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Dosedanji Festival keramike 
letos poleg keramikov in lon-
čarjev v Radovljico vabi tudi 
zeliščarje ter zbiralce in 
ponudnike semen. Dogodek, 
zdaj poimenovan Festival 
Moč zemlje, bo potekal 27. 
maja na Linhartovem trgu ter 
v biodinamičnem vrtu pri 
radovljiški osnovni šoli. 
Namen vsebinske razširitve 
dogodka je ponuditi obisko-
valcem kar največ izdelkov, ki 
so neposredno povezani z 
zemljo. Od gline do zelišč, 
semen, čajev. Tudi področje 
zeliščarstva in semen je v 
Radovljici in njeni okolici 
precej bogato zastopano. 
Pobudo za razširitev ponud-
be festivala je podala doma-
činka Vasja Vidic, ki se zad-
nja leta intenzivno ukvarja z 
avtohtonimi semeni ter zeli-
ščarstvom. Velik poudarek 
avtohtonim sortam in narav-
nemu kmetovanju pa dajejo 
tudi na biodinamičnem vrtu 

Narava nas uči ob radovljiški 
osnovni šoli. Na festivalu bo 
tako poleg ponudnikov kera-
mike letos kar nekaj ponud-
nikov zelišč, zeliščne kozme-
tike, čajev, mazil, olj, mil in 
podobnih naravnih izdelkov.  
Na festivalu bodo organizi-
rane delavnice tako s podro-
čja keramike kot tudi s pod-
ročja zeliščarstva in narav-
nega vrtnarjenja po načelu 
Demeter, po katerem se pod 
mentorstvom domačinke 
Maje Kolar ravnajo tudi na 
radovljiškem biodinamič-
nem vrtu. 
Osrednje dogajanje s sej-
mom, delavnicami za otroke 
in odrasle, kulinarično 
ponudbo na žlico ter glasbo 
bo na Linhartovem trgu, v 
primeru slabega vremena 
pa v Radovljiški graščini. 
Delavnice oblikovanja gline 
bodo namenjene vzgojitelji-
cam iz vse Slovenije, v 
Radov ljico jih na ta dan pri-
de kar štiristo, in tudi osta-
lim obiskovalcem. 

Festival Moč zemlje

Marjana Ahačič

Število turistov, ki prenoču-
jejo v občini Radovljica, se 
iz leta v leto povečuje. Lani 
jih je bilo že blizu 70 tisoč, 
skupaj so ustvarili več kot 
160 tisoč nočitev, kar je 

okoli deset odstotkov več 
kot leto prej. V primerjavi z 
letom 2010 se je število 
gostov povečalo za kar 79 in 
število nočitev za 69 odstot-
kov. Še pred nekaj leti je 
večino nočitev ustvaril 
kamp Šobec, zdaj se njegov 

delež zmanjšuje. Ne zato, 
ker gre kampom slabo, nas-
protno. Šobec se tradicio-
nalno uvršča med najpresti-
žnejše na svojem področju 
in gostov mu tudi v prihod-
njih letih – če bo le vreme 
naklonjeno – ne bo manjka-

lo. Sploh ker so lani začeli 
temeljito obnovo. Povečuje 
se namreč tudi število noči-
tev, ki jih ustvarijo zasebni 
ponudniki sob, hoteli in 
mladinski hoteli. 

Nove pridobitve pred 
začetkom sezone
Na Linhartovem trgu je v slikoviti, štiristo let stari stavbi, ki jo je prenovila družina Kolarič, vrata 
odprl novi hotel Linhart; v stavbi desetletja propadajočega hotela Grajski dvor v središču Radovljice 
sta Nejc Bole in Matej Globočnik uredila mladinski hotel. 

Ponudba nastanitev v Radovljici je vse bolj pestra; pred kratkim je tako družina Kolarič v starem mestnem jedru v štiristo 
let stari hiši uredila Hotel Linhart. / Foto: Gorazd Kavčič
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Marjana Ahačič

Prejšnji torek so se na tradi-
cionalnem srečanju v Domu 
veteranov v Radovljici spet 
srečali poveljniki 16 občin-
skih štabov tedanje Teritori-
alne obrambe Republike 
Slovenije, ki se leta 1990 
niso uklonili ukazu o oddaji 
orožja pod nadzor Jugoslo-
vanske ljudske armade. 
Tudi tokrat so se pogovarjali 
o dogodkih pred skoraj tre-
mi desetletji ter tem, kako 
se z oddaljenostjo in spre-
menjenimi družbenimi 
okoliščinami spreminja tudi 
pogled nanje. In če so se 
doslej pogovarjali predvsem 
o tistih 16 štabih, ki orožja 
niso oddali, je bil na letoš-
njem srečanju poudarek 
tudi na vseh preostalih, 
predvsem tistih, ki so, tako 
kot na primer v Škofji Loki, 
orožje hranili v prostorih 
vojašnice in zato po ukazu o 
oddaji niso imeli nobene 
možnosti, da bi prišli do nje-
ga in ga odpeljali drugam, 
stran od nadzora JLA.
V sklopu srečanja so se tudi 
dogovorili, da na pobudo 
Petra Zupana Zvezi vetera-

nov vojne za Slovenijo pos-
redujejo pobudo za nadalje-
vanje projekta pridobivanja 
dokumentov, osebnih priče-
vanj ter drugih dokazov o 
postopkih v zvezi z dogaja-
nji po ukazu Republiškega 
štaba TO o premeščanju 

orožja v času od 15. do 19. 
maja 1990  in do začetka 
agresije junija 1991. V nada-
ljevanju že začetih in do 
sedaj izvedenih aktivnosti 
naj bi se orientirali prav na 
pridobivanje dokumentov o 
ukrepanju republiških, 

pokrajinskih in občinskih 
organov tedanjih družbeno-
političnih skupnosti, zapi-
sov pričevanj posamezni-
kov, ki so sodelovali v posto-
pkih ne-izvrševanja ukaza 
RŠTO ter izdelavi pregleda 
tistih štabov, ki niso imeli 
možnosti, da bi se izvršitvi 
ukaza uprli. Delovno skupi-
no  zgornjegorenjskega 
odbora, zadolženo za pripra-
vo gradiva, sestavljajo Janko 
S. Stušek, Branko Bratkovič, 
Mitja Teropšič, Alojz Grole-
gerin koordinator Peter 
Zupan, ki je ob tem pouda-
ril: »Kljub temu da smo 
zbrali že veliko gradiva, ver-
jetno obstaja še vrsta doku-
mentov, ki ostajajo pri posa-
meznikih. Prav je, da te stva-
ri uredimo in zaključimo, 
dokler je še čas.«

Srečanje poveljnikov 
teritorialne obrambe
Na tradicionalnem srečanju poveljnikov šestnajstih štabov nekdanje 
Teritorialne obrambe, ki maja 1990 niso ubogali ukaza Jugoslovanske 
ljudske armade o oddaji orožja, so poudarili pomen nadaljnjega zbiranja 
dokumentov in pričevanj iz tistega obdobja.

Srečanje so na pobudo predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska Janeza Koselja letos spet pripravili v Radovljici.

Marjana Ahačič

Na razstavi bodo predstav-
ljeni načrti in izvedena dela, 
ki sta jih arhitekt Ivan Vur-
nik in njegova žena, slikarka 
Helena Kottler Vurnik, pri-
pravila za baziliko Marije 
Pomagaj na Brezjah. Ob 
njunih delih bodo predstav-
ljene tudi grafike študentov 
slikarstva na Akademiji za 
likovno umetnosti in obliko-
vanje Univerze v Ljubljani 
pod mentorstvom akadem-
ske slikarke in grafičarke 
Zore Stančič na temo rein-
terpretacije brezjanskih del 
zakoncev Vurnik.
Razstava, ki jo bosta ob 20. 
uri odprla župan Ciril Glo-
bočnik in predsednik sveta 
krajevne skupnosti Radovlji-
ca Andrej Golčman, je nas-
tala v sodelovanju Centra 
arhitekture Slovenije, Gale-
rije Šivčeva hiša, Muzeja za 
arhitekturo in oblikovanje, 
Krajevne skupnosti Radov-

ljica in Slovenskega Mariji-
nega svetišča na Brezjah. Na 
ogled bo do 15. julija. Uro 
pred otvoritveno slovesnos-
tjo bo ob 19. uri na vrtu gos-
tilne Kunstelj ob najstarejši 
trti še prireditev Iz zemlje 
gre v trsek, ki jo tradicional-
no pripravlja Linhartov oder.
Dva dni pred praznikom, v 

torek, 30. maja, bodo na 
delavnici Vurnikovih piško-
tov v Domu dr. Janka Bene-
dika tudi letos pekli sladke 
dobrote, piškote z Vurniko-
vim odtisom, ki jih bodo tra-
dicionalno ponudili na 
odprtju razstave v galeriji 
Šivčeva hiša. Organizatorji 

prijazno vabijo vse, ki bi radi 
sodelovali, da se jim pridru-
žijo ob 9. uri dopoldne.
V sklopu praznovanj radov-
ljiškega krajevnega praznika 
– Vurnikovih dni, bo v torek, 
6. junija, ob 19. uri v graš-
činski avli še zaključni kon-
cert komornih skupin in 
podelitev priznanj najbolj-

šim učencem Glasbene šole 
Radovljica. V sredo, 7. juni-
ja, pa bo ob 20. uri v atriju 
Radovljiške graščine še 
večer poezije Neže Maurer. 
Dogodek z naslovom Takrat, 
kadar ljubimo pripravlja 
KUD Radovljica, Linhartov 
oder.

Med 5. in 16. junijem bodo 
tudi letos organizirali delav-
nice Igrive arhitekture za vse 
sedmošolce iz radovljiške 
občine. Delavnice, na katerih 
se bodo mladi spoznavali z 
življenjem in deli arhitekta 
Ivana Vurnika in slikarke 
Helene Kottler Vurnik, prip-
ravlja Center arhitekture Slo-
venije. Tako bo letos že četrta 
generacija sedmošolcev spo-
znala častnega občana in nje-
govo ženo.
Prav tako bo tudi letos v 
sklopu prireditev sodelovala 
restavracija Vila Podvin, kjer 
bodo ves junij pod vodstvom 

priznanega kuharskega 
mojstra Uroša Štefelina pri-
pravljali degustacijski Vur-
nikov meni. Okusite, kaj je 
imel rad arhitekt, ki je za 
vsak teden sestavil jedilnik, 
po katerem je kuhala kuha-
rica, ki je oskrbovanka 
Doma dr. Janka Benedika.
Kot je povedala Barbara Viki 
Šubic s Centra arhitekture 
Slovenije, tudi letos priprav-
ljajo že četrto vodeno arhitek-
turno ekskurzijo Vurnikova 
pot. Vodili jo bodo dr. Marjeta 
Ciglenečki ter arhitekta 
Robert Potokar in Nives 
Čorak. Tokrat se odpravljajo v 

Maribor, kjer si bodo ogledali 
Vurnikovo kolonijo, sinago-
go, železniško postajo, Hut-
terjev blok, spomenik NOB, 
Lutkovno gledališče in Nas-
kov dvorec oziroma Vetrinj-
ski dvor in na koncu prisluh-
nili kratkemu koncertu v cer-
kvi sv. Janeza Boska. Prijave 
bodo začeli zbirati v ponedel-
jek, 22. maja, na info@cente-
rarhitekture.org in v TIC 
Radovljica. Krajevna skup-
nost Radovljica in Center 
arhitekture Slovenije vabita 
krajane, da se udeležite prire-
ditev in obeležite praznik kra-
jevne skupnosti Radovljica.

Vurnikovi dnevi
V četrtek, 1. junija, na rojstni dan arhitekta Ivana Vurnika, se z odprtjem 
razstave v Šivčevi hiši, ki bo posvečena 50-letnici Vurnikove kapele sv. 
Frančiška na Brezjah, začenjajo letošnji Vurnikovi dnevi, praznik krajevne 
skupnosti Radovljica. 

Vurnikova kapela svetega Frančiščka na Brezjah / Foto: Gorazd Kavčič

Na razstavi v Šivčevi hiši bodo predstavljeni 
načrti in izvedena dela, ki sta jih arhitekt Ivan 
Vurnik in njegova žena, slikarka Helena Kottler 
Vurnik, pripravila za baziliko Marije Pomagaj 
na Brezjah.



Deželne novice, petek, 19. maja 2017

Občinske novice

3

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Pod-
jetniška kavica pripravlja majski sklop delavnic s podjetniš-
kimi temami. Prva z naslovom Minimalna pravna ureditev 
podjetja in inšpekcijski nadzori bo v torek, 23. maja, vodila 
jo bo davčna svetovalka Simona Štravs. Drugo delavnico 
Marketing podjetja: stare – dobre prakse in digitalne novo-
sti pa pripravljajo v sredo, 31. maja, vodil jo bo Blaž Branc. 
Obe delavnici bosta potekali v dopoldanskem času v prosto-
rih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na Jesenicah. Ude-
ležba je brezplačna, saj delavnice sofinancirajo občine 
Kranjska Gora, Jesenice, Gorje, Žirovnica, Radovljica in 
Bohinj. Prijavite se lahko telefonsko ali po elektronski pošti, 
prijave organizator sprejema do zapolnitve prostih mest.

Dve delavnici v sklopu Podjetniške kavice

V soboto, 27. maja, se bo 11.15 na Brezjah začel 8. Zahval-
ni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Zahvalno mašo bo 
daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav 
Zore, sooblikovali pa slepi in slabovidni. Petje bosta obo-
gatila sopranistka Francka Šenk in basist France Tušek, na 
orgle bo igral Tone Potočnik. Sledilo bo prijateljsko druže-
nje ob skromni pogostitvi, so sporočili organizatorji.

Zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije

V času pred drugo svetovno 
vojno in po njej je Radovlji-
ca zaradi svoje blagodejne 
klime veljala za zdraviliško 
mesto, kjer je vsaka hiša 
imela vsaj kakšno »turistič-
no sobo«, kasneje je bilo 
tovrstne ponudbe iz leta v 
leto manj. A videti je, da v 
zadnjem času zasebna 
pobuda spet prepoznava 
možnosti, ki jih ponuja turi-
zem. Pred leti je prve korake 
naredil hotel Lambergh v 
Dvorski vasi, kasneje Krek, 
ki ga polnijo turisti, ki si 
želijo ogledati Bled, a so se 
odločili za nastanitev, ki je 
zaradi obrobne lege malce 
cenejša od tiste v središču 
turistične destinacije. Obno-
vljena Radovljiška graščina 
je pred leti obudila dogajan-
je v starem mestnem jedru 
Radovljice. Prvih nekaj sob 
so nad gostilno Lectar uredi-
li s pomočjo evropskih sred-
stev, prenočiti je mogoče pri 
Kunstljevih pa nad kavarno 
Vidic. Nedavno je družina 
Kolarič odprla še prestižni 
hotel Linhart, urejen v čudo-
viti, štiristo let stari hiši na 
Linhartovem trgu.
Lani so v Lescah odprli mla-
dinski hotel, v začetku mese-
ca še enega v Radovljici. 

Novi mladinski hotel v 
središču Radovljice
V stavbi desetletja propada-
jočega hotela Grajski dvor v 
središču Radovljice sta nam-
reč Nejc Bole in Matej Glo-
bočnik uredila mladinski 
hotel Life hostel. V osem-
najstih sobah je dovolj pros-
tora za 53 turistov, računata 
predvsem na mlade popot-
nike in športnike. Vse sobe 
so opremljene z lastno 
kopalnico, ki jo, kot pravita 
Bole in Globočnik, gostje, ki 
imajo aktiven življenjski 
slog, pač potrebujejo.
Kot sta povedala Bole in 
Globočnik, sta se za nakup 
dveh nadstropij starega dela 
hotela odločila, ker sta že 
dlje časa ugotavljala, da v 
mestu in okolici ni dovolj 
primernih nastanitev za 

mlade, aktivne turiste, prav 
tako za športnike. »To so 
ljudje, ki ne morejo plačati 
šestdeset evrov na noč in 
tudi ne potrebujejo ne vem 
kakšnega razkošja, a vseeno 
pričakujejo sodobno, funk-
cionalno in čisto nastanitev 
po razumni ceni. Želela sva 
torej dvigniti nivo nastanitve 
zanje in jim omogočiti udo-
bno bivanje. Hotel je lociran 
v centru mesta, kar pomeni, 
da je v bližini na voljo javni 
prevoz, tako avtobusna kot 
železniška postaja sta odda-
ljeni nekaj minut hoje. 
Zaradi lokacije pa je hotel 
tudi dobra izhodiščna točka 
za številne aktivnosti, od raf-
tinga, canyoninga, veslanja, 
kolesarjenja ... pri čemer 
tesno sodelujemo z lokalni-
mi ponudniki v Radovljici, 
na Bledu in širše.«

Več kot zgolj investicija
Za zdaj sta tako investitorja 
uredila drugo nadstropje 
vključno z dvema terasama 
– ena s pogledom na sever, 
druga obrnjena na jugoza-
hod, večina sob pa ponuja 
tudi čudovit razgled na graj-
ski park. Mansardo, ki je 
prav tako v njuni lasti, še 
urejata, a počasi, saj je bil, 
kot pravita, nakup nepremi-
čnine in njeno urejanje zan-
ju velik finančni zalogaj, za 

katerega sta namenila lastna 
privarčevana sredstva pa 
tudi kredit. »Za naju je to 
seveda mnogo več kot inve-
sticija, je osebni projekt, v 
katerega sva poleg sredstev 
vložila tudi ogromno časa, 
energije in čisto konkretne-
ga dela,« sta še povedala. 
V klimatiziranem mladin-
skem hotelu – tudi to je, 
poudarjata, njihova pred-
nost pred številnimi drugi-
mi nastanitvami v mestu in 
okolici – je turistom na voljo 
kuhinja, v kateri si lahko pri-
pravljajo obroke, hrano pa 
jim bodo, če bodo želeli, pri-
pravljali tudi v restavraciji, 
ki že več kot 15 let deluje v 
pritličju hotela. Sicer pa v 
isti stavbi, v prizidku stavbe 
starega hotela Grajski dvor, 
deluje tudi hotel, ki ga zad-
njih nekaj let postopoma 
obnavlja podjetnik Miha 
Zalokar. 

