvorani.
Bila je namreč voditeljica
akademije profesorica Ljuba
Kazarnovskaja, vrhunska
ruska operna sopranistka, ki
je gostovala v vseh pomembnih opernih hišah sveta,
sedaj pa poučuje solo petje v
Moskvi. Kot strokovna voditeljica Glasbene akademije je

garancija za kvaliteto te akademije, pa tudi zato, da bo ta
akademija tudi prihodnje leto
v Radovljici, kot pravi sama
zaradi mesta, okolice in tudi
zaradi razmer, ki jih ima
tukaj.
V avgustu se je pričel 32. Festival Radovljica. Prišla je
drugačna publika, ki je vsak
večer napolnila do zadnjega
kotička Baročno dvorano. Ker
sem imel priložnost, da sem
včasih zapeljal kakšne izvajalce na letališče, sem spoznaval, kako pomemben je ta
festival ne samo za naše mesto, ampak tudi za vrhunske
glasbenike iz vse Evrope. Tu
se tudi spoznavajo, oblikujejo
nove zasedbe svojih ansamblov, s katerimi potem gostujejo po svetu in navajajo radovljiški festival kot referenco.
Navdušeni so nad našo
pokrajino, starim mestnim
jedrom in Baročno dvorano.
Tako se mi je zgodilo, da sem
po zelo uspešnem uvodnem
koncertu zapeljal dva nemška
umetnika na letališče. Dogovorjeni smo bili, da jih ob
odpeljem izpred Grajskega
dvora. Nič se jima ni mudilo
in zelo malo prtljage sta imela s seboj. Med potjo pa sta mi
pojasnila, da si je vseh šest
izvajalcev večernega koncerta
premislilo, da so odpovedali
letalske polete, ker so se odločili, da ostanejo še nekaj dni v
Radovljici. Na Brnik pa da
gresta le, da najameta avto
za izlete po Gorenjski. Na
zadnjem koncertu festivala
sem srečal tudi dva avstrijska
para, ki sta prišla iz Salzburga samo zaradi festivala.
Med vsem tem glasbenim
dogajanjem pa sta v radovljiški cerkvi gostovala še dva
šestdesetčlanska angleška
zbora: zbor in orkester dekliške glasbene šole iz Birminghama in MPZ iz Solihulla
ter podoben zbor iz Dunaja.
Pevci teh zborov ostanejo pet
do šest dni v enem hotelu,
potem pa prirejajo koncerte
po Sloveniji od Pirana, Ljubljane do Bleda. Zadnja tri
leta so na pobudo Turizma“
vključili tudi Radovljico.
Organizatorka teh turnej mi
je ob odhodu dejala, da bi prihodnje leto najraje stanovali
kar v Radovljici.
Če prištejemo še tekmovanje
mladih pianistov iz vsega sveta za Chopinov zlati prstan
in koncerte, ki jih organizira
JSKD in glasbena šola, smo
lahko ponosni, da v tako majhnem mestu, kot je Radovljica, uspeva tako bogata glasbena dejavnost.
Namen mojega pisanja pa je,
da bi pokazal poleg kulturne
še drugo razsežnost teh glasbenih dogodkov. So namreč
tudi tržna niša“.
Vsak kavica, kozarec vina,
sladoled, kosilo, vsaka nočitev
je denar, je tudi delovno mesto. Tudi zaradi tega – tržnega vidika je prav, da sprejemamo te glasbenike z naklonjenostjo in se trudimo, da bo
teh dogodkov še več.
Avgust Mencinger
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Gospodarstvo

Pritisk Bruslja za
hitrejšo prodajo Elana

Dediščina starih
hišnih imen
Doslej so v 165 naseljih zbrali prek 5400 imen.
Letos bodo v okviru tega projekta, ki ga
sofinancirata Evropska unija in občina Radovljica,
obravnavana naselja v KS Kamna Gorica, Kropa,
Lesce, Ljubno, Mošnje, Otok in Radovljica.

V Elanu upajo, da bodo z uspešno zaključeno privatizacijo pridobili denar za poplačilo domnevno
nedovoljene državne pomoči, obenem pa se bo podjetje kapitalsko okrepilo za nov razvoj.
Urša Peternel

Ivanka Korošec

Konec avgusta je v javnost
prišla zahteva Evropske
komisije, naj Slovenija od
begunjskega Elana izterja
deset milijonov evrov domnevno nedovoljene državne
pomoči, tudi če bo za to
potreben skrajen ukrep,
uvedba stečaja ali likvidacija
družbe. To je povzročilo kar
precej razburjenja tako med
zaposlenimi kot poslovnimi
partnerji Elana. A predsednica uprave Andreja Košir
in član uprave Leon Korošec
poudarjata, da ne obstajajo
nikakršni poslovni razlogi
za tako skrajen ukrep.
"Beseda stečaj se uporablja
vse preveč lahkotno in želimo poudariti, da je to zgolj
skrajna možnost. Bistveno
sporočilo poziva Evropske
komisije, kot ga razumemo
mi, je, da se mora domnevno nedovoljena državna
pomoč čim prej vrniti,« sta
komentirala zahtevo iz Bruslja. Kot sta poudarila, Elan
letos posluje bolje kot lani,
prihodki v prvih šestih
mesecih so za 19 odstotkov
večji kot v enakem obdobju
lani, predvsem na račun
boljšega poslovanja navtične divizije. Denarni tok družbe je pozitiven, po poslovnem načrtu naj bi družba
konec leta poslovala brez
rdečih številk. Proizvodnja
je v polnem zamahu, plače
in prispevki so izplačani
redno, prav tako so zaposleni dobili regres, sta povedala. »To je v tem trenutku

Na Gorenjskem sistematično obravnavo hišnih imen
vodi Klemen Klinar z Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske. Pri delu sodeluje
tudi jezikoslovka dr. Jožica
Škofic z Znastvenoraziskovalnega centra SAZU. Doslej so v 165 naseljih zbrali
prek 5400 imen. Letos bodo
v okviru tega projekta, ki ga
sofinancirata Evropska unija in Občina Radovljica,
obravnavana naselja v KS
Kamna Gorica, Kropa, Lesce, Ljubno, Mošnje, Otok in
Radovljica.
Prvo srečanje s Klemnom
Klinarjem in domačini Leščani je bilo konec avgusta v
prostorih KS Lesce.
Matjaž Geršič je o tem povedal: "Hišna imena so nastala zaradi potrebe po natančnejšem razločevanju ljudi,
saj zaradi družbenega razvoja in napredka osebna imena niso več zadoščala. Podlaga za nastanek hišnih
imen je bila zelo raznovrstna, pogosto se v njih zrcali
tudi čas nastanka domačije.
Nemalokrat so nastala iz rojstnih oziroma krstnih imen
gospodarjev, poklicnih

Član uprave Leon Korošec in predsednica uprave Elana Andreja Košir z inovacijo, novo
otroško smučko s tehnologijo U-Flex, ki je bolj ubogljiva kot ostale smuči na trgu, zato je
učenje smučanja bistveno bolj enostavno. Hkrati s smučko so v sodelovanju z Alpino
izdelali otroški smučarski čevelj, ki je prvi upogljivi smučarski čevelj na trgu. Na sejmu
ISPO so za izdelek dobili zlato priznanje in naziv produkt leta. / Foto: Gorazd Kavčič
bistveno: da Elan posluje
dobro," sta poudarila in
povedala, da so sicer v podjetju že od jeseni 2012 seznanjeni s sklepom Evropske
komisije, ki je dokapitalizacijo v višini deset milijonov
evrov iz leta 2008 smatrala
kot nedovoljeno državno
pomoč. A na sklep sta se
tako Elan kot Republika Slovenija pritožila na sodišče
Evropske unije v Luksemburgu, kjer postopek še
poteka. Kot poudarjata
Koširjeva in Korošec, dopis
Evropske komisije ni bil

naslovljen na Elan, Elanu
tudi ničesar ne nalaga. Je pa
treba zaključiti postopek
privatizacije podjetja (lastniki Elana so zdaj PDP, Triglav Naložbe in Modra zavarovalnica). Država se je
namreč odločila za prodajo,
postopki pa se vlečejo že
dolgo. V podjetju upajo, da
bodo z uspešno privatizacijo
pridobili sredstva za poplačilo domnevno nedovoljene
državne pomoči, obenem pa
se bo podjetje kapitalsko
okrepilo za nov razvoj in
nove naložbe. Predsednik

sindikata v Elanu Dušan
Ferjan meni, da »nikomur v
tej državi ne pade na pamet,
da bi dejansko sprožil stečaj
Elana. Je pa dejstvo, da je
treba pohiteti z lastninjenjem, država se je izkazala
kot slab lastnik in žalostno
je, da lastnikom v zadnjih
dveh letih ni uspelo najti
primernega kupca,« je poudaril. Kot je še dodal, je Elan
izvozno usmerjeno podjetje,
ki ga je treba ohraniti pri
življenju, ne nazadnje tudi
zato, ker zagotavlja okrog
šeststo delovnih mest.

dejavnosti, topografskih razmer lokacije domačije, etnonimov, vzdevkov, statusa
domačije, cerkvenih in
upravnih funkcij in podobno. V sedanjem času ta imena tonejo v pozabo. Ker pa
so hišna imena nosilci glasovnega in naglasnega razvoja posameznega narečja,
poleg tega pa del nesnovne
kulturne dediščine naroda,
so njihovo zbiranje, dokumentiranje in znanstvena
obravnava nujno potrebni.
Zbrana hišna imena so
predstavljena v zbirki knjižic, ki so oplemenitene s
fotografskim gradivom in
spremnim besedilom, lastniki domačij s hišnimi imeni pa dobijo tudi tablico s
hišnim imenom, ki jo
namestijo na domačijo. Vsi
rezultati dela pa so objavljeni tudi na spletni strani
www.hisnaimena.si. Metodologija zbiranja imen je
natančno razložena v omenjenih knjižicah, sodelujejo
pa tudi osnovne šole. Domačini smo na srečanju izvedeli številne zanimivosti o hišnih imenih, z veseljem pa
pričakujemo tudi končne
rezultate," je zaključil Matjaž Geršič.

Veseli dnevi
 

Delovni čas:
od ponedeljka do petka
od 12. do 23. ure,
ob nedeljah
od 12. do 22. ure.

Prireditveni prostor KK Stol pod vasjo Breznica

Sobota, 6. september






Tekme v spretnostnem jahanju za pokal KK Stol –
od 11. ure dalje

     
od 16. ure dalje
       
 
!"

O
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Obiščite nas
in se nam prepustite
popeljati v svet
mehiške hrane in pijač
v prijetnem okolju.
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Poleg mehiške hrane smo
za vas pripravili
slastna rebrca in solate,
za najmlajše pa okusne,
sveže palačinke!
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Langusovi dnevi
Danes dopoldne medgeneracijska likovna
delavnica, zvečer literarno-glasbeni večer s
pisateljem Markom Kravosom. Jutri ustvarjalne
delavnice, voden ogled kraja, Langusov tek in
pohod z zaključnim družabnim srečanjem.
Kaja Beton
Prejšnji konec tedna je KUD
La Casa de Kamna v Kamni
Gorici pripravil projekcijo
dokumentarnega filma Mostovi besed. Prireditev, ki je
vključevala tudi pogovor z
avtorico Živo Emeršič ter njenim partnerjem iz Argentine,
je bila zanimiva tudi zato, ker
so obiskovalci lahko iz prve
roke izvedeli več o razmišljanju in načinu življenja Argentincev slovenskih korenin. V
nedeljo popoldne je KUD La
Casa de Kamna pripravil še
predstavo v Muzejski hiši
Mežnarija, kjer so na zelo
zanimiv in hudomušen način
predstavili nekaj nekdanjih
bolj in manj znanih obrazov
Kamne Gorice.
Obe prireditvi sta bili uvod v
praznovanje Langusovih dni,
ki se nadaljujejo s prireditvami ta konec tedna. Danes

dopoldne v Mežnariji poteka
medgeneracijska likovna delavnica, popoldne gasilska tekmovanja, zvečer pa bo v Domu
krajanov literarno-glasbeni
večer s tržaškim pisateljem
Markom Kravosom. Jutri, v
soboto, bo pestro ves dan:
dopoldne z ustvarjalnimi delavnicami, ob 14. uri bo voden
ogled kraja, popoldne pa Langusov tek in pohod z zaključnim družabnim srečanjem.
Ves dan bo obiskovalce vabila
Mežnarija, na igrišču pa bo
tekmovanje v prstometu. Dan
se bo zaključil z družabnim
srečanjem. V nedeljo sledi
pohod po okolici Kamne Gorice, prireditve pa se bodo zaključile prihodnji konec tedna,
ko bo v soboto koncert pevskega zbora Lipnica s podelitvijo
krajevnih priznanj, v nedeljo
pa koncert venezuelske glasbe
tržaške zasedbe Chirike. Prireditve bodo v vsakem vremenu.

Slovesnost ob župnijskem prazniku
Lesce veljajo za najstarejšo Marijino božjo pot na Kranjskem. Prva cerkvena zgradba naj bi stala na tem mestu že v
rimski dobi, danes pa leška župnijska cerkev predstavlja
enega najpomembnejših baročnih spomenikov na Gorenjskem. Na tisoče naših prednikov je stoletja dolgo prihajalo
v Lesce, kjer so izrekali prošnje in zahvale, iskali in našli
pomoč in tolažbo. Jožef II. je božjo pot leta 1782 ukinil, po
dvestotih letih pa je bila spet obnovljena in tako na godovni
dan svoje zavetnice Marije Vnebovzete, na praznik velikega
šmarna, v Lescah vsako leto obhajajo župnijsko slovesnost,
ki se je udeleži veliko število vernikov od vsepovsod. Dandanes je romarjev seveda mnogo manj, saj so v bližini Brezje,
pa tudi svetovno znani Bled, a kljub temu je praznovanje
farnega praznika za Lesce poseben dogodek. Na praznični
dan, 15. avgusta, so tako tudi letos pripravili slovesnost.
Maševal je domači župnik Gregor Šturm. Vreme jim je bilo
naklonjeno, tako da je bilo po zaključku slovesne maše na
župnijskem vrtu srečanje faranov in romarjev od drugod.
Gospodinje so tudi tokrat odlično poskrbele za pogostitev.