Turizem kot priložnost
"Dejstvo je, da se z rastjo 
nočitev veča tudi ponudba 
sob, apartmajev in drugih 
nastanitvenih možnosti. Lju-
dje vidijo, da turizem živi, in 
to vidijo kot priložnost. Prav 
število sob se zelo povečuje, 
stanovanj, ki se oddajajo 
prek različnih portalov, je 
tudi v Radovljici že veliko. 
Kar me ob tem malo skrbi, 

je, da bi se lahko zgodilo, da 
pride do neke vrste dampin-
ga, prenizkih cen. Morali bi 
biti namreč ponosni na to, 
kar imamo, in to vrednost 
vključiti tudi v ceno. Da se 
nam ne bo zgodilo, da bodo 
nekateri z nižanjem cen pov-
zročili nerealno nizke cene 
vsem v destinaciji in jo na 
neki način razprodali. 
Želim, da se obdrži določen 
nivo, seveda s tem, da ima-
mo najprej v osnovi res kva-
litetne storitve," poudarja 
Nataša Mikelj, direktorica 
javnega zavoda Turizem in 
kultura Radovljica.
Kot pravi, zavod Turizem 
destinacijo pospešeno pro-
movira na nacionalnem 
nivoju pa tudi širše. "Prejšnji 
teden smo tako imeli v Rado-
vljici v okviru študijske ture, 
ki jo organizira Slovenska 
nacionalna turistična organi-
zacija, na obisku 85 tujih 
agentov, ki smo jim destina-
cijo predstavili v povezavi z 
gostinci. To so običajno tisti 
agenti, ki so prvič v Sloveniji, 
kar pomeni, da vsako leto 
prihajajo novi in odpirajo 
številne nove priložnosti za 
razvoj prepoznavnosti desti-
nacije. Na ta način, pa seveda 
s projekti, kakršen je Festival 
čokolade, opozarjamo nase. 
Ne čakamo, da nas bodo opa-
zili in promovirali drugi."

Nove pridobitve pred 
začetkom sezone
31. stran

Nejc Bole in Matej Globočnik sta v starem delu hotela Grajski dvor uredila sodoben 
mladinski hotel Life Hostel. / Foto: Gorazd Kavčič

Malokdo še ve, da se z dveh teras nekdanjega hotela Grajski 
dvor, ki sta zdaj del mladinskega hotela Life Hostel, ponujajo 
čudoviti razgledi po mestu in okolici. / Foto: Gorazd Kavčič

Da je za obisk Radovljice vse več zanimanja, kaže tudi 
obisk kar 85 tujih agentov, ki so jim ponudili kosilo na trgu 
pred cerkvijo.

Radovljica – V Radovljici so v teh dneh začeli z obnovo in 
rekonstrukcijo grajskega obzidja, za katerega je občina prido-
bila tudi soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Okoli 
sto tisoč evrov vredna sanacija srednjeveškega obzidja bo tra-
jala predvidoma do konca maja, nujna pa je predvsem zaradi 
padanja kamenja. Občina Radovljica je ta del zidu, ki je bil v 
preteklosti v zasebni lasti, pred tremi leti kupila na javni dražbi 
prav z namenom obnove in celovitega urejanja grajskega par-
ka, ki se razprostira med hotelom Grajski dvor in starim mes-
tnim jedrom. Že pred tem so obnovili večji del zidu, zadnji, 
katerega obnovo začenjajo sedaj, pa je doslej propadal. Na 
nevarnost, ki jo predstavlja razpadajoče zidovje, je pred leti 
opozarjala vnukinja v Radovljici rojenega arhitekta Ivana Vur-
nika Marija Žumer Pregelj. Kamenje je namreč, dokler občina 
ni uredila zaščitne ograje, ogrožalo pod obzidjem stoječo 
hišo, v kateri je do svoje smrti živel slavni arhitekt.

Obnavljajo še zadnji del grajskega obzidja

V Radovljici so konec prejšnjega tedna vendarle začeli 
obnavljati zadnji del grajskega obzidja. / Foto: Gorazd Kavčič

100 hitrih in preprostih receptov,  
s katerimi boste navdušili svoje goste.

w
w
w
.g
or
en

js
ki
gl
as

.s
i

EUR

Cena knjiga je

21,90
 + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Saša Hrženjak, 
samostojna kadrovska svetovalka
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411 

Do počitniškega dela v treh korakih
V prejšnji kolumni sem pisala o tem, kako pomembno je, da si 
mladi čimprej začnejo sami pridobivati izkušnje, ki vodijo k 
samostojnosti. Med današnjimi delodajalci velja vsesplošno pre-
pričanje, da je zelo težko dobiti mlad, perspektiven, predvsem 
pa potrpežljiv in odgovoren kader. Obstaja tudi splošno prepri-
čanje, da mladi nimajo delovnih navad in so ravno ali pa predv-
sem zaradi tega težko zaposljivi. Živimo v času instant rešitev. 
Mladi so zrasli ob instant rešitvah. Danes lahko vse, kar si zaželi-
mo, dobimo takoj. Gremo na splet, naročimo, dobimo v dnevu, 
dveh. Tortico? Ni problema, zavijemo v slaščičarno, ne čakamo 
rojstnih dni. Nov film? Ne pogledamo kinosporeda, vemo, kje ga 
lahko dobimo. Zmenek? Na telefonu poslajdamo levo ali desno. 
Vse, karkoli si zaželimo, lahko dobimo takoj. Ob tem se ne razvi-
ja sladko pričakovanje, ki je temelj za urjenje potrpežljivosti.
Počitniško delo je odlična priložnost za spoznavanje procesa 
doseganja želenega cilja v karieri. Dobra primerjava je, da si 
predstavljamo kariero kot goro, kjer vidimo vrh, si ga želimo 
osvojiti, a nam kmalu postane jasno, da nas po vsej verjetnosti 
helikopter ne bo pripeljal do želene pozicije. Treba je vzeti pot 
pod noge, kdaj pohiteti, kdaj pasti, kdaj zaiti s poti. Pot, ki jo 
pregrizemo korak za korakom, pa je nujno potrebna, da osvo-
jeni vrh potem tudi cenimo. 
Do počitniškega dela v treh instant korakih:
1. Na spletni strani www.mservis.si izpolnite spletni obrazec za 
včlanitev v Agencijo M servis
(še hitreje je po navodilih iz vizitke spodaj in se počaka, da mi 
pokličemo).
2. Z naše strani si pridobite uporabniško ime in geslo in sami 
pobrskate med pestro izbiro počitniških del
(ali pa se pustite razvajati in počakate, da vas prijazne referen-
tke obvestijo o prostem delu).
3. Z delodajalcem se zmenite za delo, se pisno dogovorite o  
dolžnostih in pravicah in naročite napotnico na 04 20 20 450.

Marjana Ahačič

Simon Resman, občinski 
svetnik NSi, z ženo in tremi 
otroki živi v Podmestu v 
Radovljici. "Po izobrazbi 
sem gozdar, po političnem 
prepričanju krščanski 
demokrat, od leta 2006 
predsednik NSi Radovljica. 
Političnih strank ne men-
jam," se predstavi.

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto v občinskem svetu?
"V občinskem svetu sem 
izvoljen tretji mandat. Poli-
tika je skrb za skupno dob-
ro. Morda je to težko opazno 
na državni ravni, vseeno 
mislim, da občani opravlje-
no delo za skupnost in druš-
tva vidijo in ga pohvalijo."

Katere cilje skušate uresni-
čiti v teh štirih letih? 

"Moj cilj v občinskem svetu 
je Radovljica, ki bo prijazna 
za naše otroke. Če želite 
konkretno, pa predvsem 
kolesarske steze (tudi ureje-
ne pešpoti), ki so znak razvi-
tosti občine. Na to opozar-
jam že deset let. Treba je 
urediti lokalne ceste, nekate-
re so res v slabem stanju. 
Tudi nekatera vaška jedra bi 
bilo treba obnoviti. Čaka nas 
ureditev Grajskega parka in 
gradnja podzemne garaže 
pod njim. Zadovoljen sem, 
da se končno zaključuje gra-
dnja knjižnice. Radovljica je 
ena redkih občin, kjer plače-
vanje parkirnine ni potreb-
no, in prizadeval si bom, da 
tako tudi ostane. Velik pris-
pevek k ohranjanju narave, 
spodbujanju rabe lesa in 
možnosti cenejšega ogreva-
nja na lesno biomaso bomo 
dosegli s postavitvijo žagar-
sko-predelovalnega obrata 
na separaciji. Potrebna je 

ureditev dostopa do radovlji-
škega pokopališča in še bi 
lahko našteval."

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Občini največ težav povz-
roča naša država. Po eni 

strani korenito zmanjšuje 
prihodke občinam; če smo 
še leta 2014 dobili 20 mili-
jonov evrov in pol, smo 
lani zaključili proračun s 
15,5 milijona evrov. Po dru-
gi pa država občinam pred-
pisuje dodatne finančne 
obveznosti. 

Država s številnimi pogosto 
nemotiviranimi in omejeno 
sposobnimi javnimi usluž-
benci zavira razvoj občin. 
Naša ministrstva niso sposo-
bna pripraviti razpisov, da bi 
porabili evropski denar, ki je 
namenjen našemu razvoju."

Kaj je tisto, kar je trenutno v 
občini dobro urejeno? 
"Radovljica je lepa in prijaz-
na občina. V prvi vrsti prebi-
valcem, zadnja leta čedalje 
bolj to ugotavljajo tudi obis-
kovalci."

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
"Trudim se, da bi bil čim 
več časa s svojo družino. 
Najraje smo zunaj, s kole-
som, skirojem ali pa kar peš, 
pozimi pa na smučeh ali 
drsalkah. V Radovljici ima-
mo res veliko možnosti, 
kako kvalitetno izkoristiti 
svoj prosti čas."

Za otrokom prijazno Radovljico
Simon Resman je že tretji mandat član občinskega sveta. Tudi v teh štirih letih si prizadeva za ureditev kolesarskih stez in 
urejanje peš poti, ki so po njegovem prepričanju znak razvitosti občine.

Simon Resman

Prejeli smo

Zahvalni dan slepih in slabovi-
dnih Slovenije je že sedem let 
najbolj množično srečanje sle-
pih in slabovidnih. Zbere se 
nas okoli tristo iz vse Slovenije. 
Vzniknil je iz civilne pobude ob 
90-letnici naše Zveze leta 2010. 
Menili smo, da jubileja ne 
more biti brez javne zahvale. 
Takrat smo se z zahvalno 
mašo skupno zahvalili ustano-
viteljem zveze, sodelavcem, 
spremljevalcem in podporni-
kom, ki nam pomagajo prema-
govati izgubo vida. Že nasled-
nje leto smo zahvalni maši 
dodali kulturni program, v 
njem slepi in slabovidni s pes-
mijo in besedo pokažemo svoje 
talente. Sledita druženje in 
skromna pogostitev vseh udele-
žencev. Vsako leto dogodek pri-
pravimo v drugem kraju. 
Leta 2015 smo kulturni pro-
gram obogatili z razstavo 
likovnih in literarnih del naših 
ustvarjalcev. Tako je začetna 
javna zahvala prerasla v 
Zahvalni dan slepih in slabo-
vidnih Slovenije. Organizacij-
ska dela opravimo prostovoljci. 
Udeleženci smo vedno iz vseh 
koncev Slovenije. 
Zahvalni dan je zares poseben 
praznik. Kolikor nam je zna-
no, nobena invalidska organi-
zacija ne pripravlja zahvalne-
ga dneva, slepi in slabovidni pa 
tako cenimo naše sodelavce, 
spremljevalce in podpornike, 
da jim posvetimo en dan v letu. 
Zahvalni dan je ogledalo odno-

Zahvalni dan 
slepih in 
slabovidnih

Na področju klasične glasbe se 
v našem mestu vedno nekaj 
dogaja in malo je mest veliko-
sti Radovljice s tako bogato 
tovrstno glasbeno ponudbo. 
Novost glasbenih prireditev 
letos pa so nedeljske glasbene 
matineje v dvorani Glasbene 
šole v Graščini ob 11. uri 
dopoldne, ki bodo na sporedu 
vse nedelje v mesecu maju.
Kdor je poslušal prvi koncert 
tega majskega cikla v nedeljo, 
7. maja, prav gotovo ne bo 
zamudil nobenega. Vrhunski 
albanski pianist Kostadin 
Tashko nas je popeljal v čudo-
viti svet glasbe Beethovna, Lis-
zta, Chopina in drugih velikih 
skladateljev tega časa. Bilo je 
glasbeno doživetje, eno najlep-
ših v našem mestu v zadnjem 
času. Verjetno vsi, ki so bili to 
nedeljo na tej matineji, že tež-
ko čakajo naslednjo.
Organizatorja teh koncertov 
sta Cecilija Prenz Kopušar in 
Dušan Kopušar v okviru druš-
tva La Casa de Kamna v sode-
lovanju z Glasbeno akademijo 
Citta di Palmanova. Obogati-
te majske nedeljske dopoldneve 
in obiščite katerega od teh 
koncertov.

Avgust Mencinger

Matineja

Stanovalci Gradnikove ceste in 
Žagarjeve ulice v Radovljici že 
vrsto let opozarjamo na pregost 
in prehiter promet. Gradniko-
va cesta med Sparom in iso 
span bloki služi kot bližnjica 
mnogim voznikom za vstop v 
Radovljico in izstop iz nje. To 
bližnjico uporablja večina sta-
novalcev te ulice kot tudi prebi-
valcev Lesc in ostalih krajev, ki 
jih po tej poti usmerja satelit-
ska navigacija. Cesta je ozka, 
brez pločnikov in uničena od 
tovornega prometa. Je pot 
mnogim šolarjem in ostalim 
pešcem ter kolesarjem.

Prehiter promet 
po Gradnikovi 
cesti

sa slepih in slabovidnih do sol-
judi in sveta: ohranja hvaležen 
spomin na dobre ljudi, izraža 
spoštovanje prijateljem, spod-
buja sodelovanje in lepo sožitje 
med nami in družbo.
Iz civilne pobude in odziva lju-
di je nastal praznik, na katere-
ga smo ponosni. Obhajamo ga 
vsako leto zadnje dni maja tik 
pred tednom slepih in slabovi-
dnih, ki je prvi teden v juniju.
Letos ga bomo praznovali v 
soboto, 27. maja, z začetkom 
ob 11.15 v slovenskem narod-
nem svetišču na Brezjah. 
Zahvalno mašo bo daroval 
ljubljanski nadškof metropolit 
msgr. Stanislav Zore, soobli-
kovali pa slepi in slabovidni. 
Petje bosta obogatila soprani-
stka Francka Šenk in basist 
France Tušek, na orgle bo 
igral Tone Potočnik. Sledilo 
bo prijateljsko druženje ob 
skromni pogostitvi.

Marinka Drinovec

Kultura večine voznikov 
motornih vozil je porazna, ne 
glede na starost in spol. Vozni-
ki dobesedno izvajajo nasilje 
nad udeleženci v prometu in 
nad stanovalci, mimo katerih 
se vozijo dan in noč. Omejitve 
hitrosti 30 km/h in prepovedi 
vožnje tovornjakov nihče ne 
upošteva.
Med Radovljico in Lescami 
poteka široka obvoznica s plo-
čnikom in kolesarsko stezo. 
Narejena je bila prav z name-
nom, da se razbremeni pro-
met po spalnih naseljih. Žal so 
voznikom ljubše bližnjice. 
(Bližnjice bi morali nameniti 
pešcem in kolesarjem.)
Radovljica je majhno mestece 
s popolno samooskrbo. Veliko 
opravkov lahko naredimo peš 
ali s kolesom, marsikdo avta 
ne potrebuje. Pred bloki zma-
njkuje parkirnih mest, avtobu-
si in vlaki pa se prazni vozijo 
okoli.
Veseli nas, da je Občina Rado-
vljica potrdila celostno prome-
tno strategijo (CPS), ki jo 
uvajajo v vseh naprednih 
evropskih mestih. Strategija 
obrača vlogo udeležencev v 
prometu. Prednost daje ranlji-
vejšim udeležencem – pešcem 
in kolesarjem, voznikom 
motornih vozil pa z raznimi 
ukrepi (zapore cest, slepe uli-
ce, ovire, lokalizacija prome-
ta) oteži vožnjo z namenom, 
da bi se kam odpravili peš, s 
kolesom ali bi uporabili javna 
prevozna sredstva. Z ukrepi 
omejevanja in umirjanja pro-
meta bi se bistveno izboljšali 
kvaliteta bivanja in varnost 
vseh občanov, predvsem starej-
ših, otrok in invalidov.
Stanovalci Gradnikove ceste 
smo zadovoljni, da so projek-
tanti CPS Občine Radovljica 
(MK Projekt) našo ulico pre-
poznali kot najbolj naseljeno 

in kritično glede prometne 
situacije in so na njej v svojem 
projektu tudi predlagali izved-
bo prvih konkretnih rešitev.
Upamo, da bodo pristojni 
organi in strokovnjaki čim 
preje začeli izvajati ukrepe, ki 
bodo pripomogli k mirnejšemu 
bivanju vseh občanov. 