Sodelovanje je ključ
do uspeha
Ob prazniku krajevne skupnosti Ljubno so podelili priznanja Jožetu Pavliču, Pavlu Lambergarju, Roku
Marčunu in Gorazdu Fajfarju.
Marjana Ahačič
Nemci so 24. avgusta 1941
pet krajanov Ljubnega kot
talce ustrelili pred nekdanjim gasilskim domom. Ta
dan v Ljubnem že več kot
šestdeset let zaznamujejo
kot krajevni praznik. Tudi
letos so ga: že v začetku
avgusta z dnevom športa in
zabave, ki ga je na nogometnem igrišču pripravila Mladinska skupina Ljubno, nato
z gasilsko vajo in v petek,
22. avgusta, z osrednjo proslavo, na kateri so zaslužnim krajanom podelili priznanja; dobili so jih Jože
Pavlič, Pavel Lambergar,
Rok Marčun in Gorazd Fajfar.
Predsednik sveta Krajevne
skupnosti Brane Fajfar je v
prazničnem nagovoru krajanom predstavil delo preteklega leta. Izpostavil je
predvsem na novo zgrajeno
cesto v Vaze, v katero je bilo
v štirih letih vloženih skoraj
pol milijona evrov. Fajfar je
zadovoljen, da se je začela
tudi investicija v obnovo
ceste v Otočah – končana
naj bi bila v prihodnjem
letu – ki jo je želela sofinancirati tudi krajevna skupnost. “Ker se to ne bo zgodilo, smo se odločili, da bomo
izvedli nekaj manjših obnovitvenih del: kanalizacija in
vodovod od šole do kajže,
obnovitev zamašene kanalizacije, obnova ceste do bloka na Posavcu in vgraditev
deset kubičnih metrov velikega zbiralnika za vodo na
športnem igrišču v Ljubnem. V Otočah pa bomo
potlakovali steze na pokopališču. Gasilcem želimo
pomagati pri nabavi novega
gasilskega vozila. Preverili
smo, kakšne možnosti imamo. Ker denarja ne moremo donirati, lahko KS sodeluje pri nabavi namenske
opreme za vozilo. To se bo
lahko zgodilo spomladi prihodnje leto,” je napovedal
Fajfar, ki se je dotaknil tudi
aktualnih lokalnopolitičnih
tem: spregovoril je o poletnem zapletu z mnenjem
protikorupcijske komisije,
ki je v odgovor občini zapisala, da predsednik sveta
krajevne skupnosti ne bi
smel opravljati zimske službe v svojem kraju, na eksplicitno vprašanje Fajfarja
pa kmalu za tem odgovorila, da ni nobenih pravnih
ovir za to, da ne bi še naprej
opravljal te dejavnosti v Ljubnem.
Spregovoril je tudi o vlogi
krajevnih skupnosti v občini. “Kljub želji, da se s spremembo občinskega statuta

Nagrajenci Jože Pavlič, Pavel Lambergar, Rok Marčun in Gorazd Fajfar s predsednikom
sveta KS Branetom Fajfarjem
in poslovnika odvzamejo
določene pravice krajevnim
skupnostim in njihovim
predsednikom, pa tudi
občinskim svetnikom, lahko
povem, da se to ni zgodilo.
Oba akta sta bila usklajena z

zakonodajo, vsebinskih
sprememb pa ni bilo,” je
zadovoljen Fajfar, ki je prepričan, da bi krajevne skupnosti morale ostati močan
akter v življenju občin. Svoj
nagovor je zaključil z zahva-

Vaške igre so bile tokrat zaradi slabega vremena v dvorani,
kar pa ni pokvarilo vzdušja med tekmovalci in navijači.

lo vsem, ki so kakorkoli prispevali k razvoju krajevne
skupnosti Ljubno. “Bili smo
uspešni in uspešni bomo
ostali, dokler bodo cilji in
volja za uresničitev teh ciljev. Ključ do uspeha pa je v
vsestranskem sodelovanju.”
Praznovanje krajevnega praznika so zaključili v soboto,
23. avgusta, s četrtimi Vaškimi igrami, ki jih je pripravilo Športno društvo Ljubno.
Ker vreme organizatorjem
in tekmovalcem tokrat zares
ni bilo naklonjeno, so zabavne igre, kot so tekmovanja v
vožnji samokolnice, nošenju žoge v parih prek ovir in
slepo pobiranje krompirja
pripravili kar v dvorani
doma športnega društva v
Ljubnem. Vzdušje zato ni
bilo čisto nič manj razburljivo.
V napetem tekmovanju se je
med osmimi prijavljenimi
ekipami, ki jih je sestavljalo
po šest tekmovalcev iz Ljubnega oziroma članov tamkajšnjega športnega društva,
v skupnem seštevku sedmih
iger najbolje odrezala ekipa
z imenom Makedonec in
prijatelji. V njej so bili Vančo Simonski, Matej Sitar,
Urša Kokalj, Nejc Presterl,
Gorazd Fajfar in Ana Blažič.
Druga je bila ekipa Praprot,
tretji pa Sosedje. Najboljši
so se ob bučni spodbudi
navijačev veselili odličnih
rezultatov, čeprav tokrat
rezultat ni bil najpomembnejši razlog za druženje.
Številni so ga po koncu tekmovanj v prijetnem razpoloženju nadaljevali še v pozno
popoldne.
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Domen Pavlič slavil
tudi v dežju
Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica je peto leto zapored organiziralo tekmovanje Firefighter
combat challenge oziroma Najtežji dve minuti v športu, tokrat že tretjič na Bledu.
Mateja Rant
Proga, na kateri se je odvijalo
tekmovanje, je bila letos še
zahtevnejša kot prejšnja leta,
saj je ves dan močno deževalo in je bila zato izredno spolzka. A tudi to ni predstavljalo
ovire za Domna Pavliča iz
PGD Begunje, ki je med 165
tekmovalci dosegel najboljši
čas, in sicer 1,31. Med prvimi
štirimi so bili še trije slovenski gasilci, med njimi tudi
Anže Habjan iz PGD Podnart s časom 1,35.
»Poskušal sem opraviti čim
bolje, ne glede na razmere,«
je bil po nastopu nadvse
zadovoljen Domen Pavlič, ki

Na tekmovanju
morajo gasilci opraviti
naloge, ki predstavljajo
realne situacije, s
katerimi se srečujejo
pri svojem delu.
Tekmujejo s popolno
operativno opremo, ki
je težka 25 kilogramov.

Domen Pavlič / Foto: Gorazd Kavčič

Proga je bila v deževnem vremenu še bolj zahtevna kot sicer. / Foto: Gorazd Kavčič

Spet srečanje zbirateljev
Društvo zbirateljev Sciurus v soboto, 13. septembra, med
10. in 13. uro v gostišču Tulipan v Lescah pripravlja že drugo
srečanje zbirateljev Gorenjske. Na prvem, ki so ga pripravili
spomladi, se je večina zbiralcev predstavila z zbirkami razglednic, kovancev, bankovcev in poštnih znamk, pa tudi
drugih zanimivih zbirateljskih predmetov, kot so značke,
stare ure, predmeti in simboli NOB in fosili so bili na ogled.
»Namen srečanja je predvsem spodbujati in promovirati
zbirateljsko dejavnost na območju celotne Gorenjske, povezovati zbiratelje ter omogočiti izmenjavo ali prodajo presežkov zbirateljskih predmetov in s tem povezane literature,«
je povedal predsednik društva gorenjskih zbirateljev, Radovljičan Peter Kramar. »Skozi dolgoletno prakso namreč ugotavljamo, da je v gorenjskem prostoru zelo veliko raznovrstnih zbirateljev, ki praviloma delujejo individualno. Dogodki,
kakršna so srečanja, pa omogočajo sodelovanje in uresničevanje njihovih interesnih dejavnosti. Naš namen je vsekakor
tudi promovirati društvo, pridobivati nove člane ter spodbujati in navduševati mlade zbiratelje.« Društvo ima trideset
članov, ki se srečujejo enkrat mesečno in se predvsem
ukvarjajo z numizmatiko in filatelijo, posamezniki pa zbirajo
tudi razglednice, značke, fosile, viskije ter predmete, ki so
povezani z življenjem in delom pesnika Franceta Prešerna.

je bil na cilju kljub utrujenosti nasmejan do ušes. Verjame, da mu bo novembra na
svetovnem prvenstvu v Phoenixu v Arizoni spet uspelo
doseči rezultat pod 1,30, kar
mu je na dosedanjih tekmovanjih uspelo že dvakrat.
Pred njim, pravi, sta še dva
meseca intenzivnih priprav,
saj tri- do štirikrat na teden
trenira na progi, ob tem pa
opravi še dva do tri dodatne
treninge. Prav zaradi tega
lahko stopi ob bok najbolje
pripravljenim svetovnim
profesionalcem. To tekmovanje namreč v Ameriki predstavlja kvalifikacije za sprejem med profesionalne gasilce, pri nas pa se ga v glavnem
udeležujejo prostovoljni
gasilci. »Njihova psihofizična pripravljenost je prednost
pri delu, ki so mu predani.
To ni zgolj šport ali interesna
dejavnost, to je način življenja,« je poudarila predstavnica organizatorja za odnose z
javnostmi Monika Golob.

Zavidanja vredna zbirka orožja
Solne terapije
v Radovljici

Iztok Meglič je doma na Zgornjem Otoku in je zaposlen v Slovenski vojski kot podčastnik. V prostem
času je zbiralec starega in novega orožja ter vsega, kar je povezano vojaško zgodovino na Slovenskem.

Z zbirateljstvom se triintridesetletnik ukvarja že 17 let in
ima v svoji zbirki že čez šestdeset kosov različnega orožja,
zbirka pa se konstantno povečuje. »Zbiram dolgocevno in
kratkocevno orožje, poleg
tega tudi avtomatsko in praktično vse, kar spada k vojaški
opremi,« pove Meglič. V njegovi zbirki lahko najdemo 24
pištol, 15 pušk, brzostrelke,
mitraljeze in minomet. V
zbirki se poleg orožja najdejo
še uniforme, bajoneti in druga vojaška oprema.
»Najljubšega kosa orožja
nimam, bi pa izpostavil
brzostrelko Gorenje MGV
176 slovenske izdelave, ki je
odigrala psihološko vlogo v

vojni za Slovenijo. Pripadniki Specialne brigade MORiS
so jo imeli prvič na postroju

decembra 1990 v Kočevski
Reki, kar je takratni jugoslovanski vojski dalo vedeti, da

Iztok Meglič s svojo zbirko orožja

smo sposobni sami poskrbeti zase.«
Najstarejši kos v zbirki je
revolver iz 19. stoletja, ki ga je
dobil kot darilo. Kje pa pridobi največ zbirateljskega materiala? »Večino materiala
kupim na zbirateljskih sejmih, tudi prek interneta, za
starejše kose pa sem v kontaktu z drugimi zbiralci, ki jih
zanima podobna tematika.
Nekaj kosov orožja in opreme
pa so mi prinesli posamezniki, ki so ga našli doma v starejših hišah, sam pa sem
poskrbel, da je vse orožje
postalo tudi uradno zabeleženo in tako rekoč legalizirano,« še razloži Meglič. Za
zbirko je moral prirediti posebni prostor v hiši, ki je tehnično in elektronsko varovan.

Jesen je idealen čas za solne terapije.
Okrepite imunski sistem na naraven in
učinkovit način, da boste hladne zimske
dni pričakali odporni na viruse in
bakterije. Odlično za otroke in odrasle!

NOVO - MASAŽE V KOMBINACIJI
S SOLNO TERAPIJO
POSVET IN NAROČANJE: po tel.: 041 755 284
solnahisa@gmail.com, www.solnahisa.si





Če se do konca oktobra
odločite za paket
šestih solnih terapij,
vam sedmo terapijo s tem
kuponom podarimo!





AMI-CA, LJUBICA ŠUŠTERŠIČ ŠARČEVIČ s.p., KOPALIŠKA CESTA 5, RADOVLJICA

Simon Habjan
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Na mladih svet stoji
Radovljiški tekvandojski klub ima veliko posluha za delo z mladimi. Dokaz za to so prav gotovo Tina
Razumič, Neja Fister in Naja Zupan, naše tokratne sogovornice.
Matjaž Klemenc
Kaj je bil glavni razlog, da
ste se začele ukvarjati s tekvandojem?
Tina Razumič: "Želela sem
trenirati nekaj posebnega,
nekaj, česar ne poznajo čisto
vsi."
Neja Fister: "Trenirati sem
začela pri devetih letih. Za ta
šport me je navdušila prijateljica, ki je takrat že trenirala. Najprej sem si šla ogledat, kakšen je trening, in ker
mi je bilo všeč, sem naslednjič že prišla trenirat. Tako
sem bila navdušena nad
tem športom, da sem doma
v dnevni sobi vsakič kazala,
kaj sem se naučila."
Naja Zupan: "Želela sem
poskusiti nekaj novega,
nekaj drugačnega."
S katerimi trenerji ste delale
do sedaj?
Tina Razumič: "Do sedaj
sem delala z tremi trenerji,
in to so: Željko Gvozdič, Ljubo Lovrič in Aleš Mandelj."
Neja Fister: "Najprej z glavnim trenerjem Željkom

Gvozdičem, kasneje pa sta
nas trenirala Aleš Mandelj
in Pia Demšar. Včasih je
glavnega trenerja nadomeščal tudi trener Ljubo Lovrič."
Naja Zupan: "Moj prvi trener je bil Ismet Aljagić iz
Taekwon-do klub Puma, do
prestopa v radovljiški klub,
kjer me sedaj trenira Željko
Gvozdič."
Uspeh, ki bi ga postavile na
prvo mesto?
Tina Razumič: "Na prvo
mesto bi postavila doseženo
drugo mesto v specialni tehniki na mednarodnem tekmovanju na Češkem, v
Nymburku, preteklo sezono.
Specialna tehnika je namreč
tehnično izredno zahtevna
disciplina, poleg tega je bila
na tekmi izjemno velika konkurenca ravno v moji kategoriji. Srebrna medalja je bila
trdo zaslužena."
Neja Fister: "Najbolj mi je
ostal v spominu dvoboj v
Barceloni, ko sem se borila v
finalu z tekmovalko iz Velike
Britanije. Dvoboj je bil zelo
napet, najprej sem bila v vod-

stvu, na koncu tekme pa je
nasprotnica dobila več pik in
je zmagala. Ker sem se borila
zelo dobro, mi je ta dvoboj
pomenil toliko kot zmaga."
Naja Zupan: Moj največji
uspeh je, da sem postala trikrat zapored državna prvakinja v borbah.
Se spominjate prve tekme?
Tina Razumič: "Prve tekme
se zelo dobro spominjam,
zame je bila nekaj posebnega. Prvič sem se na večjo
tekmo peljala s trenerjem
in s prijatelji, ki trenirajo z
mano. Tekmovala sem z
rumenim pasom, samo v
formah. Bilo me je zelo
strah, saj sem prvič stopila
pred sodnike in sotekmovalce ter pokazala prvo formo. "
Neja Fister: "Da. Prva tekma
je bila v Tuhelju na Hrvaškem, kjer sem z rumenim
pasom zmagala v formah. V
borbah sem bila tretja. Ker
sem bila na tekmovanju
prvič, se spomnim, kako mi
je bilo hudo, ko me je nasprotnica premagala. Hitro je

začutila, da sem povsem neizkušena, in to izkoristila."
Naja Zupan: "Da, svoje prve
tekme se spominjam zelo
dobro, bilo je državno prvenstvo v Tržiču, kjer sem postala
državna prvakinja v borbah."
Imate pred dvoboji tremo?
Tina Razumič: "Pred dvoboji
nikoli nimam treme, vsakič
pa malo strahu. Nikoli namreč ne veš, kako se bo odrezal
tvoj nasprotnik. Kljub temu v
borbo vedno vstopam samozavestno in pogumno ter
dam vse od sebe."
Neja Fister: "Trema je vedno prisotna, a iz tekme v
tekmo je je manj."
Naja Zupan: "Seveda, saj jo
ima najbrž vsak, preden stopi v boj za medaljo."
S katerim pasom se ponašate?
Tina Razumič: "Zdaj imam
rdeči pas."
Neja Fister: "Črni pas, I.
DAN."
Naja Zupan: "Imam že črni
pas, a sem do sedaj tekmovala največ z višjim rdečim

Petnajstletna Tina Razumič z Bleda, 14-letna Neja Fister s
Srednje Dobrave, 13-letna Naja Zupan iz Tržiča so članice
Taekwondo kluba iz Radovljice.
pasom. Upam, da se bom na
svetovno prvenstvo oktobra
letos podala že s črnim
pasom."
Katera disciplina vam je najbolj pri srcu?
Tina Razumič: "Najbolj mi je
pri srcu specialna tehnika,
ker je pri tej disciplini bolj
pomembna eksplozivnost in
tehnika in se ne utrudiš do
konca kot pri borbi."
Neja Fister: "Na začetku forme, sedaj borbe, ker je form
vedno več in vedno bolj so
zahtevne."
Naja Zupan: "Najbolj so mi
pri srcu borbe, saj sem v
borbah bolj uspešna, lažje
zmagam in pri tem še sproščam svojo jezo."

Kaj si želite doseči v tekvandoju?
Tina Razumič: "Želim si
doseči še veliko medalj, kratkoročno pa predvsem več
samozavesti, da bom na
prihodnjih tekmah lahko v
ring prišla bolj pogumno in
brez strahu."
Neja Fister: "Veliko dobrih
rezultatov in da bom svoje
znanje tudi prenašala na
druge."
Naja Zupan: "Želim priti
do višjega pasu in postati
svetovna prvakinja. Glede
na to da potekajo dogovori
o združevanju ITF in WTF
verzije tekvandoja, pa morda nekega dne nastopim
tudi na olimpijadi."

Presenetila z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo
Mojca Hafner, 24-letna amaterska triatlonka z Zgornje Dobrave, se je s srebrno medaljo na polovičnem Ironmanu v Sankt Pöltenu uvrstila na svetovno
prvenstvo 7. septembra v Quebecu v Kanadi.
Tjaša Kržišnik
Kdaj ste se intenzivno začeli
ukvarjati s triatlonom in kdo
vas je spodbudil za ta šport?
"Triatlon treniram drugo
leto. Kot otrok sem do konca
osnovne šole trenirala smučanje, kjer pa kondicijskih
priprav sploh nisem marala,
tek pa naravnost sovražila.
Uživala sem le na snegu,
poletja pa vedno raje preživela z družino na jadrnici. Posledično tudi nisem dosegla
nobenih vidnejših uspehov.
V gimnazijskih letih sem
nato športno pot popolnoma
prekinila, nato pa po vpisu
na Medicinsko fakulteto spoznala, da šport zelo pogrešam. Počasi sem začela teči,
saj je to najbolj dostopen
šport, sčasoma pa začela pri
tem uživati. Udeležila sem
se nekaj tekaških tekmovanj,
kjer sem z lastnim treningom dosegla precej dobre
čase in počasi začela razmišljati, kaj bi lahko dosegla pod
vodstvom trenerja. Ker mi je
ob teku postajalo dolgčas,
sem se odločila za triatlon ter
se pred letom in pol pridružila triatlonskemu klubu 3K."
Kdaj ste se udeležili prvega
tekmovanja in kakšne uspehe imate za seboj?
"Maja lani sem se udeležila
prvega triatlonskega tekmo-

čni Ironman, bi se mu le
smejala, da lahko dosežem
takšne rezultate, pa se mi še
vedno zdi nerealno. Moj cilj
je bil dolgo časa le končati
tekmo, nato pa sem med
pripravami videla, da si lahko zastavim tudi nekoliko
višje cilje."

vanja, in sicer sprint triatlona
na Ptuju, kjer sem dosegla
tretje mesto v kategoriji. To
mi je dalo motivacijo za naprej in poleti sem tekmovala
še na treh triatlonih olimpik.
Na vsaki tekmi je bil rezultat
boljši in odločitev za prijavo
na polovični Ironman ni bila
več daleč. Sicer pa sem se
uvrstila tudi v amatersko reprezentanco.
Petindvajsetega maja letos
ste prvič nastopili na polovičnem Ironmanu in bili v svoji
kategoriji drugi in triintrideseti od vseh udeleženk. Koliko časa ste se pripravljali na
ta maraton?
Polovični Ironman je sestavljen iz polovične razdalje
celotnega Ironmana, torej iz
1900 metrov plavanja, 90
kilometrov kolesarjenja in
21,1 kilometra teka. Da se
bom prijavila na to tekmovanje, sem se odločila že lansko poletje in tako jeseni pričela več plavati, saj je to moja
najšibkejša disciplina. Celo
zimo sem hodila na notranje
kolesarske treninge k bivšemu kolesarju Urošu Šilarju,
tekla pa bolj malo, saj imam
astmo in je zato trening v
mrazu pogosto nemogoč. S
tem sem pridobila dobro
osnovno kondicijo oz. bazo.
Res usmerjeno pa sem nato
pričela trenirati konec zime,

aprila pa izkoristila nekaj
prostih tednov na faksu, ko
sem štirinajst dni praktično
le trenirala. In takrat je forma bliskovito poskočila."
Srebrna medalja na polovičnem Ironmanu vas je popeljala na svetovno prvenstvo, ki
bo septembra v Quebecu.
Kaj vam pomeni ta uspeh in
kako se boste pripravljali na
svetovno prvenstvo?
"Pod okriljem trenerja Roka
Bizjaka od pomladi treniram po individualnem programu, prilagojenem le
meni. Takšen način dela mi
zelo ustreza in drugače od
mnogih laže treniram
sama. Brez Rokove pomoči
bi bil takšen rezultat najverjetneje nedosegljiv. Če bi
mi dve leti nazaj kdo omenil, da bom opravila polovi-

Si upate povedati kakšen
rezultat pričakujete od
svetovnega prvenstva?
"Rezultata ne želim napovedovati, saj gre na tekmi, ki
traja pet ur, lahko marsikaj
narobe, tudi kaj, na kar sam
ne moreš vplivati. Moja želja
je, da celo poletje treniram
brez poškodb, pridem na tekmo pripravljena najbolje, kar
se da, predvsem pa da treniram z užitkom. To počnem
izključno iz lastnega veselja,
zato nočem, da kadarkoli
pričnem pri športu trpeti ali
pa se spraševati, kaj mi je
tega treba. Tekma je nato le
realizacija treningov in zaključek napornega, a hkrati
prijetnega obdobja."
Kako bi primerjali polovični
Ironman s svetovnim prvenstvom v celem Ironmanu v
Koni na Havajih?
"Celoten Ironman je veliko
hujša preizkušnja. Menim,
da polovični Ironman lahko
opraviš z dobro fizično pripravljenostjo, medtem ko je

za celega potrebna tudi odlična psihična stabilnost. Nekateri celo pravijo, da na celotnem Ironmanu na rezultat in
prihod v cilj vpliva v 80
odstotkih glava in le v 20
odstotkih kondicija. Je pa tekma v Quebecu največje tekmovanje v polovičnem IM,
kar jih obstaja in kamor se
lahko uvrstiš samo prek kvalifikacij. Načeloma se lahko
na Havaje uvrstiš samo z
dobrim rezultatom na celotnem Ironmanu. Če pa bi
naslednje leto na celem Ironmanu v Celovcu, kamor sem
že prijavljena, dosegla dober
rezultat, bi bilo to seveda
mogoče. Vendar pa se zavedam, da prihodnje leto prestopam v starejšo kategorijo,
kjer je konkurenca precej
hujša."
Sicer pa ste ambiciozno
dekle, ki končuje študij
medicine. Kako usklajujete
obveznosti na fakulteti s
športom?
"Končala sem peti letnik
medicine, torej je pred
menoj še eno leto oz. štirje
izpiti. Zanima me športna
medicina, za katero pa pri
nas žal še ni samostojne
specializacije, tako da razmišljam o specializaciji iz
fiziatrije ali pa družinske
medicine, zelo me zanima
tudi psihiatrija. Z usklajeva-

njem s študijskimi obveznostmi nimam težav, pravzaprav so moje ocene, odkar
treniram, precej boljše. Triatlon me je naučil predvsem
boljše organizacije časa in
večje učinkovitost, tako da
ostane dovolj časa tudi za
druge stvari, ki jih rada počnem, ter za druženje z družino in prijatelji. Seveda se
je kdaj treba čemu odpovedati, predvsem pa načrtovati
druge aktivnosti v zvezi s
treningi, ampak to pač spada zraven."
Kakšni so vaši cilji v tem
športu za naprej? In cilji v
življenju nasploh?
"Moji cilji so dokaj kratkoročni. Predvsem želim še
naprej z veseljem trenirati
in dobro tekmovati v Kanadi. Prihodnje leto bi rada
sklenila s celotnim Ironmanom. Z rezultatom se za
zdaj ne obremenjujem, saj
je velik uspeh že prihod v
cilj. Nato pa bo verjetno treba triatlon v takšnem obsegu za nekaj časa postaviti na
stran, saj novembra 2015
odhajam na humanitarno
odpravo v Zambijo, kjer
bom štiri mesece delala v
vaški bolnišnici, po vrnitvi
pa me čakata zaključek študija in služba, ki pa verjetno
ne bo dopuščala takšnih
količin treninga."
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Poslovila se je
z nasmehom

Celjski rokometaši bodo odprli sezono
V lanski sezoni je v radovljiškem rokometu spet zaživela
članska ekipa. Dobro delo z mladimi v preteklosti je na plan
vrglo kar nekaj nadarjenih rokometašev in v klubu so s svojo bazo sestavili člansko ekipo. Ekipa je nastopila v 2. ligi.
Pred sezono niso naleteli na visoke ovire. Važno je bilo, da
se ekipa skozi tekme kali. »Če se obrnem na preteklo sezono, lahko mirno rečem, da sem zadovoljen s tistim, kar je
pokazala članska ekipa. Posebej bi izpostavil drugi del, kjer
se je pokazal velik napredek, saj so bili porazi, glede na prvi
del, minimalni. Ob tem je ekipa pridobivala prepotrebne
izkušnje. V novi sezoni je le te treba čim bolje izkoristiti in
verjamem, da bodo v konkurenci desetih klubov naredili še
korak naprej. Veseli to, da so vsi igralci vzgojeni v radovljiški rokometni šoli. V mlajših kategorijah je bilo slabše, najslabše v obdobju zadnjih štirih let. Izstopala je le ekipa starejši dečki B, ki se je uvrstila v polfinale. V klubu imamo vse
kategorije, razen mladincev. Cilj je, da se vse kategorije,
kadeti, starejši dečki A, starejši dečki B, mlajši dečki A in
mlajši dečki B, uvrstijo v polfinale. Želimo še obogatiti trenerski del – s pogojem, da bi jih vzgojili doma,« je nekaj
besed o Rokometnem klubu Radovljica namenil Rok Vidic,
eden od trenerjev v klubu. Še preden se bo sezona začela,
bomo v radovljiški Srednji gostinski in turistični šoli priče
velikemu spektaklu. V sredo, 10. septembra, ob 18.30 v okviru pokala gostuje ekipa Celja, aktualni državni in pokalni
prvaki Slovenije. Dogodek, ki ga ljubitelji športa nikakor ne
bodo zamudili.