Maja Zorec s številnimi 
somišljeniki

Kulturno društvo Sotočje in 
Župnija Radovljica v soboto, 
20. maja, ob 20. uri v Slom-
škovi dvorani radovljiškega 
župnišča organizirata preda-
vanje z naslovom Kruh naš 
vsakdanji. Predaval bo profe-
sor dr. Peter Raspor.

Kruh naš vsakdanji

V prejšnji številki Deželnih 
novic je bilo v prispevku o 
delovanju Mešanega pevske-
ga zbora Anton Tomaž Lin-
hart Radovljica napačno 
navedeno, da so peli v Domu 
gluhih in naglušnih v Škofji 
Loki – pravilno je seveda 
Center slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka. Za 
nenamerno napako se bral-
cem ter stanovalcem Centra 
iskreno opravičujemo.

Popravek

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske v okviru projekta 
Uporabna zelišča organizira 
brezplačno strokovno 
ekskurzijo na Zeliščni vrt 
Majnika, ki bo v torek, 23. 
maja. Prijave zbirajo do 
zapolnitve mest. 

Strokovna ekskurzija 
na zeliščni vrt
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Marjana Ahačič

Kot kaže, bodo že jeseni v 
Radovljici vendarle zgrajena 
prva oskrbovana stanovanja, 
saj novi investitor, ljubljansko 
podjetje Rezidenca Senior, d. 
o. o., ki je konec lanskega leta 
prevzelo projekt, intenzivno 
gradi stavbo v neposredni bli-
žini Doma dr. Janka Benedi-
ka. Objekt, v katerem bo 26 
oskrbovanih stanovanj, velikih 
od 35 do 46 kvadratnih met-
rov, je bil zadnja tri leta beton-
ski skelet, v podjetju Recon-
sult, ki radovljiška stanovanja 
trži, pa pričakujejo, da bo stav-
ba dograjena in pripravljena 
za vselitve še pred koncem 
letošnjega leta. 
Kot je povedala direktorica 
podjetja Reconsult Jasna Bene-
dik, je zanimanja za stanovan-
ja, katerih cena se giblje od 90 
do 160 tisoč evrov, precej, 
devet enot so tudi že prodali. 
»V trinadstropni stavbi je 
sedem garsonjer, preostalo so 
različno velika dvosobna stano-
vanja, zgrajena tako, da so pri-
merna za bivanje starejših. V 

kleti je garaža, stavba ima tudi 
dva skupna prostora s kuhinjo, 
kjer se bodo stanovalci lahko 
družili,« je povedala. Kot pravi, 
ima upravnik z bližnjim 
domom za starejše občane že 
sklenjeno pogodbo za zagotav-
ljanje storitev, ki oziroma če jih 
bodo stanovalci potrebovali.
Med tistimi, ki so stanovanje 
že kupili in se zdaj že intenziv-
no ukvarjajo z načrtovanjem 
opreme, sta tudi zakonca Hra-
bar iz Radovljice. »Mislim, da 
je tovrsten način bivanja edina 
prava rešitev za mojo genera-
cijo,« je prepričana Nata Hra-
bar, ki se je s soprogom pred 
17 leti iz Ljubljane preselila v 
hišo v Radovljici, zdaj pa načr-
tuje selitev v eno od novih 
oskrbovanih stanovanj. »Raz-
mišljala sva o najemu oskrbo-
vanega stanovanja v Izoli, a je 
bilo tam za šestdeset stano-
vanj kar štiristo prosilcev, tako 
da sva se odločila za prodajo 
hiše in nakup stanovanja v 
Radovljici. Tu nama je všeč, 
rada imava pogled na nama 
tako ljubo Jelovico, obenem 
pa na starost ne želiva obre-

menjevati otrok. Zato sva 
zadovoljna, da bova živela v 
oskrbovanem stanovanju, kjer 
bova imela zagotovljena vso 
varnost in udobje, ki ju bova 
potrebovala.«
Kot pravi Jasna Benedik, je 
zanimanje za tovrstna stano-
vanja precejšnje tudi drugje 
po Sloveniji in širše, v Evropi, 
čeprav, še ugotavlja, povpraše-
vanje v različnih lokalnih oko-
ljih različno. »Za Radovljico je 
zanimanje zelo veliko, kako bi 
se tovrstni projekti prijeli dru-
gje po Sloveniji, pa ni lahko 
napovedati.« 
Prvi projekti za gradnjo oskr-
bovanih stanovanj v Radovljici 
so bili že okoli leta 2005 nare-
jeni v sodelovanju z Občino 
Radovljica; najprej je bilo 
načrtovano, da stanovanja 
zgradi neprofitni Nepremič-
ninski sklad zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarova-
nje, občina pa bi prispevala 
zemljišča. A je na podlagi 
zakona morala zemljišča pre-
nesti na Sklad kmetijskih 
zemljišč, ta pa jih je prodal 

zasebniku, radovljiškemu 
podjetju Remand, s katerim je 
občina podpisala predpogod-
bo, ki vsebuje zavezo investi-
torja, da bo večina oskrbova-
nih stanovanj najemna in ne 
namenjena prodaji ter da 
bodo prednost pri najemu 
imeli domačini. A se tudi to ni 
izšlo, vsa radovljiška stanova-
nja so namreč namenjena 
prodaji, o možnosti najema 
investitor za zdaj ne razmišlja. 
Na občini pojasnjujejo, kak-
šno je trenutno stanje. "Ker 
podjetje Remand ni zaključilo 
gradnje oskrbovanih stano-
vanj in je v stečaju, pogodba, 
ki jo je občina sklenila z 
Remandom v letu 2010, ni 
bila realizirana in ne bo izvrše-
na. Občina sicer v projekt 
izgradnje oskrbovanih stano-
vanj ni vlagala, ostaja pa obve-
znost plačila v letu 2010 
odmerjenega komunalnega 
prispevka. To obveznost bomo 
uveljavljali pri novem investi-
torju, to je podjetju Rezidenca 
Senior d.o.o.," so sporočili iz 
kabineta župana Globočnika.   

Gradnja oskrbovanih 
stanovanj se nadaljuje
Potem ko je projekt oskrbovanih stanovanj v Radovljici konec lanskega leta prevzelo ljubljansko 
podjetje Rezidenca Senior, se zdaj gradnja objekta, v katerem bo šestindvajset stanovanj, intenzivno 
nadaljuje. Devet enot je že prodanih, prve vselitve so načrtovane za jesen.

Nata Hrabar (na fotografiji) in njen soprog Franc sta bila 
med prvimi, ki so se odločili za nakup oskrbovanega 
stanovanja.

4. SREČANJE HARMONIKARJEV  
IN VAŠKIH GODCEV 

11. junija ob 12. uri na Srednji Dobravi 
na terasi gostilne Pri Marički 

Prireditev bosta povezovala Duo King. Po prireditvi vas  
bo zabaval harmonikarski orkester Prijatelji. 

Info: 031 346 884
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Trgovina SPORTPOINT 
Borovška 74 

Kranjska Gora 
www.sport-point.si

SAVE
THE DUCK

HIGH QUALITY
SYNTHETIC DOWN

R

SAVE
THE DUCK

HIGH QUALITY
SYNTHETIC DOWN

R

POPuSTI

POPuSTI

Lahke puhaste jakne
-25%

-20%
-10%

3 kosi ali več 

2 kosa 

1 kos

Lahke puhaste jakne iz minulih sezon od -50% do -60%
Popusti se med seboj ne seštevajo. Akcija velja do 20. junija 2017.
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Fun rafting kajak kanu klub iz Radovljice je v soboto, 22. 
aprila, izvedel akcijo čiščenja reke Save od Radovljice do 
Globokega. Akcije se je udeležilo več kot 50 udeležencev, 
med njimi tudi deset udeležencev iz Hrvaške. Kot so sporo-
čili po akciji, so nabrali kar 15 velikih vreč odpadkov, med 
katerimi je bilo največ manjših kosov polivinila. Zaključek 
akcije je bil v Globokem, kjer je gostitelj poskrbel za brez-
plačno hrano in pijačo.

Čistili so reko Savo

Nabrali so kar petnajst velikih vreč odpadkov.
Od začetka letošnjega leta se gradnja oskrbovanih stanovanj 
v Radovljici spet intenzivno nadaljuje. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vabimo vas na izlet v Beograd. Z lokalnim vodnikom se bomo najprej peljali na ogled mesta 
in se ustavili v elitnem predelu mesta Dedinje s Hišo cvetja. Po vožnji nazaj v mesto se bomo 
sprehodili do hrama svetega Save, ene največjih pravoslavnih cerkva na svetu. Naslednji 
dan se bomo po zajtrku odpeljali v Topolo, kjer si bomo ogledali Karadžordžev kompleks, 
nekdaj rezidenco Karadžordža, vodje prve srbske vstaje proti turškemu jarmu. Na vrhu hri-
ba Oplenac stoji cerkev sv. Jurija (sv. Djordje), v kateri so zanimivi mozaiki. Popoldne sledi 
vožnja nazaj proti Beogradu in postanek na Avali. Lahko se bomo povzpeli na televizijski 
stolp. Pozno popoldne se bomo vrnili v Beograd. Po želji sledi skupna večerja na Skadarliji 
ob starogradskih melodijah in srbski hrani. Zadnji dan si bomo ogledali Muzej Nikole Tesle, 
znanstvenika, izumitelja in inženirja. Popoldan bomo namenili ogledu znamenitosti po 
željah gostov. Na izletu bomo z vami sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bomo potrudili, da 
vam bo še posebej lepo. 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, cestnine in vstopno takso v Srbijo, namestitev v hotelu s 
tremi zvezdicami v dvoposteljnih sobah, turistično takso, eno lokalno vodenje v Beogradu,  
izlet v Šumadijo in Avalo, slovensko vodenje, organizacijo in DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite na tel. št. 04/201 42 41 ali Grega Flajnika 
na 031 38 26 25. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišete na: 
narocnine@g-glas.si.

IZLET /  OD 26. DO 28. MAJA 2017

CENA: 146 €

Tanja Smolej, univ. 
dipl. bibliotekarka in 
pomočnica 
ravnateljice, OŠ A. T. 
Linharta Radovljica

Osnovna šola A. T. Linharta 
se je v Evropsko mrežo zdra-
vih šol vključila že na 
samem začetku, leta 1993, 
kot pilotska šola. K projektu 
smo pristopili, ker smo žele-
li približati šolo otrokom in 
staršem, učiteljem pa ponu-
diti znanja, ki jih zahtevata 
sodoben pouk in vzgoja. V 
svojem šolskem prostoru 
smo dali prednostno vlogo 
štirim podpodročjem: med-
sebojnim odnosom med 
učitelji in učenci, okolju in 
zdravju, zdravi prehrani in 
prehranjevalni kulturi ter 
skrbi za lastno zdravje.
Šole sicer vsako šolsko leto 
poglobljeno obravnavamo 
določeno temo, ki je izbrana 
skupaj z Nacionalnim inšti-
tutom za javno zdravje, ob 
tem pa se glede na potrebe 
in možnosti ukvarjamo tudi 
s svojimi specifičnimi pro-
jekti.

Srečanje Zdravih šol
Prizadevanja svoje šole pri-
kažemo na srečanju sloven-
ske mreže zdravih šol, kjer s 
predavanji in delavnicami 

predstavimo primere dobre 
prakse na šolah. Zadnje 
tako odmevno srečanje je 
potekalo prav na naši šoli, 
kjer smo se srečali učenci, 
mentorji in ravnatelji iz 
osnovnih šol, ki so v projek-
tu Zdrava šola že od leta 
1993: OŠ Veržej, OŠ Ravne 
na Koroškem, OŠ Slovenj 
Gradec, OŠ Bistrica ob Sotli, 
OŠ Trebnje, OŠ Lukovica, 
OŠ Milojke Štrukelj Nova 
Gorica, OŠ K. D. Kajuha 
Ljubljana in OŠ P. Voranca 
Maribor.
Naši učenci so skupaj z uči-
telji pripravili in pokazali 
pestro prireditev, nad katero 
so bili gostje navdušeni, vso 
šolo so olepšali z risbami in 
drugimi izdelki ter se med 
druženjem izkazali kot zelo 
prijazni in spoštljivi vrstni-
ki. Devetošolci so bili odlič-
ni sogovorniki na okrogli 
mizi Naša pot v prihodnost 
in spremljevalci gostujočih 
učencev po mestnih zname-
nitostih, pri županu Cirilu 
Globočniku ter na Festivalu 
čokolade.

Rezultati so vidni
Na srečanju učiteljev spre-
mljevalcev se je glede na 
izkušnje, ki so jih izposta-
vili, pokazalo, da cilji Zdra-
ve šole in različni podpro-

jekti s svojimi nalogami, 
dejavnostmi in akcijami 
vidno in zelo uspešno pose-
gajo v delo z otroki. Vse 
sodelujoče šole veliko 
pozornost posvečajo zdravi 
prehrani in gibanju pa tudi 
čustvom in duševnemu 
zdravju, tako učencev kot 
učiteljev. Brez samozavest-
nih učiteljev, ki se razvijajo 
tako na profesionalnem kot 
osebnostnem nivoju, nam-
reč ne moremo ustvarjati 
dobrih pogojev za razvoj 
učencev, je pri tem pouda-
rila ena od udeleženk iz 
šole, kjer so med drugim 
prav kot pomoč učiteljem 
uvedli institut supervizije. 
Alenka Hafner z Inštituta za 
javno zdravje je pri tem pou-
darila, da je bila radovljiška 
šola z dolgoletno svetovalno 
delavko Nado Šmit vedno 
eno od pomembnih gonil 
projekta Zdrava šola. „Teori-

ja in praksa sta šli zgledno z 
roko v roki. Iz majhne ekipe 
zanesenjakov se je razvila 
močna mreža več kot 300 
zdravih šol.“

Kako otroke pripraviti na 
življenje?
Zavedamo se, da smo učite-
lji in starši otrokovi skupni 
vzgojitelji ter da jih z uskla-
jeno vzgojo lažje pripravimo 
za življenje. Za razvijanje 
spretnosti in veščin, ki so 
potrebne za samostojno 
odraslo življenje, pa ne 
zadošča le prijazna šola, 
temveč takšna, ki temelji 
tudi na odgovornosti do svo-
jih dejanj, zaupanju, spošto-
vanju in pripravljenosti za 
reševanje težav na osebni 
ravni, kjer znamo poskrbeti 
za drugega in zase.
Prepričani smo, da moramo 
vrednote, ki predstavljajo 
kakovost življenja, živeti, ne 

le o njih govoriti. Prizadeva-
mo si, da učitelji dajemo 
zgled s svojim vedenjem. 
Zato v šoli spodbujamo 
zdrav način življenja. Učen-
ce spodbujamo k strpnosti, 
upoštevanju drugačnosti, 
razvijanju kolektivne zaves-
ti. Z vključevanjem v intere-
sne dejavnosti in ponujan-
jem preventivnih progra-
mov želimo pomagati pri 
razvijanju pozitivnega 
samospoštovanja, pri zado-
voljevanju potrebe po moči, 
svobodi in varnosti.
Pravo ceno ima to, kar učen-
ci dosežejo s svojo aktivnos-
tjo. Učitelji jim poskušamo 
pri tem pomagati in učen-
cem posredovati snov na 
zanimiv ter sodoben način. 
Z dobrim medsebojnim 
sodelovanjem poskušamo 
učencem pomagati, da pre-
mostijo težave na poti do 
uspeha.

Evropska mreža  
zdravih šol
Evropska mreža zdravih šol 
je nastala kot strateški pro-
jekt pod okriljem Svetovne 
zdravstvene organizacije, 
Sveta Evrope in Evropske 
komisije. Mreža združuje 
okrog 43 držav, sodeluje 
približno 500 šol; v mno-
gih državah delujejo nacio-
nalne oziroma regijske 
mreže, v katerih je poveza-
nih nadaljnjih pet tisoč šol. 
Slovenija se je z 12 pilotski-
mi šolami priključila 
Evropski mreži zdravih šol 
leta 1993, zdaj jih je pri nas 
v mrežo vključenih 375. 
Projekt podpirata Ministrs-
tvo za zdravje in Ministrs-
tvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje pa 
je nacionalni podporni cen-
ter Zdravih šol.

Tabor 
Zdravih šol
Učitelji in učenci desetih slovenskih osnovnih 
šol, ki so se pred 24 leti prve priključile projektu 
Zdrava šola, so se konec aprila srečali v 
Radovljici, na prireditvi, ki so jo gostitelji 
poimenovali Ta veseli dan.

Srečanja v Radovljici so se udeležili predstavniki desetih slovenskih osnovnih šol, ki so pred več kot dvajsetimi leti prve 
stopile v projekt Zdrava šola.