Na radovljiškem bazenu, kjer sta s trenerjem Mihom Potočnikom kovala številne medalje, se je
uradno od plavanja poslovila Sara Isaković, dobitnica srebrne olimpijske medalje iz Pekinga 2008.
Matjaž Klemenc
Pri vrhunskih športnikih je
verjetno najtežja odločitev, ko
se morajo dokončno odločiti,
da končajo športno kariero. V
tej situaciji se je znašla tudi
plavalka Sara Isaković, dobitnica srebrne medalje na olimpijskih igrah leta 2008 v
Pekingu. Na velikih tekmovanjih je Sara prvič opozorila
nase leta 2004, na mladinskem evropskem prvenstvu v
Lizboni, ko je osvojila prvi
mesti na 100 m in 200 m prosto. Sledili sta drugi mesti na
sredozemskih igrah leta 2005
v Almeiri na 200 m in 400 m
prosto. Leta 2007 je na Univerziadi v Bangkoku prav tako
dvakrat stopila na stopničke.
Druga je bila na 200 m prosto
in tretja na 200 m delfin. Leta
2008 si ne bo zapomnila
samo po srebrni medalji iz
Pekinga – na evropskem
prvenstvu v Eindhovnu je stopila na najvišjo stopničko za
zmago na 200 m prosto. Tu
so še stopničke z različnih
mitingov in državnih prvenstev. Teh je res ogromno in
premalo je prostora, da bi vse
te uspehe našteli. Sara se je
uradno poslovila na radovljiškem bazenu, bazenu, kjer je

za seboj pustila številne preplavane kilometre. Na bazenu,
kjer sta s trenerjem Mihom
Potočnikom pripravljala teren
za številne uspehe, ki jih je
dosegla. V uvodu smo omenili, da se večina športnikov težko sooči s težko odločitvijo. Pri
Sari, poslovila se je pri 26
letih, to ni bilo težko. Začutila
je, kdaj je trenutek, in poslovila se je z nasmehom na obrazu, brez grenkega priokusa.
»Žalosti ob slovesu ni. Mislila
sem, da bo konec moje kariere
že po olimpijskih igrah v Londonu 2012. Po igrah sem zaključila študij in si našla službo.
Kljub vsemu me je še enkrat
zamikalo in plavanju sem dala
še eno možnost. Imela sem
dovolj volje in moči in lanskega oktobra sem bila še prepričana, da na naslednjih igrah v
Riu lahko osvojim še eno
medaljo. Za še en uspeh bi
morala delati v ritmu, kjer bi
bil ob hrani in spanju trening
na prvem mestu. V ritmu do
olimpijskih iger v Braziliji
2016. Videla sem, da me to
ne bi navdušilo,« je povedala
Sara Isaković, ki si je že kot
devetletna punčka želela
olimpijske kolajne. »Vedela
sem, da od športa ne bom
mogla živeti. V Sloveniji je

Maja Sajovic svetovna prvakinja
Sara Isaković in njen dolgoletni trener Miha
Potočnik / Foto: Gorazd Kavčič
težko biti športnik. Je veliko
obljub, a malo izpolnjenih.
Če je nekaj obljubljenega, se
tega veseliš. Tu imam v mislih nagrado po osvojeni olimpijski medalji. Olimpijski
komite je nagrado izplačal
po treh dneh. Drugače je bilo
s Plavalno zvezo Slovenije, ki
je po dveh letih čakanja plačala le tretjino obljubljene
nagrade. Drugo tretjino sem
si morala izboriti, na zadnjo
tretjino nagrade še čakam,«
je tudi o temni plati njene
kariere spregovorila Sara.
»Vsaka stvar se enkrat konča.

S Saro sva osem let sodelovala
in vmes so bili tako vzponi kot
padci. Po olimpijskih igrah v
Londonu sem bil prepričan,
da je njenega plavanja konec,
in vrnitev me je presenetila.
Podobno me je presenetilo,
da je prekinila priprave na
nastop v Riu,« je svoje dodal
Sarin dolgoletni trener Miha
Potočnik. Po svoje bo Sara
ostala povezana s klubom, saj
bo plavalni klub Gorenjska
banka vsako leto podelil štipendijo Sare Isaković najuspešnejšemu plavalcu ali plavalki v kadetski kategoriji.
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Avtomobili SUZUKI – prodaja in servis
Alpska 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 805

EOM
0%

Organizatorji premagali vreme

www.avtomony.si

SESTAVLJANKA

5.300 €*
2014

5.300 €*
2015

Kljub hladnemu vremenu in dežju, ki je vseskozi oviral tekmovalce, je radovljiški atletski klub uspešno organiziral
Odprto prvenstvo Gorenjske, ki je bilo okrepljeno z mednarodno udeležbo. Že po tradiciji so več kot uspešno tekmovali domači atleti in atletinje. Pobliže si poglejmo tiste, ki so
se po posameznih kategorijah uvrstili na stopničke. Starejši
mladinci – met diska: 1. Irenej Bozovičar, 3. Marcel Peternel;
starejše mladinke – 400 m: 1. Tjaša Goljat; mlajše mladinke
– krogla: 3. Tjaša Šolar; pionirji U16 – skok v višino: 2. Matic
Silič; skok v daljino: 1. Aljaž Gašperin; pionirke U16 – troskok: 1. Trina Praprotnik Malej, 2. Lara Krnc, 3. Maša Kofol;
100 m: 2. Nika Ponikvar; 300 m: 1. Nika Ponikvar, 3. Sara
Mohorič; pionirji U14 – krogla: 1. Žan Baškovč; pionirke U14
– tek na 60 m: 2. Lea Holc; skok v daljino: 2. Lea Holc; tek
na 600 m: 1. Maja Šlibar, 3. Neža Fister; pionirji U12 – tek
na 60 m: 1. Rok Makuc; skok v daljino: 1. Rok Makuc; pionirke U12 – tek na 60 m: 3. Neža Čebašek; skok v daljino: 1. Pia
Holc, 2. Eva Pačnik; tek na 200 m: 3. Pia Holc.

Mojca Breganski tik pod stopničkami

KASKO
gratis*

5.300 €

*

2016
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Na zadnji tekmi za svetovni pokal v Bellunu v Italiji so se
leški padalci vrnili domov z dvema medaljama. Ekipa Elana
je osvojila drugo mesto, med posamezniki pa je bil Senad
Salkič tretji. Reprezentanca je odšla na svetovno prvenstvo,
ki ga je gostila Banja Luka, z lepo popotnico. Junakinja 33.
svetovnega prvenstva iz slovenske vrste je zagotovo Maja
Sajovic, ki je bila v skokih na cilj najbolj precizna. Po petih
serijah je delila prvo mesto s Francozinjo Deborach Ferrand. Obe sta si priskakali po dva kazenskega centimetra. V
dodatnem skoku je bila Maja bolj zbrana. Skočila je v ničlo,
Deborach pa si je priskakala en kazenski centimeter in se
morala zadovoljiti s srebrno medaljo. V moški konkurenci je
zmaga pripadla reprezentantu Belorusije Olegu Fominu, ki
si je v petih serijah nabral dva kazenska centimetra. Od slovenskih padalcev je bil najboljši Senad Salkič s štirimi kazenskimi centimetri (deveto do petnajsto mesto). Domen Vodišek si je priskakal še en kazenski centimeter več in na koncu
delil mesta od šestnajst do šestindvajset. Med ekipami je
zmago slavila ruska ekipa z 11 kazenskimi centimetri. Drugi
so bili Kitajci, s centimetrom več. Po peti serijah sta bili na
tretjem mestu Belorusija in slovenska ekipa (Roman Karun,
Peter Balta, Uroš Ban, Senad Salkič, Domen Vodišek). Ker
sta obe ekipi imeli po 16 kazenskih centimetrov, je bila potrebna dodatna serija. Belorusi so dodali tri kazenske centimetre, Slovenci sedem in bronasta medalja je splavala po
vodi. S svetovnim prvenstvom za padalce še ni konec sezone, saj jih čaka še vojaško svetovno prvenstvo v Indoneziji
in dve tekmi za svetovni pokal.

www.suzuki.si

V Izmirju v Turčiji je potekalo evropsko atletsko veteransko
prvenstvo, katerega se je udeležila tudi članica Atletskega
kluba Radovljica Mojca Breganski. Mojca je nastopila v
mnogoboju, v kategoriji Ž40. Prvi dan se je merila v teku na
100 m z ovirami, skoku v višino, metu krogle in teku na 200
m. Drugi dan so bila še tekmovanja v skoku v daljino, metu
kopja in teku na 800 m. Kljub poškodbi se je Mojca dobro
borila in bila vse do zadnje discipline, teka na 800 m, v boju
za medaljo. Veliki met ji ni uspel. Na koncu je ostala na
nehvaležnem četrtem mestu. Prijavljena je bila še za skok v
višino, a je morala zaradi poškodbe nastop odpovedati.
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Malo časa,
veliko glasbe
Bogdan Učakar
V baročni dvorani graščine v
Radovljici smo med obiski
letošnjega festivala za staro
glasbo z zanimanjem poslušali tudi zaključni koncert
udeležencev mojstrskega
tečaja za kljunaste flavte pod
mentorskim vodstvom profesorice Mateje Bajt. V strnjeno
vrsto je prizadevna mentorica
v vrsto boljših in najboljših
uvrstila dvanajst tečajnikov
kar iz celega generacijskega
kroga - od najmlajših pa do
tistih, ki so jim le zrasla krila
kar za koncertni oder. Nastopili so v komornih in solističnih sestavih z glasbo baročnega obdobja, pa tudi s priredbami bolj današnje priljubljenega zvočno glasbene ga
okolja.
Težko bi nanizali na programsko verižico vse, ki bi
jih v tako zgoščeni ocen lahko in kar morali. Glasba za
kljunaste flavte je z mladimi
kar hitela, ponekod skoraj
drsela in brzela v povsod
lepo sestavljenih barvah z
različnimi uglasitvami, predvsem v nekoliko razširjenih
komorno instrumentalnih
sestavih.
Tudi solistični zvočni paralelogram v večini programa ni
bistveno zaostajal. Skladatelji
Vivaldi, Daquin, Hook, Hotteterre, Telemann, Monteclair, Couprein, Mancini, Teschner in Leenhoutsso bili po
nacionalno slogovni tipičnosti in zamejenosti dovolj velika

poustvarjalna rezerva za
dokazovanje uspešnosti in
doseganja vsestranske tehnične in muzikalne nadarjenosti
mladih interpretov. Mateja
Bajt in Tim Daniel Battelino
pa, ki sta stopila med mlade,
sta kar na široko razvila in
potegnila kroj in merila za
celotni zgodnji večer v baročni dvorani radovljiške graščine. Zvočno opisno naravo in
njen klic sta zaslišala Erazem
Žganjar in Lucija Bačič (Couperin, Daquin), koncertne in
sonatne pramene pa vsi, ki bi
tudi zaslužili, da jih opišemo
s polnimi imeni. Njihov čas
šele prihaja, takrat pa tega ne
bomo zamudili.
Nasveti Mateje Bajt so zalegli,
sama pa tudi z živimi zvočnimi navodili ni pustila na koncertu samih. Koncert je bil
festival v malem, pa tudi kar
majhno zaledje za velike festivale, če bodo mladi s tem
lepim instrumentom in seveda mentorstvom tudi tako
prizadevno nadaljevali. Seme
je posejano - zdravo seme.
Ne pozabimo na humus
razumevanja za mlade glasbenike. Za naše veselje z njihovim. Kljunasta flavta, dragocen zgodovinski instrument in danes spet vse glasnejši sogovornik na festivalih za staro glasbo, zasluži to
pozornost. Naj bodo te krajše misli kar pravo garantno
pismo za mlade glasbenike,
ki imajo radi kljunasto flavto. Naše upanje in pričakovanje so.