Marjana Ahačič

V ponedeljek se je začela 
nacionalna preventivna 
akcija za večjo varnost kole-
sarjev, ki jo vodi Javna agen-
cija RS za varnost prometa v 
sodelovanju s Policijo, Mini-
strstvom za infrastrukturo 
ter Ministrstvom za izobra-
ževanje, znanost in šport in 
nevladnimi organizacijami. 
Z akcijo želijo opozoriti na 
kolesarje, ki sodijo med ran-
ljivejše udeležence v prome-
tu. Analiza varnosti in ude-
ležbe kolesarjev v promet-
nih nesrečah je pokazala, da 
je delež kolesarjev med vse-
mi udeleženimi v promet-
nih nesrečah 7,4-odstoten, 
med smrtnimi žrtvami pa 
so v letu 2016 predstavljali 
kolesarji 10-odstotni delež. 
Velika večina prometnih 
nesreč z udeležbo kolesarjev 
se zgodi znotraj naselij, med 
najpogostejšimi vzroki so 
neprilagojena hitrost (v 
2016 skoraj 32 odstotkov), 
neupoštevanje pravil o pre-

dnosti ter nepravilna stran 
oz. smer vožnje. Pogosto so 
tudi kolesarji sami povzroči-
telji prometnih nesreč, saj je 
pri smrtnih žrtvah in huje 
poškodovanih kar 60 odsto-
tkov kolesarjev tudi povzro-
čiteljev. Lani se je tudi pri 
kolesarjih povečala proble-
matika alkoholiziranosti, in 
sicer je za 14 odstotkov pora-
slo število nesreč, ki jih je 
povzročil alkoholiziran kole-
sar. Med kršitvami so bile 
najpogostejše neustrezno 
prečkanje cestišča, vožnja v 
nasprotni smeri ter tudi vož-
nja v rdečo luč na semaforju. 
Pogosto pa je bilo tudi ogro-
žanje pešcev z vožnjo po 
pločniku ter uporaba mobil-
nega telefona med vožnjo. 
Agencija zato v okviru akcije 
pripravlja sklop aktivnosti za 
promocijo varne vožnje, 
med drugim bodo tako raz-
delili 500 zaščitnih kolesar-
skih čelad, s katerimi želijo 
povečati njeno uporabo med 
mladostniki. Akcija bo pote-
kala do 28. maja.

Varno s kolesom
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Biba Jamnik Vidic

Ko se je Slovenija priključi-
la Združenju Demeter 
International, je naša sokra-
janka dr. Maja Kolar, preda-
vateljica Biotehniškega cen-
tra Naklo, pomagala organi-
zirati svetovno konferenco, 
ki se jo je udeležil tudi Tho-
mas Lüthi, soustanovitelj in 
predsednik Združenja 
Demeter International ter 
dolgoletni vodja Sekcije za 
kmetijstvo v Dornachu v 
Švici. 
Letos nas je obiskal drugič. 
V Slovenijo je prišel širit 
znanje o biodinamičnem 
kmetovanju in zavedanje o 
tem, kako pomembno je 
pridelovati živo hrano. 
Mi smo ga povabili na 
ogled šolskega vrta v Rado-
vljici, zraven pa smo na 
hitro poklepetali še o hra-
nilnici ekološko pridelanih 
semen Zgornje Gorenjske, 
ki je začela delovati v letoš-
njem letu. 

Poleg šolskega vrta v Kranj-
ski Gori je radovljiški šolski 
vrt edini v Sloveniji, ki se 
lahko pohvali, da ima certifi-
kat Demeter. 
"Na Švedskem nima nobe-
na šola takega vrta. Nisem 
čisto prepričan, se mi pa 
zdi, da sta vaša vrtova edina 
te vrste na svetu. Imate izje-
mno situacijo, lahko ste 
zelo zadovoljni tudi zato, 
ker ima ta projekt podporo 
župana. To je fantastično. 
Čestitam vam."

Kaj menite o hranilnici 
semen, ki nastaja v Radov-
ljici? 
"Vzgoja lastnih semen je 
ena najpomembnejših stva-
ri v današnjem času. Če se 
tega ne bomo lotili, bodo 
avtohtona semena izpodri-
nila semena velikih multi-
nacionalk."

Ste tudi soustanovitelj in 
dolgoletni vodja biodinami-
čnega posestva Skilleby-

holm v Järni na Švedskem, 
kjer delate kot kmet, vrtnar 
in pedagog. Na posestvu 
vzgajate tudi trajnice po 
standardih Demeter. V čem 
se razlikujejo od tistih, ki so 
vzgojene na konvencionalen 
način?
"Večina trajnic na Šved-
skem je uvožena iz Danske 
in Nizozemske. Ker so bile 
vzgojene v drugačnih kli-
matskih pogojih, jim mora-
mo dodajati ogromno mine-
ralnih gnojil, če želimo, da 
bodo imele cvetove. Na 
našem posestvu smo se 
odločili za drugačen pristop. 
Trajnice po biodinamičnih 
načelih vzgajamo iz semen. 
Na ta način dobimo rastline, 

ki so prilagojene na naše 
pogoje. Čeprav se razvijajo 
bolj počasi, so boljše kvalite-
te, imajo tudi več cvetov."

Vzgajate tudi semena zele-
njave?
"Nekaj delamo s fižolom, 
ampak zelo malo. Na Šved-
skem klima za vzgojo svojih 
semen ni najbolj primerna."

Tudi pri nas smo tako kot na 
vašem posestvu na Šved-
skem začeli s semenjenjem 
fižola.
"To je dobra izbira. Zdaj pot-
rebujete le še dobro finančno 

podporo in kmete, ki bodo 
pripravljeni vzgojiti semena." 

Verjamete, da nam bo uspe-
lo?
"Slišal sem, da je v projekt 
vključenih veliko strokov-

njakov. To je predpogoj. Če 
se boste zadeve lotili posto-
poma, ne vidim razloga, da 
vam ne bi uspelo. Precej v 
pomoč so vam lahko tudi 
izkušnje držav, ki se s tem 
že ukvarjajo."

Pomembna je vzgoja 
lastnih semen
Soustanovitelj in predsednik Združenja Demeter International je obiskal 
Radovljico in bil navdušen nad šolskim vrtom.

Thomas Lüthi z Alešem Jezerškom, oskrbnikom šolskega vrta, in dr. Majo Kolar 

"Na Švedskem nima nobena šola takega vrta. 
Nisem čisto prepričan, se mi pa zdi, da sta vaša 
vrtova edina te vrste na svetu. Imate izjemno 
situacijo, lahko ste zelo zadovoljni tudi zato, ker 
ima ta projekt podporo župana. To je 
fantastično. Čestitam vam."
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Šport

Matjaž Klemenc

Je bilo leto 2016, kar se tiče 
rezultatov, tvoje najuspeš-
nejše do sedaj?
"Pred svetovnim prvenstvom 
na Kitajskem na tekmah 
nisem bila slaba, a ni bilo 
vidnejše uvrstitve. Moja pri-
čakovanja so bila večja. Tisto, 
kar sem dosegla na svetov-
nem prvenstvu, pa je bilo več, 
kot sem pričakovala."

Na svetovnem prvenstvu si 
osvojila srebro in bron. 
Čemu prepisuješ ta uspeh?
"Ustrezale so mi tako stena 
kot smeri. Glava je bila na 
»pravem mestu«, vse se je 
poklopilo in rezultat je bil tu."

Kaj ti je več pomenilo, bron 
v težavnostnem plezanju ali 
srebro na balvanih?
"Več mi je pomenilo tretje 
mesto v težavnosti, saj sem 
pred odhodom dala večji 
poudarek balvanom. Po bro-
nasti medalji je bilo lažje na 
balvanih. A tudi srebrne 
medalje sem bila zelo, zelo 
vesela."

V prihodnosti te čaka težko 
delo, saj bo treba visoke uvr-
stitve braniti?
"Branjenje medalj me čaka 
že v septembru, ko je na 
sporedu svetovno mladin-
sko prvenstvu v Innsbrucku. 
To bo letos zame najbolj 
pomembna preizkušnja. 
Upam, da bo takrat forma 
na vrhuncu in da ne bo poš-
kodb. Po Innsbrucku me 
čaka še evropsko prvenstvo 
na Češkem in v Rusiji."

Se boš pripravljala tako za 
težavnost kot balvane, ali 
boš dala prednost le eni dis-
ciplini?
"Nastopila bom v obeh disci-
plinah, saj se mi ne zdi dobro, 
da mlade tekmovalce usmer-
jajo le v eno disciplino."

Pred kratkim si nastopila 
tudi na svetovnem pokalu 

na balvanih v Švici, v članski 
konkurenci. Si prvič nasto-
pila na tako veliki tekmi?
"V članski tekmi v svetovnem 
pokalu je bila to moja druga 
tekma. Prvič sem na takem 
nivoju nastopila lani v Kran-
ju, a takrat v težavnosti."
 
Kako se spominjaš obeh 
tekem?
"V obe tekmi sem šla spro-
ščeno. Res pa je, da na prvi 
tekmi nisem vedela, kaj 
lahko pričakujem. Vesela 
sem, da sem se obakrat 
uvrstila v polfinale. V Kra-
nju sem bila devetnajsta, v 
Meiringenu v Švici pa sem 
osvojila enako mesto. Obe 
tekmi sta bili koristni, saj 
sem pridobila veliko izku-
šenj. "

Se bojiš preskoka v člansko 
konkurenco?
"Sploh ne. Že sedaj si želim, 
da bi imela čim več tekem v 
članski konkurenci."

Enkrat si mi že omenila, da 
ne maraš hitrostnega pleza-
nja. Po tistem, ko je bilo 
športno plezanje uvrščeno v 
olimpijski program, kaj dru-
gače gledaš na to disciplino?
"Res ne maram hitrostnega 
plezanja, a glede na situaci-
jo, se bo treba tudi s to 
panogo spoprijateljiti. Ne 
bo treba biti najboljši, soli-
dno bo že nekje na sredini. 
Pri nas ni prave stene za tre-
niranje hitrostnega plezan-
ja. Včasih, res bolj poredko-
ma, to panogo treniramo, 
ko smo v tujini."

Kaj ti še manjka, da boš 
tudi v članski tekmi konku-
renčna?
"V prvi vrsti mi manjkajo 
izkušnje, da bi hitreje »preb-
rala« steno oz. pasti na njej."

Koliko treningov opraviš 
tedensko?
"Imam pet treningov teden-
sko, po tri ure. Ob koncu 

tedna so tekme ali pa gremo 
za cel dan plezat v kakšen 
plezalni center v Avstrijo."

Si zadovoljna s pogoji za tre-
ning, ki jih imate v Podvi-
nu?
"V Podvinu imamo ene bolj-
ših pogojev v Sloveniji. 
Material je v redu, stena je v 
redu, dobro delam s trener-
jem, tako da se res nimam 
kaj pritoževati."

Kdo te je treniral do sedaj?
"Zadnja štiri leta treniram 
pod vodstvom Domna Šva-
ba. Pred njim je bil moj tre-
ner Luka Štefan."

Rada plezaš v naravni steni?
"Zelo rada plezam v naravni 
steni. Zame je tega plezanja 
premalo. Tako plezanje me 
zelo sprošča."

Kako usklajuješ šolo in 
šport?
"Z usklajevanjem šole in 
športa nimam problemov. 
Hodim v drugi letnik športne 
gimnazije na Jesenicah. Lah-
ko pohvalim profesorje, ki mi 
gredo zelo na roko. Večino 
stvari za šolo opravim, ko se 
vrnem s treninga."

Zakaj si se sploh odločila za 
športno plezanje?
"Plezati sem začela v tret-
jem razredu osnovne šole. 
Pritegnila me je kreativ-
nost. Na začetku mi je bilo 
v veselje skakati z večje 
višine. Višine me ni bilo 
nikoli strah. Plezanje mi je 
hitro prišlo »pod kožo« in 
veseli me, da v njem res 
uživam."

Kaj si še želiš doseči v 
športnem plezanju v priho-
dnosti?
"Kakšnih dolgoročnih ciljev 
si ne postavljam. Želim si, 
da bi še naprej uživala v ple-
zanju, da se ga ne bi naveli-
čala. Če bom v tem uspešna, 
verjamem, da bodo tudi 
rezultati dobri."

V plezanju uživam
Šestnajstletna Vita Lukan iz Radovljice je lani opozorila nase na svetovnem mladinskem prvenstvu v 
športnem plezanju na Kitajskem, kjer je osvojila srebrno in bronasto medaljo.

Vita Lukan, članica Športnoplezalnega odseka Radovljica

Atletski klub Radovljica je organiziral prvenstvo Slovenije v 
posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionir-
ke U12. Tekmovalo se je v štirih disciplinah, v teku na 60 
m in 300 m, v skoku v daljino in metanju vortexa. Pobližje 
si poglejmo rezultate domačih tekmovalk in tekmovalcev, 
ki so bili uvrščeni v prvo deseterico: pionirji U12: tek na 60 
m: 6. Andraž Bizjak, skok v daljino: 6. Andraž Bizjak, met 
vortexa: 5. Andraž Bizjak, 9. Matevž Kavčič, tek na 300 m: 
6. Andraž Bizjak; pionirke U12; skok v daljino: 9. Manca 
Papler, tek na 300 m: 6. Manca Papler. Ekipno so bili 
radov ljiški pionirji, prva ekipa, šesti, radovljiške pionirke, 
prva ekipa, pa sedme. Lep pogled je na vseekipno razvrsti-
tev, kjer je Radovljica premočno zmagala. Med dvanajsti-
mi ekipami je bil drugi Mass Ljubljana, tretji pa Triglav 
Kranj. Med pionirji se je na skupno drugo mesto uvrstil 
Andraž Bizjak, za štiri uvrstitve med prvo deseterico. Pri 
pionirkah je bila Manca Papler deveta. Ob dobrih rezulta-
tih domačih atletov in atletinj velja omeniti tudi odlično 
organizacijo. Za organizatorje je bil to dober preizkus pred 
Mednarodnim atletskim mitingom Radovljica 2017 in 
pokalu v hoji, ki bo na sporedu 28. maja.

Atletika

Radovljica vseekipni zmagovalec

Aljaž Frelih iz Ljubnega, član Namiznoteniškega kluba Men-
geš, je v Velenju zmagal na 2. TOP 8 Republike Slovenije v 
namiznem tenisu za mladince. Aljaž je nanizal šest zmag 
(Matija Novel 3 : 2, Nejc Erjavec 3 : 0, Rok Trtnik 3 : 2, Luka 
Breznik 3 : 2, Taj Lovrič 3 : 2, Luka Norčič 3 : 2). Izgubil je le 
proti Marselu Šeguli s 3 : 1. Na prvem TOP 8, ki je bil konec 
lanskega leta v Logatcu, je Aljaž osvojil tretje mesto. Pred 
njim sta bila dva člana Krke, Tilen Cvetko in Peter Hribar. V 
seštevku obeh tekem je trenutno tretji.

Namizni tenis

Aljaž Frelih zmagal na TOP 8

Nogometaši Šobec Lesce so v zadnjih štirih tekmah dosegli 
eno zmago, tri srečanja pa so izgubili. Z 1 : 0 so doma pre-
magali Savo. V gosteh so izgubili s Komendo z 1 : 0 in 3 : 0 
v Zagorju. Doma jih je s 5 : 2 odpravila Ivančna Gorica. 
Leščani so trenutno deseti z 22 točkami. Točko manj imata 
Kolpa in Rudar. Predzadnje Velesovo ima 18 točk, že nekaj 
časa je odpisana Jevnica z 11 točkami. Leščani si še niso 
zagotovili obstanka. Do konca 3. Slovenske lige center sta še 
dve tekmi. Leščani igrajo z Bravom v gosteh in z Ilirijo 
doma. Nič kaj lahek posel, če vemo, da gre za prvo- in dru-
gouvrščeno ekipo. Selekciji U15 v 1. ligi zahod ne kaže dob-
ro. Zadnje tri tekme so izgubili. V gosteh z Gorico s 5 : 1 in 
doma z Jadranom Dekani z 1 : 0 in z Olimpijo s 4 : 1. S tem 
so dva kroga pred koncem na predzadnjem mestu in brez 
možnosti za obstanek.

Nogomet

Selekcija U15 že izpadla

V Ljubljani se je končalo 40. Finale dopisne lige v streljanju. 
Pobližje si poglejmo uvrstitve radovljiških strelcev v dveh 
kategorijah: mlajši pionirji: 4. Tadej Fister, 7. Medej Ručigaj, 
11. Gaber Kokalj, ekipno so osvojili četrto mesto; kadeti: 2. 
Žan Bohinc, 3. Patrick Fister, 4. Aljaž Jalen, ekipno so bili prvi.

Streljanje

Finale dopisne lige

V Gradcu v Avstriji je potekala tekma evropskega mladin-
skega pokala v balvanih. Nastopila sta tudi dva radovljiška 
plezalca. Vita Lukan je odlično plezanje uprizorila že v kva-
lifikacijah, kjer je bila druga. V finalu se je nato uvrstila na 
četrto mesto. Luka Potočar je bil na koncu enaintrideseti. 
V Zagrebu na Hrvaškem je bil zaključek pokala IRCC za 
sezono 2017. Merili so se na balvanih. Iz radovljiškega 
športnoplezalnega odseka je tokrat nastopilo osem tekmo-
valcev. Pobližje si poglejmo tiste, ki so se v svoji kategoriji 
uvrstili med prvo deseterico: v kategoriji U12 je bila Ela 
Glavač peta, v kategoriji U16 je deseto mesto pripadlo Lari 
Nikolič, pri fantih prav tako beležimo dve uvrstitvi med 
prvo deseterico – v kategoriji U14 je bil Nejc Skumavec 
osmi, v kategoriji U16 pa Matej Bakoš deseti. V Žirovnici je 
bila tekma Zahodne lige. Med prvo deseterico tekmovalcev 
so se uvrstili naslednji radovljiški plezalci: pri dekletih U10 
je bila 4. Maksa Tišler; U12: 5. Lina Laharnar; U14: 8. Maja 
Arnež. Pri fantih: U12: 1. Gorazd Jurekovič; U14: 7–8: Nejc 
Skumavec, Jan Ulčar.