Marijine pesmi na praznični dan

Visoki umetniški dosežki
32. Festivala Radovljica
Značilnost festivalskega loka: gostoljubje za umetnike, izbran spored, mojstrska igra, čisti glasovi,
manj znani, a zato nič manj imenitni skladatelji, utrjeno prepričanje, da je radol ška graščina
energetska točka, kjer se naporna vsakdanjost umakne užitku doživljanja umetnosti.
Alenka Bole Vrabec
Če je bil vsak koncert zaključena zgodba, ki se je končala
z dodatkom, smo bili priče
tudi vrhunskim presežkom
uvodnega in zaključnega
koncerta ob glasbeno gledališkem doživetju, ki sta mu
botrovala Dialogos in Kantaduri z misterično postavitvijo Heretičnih angelov v cerkvi sv. Petra. Oživelo je
obredje in ljudsko verovanje
v srednjeveški Bosni in Hercegovini, kjer so takrat živali
katoličani, pravoslavci,
bosanski kristjani, muslimani in judi. Pevka in muzikologinja Katarina Livljanić,
ena vodilnih mednarodnih
specialistk za izvajanje srednjeveškega korala, je zapisala: »Prva ideja o nastanku
tega sporeda se mi je porodila med branjem nekega
bosanskega nagrobnega
kamna ali stećka Kadi htih
biti tgdi ne bih. Pomislila
sem na anonimne glasove, o
katerih smo med vojno pred
komaj dvajsetimi leti brali v
časopisih, na glasove ljudi,
ki so hoteli živeti, a niso
mogli. Odločila sem se, da
bom dala besedo tistim, ki
so ujeti v nagrobnikih «

Livljanićeva, ki predava na
pariški Sorbonni, tesno
sodeluje z Joškom Ćaleto,
strokovnim sodelavcem
Inštituta za etnologijo in folkloro v Zagrebu, ki je tudi
pevec, aranžer, dirigent,
skladatelj in vodja Kantadurjev. Kantaduri – petero pevcev, eden med njimi igra
tudi gusle, diple in dvojnice
– so s prvinskimi glasovi in
doživetostjo, s pevsko in
igralsko prezenco Katarine
Livljanić ob fiduli in srednjeveški prečni flavti ustvarili pretresljiv in vznemirljiv
misterij o življenju in smrti.
Ob koncu zadnjega koncerta
je umetniški direktor festivala Domen Marinčič, izjemen poznavalec glasbe, festivalskih dogajanj ter novosti, občinstvo razveselil z
novico, da so nekateri programi za 33. Festival Radovljica 2015 že potrjeni.
Predsednica Društva prijateljev stare glasbe Radovljica
Marija Kolar je sklenila letošnje vtise: »Zelo smo zadovoljni; zadovoljstvo je dvojno: dobri programi in zadovoljno občinstvo; zadovoljni
umetniki, ki jih naše gostoljubje velikokrat preseneti.
Tako kot smo sprejeti v

Modna oblikovalka
v galeriji Avla

Marija Kolar, predsednica Društva ljubiteljev stare
glasbe. /foto: Gorazd Kavčič
Radovljici, smo drugje le
redko kdaj. Trudimo se, da
bi čim bolje tekle vse neizogibne reči, prevozi na letališče, prevozi instrumentov,
prijetna nastanitev, skratka
vse, da se umetnik lahko
posveti pripravi na koncert.
Pomembni so odnosi z
mediji. Letos se je res dosti
slišalo ali bralo o festivalu in
to nas zelo veseli. Uro pred
koncertom mora biti vse pripravljeno do zadnje pike.
Utrip festivala bi lahko primerjala z dragoceno uro.
Očara nas lepa številčnica,
mehanizem, ki zagotavlja

točnost in vse druge funkcije, pa je skrit. A če bi se ta
ustavil Če pa gladko teče,
tudi delovna ekipa lahko
uživa v koncertu. Zelo smo
zadovoljni pa tudi hvaležni
za lep sprejem in sodelovanje, ko je koncert bodisi v
velesovski ali radovljiški cerkvi. Moja zahvala gre vsem,
ki so kakor koli pomagali, da
je festival tekel kot ura,
posebej pa gre pohvaliti dva
sodelavca: Lucijo Marovt in
Jara Ješeta. Odmevi, ki smo
jih zbrali v medijih, pa so
dobra popotnica za 33. Festival Radovljica 2015."

Glasbena delavnica pri Avseniku

V galeriji Avla Občine Radovljica je na ogled
zanimiva in presenetljiva Razstava sodobne
moške mode (»Contemporary Menswaer ),
kolekcija mlade blagovne znamke Petja Zorec.
Alenka Bole Vrabec

V Kamni Gorici se na praznični dan velikega šmarna ali
Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, v prvem mraku vaščani
že več kot 300 let vsako leto zberejo pri zidanem "Markovem znamenčku" v spodnjem delu vasi in prepevajo Marijine pesmi. Angeli lepo pojejo, O Marija, moje želje, Marija
skoz' življenje in druge lepe Marijine pesmi zazvenijo po
vasi. Ob pevkah in pevcih, ki prepevajo na koru v cerkvi sv.
Trojice in jih vodi Metka Soklič, zapojejo tudi vaščani in drugi obiskovalci.

Razstava Aje Bohinc
V prostorih Gorenjske banke, d. d., v poslovalnici Radovljica, svoje izdelke ta mesec razstavlja graverka Aja Bohinc iz
Radovljice. Bohinčeva je sicer med Radovljičani najbolj poznana po izdelavi simbolov Večno mladih fantov.

Radovljičanka Petja Zorec,
ki je magistrirala na Naravoslovno tehniški fakulteti in
je zdaj tudi asistentka na
vseh oblikovalskih predmetih za oblikovanje tekstilij,
ima odnos in ljubezen do
tekstilij že v genih. Moška
moda, ki je bila dolgo v senci ženske, se vedno bolj uveljavlja, zato ji je obenem
vzpodbuda in izziv. Z nasmehom pove, da gredo njene kreacije v androgeno
smer, moška moda pa je
tudi tržna niša.
Modno oblikovalko in njeno
delo je na včerajšnji slovesnosti ob odprtju razstave
predstavil doma in v svetu
uveljavljeni modni oblikovalec Peter Movrin. Šarm
odprtja razstave, ki jo je
odprl župan Ciril Globočnik, pa je obogatila tudi pev-

Ana Lena Kriner je 15-letna Tirolka in je v slovenščini
izvrstno zapela znamenite Murke. Znano je, da Slavko
Avsenik te pesmi ni dovolil prevesti v nemščino niti v
noben drug jezik. / Foto: Jože Košnjek

Sveži, zelo premišljeni in
drzni modeli so nastali pred
objektivi fotografov Petra
Giodanija, Ruperta
Tapperja in Mateje Duljak.
ka in TV voditeljica Katja
Šulc. Razstava je na ogled
do 26. septembra.

Zasebni zavod Glasbena šola Avsenik iz Begunj je konec
avgusta priredil že 9. Mednarodno Avsenikovo glasbeno delavnico, na kateri glasbeniki spoznavajo Avsenikovo glasbo in
izviren način tovrstnega igranja in petja. Letošnje delavnice
so se udeležili glasbenice in glasbeniki iz Slovenije, Avstrije,
Nemčije in prvič iz Poljske. Mentorji so bili znani izvajalci
Avsenikove glasbe in učitelji na Avsenikovi glasbeni šoli. Za
letošnjo delavnico je bilo značilno, da so na njej sodelovali
glasbeniki, ki so bili v preteklih letih že v glasbeni delavnici,
pa želijo svoje glasbeno znanje še izpopolniti, in glasbeniki,
ki že sodelujejo v ansamblih, ki igrajo tudi Avsenikovo glasbo. Delavnica je obsegala tri dni intenzivnega dela in zaključni nastop v sodelovanju z mentorji. Ker so večino pesmi
peli v slovenščini, je to terjalo od njih še več truda.
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Gašper Primožič
tudi v Radovljici

Drama žensk
in sveta

V cerkvi sv. Martina na Bledu so ljubitelji glasbe prisluhnili zvokom harmonike, saksofona in prečne
flavte. Harmonikar Gašper Primožič je na tradicionalni 11. koncert kot gosta povabil Radovljičana
Blaža Trčka in mlado Aleksandro Pleterski iz Otoč. Sredi septembra koncert tudi v Radovljici.

Alenka Bole Vrabec
»Herbolaria/Rastlinjarka se
ukvarja s perečimi vprašanji
današnjega časa, a so ta zavita
včasih v prostaški, včasih
magičen, a vselej skrivnosten
jezik. Skozi podobe treh ženskih likov prepoznavamo
medčloveško odtujenost,
pohlep, beg v mamila, razdrte
človeške odnose, brezbrižnost ter spoznanje, kot zapiše
poet, da človek toliko velja,
kar plača ,« je v gledališki list
zapisal dramaturg Rok
Andres. Četrti lik – Herbolaria, zdaj magično bitje, zdaj
Pozaba, lastnica rastlinjaka,
ki je prispodoba sveta, nam
nenehno zadaja vprašanje, ali
je človek ali rastlina, saj njen
svet korenin, debel in listov
razkriva dobro in zlo.
Selektor srečanja Peter Militarev je v svoji oceni med dru-

Urša Gluščič
Glasbeniki so poslušalce
navdušili z vrhunskimi izvedbami del J. S. Bacha, J. Ph.
Rameauja, W. A. Mozarta, C.
Francka in A. Piazzolle, ki so
v akustični cerkvi sv. Martina
lepo izzvenela. Gašper Primožič je v program koncerta
vključil duet harmonike in
prečne flavte ter duet harmonike in saksofona. »Navdušujem se predvsem nad staro
glasbo, ker pa je bil to leto
moj gost Blaž Trček, so poslušalci prisluhnili tudi tangu,« je še povedal Gašper
Primožič. Saksofonist Blaž
Trček je vodja amaterskega
Bid Banga iz Radovljice. Od
leta 2002 je redni član Big
Banda RTV Slovenija, poleg
tega tudi redno sodeluje in
vodi še druge male džezovske zasedbe. Z Gašperjem
sta dokazala, da se saksofon
in harmonika lepo povezujeta, saj je izvedba tanga, ki sta
ga zaigrala, navdušila poslušalce.
»Vsako leto na koncert povabim druge goste, dostikrat
pa je med njimi tudi kakšen
študent, saj želim pomagati
mladim glasbenim talentom
in jih spodbuditi k nadaljnjemu ustvarjanju,« je še dodal

V petek, 12. septembra, ob 19.30 je bila na odru
Linhartove dvorane uprizorjena drama sodobnega
mehiškega dramatika Ricarda Pereza Quitta
Herbolaria/Rastlinjarka, ki jo je Linhartov oder
junija z velikim uspehom odigral na letošnjem
tradicionalnem srečanju gorenjskih komedijantov.

Gašper Primožič, Blaž Trček in Aleksandra Pleterski so poslušalce navdušili z vrhunskimi
izvedbami skladb. / Foto: Tina Dokl
Gašper Primožič. Letos se je
kot gostja predstavila mlada
nadarjena flavtistka Aleksandra Pleterski, ki študira na
Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju. Redno sodeluje z raznimi
komornimi zasedbami, izku-

šnje pa si pridobiva tudi v
simfoničnih orkestrih, orkestrih IOIA ter Mahler Philharmoniker.
Zaradi velikega odziva na
koncert v cerkvi sv. Martina
na Bledu so se glasbeniki
odločili, da bodo skupaj pri-

pravili še en koncert, ki bo 19.
septembra ob 20. uri v Radovljiški graščini. Predstavili se
bodo z izvedbami klasične
glasbe in tanga, manjkali pa
seveda ne bodo tudi dueti saksofona, prečne flavte in harmonike.

Dve predstavi
ob zagonu sezone

Domišljene, prepričljive like v svoji ukletosti so ustvarile
Januša Avguštin kot Herbolaria in lastnica rastlinjaka
Pozaba, Lili Andrejaš kot Milijonarka, Tatjana Rituper kot
Zla mati in Urša Langus kot Zla ženska.

Marjana Ahačič

Za uvod v novo sezono: gledališka predstava in
projekcija filma Poti.
avstralsko puščavo ,« je
povedal direktor Linhartove
dvorane Radovljica Jakob Kenda, zadovoljen, da si bo občinstvo predstavo lahko ogledalo
v prenovljeni dvorani.

»Kar pridno smo delali vse
poletje, tako da z jesenjo zadovoljni odpiramo vrata v dvorano, ki je bila v zadnjih mesecih
deležna prepotrebne prenove,« je povedal Kenda. »Največ

dela smo imeli z rekonstrukcijo in povečanjem sanitarnih
vodov, ki so bili pri zadnji prenovi nepravilno sanirani. Obiskovalci bodo najprej opazili
spremembe na blagajni; zdaj
smo z minimalnimi stroški
preuredili dosedanje prodajno
mesto tako, da na njem lahko
vzporedno delujeta dve blagajni. Zamenjali smo tudi talne
obloge v dvorani, kjer smo stari bukle nadomestili z novim,
kvalitetnim in vzdržljivim itisonom ter prenovili balkon.
Udarniško in s pomočjo študentov pa smo za povrh še
popolnoma prebelili hišo.«
Prihodnji konec tedna bodo
tako lahko obiskovalci vstopili
v novo sezono in prenovljeno
dvorano obenem. Kenda je
prepričan, da bodo zadovoljni
z obojim.

www.gorenjskiglas.si

Prihodnji konec tedna v radovljiški Linhartovi dvorani pripravljajo dva dogodka: uprizoritev gledališke
predstave Hrebolaria in filmske uspešnice Poti. Obe predstavi bosta za obiskovalce brezplačni.

Ob slovesu od poletja in za
zagon nove sezone v Linhartovi dvorani pripravljamo dva
dogodka, katerih ogled bo
brezplačen. Najprej bo na vrsti
gledališka predstava Herbolaria – Rastlinjarka v izvedbi
KUD Radovljica – Linhartov
oder, drugi dogodek pa bo
projekcija filma Poti, ki smo
ga izbrali za predstavo ob
odprtju sezone tako zaradi
njegovih filmskih kvalitet kot
tudi v slovo od vseh poletnih
poti. Film je bil posnet po knjižni uspešnici Robyn Davidson
in sledi avtoričinem potovanju; Davidsonova se je sredi
sedemdesetih let, naveličana
sodobne družbe in življenja v
mestu, odločila prehoditi
2700 kilometrov dolgo pot čez

gim zapisal: »V tej gledališki
skupini se strokovno zelo
dobro dela. Takšna besedila
na ljubiteljskih odrih zelo
redko srečamo. Najbrž zaradi
specifike igre, zahtevnosti,
discipline, predvsem pa zrelosti igralcev, tokrat igralk Linhartovega odra, ki jim teh
lastnosti ne manjka «
Herbolario/Rastlinjarko je
prevedla in zrežirala Alenka
Bole Vrabec, dramaturg je
Rok Andres, pod scenografijo
se podpisuje Tadeja Peternel,
pod glasbo Blaž Trček, pod
scenski gib Kaja Lin Avguštin, pod kostumografijo pa
Alenka Bole Vrabec in Alena
Mehle. Tehnično vodstvo je v
rokah Gordane Granatir,
suflerka je Rija Jamnik, za
masko skrbi Jasna Černe.
Fotografije so delo Janeza
Pelka, gledališki list pa je oblikovala Barbara Bogataj.
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Redna cena priročnika je 12,50 EUR.
Če ga kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, je cena le

+ p o t nin a
š

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova
4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si.
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Praznovanja
Oživljena
Avsenikova godba
Pred 45 leti je pri Jožovcu igrala domača pihalna
godba pod vodstvom Vilka Ovsenika, pela pa sta
Ema Prodnik in Franc Koren.
Jože Košnjek
Ko je ravnatelj Glasbene
šole Avsenik Mitja Mastnak
brskal po zgodovini glasbe
bratov Avsenik, je našel
letak, ki je v nedeljo, 31.
avgusta 1969, vabil na vrt
Jožovčeve gostilne na koncert Pihalne godbe Avsenik
pod vodstvom Vilka Ovsenika. Kot pevca sta nastopila
Ema Prodnik in Franc
Koren. Takrat so bili na odru
člani Avsenikovega ansambla, okrepljenimi z znanimi
glasbeniki pihalci. Glasbena
šola Avsenik je v nedeljo, 31.
avgusta letos, natanko 45 let
kasneje, ob 15. uri obudila
tradicijo in priredila koncert
Pihalnega orkestra Glasbene
šole Avsenik. Godbeniki so
pred polnim Avsenikovim
vrtom pod kostanji zaigrali

nekaj najbolj znanih Avsenikovih uspešnic in 12 skladb,
ki sta jih Slavko in Vilko
posebej napisala za pihalni
orkester. Ker je bila nedeljska prva ponovitev koncerta
izpred 45 let uspešna, so se v
Glasbeni šoli Avsenik odločili, da bo odslej koncert vsako leto 31. avgusta ob 15. uri,
ne glede, kateri dan v tednu
bo. Tokrat so v Avsenikovi
godbi igrali trobentači Slavko Lasič, Matej Mastnak,
Aljoša Jurkošek in Matej
Turinek, klarinetisti Zmago
Tkavc, Dejan Korenak in
Mitja Marošek, pozavnisti
Alen Ojcinger, Žan Plohl in
Timotej Smole, harmonikarja Robert Zupan in
Tomaž Cilenšek, kontrabasist Robert Marzel, bobnar
Peter Tovornik in kitarist
Mitja Mastnak.

Pihalna godba Glasbene šole Avsenik na koncertu na vrtu
Jožovčeve gostilne

Obiskali najstarejše
krajane
Marjana Ahačič
V Krajevni skupnosti Ljubno v letošnjem letu praznuje
90 in več let kar devet krajank in krajanov. Valentin
Švegelj iz Ljubnega je star
93 let, Francka Kobentar s
Posavca 90 let, Marija Jeglič
s Praproš 90 let, Frančiška
Volk iz Ljubnega 93 let, Ljudmila Brejc s Praproš 97 let,
Frančiška Bertoncel iz Ljub-

nega 94 let, Marija Dovertel
s Posavca 92 let in Janez
Dovrtel s Posavca 93 let.
Predstavniki Rdečega križa
in Krajevne skupnosti so
jim ob osebnem prazniku
izkazali pozornost z obiskom in skromnim darilom.
Konec maja so tako obiskali
leta 1921 rojeno Frančiško
Volk, za katero v jeseni življenja lepo skrbita hči Fanika in zet Srečko Praprotnik.

Marija Habjan, Frančiška Volk s pravnukinjo Pio in
pravnukom Janom, predsednica krajevne organizacije
Rdečega križa Ljubno Darinka Koselj in predsednik KS
Ljubno Branko Fajfar

Devetdeset let
Prešernove Francke
Osmega avgusta je na svojem domu v Vrbnjah praznovala častitljiv jubilej – 90 let – Francka
Prešeren. Polno in pestro življenje ji je nasulo obilo spominov. Nekaj jih je prijazno delila
z mano na toplo pozno avgustovsko popoldne.
Ivanka Korošec
V iskrivih očeh je odločnost,
pa tudi nežna otožnost, ko v
spominih seže daleč nazaj v
mlada leta. Rojena je bila v
Selški dolini na Ojstrem
vrhu nad Železniki. Bilo je
11 otrok, 10 deklet in le en
fant. »Naš dom je bila hribovska kmetija. Že od malih
nog smo morali otroci prijeti za delo in pomagati pri
vseh opravilih. Lačni sicer
nismo bili, jedli pa smo
samo domačo hrano: zelje,
krompir, fižol, žgance ... V
šolo sem hodila k Sv. Lenartu, uro hoda daleč, a otrokom nam nič ni bilo težko.
Mama nam je umrla leta
1939. Ata je slabo gospodaril, kmetijo je prodal in v
Šenčurju kupil hišico,
kamor smo se preselili. 14
let in pol sem bila stara, ko
so me na priporočilo župnika in župana vzeli v službo v
tedanjo Gumico, predhodnico današnje Save.«
V pogovoru natančno opisuje tudi svoje kasnejše zaposlitve kuhinji hotela Pošta
na Jesenicah in v hotelu
Razor v Kranjski Gori. Delo
je opravljala z velikim veseljem. Nato so jo premestili v
Radovljico na tedanjo »ekonomijo«. Tam je spoznala
bodočega moža, Rodarjevega Janeza.
»Poročila sva se leta 1951 in
prišla v Vrbnje, kjer je bila
doma njegova mama. Leta
1953 se nama je rodil sin
Peter, dve leti kasneje še
hčerka Dragica.« Leta 1964

je družino zadela nesreča,
pogorela jim je hiša. »Vžgala se je štala in padla na
hišo. Moža ni bilo doma,
sama sem rešila oba otroka
iz goreče hiše. Bili smo ob
vse, imeli nismo ne hrane
ne oblek. Spali smo na skednju
Pomagala nam je
občina, z neverjetno solidarnostjo pa so nas podprli tudi
sosedje in sorodniki. Začeli
smo graditi novo hišo.«
Z neizmerno voljo, odrekanjem in trdim delom je bila po
dveh letih hiša nared za vselitev in tedaj je družina dobila še novega člana, hčer Stanko. Dela mami nikoli ni zmanjkalo: otroci, gospodinjstvo,
polje, hlev Kljub temu se
je za nekaj let zaposlila v
Almiri kot čistilka, tako da je
leta 1982 šla v pokoj z 22 leti
delovne dobe. Mož je poleg
dela na kmetiji gojil konje,
imel je tudi šolo jahanja, pri
tem mu je pomagal sin.
»Imam osem vnukov in dva
pravnuka. Mož je leta 2003
umrl. Doma smo zdaj le trije; tu živi hčerka Dragica s
partnerjem Darkom. Zelo
dobro se razumemo. Veste,
veliko se je treba pogovarjati, dobre odnose v družini je
treba vzdrževati in negovati,« modro sklene Francka
in pove še, da kot otrok nikdar ni slišala prepira med
očetom in materjo ter da oče
nikoli ni klel ali zmerjal
mamo. »Naša žlahta vedno
vkup drži in tudi s preostalimi sestrami, kar nas je še
živih, se odlično razumemo.«

Francka Prešeren
Hčerka se ukvarja s pridelavo in prodajo domačih čajev
in zelišč in pri tem ji po svojih močeh pomaga. »To
neznansko rada delam.
Komaj čakam, da z Darkom
prineseta nabrana zelišča, da
pomagam rastline obtrgovati. K dobremu počutju gotovo pripomorejo tudi zeliščni
čaji, ki jih večkrat na dan
skupaj pijemo. Lahko jem,
dobro spim vso noč, ne jemljem nobenih zdravil in tablet. Dragica in Darko me
podpirata, če je treba, pomagata. Nič mi ne manjka. Dragica kuha, jemo veliko zelenjave z domačega vrta.«
Rada gleda televizijske nadaljevanke, prebira tudi časopise in revije, še zlasti je navdušena nad Lady. »Saj

moram vedeti, kaj se dogaja!« pravi, »človek se nikoli
ne sme zapustiti in občemeti
v kotu.«
Vedno je rada prepevala, plesala in se smejala. Še danes
dostikrat zapoje in včasih še
zapleše, čeprav jo bolijo kolena. »Tale nasvet vam dam: za
zdravje je najpomembnejša
dobra volja. Ne kuhajte pšobe , ne jezite se! Preštejte do
deset, obrnite se okoli, pa bo
spet vse dobro!«
In za konec še enkrat zadovoljno podčrta: »Še nikoli se
nisem imela tako lepo kot
zdaj. Včasih premišljam, ali
sem res stara 90 let; ali sem
morda manj?«
Zdravja in takšnega dobrega
počutja želimo tudi v bodoče in še na mnoga leta!

Fotografski natečaj Dogodki
v občini Radovljica 2014

Nova perspektiva, avtor Žarko Petrovič (diploma)
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Zanimivosti
Miting malega
letalstva na leškem
letališču
Na leškem letališču je 15. avgusta potekal 26.
Miting malega letalstva in tekmovanje za 26.
Alpski pokal letečih modelov. Dogodek je
organizirala modelarska sekcija Aerokluba Alpski
letalski center Lesce.
Urša Gluščič
Na praznični petek so se na
letališču v Lescah zbrali
modelarji iz cele Slovenije
in sosednjih držav, ki so s
svojim znanjem v pilotiranju letečih maket, narejenih
po vzoru pravih letal, želeli
navdušiti obiskovalce in člane žirije, kateri so ocenjevali
polet in videz letečih maket.
Predstavili so se z modeli
motornih, reaktivnih in jadralnih akrobatskih letal ter
helikopterjev.
»Veseli smo vsakega modelarja, ki se želi predstaviti s
svojim modelom. Letos nam
vreme ni najbolj naklonjeno,
zato je tudi modelarjev nekoliko manj kot v preteklih

letih. Razstavljenih je kar
nekaj atraktivnih modelov,
ki so zelo zanimivi. Tako kot
vsako leto bomo tudi letos
podelili pokale za prva tri
mesta v vsaki kategoriji,
samo letenje pa smo omejili
na do šest minut,« je povedal
vodja 26. Mitinga malega
letalstva Pavel Prhavc.
V letališkem hangarju so
modelarji razstavljali svoje
modele, se družili in predstavljali letenje z radijsko
vodenimi modeli letal.
Miting malega letalstva si je
tudi letos ogledalo veliko
število ljudi, ki so bili navdušeni nad akrobacijami, ki so
jih modelarji s svojimi letečimi maketami izvajali v
zraku.

Slikarski dan na Zgoši
Pekarna Resman že nekaj let zapored organizira v avgustu
slikarski dan. Vrata svoje hiše gostoljubno odprejo za slikarje, ki pridejo iz različnih slovenskih krajev. 25. avgusta letos
so se slikarskega srečanja udeležili: Vinko Bogataj in Tanja
Eržen iz Lesc, Rajko Bogataj iz Kranja, Tone Kavčič iz Kamne
Gorice, Ciril Kraigher iz Zasipa, Anka Marzidovšek iz Radovljice, Eva Poklukar z Breznice, Franc Rant iz Železnikov, Vida
Soklič iz Begunj, Jana Strušnik iz Ljubljane, Bogdana Winterleitner z Brezovice pri Ljubljani in Rozi Žnidaršič iz Kranja. Motive za svoje slike si slikarji izberejo sami, saj jim jih
Zgoša z okolico ponuja obilo: kulturno, naravno in zgodovinsko dediščino. Letos so jim posebej pripravili košaro različnih svojih domačih izdelkov, ki so služili za slikanje zanimivega tihožitja. Srečanje se je začelo ob 9. uri v hiši Pekarne Resman, kjer so ob koncu postavili prodajno razstavo, ki
je na ogled do konca septembra.

Izberite pravo
Slovensko
posteljo

Obišèite nas,
posvetujte se z
našimi strokovnjaki
in postanite del naše zgodbe.

Foto: Tina Dokl

Narejeno doma, v Sloveniji, na Gorenjskem, v Begunjah … narejeno z ljubeznijo. Poslujemo od leta 1992, s tem da smo
prevzeli del proizvodnje bivšega podjetja
     
volne sega v leto 1825. Od leta 1995 nas
poznate pod blagovno znamko Slovenska postelja®.
         
        
izvajamo tapetniške storitve. Izdelki so
rezultat lastnega razvoja in tehnologije.
   
pod lastno blagovno znamko po naèinu
svetovanja in naèelu »prodaja po meri


Miting malega letalstva si je tudi letos ogledalo veliko ljudi.

Kakovost:
   
Zagotovljen servis
Vrhunski materiali
!" 

Predstavili so se modelarji iz cele Slovenije in sosednjih
držav. / Foto: Tina Dokl

Naše izdelke odlikujejo
naravni materiali:
100-odstotno naravna volna,
kokosova vlakna,
ajda, pira,


Prava odloèitev:
Svetovanje na domu
#     
Celovita ponudba
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Pogovor, zanimivosti

Kam, znanstvenik?

S srcem
pri konjih

Gašper Kokot, ki je spomladi 2013 doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v
Ljubljani, je uspešen kot mlad znanstvenik na züriški univerzi v Švici. Svetovni popotnik je že od
gimnazijskih let. Človek, ki se zavzema za odgovorno prihodnost vseh generacij.

Kako otroška ljubezen do konj botruje zanimivi
turistični ponudbi, bi lahko označili zanimivo
zgodbo Nejca iz Hraš.