Plezanje

Vita Lukan odlična četrta
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Matjaž Klemenc

Dvanajsturni pohod Krpin–
Sankaška–Krpin ima lepo 
tradicijo in ljubitelji pohod-
ništva in Sankaške koče so 
ga lepo sprejeli. 
Začelo se je s 24 urnim 
pohodom, a praksa v zad-
njih letih je pokazala, da je 
12-urni pohod prijetnejši za 
pohodnike. Na letošnjem 
tekmovanju, prvi so iz Krpi-
na startali že ob peti uri zju-
traj, se je prijavilo 83 poho-
dnikov. 
Osemdeset pohodnikov je 
opravilo svojo nalogo, naj-
manj pet opravljenih poho-
dov, in si s tem prislužilo 
zasluženo malico v Sankaš-
ki koči ter spominsko poho-
dno majico. Devetnajst je 
bilo takih, ki so »progo« 
Krpin–Sankaška koča–
Krpin prehodil desetkrat ali 
večkrat. 
Lansko leto je bilo treba za 
zmago opraviti dvajset 
pohodov in letos ni bilo nič 
drugače. Kot vsako leto je 

organizator podelil nagrade 
v moški, ženski in otroški 
konkurenci. Prvo mesto v 
moški konkurenci je osvojil 
Bogdan Srpčič z dvajsetimi 
pohodi. Drugi je bil Nejc 
Kralj, tretji pa Darko Logar. 
Oba sta opravila 17 pohodov. 
V ženski konkurenci je odli-
čen rezultat dosegla Nina 
Jalen, ki je opravila 19 poho-
dov. Druga je bila Marjetka 
Vrhunc s 16 pohodi, tretje 
mesto sta si s 14 pohodi deli-
li Petra Bratuša in Ines 
Nemec. 
V otroški konkurenci je 
deset pohodov opravil Jaka 
Zupan. Drugo mesto s sed-
mimi pohodi so si delili 
Aleksej Jenko, Luka Zupan 
in Marcel Trstenjak. 
Letos je organizator prema-
knil datum na začetek maja, 
in kot se je izkazalo, je imel 
pri izbiri srečno roko. Lepo 
število pohodnikov vsako 
leto je dokaz, da se je tekma 
dobro prijela in ni bojazni, 
da ne bi bilo zanimanja tudi 
v prihodnosti.

Dvajsetkrat  
za zmago
Pod streho je še ena tradicionalna prireditev  
12 ur Sankaške koče. Nalogo – najmanj pet 
opravljenih vzponov – je opravilo osemdeset 
pohodnikov.

Maja Bertoncelj

Miha Podgornik, vzdržljivo-
stni športnik in biatlonski 
trener, se je s hrvaškim 
smučarjem Ivico Kosteli-
ćem sredi aprila podal na 
prečenje Grenlandije, na 
njun prvi resni polarni pod-
vig, iz katerega sta se veliko 
naučila. To je bil njun drugi 
skupni podvig. Lani sta 
uspešno končala prečenje 
Islandije.
Dolžina odprave je bila 582 
kilometrov, za kar sta potre-
bovala 18 dni, od tega sta 
dva dni zaradi neugodnih 
vremenskih razmer morala 
čakati. To pomeni, da sta 
bila dejansko na poti 16 dni, 
10 ur in 52 minut. Na dan 
sta na smučeh naredila v 
povprečju 36 kilometrov, 
največ 80 kilometrov, naj-
manj pa 11. Najvišja točka, ki 
sta jo dosegla, je 2485 met-
rov, najnižja pa nič. Na poti 
sta imela izredno težke vre-
menske pogoje s hudim 
mrazom in vetrom, kakrš-
nih nista pričakovala. Tem-
perature so se spustile celo 
do 34 stopinj pod ničlo, 

veter pa je pihal tudi do 35 
metrov na sekundo. To so 
osnovne številke odprave, za 
katerimi pa se skriva velika 
zgodba na meji zmogljivos-
ti. "To je bil moj najtežji 
podvig doslej. Niti približno 
si nisem predstavljal, da bo 
tako naporno,« je izjava 

Mihe Podgornika, ki pod-
krepi navedena dejstva. Bila 
sta prva, ki sta letos končala 
prečenje Grenlandije in ena 
redkih nasploh, ki jima je to 
uspelo v aprilu. Sezona 
odprav se začne sredi aprila, 
letno pa jo opravi okrog 
dvajset odprav. Hrane sta 
imela za dvajset dni, tako da 
si več dni počitka nista 
mogla privoščiti. Na poti so 
ju spremljale zimske razme-
re, ki so pustile posledice, 
tako da sta se domov vrnila z 
ozeblinami, najhuje pa jo je 
skupil Miha, ki ima hude 
ozebline na prstih roke. Oba 
sta bila že naslednji dan v 
hiperbarični komori. 
"Že sama hoja po enajst ur 
na dan z vlečenjem sani za 
seboj je bilo garanje in velik 
napor. Poleg tega sva imela 
še težke razmere: čelni 
veter, mraz, ponoči se ne 
naspiš dobro, te ves čas 

malo zebe, nekaj je bilo tudi 
novo zapadlega snega, ki 
nama je upočasnjeval napre-
dovanje. Vse skupaj se seš-
teva. Pot je tudi zelo mono-
tona. To je samo bela pušča-
va snega, če je sonce, se vidi 
le črta vse povsod okrog, z 
redkimi izjemami nimaš 
česa opazovati, da bi te vsaj 
tisto zamotilo. Po kompasu 
hodiš čim bolj naravnost. 
Kar te zamoti, so jutranje in 
večerne procedure postavlja-
nja in podiranja šotora, a 
tudi to je delo," je povedal 
Podgornik, ki je celotno 
odpravo tudi dokumentiral.
Prečenje Grenlandije sta 
zaključila v vasi Isortoq s 
šestdesetimi prebivalci, za 
razmišljanje o naslednji pa 
je, pravi Podgornik, še prez-
godaj. Najprej ga čaka okre-
vanje po letošnji in želimo 
mu, da bi se vse skupaj sreč-
no izteklo.

Mihov najtežji podvig 
Ivica Kostelić in Miha Podgornik sta aprila v izredno težkih vremenskih pogojih kot prva odprava 
letos končala prečenje Grenlandije. Za njima je naporna preizkušnja.

Po sedmih dneh odprave sta prišla do prve točke na horizontu: DYE – ameriške radarske 
postaje, ki so jo zapustili pred tridesetimi leti. Na vrhu je radar. / Foto: arhiv Mihe Podgornika

Miha Podgornik na prečenju Grenlandije
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Brez čakalnih vrst na okulistični 
pregled s koncesijo!
V optiki Art vsak dan obratuje okulistična ambulanta z izbranimi 
specialisti okulisti. Naročite se še danes, po telefonu 05 907 0250 
ali osebno na Bleiweisovi 14 v Kranju.
Izkorisitie tudi našo poletno akcijo! S kartico Mercator Pika 
prejmete 25 % popust na vsa sončna očala.
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ART OPTIKA, Bleiweisova cesta 14, Kranj, T: 05 907 0250

Pika logotip NEGATIV

V Art optiki lahko koristite 25% POPUST  
NA SONČNA OČALA s Pika kartico.

IDEJA ZA DARILO

S Piko lahko: * plačujete in pridobite bonitetne pike * unovčujete pike 
za  nakup izdelkov * koristite posebej za vas pripravljene akcije

Taekwon-do klub Radovljica se je udeležil 2. Open Ger-
man ITF Championship tekme v Bochumu v Nemčiji. Sku-
pno so nastopili tekmovalci in tekmovalke iz devetih držav 
(Nemčija, Irska, Poljska, Češka, Belgija, Uzbekistan, Špa-
nija, Nizozemska, Slovenija). Odlično so nastopili tudi 
radovljiški tekmovalci. Poglejmo si tiste, ki so se domov 
vrnili z medaljami: Barbara Sitar, prva v formah, druga v 
borbah, druga v skupinskih formah, Tina Oblak, druga v 
formah, druga v skupinskih formah, Maja Habjan, prva v 
formah, druga v skupinskih formah, Lina Buhaj, tretja v 
formah, prva v borbah, druga v fly kicksu, prva v skupin-
skih formah, Neža Guštin, prva v formah, tretja v borbah, 
tretja v fly kicksu, Ivana Sitar, prva v formah, druga v bor-
bah, Tibor Oblak, prvi v formah, tretji v borbah, prvi v fly 
kicksu, prvi v skupinskih formah, Medej Ručigaj, tretji v 
formah, drugi v borbah, tretji v fly kicksu, prvi v skupin-
skih formah.

Taekwon-do

Uspešni v Nemčiji

Letno kopališče Radovljica bo letos odprto od 10. junija do 
3. septembra, od ponedeljka do petka od 10. do 18. ure in od 
20.30 do 21.30, ob sobotah in nedeljah od 10. do 19. ure, so 
sporočili iz plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica. 
Predprodaja družinskih in prenosnih sezonskih vstopnic s 
popustom se bo začela 1. junija in bo trajala do 15. junija, 
cena sezonske vstopnice bo 60 evrov za prvega in 37 za vse 
naslednje družinske člane. Plavalni klub bo od 12. junija do 
28. julija organiziral tudi poletne plavalne tečaje. Tečaji so 
namenjeni predšolskim in osnovnošolskim otrokom od pet-
ega leta dalje in bodo potekali v dopoldanskem in popoldan-
skem času.

Plavanje

Kopališče vrata odpira junija
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Kultura

Zaradi bolezni preložena zabavna predstava Linhartovega 
odra KUD Radovljica Vaje v slogu Raymonda Queneauja in 
v mojstrskem prevodu Aleša Bergerja, letošnjega dobitnika 
Prešernove nagrade, bo v Linhartovi dvorani v Radovljici v 
ponedeljek, 5. junija, ob 20. uri.

Vaje v slogu 

Odlični Mešani pevski zbor KUD INA iz Zagreba, ki ga vodi 
zborovodja Bojan Pogrmilović, konec meseca prihaja tudi v 
Radovljico. Skupaj z Mešano pevsko skupino dr. France Pre-
šeren iz Žirovnice (umetniška vodja Irena Kosmač) bo v 
soboto, 27. maja, ob 20. uri v Baročni dvorani Radovljiške 
graščine izvedel koncert s pestrim pevskim programom. 
MePZ KUD INA je bil ustanovljen leta 1976 in je prejemnik 
številnih mednarodnih nagrad. Dirigent Bojan Pogrmilović 
je solo pevec in profesor vokalne tehnike. Je tudi eden od 
sedmih Hrvatov, uvrščenih na mednarodni seznam Who is 
who in Choral music?

Koncert zbora iz Zagreba

Alenka Bole Vrabec

Matjaž Glavač, kako vi zdaj 
doživljate orkester, potem 
ko ste njegov član že 37. 
leto? 
"V tako dolgem času se je 
večina stvari spremenila – 
drugačno je vodstvo, druž-
bena klima, država, okolje, 
glasba, moja frizura ... nav-
sezadnje sem tudi sam iz 
takrat 12-letnega fantiča pos-
tal (upam, da zrel) mož. 
Ostajajo pa veselje in strast 
do glasbe, harmonike in 
skupnega muziciranja ter 
druženja." 

Nastopali ste po celi Sloveni-
ji in tudi v tujini … Kam vse 
so vas vabili? 
"Prek državnih meja smo 
igrali v Avstriji, na Hrvaš-
kem, Slovaškem, Češkem, v 
Italiji, Nemčiji in Srbiji. 
Povsod smo bili lepo spreje-
ti."
  
Spominjam se še dobro obi-
skanih koncertov na terasi 
Grajskega dvora in v glasbe-
ni šoli ter nestorja orkestra 
Jožeta Ažmana.
"Dirigent Jože Ažman je bil 
zelo markanten gospod in 
res prava legenda ter nes-
porna avtoriteta! On je živel 
z in za glasbo – učenci in 
orkester smo bili njegovo 
življenje. V dolgih letih vaj, 
nastopov, voženj in tudi 
letovanj (do razpada bivše 
države smo orkestraši hodili 
na skupne obmorske počit-
nice) se je zgodilo tudi mar-
sikaj zanimivega in nepriča-
kovanega. Enkrat je na pri-
reditvi drog z zastavo padel 
po činelah ravno med minu-
to molka (najtežje je bilo to, 
da smo kljub temu morali 
ostati resni), drugič je veter 
odpihnil kakšne note, diri-
gent je v zanosu nehote pre-
vrnil stojalo ... Teh zgodbic 
je res ogromno, zato so sre-

čanja z nekdanjimi člani 
tako zanimiva – takrat 
»pogrejemo« tudi marsika-
tero bolj »začinjeno« ..."
 
Vrstila so se tudi priznanja, 
tista zapisana na strokovnih 
in uradnih papirjih in seve-
da priznanja publike. Bilo je 
čutiti, kako je orkester znal 
ogreti občinstvo … 
"Veliko več kot sam papir 
(razna priznanja oz. plakete 
– jih je kar nekaj) je vredno 
zadovoljstvo, da smo odigra-
li po svojih najboljših zmož-
nostih in pri tem še uživali. 
Takrat se tudi ustvari tista 
prava energija med nastopa-
jočimi in publiko!"

Jožeta Ažmana je nasledil 
Tomaž Cilenšek, tudi sam 
izvrsten harmonikar, ki je 
vodil orkester 13 let.  
"Tomaž je bil najmlajši član 
orkestra v zgodovini – začel 
je že z devetimi leti in igral 
vse do prevzema vodenja. Je 
res izjemen glasbenik in 
pedagog! V tistem času je 
dvignil orkester na povsem 
drug nivo – tako po načinu 
vodenja kot tudi samega 
igranja."

Pred desetimi leti se je zače-
lo obdobje Gašperja Primo-
žiča. Kako je vas navdušila 
harmonika v otroških letih? 
"Brat Joža se je učil harmoni-
ko pri profesorju Tonetu 
Iskri; najverjetneje me je to 
najbolj pritegnilo k igranju 
harmonike, ko sem bil star 
sedem let. Sicer pa sem se 
začel kot štiri- ali petleten 
otrok učiti kljunasto flavto pri 
gospe Mariji Kolar. Starejše-

mu orkestru sem se nato pri-
družil z dvanajstimi leti."

Kdaj ste se odločili, da se 
boste harmoniki posvetili 
tudi poklicno, ne nazadnje 
tudi kot koncertni harmoni-
kar in umetniški vodja orke-
stra? 
"Če se prav spominjam, 
sem se odločil za pot glasbe-
nika ob poslušanju Bachove 
invencije, ko sem bil v pet-
em razredu osnovne šole; 
nikoli pa si nisem niti pred-
stavljal, da bom lahko vodil 
harmonikarski orkester, za 
to izkušnjo se lahko zahva-
lim izključno prejšnjemu 
dirigentu."

Sodeč po programskih she-
mah koncertov zadnjih let je 
očitno, da zajemate iz zelo 
obsežnega gradiva iz različ-
nih in tudi manj znanih 
glasbenih obdobij. Nič ni 
"na prvo žogo". Kako vam 
uspeva, da mladež obdržite 
v nenehni pripravljenosti, 
da so sprehodi po tipkah 
vedno bolj prepričljivi, saj 
vemo, da talent veliko pome-
ni, a brez vztrajnosti in vaje 
ne gre?  
"Predvsem s strogim odno-
som, saj si učenci na vaje ne 
upajo priti nepripravljeni. 
No, vsaj želim si, da bi bilo 
tako. Mladim in tudi malo 
starejšim članom priporo-
čam, da vadijo doma, dosti-
krat pri tem priporočilu tudi 
ostane. Imamo vsakoteden-
ske vaje, kjer pripravljamo 
in tudi preizkušamo pro-
gram, ki bi bil potencialen 
za koncerte. Harmonikarski 
orkester je zelo specifičen 

sestav in dostikrat sem tudi 
sam presenečen nad zvo-
kom, saj iskreno rečeno, 
marsikatera zvrst niti pod 
razno noče dobro zazveneti, 
ampak to je potem že speci-
fika različnih harmonik …"

S kakšnim programom bos-
te očarali na jubilejnem 
koncertu 26. maja v Linhar-
tovi dvorani?
"Upam, da nad programom 
ne bomo očarani samo orke-
straši. (smeh) Program bo 
obsegal tako zabavno kot 
tudi klasično glasbo, seveda 
bo koncert prijeten za ušesa, 
ker so leta, ko sem poslušal-
cem predstavljal težje poslu-
šljivo sodobno glasbo, 
mimo. 

Nastopila bo tudi zasedba 
nekdanjih članov orkestra. 
Koliko harmonikarjev bo 
muziciralo ob praznovanju 
Abrahama? 
"Na koncertu nas bo na 
odru več kot 30 ... "

Kakšna je vizija Harmoni-
karskega orkestra Glasbene 
šole Radovljica in KUD 
Radovljica za naslednje 
desetletje? 
"Kot ljubiteljski sestav ima-
mo seveda določene omejit-
ve. A cilji zato niso nič 
manjši. Ni dovolj samo dob-
ro igranje posameznika. V 
orkestru je treba zanetiti 
iskro, in če se v hipu raz-
plamti čez vse, je to dodat-
na, skupna energija, ki lah-
ko da krila. Seveda moramo 
nenehno misliti tudi na 
pomladitev orkestra. Nasle-
dnje leto bo v njem precej 
novincev. Biti moramo pre-
poznavni in dobri, da bo 
občinstvo prihajalo na naše 
produkcije in koncerte z 
veseljem in zavestjo, da bo 
nekaj doživelo. Navdušiti 
občinstvo so sanje vsakega 
ansambla."