Alenka Bole Vrabec
Znani ste bili kot uspešen,
nadarjen študent, ki je leta
2009 diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko v
Ljubljani na temo Prepustnost membrane fosfolipidnega mehurčka pod vplivom
poro-tvornega peptida melitina. Za nepoznavalce fizikalne znanosti se sliši zelo
učeno. Bi lahko to poljudno
razložili?
»Človeške celice se od okolice ločijo s pomočjo celične
membrane. Glavna sestavina
celične membrane so fosfolipidi – molekule, ki imajo glavico, ki je rada v vodi, in
repek, ki noče biti v stiku z
vodo. Ta lastnost je pomembna, saj vodi do spontanega
sestavljanja teh molekul v
dvosloje, kroglice in mehurčke. Če vzamemo takšen
mehurček, ga lahko uporabimo kot približek za celico.
Seveda je daleč od prave celice, vendar ga je laže opazovati in ga lahko dokaj enostavno narediš v laboratoriju. V
okviru izdelave diplomske
naloge sem opazoval, kako
se membrana, sestavljena iz
fosfolipidnih molekul, odziva na melitin, ki je glavna
sestavina čebeljega strupa.
Znano je, da membrano
naluknja, mi pa smo poskusili osvetliti mehanizem tvorbe teh por. Opazoval sem,
kako se spreminja hitrost
mezenja različno velikih
molekul iz celice skozi membrano, ko jo naluknja melitinom. Poznavanje tovrstnih
mehanizmov je učenje, kako
narava deluje, vendar je lahko koristno tudi pri načrtovanju novih zdravil.«

Nejc Novak s svojo konjsko vprego

Boris Kozinc
Osemnajstletni Nejc Novak,
ki je letos v Biotehniškem
centru Naklo končal šolanje
za poklic gospodarja na
podeželju, je že od rane mladosti z vsem srcem zavzet s
konji in delom na kmetiji.
Najprej je imel kobilico poni
in na tekmovanjih je z vprego dosegel lepe rezultate. Na
kmetiji je bilo sčasoma kar
osem konj. Zaradi zahtevne
nege in stroškov prehrane
in premajhne izkoriščenosti
sta danes ostali le dve zelo
uporabni vprežni kobili.
Ko je Nejc na Bledu ob neki
priložnosti videl »frizijca«,
je že snoval načrte za vprego
s tako lepima konjema. Stari
oče Toni je pridnemu vnuku
omogočil, da so iz Nizozemske uvozili dve kobili. Frizijski konji so zelo stara pasma, znana že iz antike. Izvirajo iz Frizije na Nizozem-

skem, v srednjem veku pa
so jih uporabljali v vojaške
namene. Živali so visoke od
155 do 175 cm in telesno zelo
močne in primerne za vlečnega konja, vse bolj pa ga
zaradi živahnega temperamenta uporabljajo kot jahalnega konja. V Sloveniji je za
zdaj zelo malo teh konj.
Danes je Nejčeva vprega res
elegantna, saj sta Lady in
Suzi enako veliki in podobni
druga drugi kot jajce jajcu.
In kdo si ne bi zaželel s prelepo kočijo in izkušenim
voznikom popeljati skozi
Begunje, okoli Blejskega
jezera ali pa kar med travniki in polji ob okoliških
vaseh. Vprega je večkrat
zaželena tudi na različnih
prireditvah in porokah.
Lady je trenutno breja, in
kot pravi Nejc, bo žrebiček
ne glede na spol ostal doma
in ga namerava v treh letih
vzgojiti v vlečnega konja.
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Med vašo diplomo in doktoratom, na katerem ste ubranili temo Merjenje sil v bioloških in biomimetičnih
sistemih z magnetno-optično pinceto, so minila komaj
štiri leta. Je doktorat nadgradnja diplomske naloge
ali se nanjo navezuje?
»Meritve za diplomsko nalogo sem opravil v laboratorijih Inštituta za biofiziko,
nato sem se prijavil na mesto mladega raziskovalca na
odseku za kompleksno snov
na Inštitutu Jožef Stefan.
Tam sem se priključil projektu, ki ni bil povezan z
diplomskim delom. V
prvem delu disertacije sem
vzel mikro-kroglice (kar je
tisočinka milimetra), ki so
magnetne, če jih postavimo
v magnetno polje, drugače
pa ne. Nato smo ustvarili
primerno magnetno polje,
da so se kroglice, ki so plavale v vodi, same sestavile v
verige. Slednje smo pritrdili
na podlago in nato spreminjali smer magnetnega pol-

Gašper Kokot / Foto: osebni arhiv
ja ter tako nadzorovali obračanje verig. Kar smo dobili
na ta način, je umetna migetalka. Migetalke so majhni
laski, ki štrlijo iz celične
membrane nekaterih celic.
Bakterija paramecij jih, recimo, uporablja za plavanje,
celice v našem sapniku pa
za črpanje sluzi iz pljuč. Ker
smo natančno nadzorovali
gibanje naše umetne migetalke, smo proučevali, na
kakšen način mora zamahniti migetalka, da sploh lahko deluje kot črpalka. Na
mikro nivoju črpanje namreč ni enostavno in umetne
migetalke bi bile lahko eden
od možnih pristopov, kako
zagotoviti tovrstno funkcijo
v tehnologiji, kjer je nadzorovano črpanje majhnih
količin tekočine potrebno. V
drugem delu disertacije sem
se ukvarjal s podobnim sistemom magnetnih delcev, le
da smo v tem primeru
mikro kroglice z magnetnim poljem sestavili v ogrodja, na katerih smo potem
gojili celice. To je nova
metoda za sestavljanje umetnih ogrodij za celice, zato
smo za zdaj pokazali zgolj,
da je izvedljiva. Njena prednost je, da omogoča spreminjanje mehanskih lastnosti
ogrodja med poskusom. Ta
zadnji del je bil opravljen v
sodelovanju z Inštitutom za
biofiziko, tako da lahko
rečem, da sem nekako ohranil stike z laboratorijem, ki
me je vzgojil do diplome.«
Ob pogledu na letnico študija, diplome in doktorata bi
človek dejal, da je v tem času
prevladoval študij, vi pa ste
se tudi medtem odpravljali
na daljša potovanja: v Mehiko, Anglijo, Wales, Turčijo,
Vzhodno Azijo Leta 2002
ste se še kot dijak odpravili
na Laponsko. Kaj vas je
vodilo daleč na sever?
»Študijske obveznosti sem
ves čas poskušal opraviti karseda hitro, zato sem imel
običajno večino izpitov

oprav ljeno v spomladanskem roku. Tako sem si vedno priskrbel vsaj mesec časa
za potovanja. Z Laponsko se
je nahrbtnikarstvo zame
začelo, čeprav je bilo v tistem
primeru to zgolj pot na poletni tabor za nagrajence natečaja Evropa v šoli. Takrat
sem ugotovil, da je za začetek potovanja v lastni režiji
dovolj kupiti letalsko karto.
Ko sem kasneje videl, da so
takšna potovanja precej bolj
vznemirljiva in dogodivščin
polna, predvsem pa bistveno
cenejša od paketnih ponudb
turističnih agencij, zame ni
bilo več poti nazaj v tradicionalni turizem.«
Vaše potohodstvo ni ubiralo
običajnih turističnih poti,
mudili ste se v krajih, kjer
ste lahko dodobra poniknili
v okoliščine, v kakršnih
domačini živijo, pod drugi
strani pa vam niso ušle prastare znamenitosti. So bila ta
potovanja dobro načrtovana
že doma ali ste se prepustili
tudi slučajnim odkritjem?
»Običajno sem vedel zgolj
to, kje bom prvih nekaj dni,
vse drugo sem načrtoval
spotoma. Eno ali dve lokaciji
sem si zagotovo želel ogledati, drugo pa je bilo po navdihu. Prednost nenačrtovane poti je, da se lahko kjerkoli ustaviš za dlje časa, če ti
je všeč. Poleg tega lahko
slediš tudi aktualnim priporočilom drugih popotnikov.
Edina gotova stvar je, kdaj se
vračaš domov.«
Neko potovanje je bilo za
vas še posebej »usodno«, saj
ste na njem spoznali svojo
ženo Veronico.
»Res je in tudi to se ne bi
zgodilo, če ne bi potoval na
lastno pest. S prijateljema
smo se namreč zgolj dan
prej še prerekali, kje bomo
zaključili nahrbtnikovanje
po Venezueli.«
Zdaj že nekaj mesecev bivata v Zürichu. Zaposleni ste

na züriški univerzi kot
podoktorski sodelavec. Če se
ozrete na lastna študentska
leta, kje so stične točke in
razhajanja glede na študij
pri nas? V čem so prednosti
ali pomanjkljivosti glede na
ljubljansko univerzo?
»S procesom študija na
dodiplomski ravni nimam
pretiranih stikov. Kar se tiče
doktorskega študija, je primerljiv z našim, le struktura
in način financiranja sta
boljša. Na ravni raziskovalne dejavnost pa se mi zdi
način, ki ga uporabljajo,
zelo smiseln. Ko se profesor
upokoji, univerza razpusti
njegovo raziskovalno skupino. Za izpraznjeno mesto se
potem potegujejo kandidati
z izdelanimi projekti. Univerza izbranemu kandidatu
da zagonska sredstva in prostore za laboratorij. Menim,
da se na ta način poveča
prožnost raziskovalne dejavnosti in odprtost za aktualne
in sveže ideje. Seveda je za
takšen način treba imeti
dovolj finančnih sredstev,
kar pa je v dobi krčenja državnih izdatkov težko upravičiti, čeprav je, dolgoročno
gledano, raziskovanje kritično za ustvarjanje visokotehnoloških podjetij z visoko
dodano vrednostjo.«
Zadnje čase veliko govorimo
o begu »možganov« iz Slovenije. Je Slovenija mačeha
za znanost ali igra veliko
vlogo pri odhajanju mladih
raziskovalcev tudi socialni
položaj, dejstvo, da pri nas
ni služb za mlade?
»Socialni položaj je zagotovo
pomemben dejavnik. Ko sem
zaključeval disertacijo, se je
osip denarja za znanost močno poznal. Vendar je pri akademski poti normalno, da preživiš vsaj kako leto v tujini.«
Veliko beremo o tem, kako
nestrpni so Švicarji do tujcev. Kaj opažata?
»V Švici neposredne ksenofobije nisem nikoli občutil.
Zürich velja za liberalno
mesto. Res so na referendumu izvolili omejitev priseljevanja tujcev, vendar je bila
razporeditev glasov zelo različna po državi. Predvsem v
kantonih, ki se gospodarsko
precej zanašajo na stalen
priliv priseljencev, so bili
povečini proti omejitvam.
Vendar je prevladal glas
osrednjega in jugovzhodnega dela države.«
Študijsko leto se bo kmalu
izteklo. Naj ponovim misel
iz naslova: Kam, mladi
znanstvenik?
»Za zdaj nameravam dokončati projekt v Zürichu, nadaljevanje pa bo aktualno kasneje.«
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Prireditve
14. LANGUSOVI DNEVI v Kamni Gorici

September 2014

11. POHOD KRAJANOV: Kamna Gorica–Ravnica–Pusti grad–Zg. Lipnica–Kamna Gorica, ob 10. uri, športno igrišče

BREZPLAČNO VODENJE PO STAREM MESTNEM JEDRU
RADOVLJICE

FILM, ob 18. uri, NIKEC NA POČITNICAH, Linhartova dvorana Radovljica*
FILM, ob 20. uri, PANIKA, Linhartova dvorana Radovljica*

vsak torek ob 10. uri, zbirališče: TIC Radovljica

8. september
5. september
14. LANGUSOVI DNEVI v Kamni Gorici
od 9. do 13. ure: LANGUSOVI ČOPIČI: skupno ustvarjanje članov Zveze društev upokojencev in uporabnikov Varstveno delovnih centrov
ob 17.30: MEDDRUŠTVENA VAJA PGD Lipniške doline in družabne
igre, športno igrišče
ob 19.30: MARKOVA URA s pesmijo, glasom in kitaro: Marko Kravos
s prijatelji, Muzejska hiša Mežnarija

MALI ŠMAREN, ob 10. uri, slovesno somaševanje, vodi škof Anton
Jamnik, slovensko Marijino narodno svetišče Brezje

10. september
GLASBENI VEČER – ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA, ob 19. uri, Gostilna Pri Jožovcu, Begunje na Gorenjskem*

FILM, ob 18. uri, ŠEF, Linhartova dvorana Radovljica*
GLASBENI VEČER – HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, ob 19. uri, Gostilna Pri Jožovcu, Begunje na Gorenjskem*

GLASBENI VEČER – ANSAMBEL SLOVENSKI ZVOKI ob 19. uri, Gostilna Pri Jožovcu, Begunje na Gorenjskem

ŽIVA GLASBA OB KULINARIČNEM RAZVAJANJU, ob 19.–22. ure,
Vila Podvin, Mošnje

GLEDALIŠČE, ob 19.30, HERBOLARIA – RASTLINJARKA, drama, Linhartova dvorana Radovljica

10.00 do 13.00: 14. Slikarska kolonija, pod lipo

14. LANGUSOVI DNEVI v Kamni Gorici: KONCERT MePZ Lipnica in
prijatelji ter osrednja prireditev ob prazniku KS Kamna Gorica, ob 17.
uri, pod lipo ali v Domu krajanov

10.00 do 17.00: Dan odprtih vrat, Muzejska hiša Mežnarija

FILM, ob 20. uri, POTI, Linhartova dvorana Radovljica

14. LANGUSOVI DNEVI v Kamni Gorici

10.00 do 18.00: Tekmovanje v prstometu za pokal Kamne Gorice,
športno igrišče
14.00: Voden ogled Kamne Gorice, zbor pod lipo
16.00: Otroški Langusov tek