Tradicija in vizija
Petdesetletnico delovanja obeležujeta harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica in KUD 
Radovljica. Ljubezen do harmonike in vseh, ki so jo držali v naročju, do skupnega muziciranja in tudi 
do poslušalcev je bila velika odlika legendarnega dirigenta Jožeta Ažmana. Tomaž Cilenšek, njegov 
naslednik, imeniten pedagog, je še utrdil sloves orkestra, ki ob sedanjem dirigentu in umetniškem 
vodju Gašperju Primožiču sodi med najboljše tovrstne orkestre v Sloveniji.

Harmonikarski orkerster

Slavnostni koncert ob 50-letnici delovanja 
harmonikarskega orkestra Glasbene šole 
Radovljica in KUD Radovljica bo v radovljiški 
Linhartovi dvorani v petek, 26. maja, ob 20. uri.
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s kuponom do 30. 6. 2017.

V maju, mesecu muzejev, bodo tudi v Muzejih radovljiške 
občine posebej na široko odprli svoja vrata. Tako je še do 
konca tega tedna, od 15. do 22. maja, vstop v Čebelarski 
muzej, Mestni muzej, Galerijo Šivčeva hiša ter Kovaški 
muzej v Kropi in Muzej talcev v Begunjah za družine brez-
plačen. Muzeji po vsem svetu sicer Mednarodni muzejski 
dan, ki ga je leta 1977 razglasil Mednarodni muzejski svet, 
praznujejo 18. maja. 

Družine v muzeje brezplačno

V galeriji Šivčeva hiša so sredi meseca odprli razstavo z 
naslovom Pogled od zgoraj 2016, na kateri so na ogled dela 
mednarodne likovne delavnice Slovenija, odprta za umet-
nost. Razstava je na ogled še do 28. maja.

Slovenija, odprta za umetnost

Medijski pokrovitelj
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Območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejav-
nosti Radovljica je v sodelo-
vanju s Knjižnico A. T. Lin-
harta in Linhartovo dvorano 
od 9. do 14. maja organizira-
la že dvajseti Linhartov gle-
dališki maraton, srečanje 
odraslih ljubiteljskih gleda-
liških skupin občin Bled, 
Bohinj, Gorje in Radovljica. 
V petih dneh se je na odru 
Linhartove dvorane zvrstilo 
šest gledaliških predstav, v 
katerih je nastopilo skupaj 
več kot sto ljubiteljskih 
igralcev. Srečanje se je v 
nedeljo zvečer zaključilo s 
predstavo Sroteži avtorja 
Anžeta Habjana v izvedbi 
dramske skupine Čofta KD 
Kropa. Za 9. maj napoveda-
no predstavo Vaje v slogu si 
bo zaradi bolezni v ansam-

blu moč ogledati v ponedel-
jek, 5. junija, ob 20. uri v 
Linhartovi dvorani. 

Odličen obisk
"Predstave v Linhartovi dvo-
rani si je letos ogledalo več 
kot 1200 obiskovalcev. 
Vstop na predstave je zad-
njih pet let prost. Veseli nas, 
da število obiskovalcev iz 
leta v leto narašča. Za našo 
Območno izpostavo Javnega 
sklada RS za kulturne dejav-
nosti Radovljica, ki je orga-
nizatorja srečanja, pomeni 
vrhunec sezone in eno 
izmed najpomembnejših 
prireditev," je po koncu pri-
reditve povedala Tatjana 
Kržišnik, vodja radovljiške 
območne izpostave. 
"Strokovni spremljevalec, 
letos je bil to gledališki igra-
lec Gašper Jarni, je bil nav-
dušen nad prav vsemi pred-
stavami, posebej pa je ome-
nil tudi odlično publiko, ki 
se je vživela v predstave. 
Nam kot organizatorju pa je 
zlasti čestital, da smo uspeli 
napolniti dvorano z obisko-
valci prav vse dni Maratona: 
'Polna dvorana, odlične 
predstave – kaj si sploh še 
želi Linhartova Radovljica?' 
so bile njegove besede po 
eni izmed predstav." 
Letošnje srečanje je zaklju-
čila predstava Sroteži dram-
ske skupine Čofta, ki deluje 

pri Kulturnem društvu Kro-
pa. Narečna drama, ki jo je 
napisal Anže Habjan, tudi 
režiser predstave, se ukvarja 
z vprašanjem, do kam smo 
pripravljeni iti v zameno za 
lastno resnico. "Barva, rdeča 
ali črna, bela ali kodrlajsas-
ta. Pravzaprav je odvisno, za 
katero se odločiš. Ni pa nuj-
no, da se sploh za katero, saj 
konec koncev nima z življe-
njem to nobene povezave. 
Za pravega človeka v resnič-
nem svetu je pomembno, da 
sledi univerzalni poti, ki je 
sila enostavno prepoznana. 
V narekovajih bi ji lahko 
rekli pot pravičnosti in lju-
bezni. Žal pa po njej ni eno-
stavno hoditi. Sploh če te 
obkroža morje morečih 
barv, ki na različne načine 
človeka poskušajo prepričati 
v svoj prav, ki je edini," poja-
snjuje avtor, ki s predstavo 
pokaže na "izmaličeno 
množico siromakov, ki hla-
stajo za smernicami, da 
bodo življenje čim bolj ''pra-
vilno in čisto'' preživeli. Žal 
so te smernice in ideje tak-
šne, da življenje omrežijo in 
na koncu izničijo." 
Strokovni spremljevalec si 
na območju Gorenjske ogle-
dal 24 gledaliških predstav. 
Najboljše bo izbral za regij-
sko srečanje odraslih 
ljubiteljskih gledaliških sku-
pin, ki bo od 15. do 17. junija 
v Domžalah.

Jubilejni Linhartov 
gledališki maraton
"Polna dvorana, odlične predstave – kaj si sploh še želi Linhartova Radovljica?" je bil nad dvajsetim 
Linhartovim gledališkim maratonom navdušen letošnji strokovni spremljevalec Gašper Jarni.

Jubilejni, 20. Linhartov gledališki maraton je zaključila predstava Sroteži, katere avtor in 
režiser je Anže Habjan, v njej pa nastopajo Alma Jelenc, Davorin Bratuš, Joža Eržen, Tone 
Fister, Darinka Filipovič, Simona Vrenko Grgurevič, Rok Filipovič in Urška Kavar.

Dogodki v občini Radovljica 2016

Zanimivo, avtorica Vida Markovc, diploma

Alenka Bole Vrabec

Kulturno društvo Sotočje 
Radovljica je v baročni dvora-
ni radovljiške graščine prire-
dilo odmeven koncert, ki je 
navdušil prepoln avditorij, 
obenem pa dokazal, kakšen 
sijajen potencial premorejo 
nekateri mladi domači glas-
beniki. 
Prostovoljni darovi so name-
njeni obnovi orgel v farni 
cerkvi sv. Petra, katerih polni 
in očarujoči zvok naj bi spet 
zadonel ob koncu letošnjega 
leta. V uvodu je povezovalec 
koncerta Rok Andres pove-

dal nekaj o zgodovini in odli-
kah orgel v farni cerkvi ter o 
njihovi obnovi. 
Na koncertu je nastopil in 
navdušil Trio Linhart Glas-
bene šole Radovljica, Taja 
Kogoj, violina, Manca Bohi-
nec, viola, in Meta Gašper-
šič, violončelo, ki jim je 
mentor Tomaž Pinter. Z 
dobrim programom in mla-
dostnim poletom se je pred-
stavil Mladinski pevski zbor 
Župnije Radovljica NaVdih 
pod vodstvom mlade, zelo 
talentirane Ane Urh. Violi-
nist Timotej Willewaldt in 
violončelist Lenart Prek, ki 

sta bila kot duo WildArt 
zmagovalca v oddaji Sloveni-
ja ima talent, pa sta bila sijaj-
na v temperamentni inter-
pretaciji in vražjem tempu 
skladb najbolj znanih 
ansamblov iz 20. stoletja na 
klasičnih glasbilih. Barito-
nist Ivan Andres Arnšek, 
solist opere SNG v Ljubljani, 
ki ga je na klavirju pretanje-
no spremljala Mateja Prap-
rotnik, si je za svoj recital 
izbral znanega skladatelja 
20. stoletja Carlosa Guasta-
vina in nam z žametnim 
baritonom odprl zakladnico 
argentinskih samospevov.

Koncert za orgle
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Nina Strnad trio

Nuška Drašček trio

Uroš Perič & The Pearlettes

1. 6. 
8. 6. 

22. 6. 
15. 6. 

Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu. 
Vstopnice bodo na voljo uro pred pričetkom koncerta na blagajni Letnega gledališča Khislstein.

Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

MUZIKAL MAMMA MIA!

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

JAN PLESTENJAK
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ob 21.00 

4. 6. 
9. 6. 

30. 6. 
7. 7. 

karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

BOŠTJAN GOMBAČ 
z Big Bandom RTV Slovenija, dirigent Lojze Krajnčan

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.
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www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

Jerca Humar,  
Urša Peternel

Učenci, ki hodijo na izbirni 
predmet nemščina ali na 
turistični krožek iz Osnovne 
šole Frana Saleškega Fin-
žgarja Lesce, so prejšnjo 
soboto obiskali čokoladnico 
Zotter v Avstriji in si ogleda-
li mesto Gradec. 
Čokoladnica se nahaja v Rie-
gersburgu blizu Gradca, ure-
jena pa je kot tovarna čokola-
de, kjer si je mogoče v živo 
ogledati, kako nastane čoko-
lada od zrna do tablice. Obi-
skovalci dobijo veliko kera-
mično žlico, s katero ob ogle-
du izdelave čokolade lahko 
tudi okušajo čokolade vseh 
vrst in okusov, tudi najbolj 
nenavadnih. Učenci so tako 
poskusili stoodstotno temno 

čokolado, čokolado iz ribjih 
glav, iz čilija in ptičjih oči, iz 
kozjega mleka, čokolado iz 
kakava iz Peruja, Belizeja ... 
Posebnost Zotter čokolad je 
v tem, da so vse izdelane iz 
organskih sestavin in po 
načelu pravične trgovine.
Pred čokoladnico stoji poko-
pališče čokoladnih idej, kjer 
so pokopani čokoladni oku-
si, ki so jih "pokopali", kot 
na primer arašidi in kečap, 
avokado z mandarininim 
jogurtom, sol s paradižni-
kom in kozjim sirom ... Na 
koncu ogleda in degustacije 
so si učenci najljubše okuse 
čokolad kupili. "V čokolad-
nici nama je bilo najbolj 
všeč, da je bilo na voljo toli-
ko različnih okusov," sta 
povedali Živa in Ana. "Naj-
bolj sta mi bila všeč bela 

čokolada in žužki," je dodal 
Jakob.
Zatem so si ogledali še mes-
to Gradec s starim mestnim 
jedrom, ki je vključeno na 

Unescov seznam, ter mesto 
Thal s cerkvijo sv. Jakoba in 
muzejem Arnolda Schwar-
zennegerja, ki je bil tam 
rojen. 

V tovarni čokolade
Učenci leške osnovne šole so se podali na izlet v čokoladnico Zotter v bližini Gradca.

Učenci pred čokoladnico Zotter, v kateri izdelujejo štiristo različnih vrst čokolade, letno pa jo obišče 260 tisoč 
obiskovalcev. / Foto: Jerca Humar

Pokopališče čokoladnih idej, kjer so pokopani okusi, ki se 
niso "prijeli", denimo čokolada s soljo, paradižnikom in 
kozjim sirom.

Marjana Ahačič

Mladi čebelarji Osnovne 
šole F. S. Finžgarja iz Lesc, 
ki jih vodita mentorja Brane 
Kozinc in Helena Cilenšek, 
so se z državnega tekmova-
nja mladih čebelarjev v Vele-
nju, ki se ga je prvo soboto v 
maju udeležilo 550 učencev 
iz 110 šol, spet vrnili z najvi-
šjimi priznanji. Urška Hoj-
kar in Ela Glavač sta prejeli 
zlato priznanje v mlajši sku-
pini, Karin Poljanšek, Jure 
Hojkar, Ruby Čop in Barba-
ra Klinar pa v srednji. Januš 
Đukić in Tanej Cerer Božič 
sta prejela srebrno priznanje 

v mlajši skupini. Norbert 
Jedlovčnik, starosta izobra-
ževanja slovenskih čebelar-
jev, je ob podelitvi povedal, 
da njihovo znanje presega 
vedenje večine slovenskih 
čebelarjev, tudi nekaterih 
čebelarskih mojstrov.
Mladi čebelarji so se odlič-
no odrezali tudi na osmem 

državnem natečaju poslika-
ve panjskih končnic. Na 
natečaj je prispelo 178 panj-
skih končnic, učenki osnov-
ne šole iz Lesc pa sta se 
odlično odrezali s tretjim 
mestom, ki ga je dosegla 
Ela Korošec, in petim mes-
tom, kamor se je uvrstila 
Gaja Peternel.

Zlato priznanje za mlade 
leške čebelarje
Na štiridesetem državnem tekmovanju mladih čebelarjev so učenci OŠ F. S. Finžgarja prejeli dve zlati 
in eno srebrno priznanje. Nagrajeni so bili tudi na natečaju poslikave panjskih končnic.

Mladi leški čebelarji na tekmovanju v Velenju

Da je čebelarstvo za leške osnovnošolce zelo pomembno, so potrdili tudi z nedavno 
zasaditvijo lipe pred šolo v podporo pobudi, da 20. maj postane svetovni dan čebel.

Krajevna skupnost Begunje je 4. maja ob krajevnem prazniku 
pripravila kulturno prireditev v graščinskem parku v Begun-
jah. V programu so sodelovali pevka Maša Cilenšek s kitaris-
tom Klemenom Smolejem in tolkalistom Juretom Rozma-
nom, učenci Podružnične šole Begunje, Franci Černe, Peter 
Kolman in drugi. V Begunjah s krajevnim praznikom 4. maja 
obeležujejo dan osvoboditve talcev iz tamkajšnjih zaporov. 

Obeležili krajevni praznik

Tudi letos so v Begunjah ob krajevnem prazniku pripravili 
kulturno prireditev v graščinskem parku.

Tradicionalne delavnice oblikovanja panjskih končnic, ki jih 
že osemnajst let organizira OŠ Antona Janše iz Radovljice, se 
letos z Linhartovega selijo na Vurnikov trg v Radovljici, kjer se 
bo dogajanje danes, 19. maja, začelo ob 9. uri. "Na naši šoli 
vsako leto obeležimo rojstni dan slovenskega čebelarja in sli-
karja Antona Janše z likovno delavnico oblikovanja panjskih 
končnic. Delavnice se udeležujejo učenci gorenjskih osnov-
nih šol s prilagojenim programom, zavodov otrok s posebni-
mi potrebami in osnovnošolski otroci naše in sosednjih občin 
ter tudi vrtcev," je povedala ravnateljica Jelena Horvat.

Panjske končnice letos na Vurnikovem trgu
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Na enem od muzejskih 
večerov, ki jih pripravlja 
Mestni muzej Radovljica, je 
svojo bogato zbirko vojaških 
uniform predstavil Radovlji-
čan Tomaž Grohar. Zbirko 
je osnoval po tem, ko je naj-
prej določeno obdobje po 
terenu iskal uniforme za 
druge zbiralce. Začel je z 
uniformami nekdanje Jugo-
slovanske ljudske armade, 
nato pa je v nekaj letih nas-
tala zavidljivo bogata zbirka 
uniform, ki so jih predvsem 
možje vojaških poklicev 
nosili v dvajsetem stoletju, 
od vojakov Avstro-Ogrske do 
pripadnikov sodobne Slo-
venske vojske.
Pravi, da so zanj kot zbiralca 
uniforme neskončno bolj 
zanimive od orožja. »Bom 
uporabil besede, ki jih je na 
predstavitvi moje zbirke v 
radovljiškem muzeju izre-
kel vojak Janez Šmit: unifor-
ma sama po sebi ne pove 
veliko, v uniformi je vedno 
človek. In to je tisto, kar 
mene najbolj zanima – člo-
vek, ki je nosil neko unifor-
mo, ne sam kos blaga. Zato 
bi tudi hitro zamenjal uni-
formo neznanega generala 
za uniformo navadnega 
vojaka, katerega ime in prii-
mek, življenjsko zgodbo bi 
poznal.«
Poudarja, da ga prav tako ne 
zanimajo politične opredeli-
tve – levi, desni, zmagovalci 

in poraženci, tisti na »pravi« 
in oni na »napačni« strani. 
»Uniforme prestavljajo 
ponos, pripadnost, pripove-
dujejo, kdo je bil človek, ki 
je uniformo nosil, in kakšen 
je bil, kako je živel …« Zato 
ima tudi do vseh uniform, ki 
so v njegovi zbirki, približno 
enak odnos. Ni ne ljubših 
niti manj pomembnih.
Verjame, da bi zgodbe, ki jih 
pripovedujejo uniforme, 
zanimale še bistveno širši 
krog ljudi od tistih, ki so jih 
imeli možnost videti do 

sedaj. Zato je svojo zbirko 
sredi aprila tudi javno pred-
stavil na muzejskem večeru 
v Mestnem muzeju v Radov-
ljici, kjer sta tako muzej kot 
radovljiški župan Ciril Glo-
bočnik načeloma podprla 
njegovo idejo o tem, da bi se 
zasebna zbirka pod strokov-
nim vodstvom lahko preob-
likovala v muzej uniform, 
dostopen vsem, ki jih zani-
ma ta del zgodovine. 
»Kadar najdem ljudi, za kate-
re predvidevam, da hranijo 
kakšno od uniform svojih 
prednikov, stopim do njih in 
jih vprašam, ali bi jo odstopi-
li za mojo zbirko. V veliki 
večini primerov je njihovo 
prvo vprašanje – zakaj? Zakaj 
sprašujem, zakaj zbiram, 

zakaj se zanimam … Če bi 
obstajal muzej, bi bilo lažje.« 
Prepričan je namreč, da bi 
ljudje z večjim zaupanjem 
odprli stare skrinje, pobrskali 
po kleteh in podstrešjih ter se 
ločili od kosa družinske dedi-
ščine, če bi vedeli, da bo ta 
hranjen na spoštljiv in stro-
koven način v okviru institu-
cije, predvsem pa postavljen 
in predstavljen v spomin, 
opomin in razmislek – o uni-
formah, predvsem pa o lju-
deh, ki so jih nosili. Tisti, ki 
imate morda doma kakšno 
od starih uniform ali vojaš-
kih predmetov, pa bi jih žele-
li odstopiti ali prodati za nje-
govo zbirko, ga lahko pokliči-
te na telefonsko številko 051 
855 660, je še povedal.