14. september
14. LANGUSOVI DNEVI v Kamni Gorici: CHIRIKE – koncert venezuelske glasbe, ob 18.00

17. september
TA VESELI KLUB, ob 17. uri, NAMIZNE IGRE ZA OTROKE MED 5. IN
11. LETOM STAROSTI, Knjižnica A. T. Linhart Radovljica

5. POLDIJEV POHOD, ob 6. uri, start pri Gasilskem domu v Predosljah
SOBOTNA PODVINSKA TRŽNICA, od 10. do 12. ure, Vila Podvin,
Mošnje
DELAVNICA FILCANJA s Tanjo Legat in Petro Kunstelj, ob 10. uri,
Šivčeva hiša, Radovljica*
KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA LESCE, ob 11. uri, Roblekov dom
na Begunjščici
POLDIJEVA OLIMPIJADA, ob 12. uri, Maretov ranč, Talež 28
FILM, ob 18. uri, NIKEC NA POČITNICAH, Linhartova dvorana Radovljica*
ZAČETEK PRAZNOVANJA OBLETNICE KRONANJA PODOBE MARIJE
POMAGAJ, ob 19. uri, sveta maša in ob 20. uri, procesija z Marijino
podobo in lučkami po vasi, slovensko Marijino narodno svetišče Brezje

19. september
KOLESARSKI IZLET pred dnevom brez avtomobila, start ob 16. uri,
Linhartov trg, Radovljica
FILM, ob 18. uri, POPOTOVANJE TISOČERIH OKUSOV, Linhartova
dvorana Radovljica*
ŽIVA GLASBA OB KULINARIČNEM RAZVAJANJU, od 19. do 22. ure,
Vila Podvin, Mošnje*
GLASBENI VEČER – VESELI BEGUNJČANI ob 19. uri, Gostilna Pri
Jožovcu, Begunje na Gorenjskem
KONCERT, ob 20. uri, Gašper Primožič, Aleksandra Pleterski in Blaž
Trček, Radovljiška graščina
FILM, ob 20.15, VEČNA LJUBIMCA, Linhartova dvorana Radovljica*

FILM, ob 20. uri, ŠEF, Linhartova dvorana Radovljica*

20. september
III. FESTIVAL MEDU IN DAN MEDU V KULINARIKI, od 9.30 do
18.00, ČRIC, Lesce

7. september
BOLŠJAK, od 9. do 13. ure, Linhartov trg, Radovljica

16.30 – UPORABA ČEBELJIH PRIDELKOV V APITERAPIJI – dr. Miha
Gašperin+ bogat spremljevalni program:
ustvarjalne delavnice za otroke s Tanjo Eržen iz Galerije Titanija, razstava jedi z medom, stojnice z bogato ponudbo čebeljih pridelkov in
izdelkov in
tržnica z dobrotami iz lokalnih kmetij, ogledi apiterapevtskega čebelnjaka in čebelarskega centra s predstavitvijo čebelarstva

FILM, ob 15.30, HRABRI AVTEK PLODI, Linhartova dvorana Radovljica*
FILM, ob 17. uri, FANTOVSKA LETA, Linhartova dvorana Radovljica*
FILM, ob 20. uri, POPOTOVANJE TISOČERIH OKUSOV, Linhartova
dvorana Radovljica*

– RAZSTAVA MODNE OBLIKOVALKE PETJE ZOREC – SODOBNA
MOŠKA MODA, Galerija Avla, Radovljica
– FOTOGRAFSKA RAZSTAVA Marjana Resmana: Utrinki iz domačega
okolja, sprejemna avla Doma dr. Janka Benedika, Radovljica (do 30. 10.)
– FOTOGRAFSKA RAZSTAVA Vide Markovc in Justina Zorka: Lepote
Slovenije, Galerija Pasaža v Graščini, Radovljica (do 30. 9.)
– DOKUMENTARNA RAZSTAVA – »DRUGI PA GLEDAMO ŽALOSTNO ZA NJIMI« – KROPA IN 1. SVETOVNA VOJNA, Fovšaritnica v
Kropi (do 31. 10.)
– RAZSTAVA STVARITEV KERAMIKE Barbe Štembergar Zupan, Atelje
keramike – Vila Podvin, Mošnje

16.30: Langusov tek in pohod, start Linhartov trg, Radovljica
18.00: Razstava del 14. slikarske kolonije (vsak dan med 9. in 11. uro
ter med 17. in 19. uro do 13. 9.)

16.00 – Inovativni postopki za pripravo medu z dodatki (borovi vršički, smrekovi vršički, ameriški slamnik, redeča pesa, vino itd.), vodi dr.
Borut Gosar

Drugi dogodki in razstave

13. september
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE, ob 10.30, sveta maša na
trgu pred baziliko, Brezje

6. september

15.30 – Predstavitev MASAŽE Z MEDOM – Simona Šlegel

KUHARSKA DELAVNICA ZA OTROKE (od 4 do 12 let), od 10. do 12.
ure, Vila Podvin, Mošnje

12. september
ŽIVA GLASBA OB KULINARIČNEM RAZVAJANJU, od 19. do 22. ure,
Vila Podvin, Mošnje*

DOKUMENTARNI FILM, ob 20. uri, ABECEDA, Linhartova dvorana
Radovljica*

12.00 – NAPITKI Z MEDOM – predstavitev in delavnica mešanja pijač
(koktajlov) z dodatkom medu

od 10. do 12. ure: DELAVNICA ZA OTROKE

9.30 – Odprtje RAZSTAVE FOTOGRAFIJ kranjske sivke SATJE –
shramba spomina, Anja Bunderla in Brane Kozinc

107. OBLETNICA KRONANJA PODOBE MARIJE POMAGAJ: slovesno
somaševanje ob 10. uri, vodi škof iz Murske Sobote, Peter Štumpf, na
trgu pred baziliko, Brezje

11.00 – UPORABA MEDU V KULINARIKI – predavanje priznanega
kuharja chefa Uroša iz Vile Podvin in predstavitev jedi z medom v
sodelovanju z dijaki Srednje gostinsko-turistične šole iz Radovljice.

– FOTOGRAFSKA RAZSTAVA BRANETA KOZINCA – ČEBELA in
CVET, ob obletnici rojstva Antona Janše, ČRIC Lesce (do 18. 9.)
– GORENJSKA v času prve svetovne vojne 1914–1918: zbiramo spomine + razstava knjig in drugih gradiv, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica (do 30. 9.)
– POLETNO BRANJE, pred Knjižnico A.T. Linharta, Radovljica (do
konca poletja)
– SUPERKNJIGA – predlagajte svojo super knjigo, zgoščenko, DVD,
vse knjižnične enote (do 30. 9.)
– POLETAVCI – poletno branje za nagradno žrebanje, vse knjižnične
enote (do 10. 9.)
– ZLATE HRUŠKE, razstava knjig, opremljenih z nalepkami Zlata hruška, znakom za kakovostne otroške in mladinske knjige, vse knjižnične enote (do 30. 9.)
– PLANET KOMPLET – izposodi si komplet knjig in revij, vse knjižnične enote (do 30. 9.)
– BARVE JESENI – RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV učencev 1. razreda oddelka podaljšanega bivanja, Knjižnica Lesce (do 30. 9.)
– ZASOLJENI MORSKI KVIZ, vse knjižnične enote (do 30. 9.)
– KNJIŽNICA – VESOLJE ZAKLADOV, vse knjižnične enote (1. 9.
2014–31. 3. 2015)

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Nove stopnice na Gradu
Kamen
Marjana Ahačič
Občina Radovljica je zaključila nujna vzdrževalna dela
na Gradu Kamen. Med drugim so že postavljene nove
stopnice, po katerih obiskovalci lahko varno dostopajo

na ploščad na levi strani
gradu. Za izvedbo del, za
katera so bila pridobljena
potrebna soglasja Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je občina
zagotovila dobrih osem
tisoč evrov.

Alpska 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 805

www.avtomony.si
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Štirideset let večne
mladosti
Čudovito vreme in jubilej sta na tradicionalni 40. pohod Večno mladih fantov na Stol privabila okrog
sto pohodnikov.

Foto: Aljaž Stare

Letošnji simbol, kavni mlinček neobičajne velikosti, je bil
nekoliko pretežak in preneroden za nošnjo do Prešernove
koče. Na pomoč je priskočila potrpežljiva kobila.

Igor Kavčič
Večno mladi fantje smo za
jubilejni, 40. pohod na Stol
že pred časom naročili lepo
vreme. Zadnja avgustovska
sobota, tradicionalni dan za
pohod, je bila tako pravi
obliž na letošnje »ranjeno
poletje«, ko so bili lepi dnevi
za hojo v gore bolj redkost
kot ne. Dobra udeležba tako
ni izostala. Do Prešernove
koče pod Stolom se je podalo štiriinosemdeset pohodnikov, večina izmed njih je
pristopila tudi na vrh, do
Valvasorjeve koče pa je prišlo dodatnih deset pohodnikov. Prav toliko je bilo fantov, ki so se letos prvič udeležili pohoda in so ob krstu

dokazuje, da je prava korenina. Oba sta navdušen
aplavz prejela tudi na kasnejši prireditvi v šotoru. Za
simbol letošnjega pohoda so
si večni mladeniči izbrali
povečano različico starodobnega kavnega mlinčka,
izdelanega iz bakra. Zaradi
njegove velikosti in predvsem teže, saj tehta kar
sedemintrideset kilogramov, je pri tradicionalni
nošnji na goro tokrat na
pomoč priskočila kobila, ki
je potrpežljivo simbol ponesla od Valvasorjevega doma
do Prešernove koče in nazaj.
Naj dodam, da je za varnost
pohodnikov skrbelo tudi
šest članov Gorske reševalne službe.

prejeli tudi zakrament večne
mladosti. Med njimi je bilo
tudi pet Hrvatov, ki so s tem
dokazali, da vsekakor sodijo
v Evropo. Heca in dobrih
spodbud ob njihovem krstu
seveda ni manjkalo. V mednarodni mozaik pohoda sta
tudi letos kamenček dodala
Čeh Karel Harbaček s svojim že desetim pohodom in
Jacob Ladenius z Nizozemske, ki je letos potrdil svoj
lanski krst.
Prav posebne pozornosti sta
bila letos deležna Stane
Jereb, edini udeleženec vseh
štiridesetih pohodov, in
devetinosemdesetletni Ivan
Čačić, ki ima za seboj sicer
nekaj manj pohodov, ampak
pri svojih letih vsekakor

Jubilej so večno mladi kot
po tradiciji nadaljevali v
popoldanskih urah v prireditvenem prostoru za centrom Spar. Še prej so se, kot
veleva tradicija, Radovljičanom predstavili v povorki, ki
je krenila z Linhartovega
trga. V njej so poleg pohodnikov sodelovali kolesarji in
avtomobilisti starodobniki,
povorko so »uglasbili«
pihalni orkestri iz Lesc,
Gorij, hrvaških Babičev in
Musikvereina Ansfelden iz
sosednje Avstrije, nastopile
so domače mažoretke, na
ogled pa je bilo tudi vseh štirideset dosedanjih simbolov. Po nastopih pihalnih
orkestrov je za zabavo poskrbel Ansambel Gregorji.

Zadnja leta na pohodu vsako leto srečamo tudi
radovljiškega župana Cirila Globočnika. Statusu primerno
se je ob Stanetu Jerebu, štiridesetkratnem pohodniku,
peljal v kočiji. / Foto: Igor Kavčič

VABIMO NA 3. ZADRUŽNI DAN

Pridobivanje večne mladosti je zahteven podvig. Po vzponu
na Stol se je potrebno »pozdraviti« s šopom kopriv,
pomočiti z nekaj rujnega, pa tudi čez rit kakšna pade.






   



   


PROGRAM PRIREDITVE:
9.00
Pričetek na prireditvenem prostoru (parkirišče pred upravno
stavbo) za obiskovalce v Lescah. Na prireditvenem prostoru
bo tržnica, na kateri bo mogoče videti in kupiti izdelke in pridelke lokalnih kmetij z dopolnilno dejavnostjo, na ogled bo
tudi razstava ročnih del društev gornje Gorenjske ter razstava
fotografij g. Ivana Šenvetra na temo Kmečka opravila.
11.00
Voden ogled sadovnjaka Resje in nato ogled razstave jabolk.
Organiziran prevoz iz Lesc.
13.00
Pričetek kulturnega programa na prireditvenem prostoru.
14.30
Zaključek srečanja.
Od 9. ure dalje si boste lahko ogledali način priprave z
degustacijo praženega krompirja.
Obiskovalci boste lahko degustirali jedi, pripravljene na
temo jabolk, ki jih bodo na pristen domač način pripravile
članice Društva žensk zgornje Gorenjske.

Večno mladi fantje so v letošnji povorki s seboj ponesli
tudi vseh štirideset dosedanjih simbolov pohodov na Stol,
največje pa je popeljal traktor nekoliko starejšega datuma.



KGZ Sava Lesce v soboto, 13. septembra 2014,
vabi na 3. Zadružni dan, ki bo potekal v sodelovanju
z Zvezo kmetic Slovenije in Društvom žensk
z dežele občine Radovljica.

Foto: Aljaž Stare

Foto: Igor Kavčič

Rožna dolina 50
4248 Lesce
T: 04/53 53 610
F: 04/53 53 621
E: info@kgz-sava.si
www.kgz-sava.si

VLJUDNO VABLJENI, VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI!

ZAČELA SE JE
PRODAJA JABOLK
ZA OZIMNICO
DELOVNI ČAS:

od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure,
ob sobotah od 9. do 12. ure.
PRODAJA:

T: 04/ 53 09 250, 53 09 251, 53 53 623
E: resje@kgz-sava.si
VELEPRODAJA:

T: 04/ 53 53 619, E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si
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