Predstavil zbirko uniform
Tomaž Grohar je svojo ljubezen do zgodovine, do odkrivanja življenjskih zgodb naših prednikov 
usmeril v oblikovanje zanimive in bogate zasebne zbirke vojaških uniform. Želi si, da bi na podlagi 
njegove zbirke in ob pomoči stroke nekoč nastal pravi muzej.

Tomaž Grohar je na muzejskem večeru predstavil del svoje zbirke vojaških uniform. 
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»Uniforme prestavljajo ponos, pripadnost, 
pripovedujejo, kdo je bil človek, ki je uniformo 
nosil, in kakšen je bil, kako je živel …«

Marjana Ahačič

V treh tednih se bo na odru 
kulturnega doma v Kropi ter 
na prizorišču pred Fovšarit-
nico zvrstilo sedem gledališ-
kih predstav, dva klasična 
glasbena dogodka ter premi-
era igranega filma o legendi, 
ki pripoveduje o najdbi 
Matere Božje v Kropi. Med 
gledališči, ki prihajajo v gos-
te, sta Loški oder in Šentja-
kobsko gledališče, ena pred-
stava prihaja iz Argentine in 
ena iz avstrijske Koroške; 
slednje gledališče se bo 
predstavilo z Mollierrovim 
Zdravnikom po sili. Iz Trža-
škega gledališča prihaja glas-
bena drama Moj devetso. Z 
izvrstno predstavo Alamut 
bodo nastopili dijaki Gimna-
zije Kranj, za otroke bodo na 
sporedu tri predstave, ena od 
njih bo lutkovna, je povedal 
vodja festivala Anže Habjan. 
Festival, ki bo tudi letos 
potekal pod umetniškim 

vodstvom Roka Andresa, se 
bo 7. julija sklenil s premier-
no predstavo domačega gle-
dališča in razglasitvijo najbo-
ljše predstave po izboru 
publike, kar bo obenem tudi 
uvod v Kovaški šmaren.
Kot pravi Habjan, so organi-
zatorji zadovoljni, da jim je 
uspelo v Kropo privabiti po 
eni strani kvalitetno gledali-
ško produkcijo, po drugi 
strani pa številno občinstvo 
iz kraja in okolice pa tudi 
širše. "Veseli nas, da nam 
uspe kvalitetno delo profesi-
onalnih in polprofesional-
nih ustvarjalcev ponuditi 
tudi v krajih, ki veljajo za 
bolj obrobne, in obenem 
radovljiško občino postaviti 
na gledališki zemljevid."
Lani se je vseh dogodkov v 
okviru festivala skupaj ude-
ležilo okoli tisoč gledalcev; 
organizatorji pričakujejo, da 
jih bo tudi letos vsaj toliko 
ali več. Vstop na vse dogod-
ke je brezplačen.

Festival gledališča 
v Kropi
Kropa bo tudi v letošnjem poletju v znamenju 
gledališča. Četrti Festival gledališča v Kropi se 
začenja v petek, 16. junija, in zaključuje 7. julija 
kot uvod v Kovaški šmaren.

Marjana Ahačič

Gibanje za ohranjanje in 
uveljavljanje slovenske kul-
turne in naravne dediščine 
ter krajine Kultura – natura 
je že sedmič podelilo prizna-
nja naša Slovenija. Med 
nagrajenci v kategoriji ohra-
njanje dediščine je bila tudi 
družina Avsenik iz Begunj. 
"Slovenska narodno-zabavna 
glasba je ena glavnih glasbe-
nih prepoznavnosti Sloveni-
je, ki smo jo tako Slovenci 
kot kulturni prostor okoli 
nas posvojili kot novodobno 
različico ljudskega glasbene-
ga izražanja. V mnogočem jo 
je utemeljil, razvil in uvelja-
vil legendarni glasbenik Sla-
vko Avsenik v sodelovanju z 
bratom Vilkom in svojimi 
muzikanti. Ta kulturni glas-
beni fenomen je doživel 
ustrezno strokovno raziska-
vo, mednarodno predstavitev 

in raznolike nadgradnje tudi 
skozi predana prizadevanja 
celotne družine Avsenik. 
Svoje izjemno glasbeno izro-
čilo je ob koncu kariere seš-
tel v multimedialni kultur-
no-izobraževalni center že 
pokojni Slavko Avsenik, nje-
govo vizijo pa so nadgradili 
tudi pokojna žena, sinovi ter 
vnuk Sašo. Center s svojimi 
prizadevanji širi vedenja o 
pojavu, specifiki ter poveza-
nosti narodno-zabavne glas-
be in ljudske glasbe pri nas. 
S tem spodbuja nove rodove 
glasbenikov k rasti ter ustvar-
janju novih glasbenih izra-
žanj na že prepoznanih in 
uveljavljenih osnovah. Obe-
nem na najboljši možni 
način predstavlja tako hišno 
– Avsenikovo – kot gorenjsko 
in slovensko kulturno izroči-
lo množicam obiskovalcev iz 
vse Slovenije in tujine," so 
zapisali v obrazložitev.

Priznanje za družino 
Avsenik

V sredo, 17. maja, je bilo v Slovenskem stalnem gledališču v 
Trstu odprtje razstave leškega umetnika Miroslava Pengala, 
ki ima likovni studio Linhart v Radovljici. Na ogled je posta-
vil zbirko svojih slik pod naslovom Enigma. O ciklusu teh 
nenavadnih in skrivnostnih slik smo v Deželnih novicah že 
pisali, saj smo si jih ogledali lahko tudi v Radovljici. S slika-
mi Enigme je Miroslav Pengal pokazal eksperimentalen pri-
stop k slikarskemu mediju. Na otvoritvenem večeru v Trstu 
so nastopili Gabriella Valerra, Felipe Jose Kopušar Prenz z 
violino in prof. dr. Mitja Novak, ki je podrobneje predstavil 
slikarja. Ogled razstave v imenovanem gledališču v Ulici 
Petronio 4 v Trstu bo možen vse do 27. maja v času gleda-
liških predstav. 

Zbirka Enigma Miroslava Pengala je do konca 
maja na ogled tudi v Trstu
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Praznovanje

Ivanka Korošec

Frančiška Rant je od rojstva 
gluhonema. Rodila se je v 
Podbrezjah, v bajtarski dru-
žini, po domače se je reklo 
»pr' Žvagn«. Kmetija je bila 
tako majhna, da bi ne mogli 
shajati, če oče ne bi hodil 
pomagat zidarjem, pozimi 
pa vozarit z volom. 
Leta 1934 je družina dobila še 
eno hčerko, ki je bila prav 
tako kot Francka gluhonema. 
Zakaj in kako sta se slišečim 
staršem rodili dve gluhone-
mi deklici, takrat pač niso 
ugotavljali, niti ni bilo mož-
nosti, da bi poiskali kakršno-
koli rešitev in pomoč. Dejstvo 
so sprejeli kot dokončno in 
nepopravljivo.
 

Šolala se je v Ljubljani
Dekleti so poslali v šolo za 
gluhe in gluhoneme v Ljub-
ljani, Francka je tam ostala 
tri leta, nato se je zaradi voj-
ne vrnila domov. Brati in 
pisati se ni nikoli naučila, 
naučila pa se je uporabe 
znakovnega jezika in drugih 
za življenje nujno potrebnih 
veščin. Ko je imela petnajst 

let, ji je umrla mama. Kak-
šen šok je odraščajoče dekle 
doživljalo ob tem udarcu v 
svojem svetu tišine, si sploh 
ne moremo predstavljati. 
Leta 1949 je zanosila z 
nekim domačinom iz vasi in 
rodila sina Staneta, tri leta 
kasneje pa še hčerko Štefko. 
Otroka s svojim očetom 
nikoli nista imela stikov. 
Leta 1954 se je zgodila huda 
nesreča, ki je usodno zazna-
movala tudi njeno življenje. 
Franckina sestra Marica je 
tedaj imela dvajset let in 
imela je tudi že zaročenca. 
Nekega dne je Marico pri 
delu v gozdu pod sabo poko-
pal voz, naložen s »hosto«. 
Francka in njen petletni sin-
ček sta bila zraven, nemoč-
na in globoko pretresena sta 
bila, ko sta videla, da Marici 
ni več pomoči.
 

Sama na kmetiji
Tudi očeta je hčerkina smrt 
zelo prizadela, zbolel je in 
leto za tem umrl. Tako je na 
kmetiji Francka ostala z 
dvema majhnima otroko-
ma. Sama ni mogla več 
vzdrževati kmetije. Oba 

otroka so zato dali v rejo – 
sina k sosedu, kjer so imeli 
večjo kmetijo, hčerko pa v 
sosednjo vas. Tudi Francka 
je hodila pomagat k sosedu, 
da se je tako preživljala. 
Otroka sta zrasla in se osa-
mosvojila. Sin Stane si je 
osnoval družino na domu v 
Podbrezjah, hčerka pa v 
Cerkljah. Francka ima zdaj 
pet vnukinj in štiri vnuke. 
Nedvomno so zanjo v nje-
nem zaprtem doživljajskem 
svetu taki dogodki v najlep-
šem spominu.
 

Selitev v Lesce
Ko je sinu umrla žena, se je 
vnovič poročil in se leta 1993 
preselil k drugi ženi Jelki v 
Lesce. Kmalu je zaradi ugod-
nejših razmer k sebi vzel tudi 
mamo, ki se je na življenje v 
Lescah kar hitro privadila. 
»Žal ne znam znakovnega 
jezika,« pravi sin Stane. 
»Kot otroka so me dali v rej-
ništvo, dopoldne sem hodil 
v šolo, popoldan sem pasel 
krave, zvečer pa naloga … Z 
mamo sem bil premalo 
skupaj in tako ni bilo prilo-
žnosti, da bi se naučil zna-

kovne govorice. Imava pa z 
mamo poseben jezik, s 
katerim se brez problemov 
sporazumevava med seboj.«

Rada je šla na morje
Francka je bila vse življenje 
zdrava, a pred petimi leti je 
zbolela za Parkinsonovo 
boleznijo. Tresavica ji otežu-
je prehranjevanje, je še ved-
no sama, le pri pitju ji mora-
jo pomagati. »Ko sem jo 
vozil v bolnico na preglede, 
mi je zdravnica povedala, da 
bi se lahko napravila opera-
cija, po kateri bi mama sliša-
la, vendar bi bil pri njeni 
starosti in po toliko letih tiši-
ne zanjo to prevelik šok.«
Gluhota je nevidna invalid-
nost, ki ni samo telesna, 
ampak vključuje tudi poma-
njkanje slušnega doživljan-
ja, kar ima številne posledi-
ce, somatske, psihične in 
socialne. Tako je Francki 
minevalo življenje doma v 
neprestanem delu pa seve-
da tudi v skrbi za otroke, 
čeprav tega ni mogla izrazi-
ti. Nekoliko se ji je odprlo 
okno v svet v šestdesetih 
letih, ko je enkrat na teden 

hodila v Kranj, kjer je Druš-
tvo gluhonemih in gluhih 
organiziralo srečanja. Rada 
je hodila tja, več kot dvajset 
let je obiskovala take ses-
tanke, kjer so se ženske v 
znakovnem jeziku pogovar-
jale o vsakdanjih proble-
mih. Tudi izletov se je ude-
leževala, posebno je bila 
navdušena nad morjem. 

Zamima jo šport
Zdaj sin in snaha lepo skrbi-
ta zanjo. Sprehaja se okrog 
hiše, ob piškotkih rada gleda 
televizijo, čeprav lahko spre-
mlja samo slike. Posebno jo 
zanima šport, še zlasti hokej. 
Če jo kaj razžalosti, se zapre 

vase, a kmalu spet postane 
dobrovoljna. Sporazumeva 
se s kretnjami, s sinom pa 
imata prav poseben, samo 
njun znakovni jezik. 
»Ob praznovanju njene 
90-letnice se ji je kar samo 
smejalo,« je povedal Stane. 
»Praznovali smo posebej s 
sorodniki in posebej s sose-
di. Bila je zelo srečna med 
svojimi v Podbrezjah, kjer 
smo se zbrali vsi domači.« 
Čestitke in darila je dobila 
tudi od predstavnic krajev-
nih organizacij RK, DU in 
KS. Še zlasti vesela je bila 
pozornosti družinske zdrav-
nice dr. Nuše Potočnik, ki jo 
je ob tej priložnosti obiskala 
s šopkom rož.

Frančiška Rant  
je praznovala
Vsak od nas ima svojo življenjsko zgodbo, ki je enkratna in neponovljiva, tako kot smo enkratni in 
posebni tudi ljudje. Nenavadno življenjsko zgodbo ima tudi Frančiška Rant iz Dacarjeve ulice v 
Lescah, ki je 11. maja praznovala svoj devetdeseti rojstni dan. 

Slavljenka Francka Rant je 11. maja dopolnila devetdeset let.

LESCE, Alpska cesta 62 T: 04/51 70 550ŽIRI, Goropeke 1 LJUBLJANA, BTC hala 10

Sedežne garniture
www.zakelj.si

-15%
16.-23.5.

15% popust velja na vse sedežne garniture ŽAKELJ 
od 16. do 23.5. za gotovinsko ali TRR plačilo.

SEDEŽNE S ŠIROKIMI LEŽALNIKISEDEŽNE Z MEHANIZMISEDEŽNE Z LEŽIŠČEM
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Marjana Ahačič

Skupina pohodnikov iz 
Radovljice, Begunj in Mošenj 
se je tudi letos podala na tra-
dicionalni Pohod ob žici, ki 
so ga tokrat v Ljubljani prip-
ravili že 61. leto zapored. 
"Letos je naša ekipa štela 10 
pohodnikov, pridružili so se 
nam tudi prijatelji iz Zavrha 
in Ljubljane," je povedala Sla-
vica Soršak, ki se je s sopro-
gom pohoda udeležila že 

osemnajstič. "Začeli smo 
zelo zgodaj zjutraj, saj smo 
se odpravili na najdaljšo, 
35-kilometrsko pot, ki smo jo, 
s postanki vred, opravili v 
osmih urah. Tudi letos je bilo 
čudovito: prekrasno vreme, 
pohodnikov več kot kadarkoli 
doslej. Vzdušje je bilo res 
enkratno! In ker je naše ges-
lo: luštno je bilo, naslednje 
leto ponovimo, se bomo 
pohoda prav gotovo udeležili 
tudi prihodnje leto."

Tudi letos so šli na 
pohod Ob žici

Pohodniki iz Radovljice, Begunj in Mošenj so se s prijatelji 
iz Zavrha in Ljubljane tudi letos odpravili na Pohod ob žici.
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Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Lokalno pridelana hrana 
je temelj zdravega pre-
hranjevanja, predvsem 
so živila pridelana 
naravi prijazno, bolj 
polnega okusa in tudi 
nasitna. Kako pestre 
in zanimive obroke 
lahko pripravimo z 
zelenjavo, kot glavno 
sestavino, vam 
ponujamo v novi 
knjigi z recepti za: 
25 domiselnih  
zajtrkov, 25 
osvežilnih solat, 
30 različnih juh, 
15 zanimivih 
enolončnic, 40 
samostojnih jedi 
ter 25 sladic.

Cena knjige je

                         + poštnina

EUR

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Mirjam Grilc

12    5 0

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

PETEK, 19. maja
RADOVLJICA OTROKOM 2017 – dobrodelna športna prireditev ob 
16.00, OŠ A. T. Linharta, šolska igrišča, Obla gorica in Športni park 
Radovljica

PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19.00: SLOVENSKI MUZIKANTJE, gostilna 
Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

KINO ob 18.00: Ameriška ljubica, drama
 21.00:  Kralj Arthur, Legenda o meču, 3D, domišljijski akcijski 

spektakel, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 20. maja
24. REGIJSKE IGRE SPECIALNE OLIMPIJADE ZA GORENJSKO REGIJO  
 od 9.00 do 13.00, Atletski stadion Radovljica

KINO ob 17.00:  Medved Bamski in čarovničina hči, sinhr. animirani film 
 19.00: Osebna stilistka, triler 
 21.00:  Ameriška ljubica, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 21. maja
GLASBA ob 11.00: NEDELJSKA GLASBENA MATINEJA: klavirski 
koncert – Luca Chiandotto, Dvorana Glasbene šole Radovljica

GLASBA ob 19.00: FANTOM IZ OPERE v klavirski izvedbi skupine 
Čudoviti um DO RE MI Bled, Baročna dvorana Radovljiške Graščine

KINO ob 17.00: Medved Bamski in čarovničina hči, sinhronizirani 
animirani film 
 19.00: Osebna stilistka, triler 
 21.00:  Maščevanje, triler/drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 22. maja
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

ZA OTROKE ob 18.00: NOVI MULC – filmska predstava za otroke, 
sodelujoče v projektu Knjižnica – Vesolje zakladov, Linhartova dvo-
rana Radovljica

KINO ob 20.00:  Maščevanje, triler/drama, Linhartova dvorana Radovljica*

OGLED ODDAJE SLOVENSKI POZDRAV v ponedeljek, 22. 5., pokli-
čite na: 04/5333 402, Gostilna Avsenik

TOREK, 23. maja
PREDSTAVITEV ob 19.30: PREDSTAVITEV KRASITVE BAZILIKE SV.  
PETRA V VATIKANU IN VATIKANSKIH VRTOV Z DRUGEGA ZOR-
NEGA KOTA (dr. Sabina Šegula in Peter Ribič), Knjižnica A. T. Lin-
harta Radovljica

KINO ob 20.00:  Popolna blaženost, psihološka drama, Linhartova 
dvorana Radovljica*

OGLED ODDAJE SLOVENSKI POZDRAV v ponedeljek, 22. 5., pokli-
čite na: 04/5333 402, Gostilna Avsenik

SREDA, 24. maja
ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLASBENI NASTOP ob 17.00: NASTOP UČENCEV 6. IN 8. RAZRE-
DA GLASBENE ŠOLE, Glasbena šola Radovljica

ČETRTEK, 25. maja
ZA OTROKE ob 17.00: PETELIN, KRALJ SVETA, dramska predstava 
za otroke Teatra Kuglica, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

GLEDALIŠČE ob 17.00: SNEGULJKA IN SEDEM PALČKOV, lutkovna 
predstava za odrasle in mladostnike, nastopajoči: udeleženci progra-
ma PUM-O Radovljica, Linhartova dvorana Radovljica

PREDAVANJE ob 19.30: TESLA METAMORFOZA – ZA ZDRAVLJENJE 
IN EVOLUCIJO (Anja Petrovič), Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

KONCERT ob 19.30: KONCERT PIA PODGORNIK – alt saksofon in 
ELOI CALAME – bas klarinet, Baročna dvorana Radovljiške graščine

PETEK, 26. maja
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19.00: HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, gostilna 
Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

KONCERT ob 20.00: SLAVNOSTNI KONCERT HARMONIKARSKE-
GA ORKESTRA Glasbene šole Radovljica in KUD Radovljica ob 
50-letnici delovanja, Linhartova dvorana Radovljica

SOBOTA, 27. maja
FESTIVAL MOČ ZEMLJE 2017 – GLINA, KERAMIKA, SEMENA IN 
ZELIŠČA od 10.00 do 19.00, Linhartov trg Radovljica in biodinamič-
ni učni vrt Narava nas uči ob OŠ A. T. Linharta Radovljica

KONCERT ob 20.00: KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA 
KUD INA ZAGREB IN MEŠANE PEVSKE SKUPINE DR. F. PREŠER-
NA ŽIROVNICA, Baročna dvorana Radovljiške graščine

KINO ob 16.30: Dip: Raziskovalec globin, sinhronizirana animirana 
komična pustolovščina, 
 18.15:  Pirati s Karibov: Salzerjevo maščevanje, akcijska pustolovščina, 
 21.00:  100 Metrov, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 28. maja
GLASBA ob 11.00: NEDELJSKA GLASBENA MATINEJA: klavirski 
koncert – Elia Cecino, Dvorana Glasbene šole Radovljica

KONCERT Big Banda Krško in Bid Banda Radovljica ob 20.00: ZA 
VZOR! Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

KINO ob 17.00: Dip: Raziskovalec globin, sinhronizirana animirana  
komična pustolovščina, 
 19.00: 100 metrov, komična drama, 
 21.00:  Pirati s Karibov: Salzerjevo maščevanje, akcijska pusto-

lovščina,, Linhartova dvorana Radovljica*

19. maj–9. junij 2017
PONEDELJEK, 29. maja

JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

TA VESELI KNJIŽNI SVET ob 20.00: BABICA NI ODVEČ, zaključna 
gledališka predstava za udeležence akcije ta veseli knjižni svet, Lin-
hartova dvorana Radovljica

TOREK, 30. maja
KONCERT ob 19.00: KONCERT ORKESTROV GLASBENE ŠOLE 
RADOVLJICA, Baročna dvorana Radovljiške graščine 

POTOPISNO PREDAVANJE ob 19.30: VIA ALPINA – 107 DNI ALP, 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

KINO ob 20.00: SAFARI, dokumentarni film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

SREDA, 31. maja
ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19.00: VEČER SKLADB SLOVENSKIH SKLA-
DATELJEV, Dvorana Glasbene šole Radovljica

ČETRTEK, 1. junija
DELAVNICA ob 17.00: DELAVNICA RISANJA MANDAL ZA ŽENSKE, 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

VURNIKOVI DNEVI 2017 

ob 19.00: ODPRTJE RAZSTAVE 50. OBLETNICA VURNIKOVE KAPE-
LE SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA NA BREZJAH, Galerija Šivčeva hiša

ob 19.00: IZ ZEMLJE GRE V TRSEK – pesmi o vinu ob najstarejši trti 
na vrtu gostilne Kunstelj

KINO ob 20.00: Potovanje časa: pot življenja, dokumentarni film, 
Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 2. junija
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19.00: ANSAMBEL ZUPAN, Gostilna Avsenik, 
Begunje na Gorenjskem*

SLAVNOSTNI KONCERT ob 20.00: SLAVNOSTNI KONCERT OB 
10-LETNICI DELOVANJA KVINTET TIVOLI KUD RADOVLJICA, Baro-
čna dvorana Radovljiške graščine

KINO ob 20.00: Služkinja, misteriozna drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

SOBOTA, 3. junija
POHOD ob 9.00: PRISLUHI SAVI – v organizaciji TD Mošnje, izho-
dišče poti Kulturni dom Mošnje

PODVINSKA TRŽNICA ob 10.00, Vila Podvin, Mošnje

FESTIVAL ČIRA ČARA ob 16.00: EKSPLOZIJA OTROŠKE USTVAR-
JALNOSTI V BEGUNJAH, športno igrišče Begunje

KINO ob 17.00: Mali šef, animirani film,
 19.00: Družinski človek, drama,
 21.00:  9. življenje Louisa Draxa, triler, Linhartova dvorana Rado-

vljica*

NEDELJA, 4. junija
BOLŠJAK ob 9.00, Linhartov trg Radovljica

KONCERT ob 18.00: LETNI KONCERT MePZ VOX CARNIOLA JESE-
NICE, Baročna dvorana Radovljiške graščine

KINO ob 17.00: Mali šef, animirani film,
  19.00: 9. življenje Louisa Draxa, triler,
  21.00: Družinski človek, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 5. junija
20. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: VAJE V SLOGU, 
Linhartov oder Radovljica, režija: Alenka Bole Vrabec, Linhartova 
dvorana Radovljica, vstop prost

JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

TOREK, 6. junija
VURNIKOVI DNEVI ob 19.00: NASTOP KOMORNIH SKUPIN IN 
PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJŠIM UČENCEM GLASBENE ŠOLE 
RADOVLJICA, Baročna dvorana Radovljiške graščine ob 20.00: 
TAKRAT, KADAR LJUBIMO – večer poezije Neže Maurer KUD Rado-
vljica – Linhartov oder, avla Radovljiške graščine

ČETRTEK, 8. junija
ODPRTJE RAZSTAVE ob 18.00: SLIKARSKA RAZSTAVA NIKOLAJA 
MAŠUKA, Galerija Avla Občine Radovljica

PETEK, 9. junija
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

3. »NAŠ TEK« RADOVLJICA od 15.00: ŠPORTNO-REKREATIVNI 
DOGODEK, CUDV Radovljica, Cesta na Jezerca 17

GLASBENI VEČER ob 19.00: HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, Gostilna 
Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

KINO ob 19.00: Mumija, akcijska domišljijska pustolovščina,

  21.00: OSMI POTNIK: Zaveza, znanstvenofantastična grozljiv-
ka, Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave

Fotografska razstava Zanzibar, Afrika, v Hipermarketu Spar Radovlji-
ca (od 20. aprila do 1. junija 2017)

Fotografska razstava Soline 2016, V Domu starostnikov dr. Janka 
Benedika Radovljica (od 22. aprila do 22. maja 2017)

Razstava mozaikov Nataše Grohar, Galerija Brigita (od 11. maja do 
31. maja 2017)

Razstava 50. obletnica Vurnikove kapele sv. Frančiška Asiškega na 
Brezjah, Galerija Šivčeva hiša (od 1. junija do 15. julija 2017)

Slikarska razstava Nikolaja Mašuka, Galerija Avla Občine Radovljica 
(od 8. junija do 28. avgusta 2017)

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani 
www.radolca.si/kaj-poceti/ ali na sple-
tnem portalu http://www.mojaobcina.
si/radovljica/. Dogodke za objavo v 
napovedniku objavite na portalu www.
mojaobcina.si/radovljica/. Za teden-
sko obveščanje o dogodkih se prijavite 
na naš elektronski naslov. Organiza-
torji prireditev si pridržujejo pravico 
do spremembe programa.

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE

DAJE V NAJEM 
poslovni prostor v velikosti 36 m2 za opravljanje frizerske 
dejavnosti od 1. 7. 2017 dalje v večnamenskem objektu Kra-
jevne skupnosti Begunje. 

Prijave z dokazilom za opravljanje frizerske dejavnosti in  
kratkim življenjepisom pošljite do 3. 6. 2017 s priporočeno  
pošto na naslov Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem, 
Begunje 15 c, 4275 Begunje. Kandidate bomo povabili na raz-
govor v mesecu juniju in jih o izbiri pisno obvestili. Dodatne 
informacije: 031 389 152.
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Ivanka Korošec

Staro mestno jedro Radovlji-
ce je bilo v torek, na dan 
Evrope, v barvah držav 
Evropske unije. Na stojni-
cah se je predstavilo devet 
osnovnih šol Zgornje 
Gorenjske: OŠ Antona Jan-
še Radovljica, OŠ F. S. Fin-
žgarja Lesce, OŠ A. T. Lin-
harta Radovljica, OŠ dr. J. 
M. Bohinjska Bistrica, OŠ 
dr. J. Plemlja Bled, OŠ Sta-
neta Žagarja Lipnica, OŠ 
Gorje, OŠ Koroška Bela, OŠ 

Žirovnica, gostujoča OŠ Iva-
na Gunduliča iz Zagreba ter 
radovljiški vrtec, knjižnica 
in glasbena šola. Osnovno-
šolci so države Evropske 
unije pri različnih predme-
tih spoznavali vse leto, svoja 
spoznanja pa so predstavili 
na stojnicah. Tako so bile 
predstavljene vse države 
evropske unije, njihova zgo-
dovina, geografske značilno-
sti, kultura, navade, običaji, 
glasba, kulinarika in recepti 
tradicionalnih jedi. Poleg 
stojnic so pripravili zanimiv 

kulturni program, ki ga je 
vodila Suzana Adžič. Pro-
gram je popestril tudi kviz, 
za katerega je sladke nagra-
de prispevala slaščičarna 
Vidic. 
Organizacijo prireditve je 
tudi letos, že tretje leto zapo-
red, prevzela Osnovna šola 
Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, omogočile pa so 
jo občine sodelujočih in 
zavod Turizem Radovljica. 
Projekt sta sicer dolga leta 
vodila Šola za ravnatelje in 
Evropska hiša Maribor, v 

njem je sodelovala večina 
slovenskih osnovnih šol, 
zadnjih nekaj let pa sta orga-
nizacija in izvedba prepuš-
čeni lokalni pobudi.
"Za organizacijo Evropske 
vasi smo se odločili, ker se 
nam je zdelo prav, da otroci 
tudi na ta način spoznajo 

evropske države, se obenem 
učijo strpnosti, tolerantnosti 
ter sprejemanja drugačnosti 
ter spoznavajo lastno identi-
teto," je povedala koordina-
torica projekta v Radovljici 
Anita Hrovat in zagotovila, 
da bodo s projektom nadal-
jevali ter Evropsko vas prip-

ravili tudi prihodnje leto. 
Letos je v projektu sicer 
sodelovalo več kot dvesto šol 
iz Slovenije. Evropske vasi 
so postavili v osmih območ-
nih središčih: v Radovljici, 
Murski Soboti, Mariboru, 
Slovenj Gradcu, Celju, Ljub-
ljani, Novi Gorici in Kopru.

Evropska vas  
v Radovljici
Namen Evropske vasi je spodbujanje spoznavanja različnih kultur in 
raznolikosti ter s tem učenje sprejemanja drugačnosti.

Evropsko vas so tudi letos na dan Evrope gostili v 
Radovljici. Učenci OŠ A. T. Linharta so takole predstavili 
slikovito Španijo.

Učenci OŠ Žirovnica so se odločili, da predstavijo Veliko 
Britanijo, in sicer z zanimivimi in slikovitimi junaki risanih 
filmov.

Udeleženci projekta so z zanimanjem spremljali tudi pester kulturni program.

Učenci sodelujočih šol so z njihovimi značilnostmi, 
barvami in kulinariko predstavili prav vse države Evropske 
unije.

Kaja Beton

Begunje na Gorenjskem so 
zibelka slovenske narod-
no-zabavne glasbe. Tradicijo 
Ansambla bratov Avsenik 
zelo uspešno nadaljuje Slav-
kov vnuk Sašo Avsenik, ki s 
svojim ansamblom gostuje 
po Evropi in tudi izven nje-
nih meja. Ansambel v svetu 
promovira ne le Avsenikovo 
glasbo, temveč tudi Begunje 
in Slovenijo. Prav zato so 
bili v Javnem zavodu turi-
zem in kultura Radovljica 

veseli pobude ansambla za 
sodelovanje. Promocijsko 
sodelovanje Radovljici, 
Begunjam in celotni desti-
naciji prinaša večjo prepoz-
navnost, ansamblu pa mož-
nost, da se preko prireditev 
in ostale turistične ponudbe 
dodatno promovira in širi 
krog prepoznavnosti. 
Prva večja aktivnost je bilo 
oblikovanje zunanje podo-
be novega vozila Ansambla 
Saša Avsenika.  Nov, 
ansamblu prilagojen kom-
bi je njihovo glavno prevoz-

no sredstvo in je tedensko 
prisoten na prometnih 
evropskih cestah. Oblikova-
nje zunanje podobe vozila 
predstavlja vez med Avse-
niki, glasbo in njihovim 
domom. Levi in desni bok 
vozila nosita podobe iz 
Radol'ce, prednja in zadnja 
stran pa predstavljata 
ansambel. K obisku desti-
nacije v slovenskem in 
nemškem jeziku vabi tudi 
verz iz Avsenikove pesmi: 
"Je lepša dežela še kje kot 
naša, kjer sem doma?"

Domače kraje peljejo v svet
Ansambel Saša Avsenika ter Radol'ca s skupnimi promocijskimi 
aktivnostmi vstopajo v Evropo.

Oblikovanje zunanje podobe vozila predstavlja vez med Avseniki, glasbo in njihovim 
domom.

NAHAJA SE OB CESTI LESCE -  BLED
www.dinopark.si
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Marjana Ahačič

Šolski sklad radovljiške osno-
vne šole letos pripravlja spo-
mladansko dobrodelno prire-
ditev, ki tako kot lani temelji 
na gibanju in športu. K sode-
lovanju so povabili klube, 
društva in posameznike, ki 
delajo z otroki na različnih 
gibalnih in motoričnih pod-
ročjih. "Poudarek prireditve 
je tako na igri, zabavi in med-
generacijskem druženju, 

zato k udeležbi na delavnicah 
vabimo tudi starše, stare star-
še, prijatelje … Z udeležbo 
boste storili nekaj dobrega 
tako zase kot za druge," pou-
darja predsednica šolskega 
sklada Darja Pagon.
"Športna društva in klubi so 
se na vabilo za sodelovanje 
odzvali v zares velikem šte-
vilu, zato bomo organizirali 
več kot dvajset različnih 
delavnic in aktivnosti, med 
njimi košarko, nogomet in 

mini odbojko, lokostrelstvo, 
taekwon-do, med dvema 
ognjema, vrtni poligon, 
iskanje skritega zaklada, 
disk golf, orientacijo, rolan-
je, floorball in softball, žon-
gliranje, zabavno na kolesu 
pa dirko s skiroji, akra jogo, 
bownovo terapija, poslikavo 
obraza, glasbene delavnice 
in gledališče brez besed, vse 
pod vodstvom izkušenih 
vaditeljev pa seveda za zaba-
vo in dober namen."

Danes Radovljica otrokom
Danes popoldne se ob 16. uri začenja velika športno-dobrodelna prireditev 
Šolskega sklada OŠ A. T. Linharta Radovljica.


