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V imenu Občine Radovljica
čestitam  

ob dnevu upora proti okupatorju
in prazniku dela.
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Pihalni orkester Lesce bo 1. maja, na praznik dela, tudi letos 
obiskal kraje v radovljiški in žirovniški občini s tradicionalno 
glasbeno budnico. Prvomajsko srečanje z občani bodo zjut-
raj začeli v Lescah in popoldne zaključili na Šobcu. Prvo 
budnico bodo pripravili že ob 4.50 v Lescah, ko na Dacarjevi 
in Finžgarjevi ulici ter v Rožni dolini. Ob 6. uri bodo igrali v 
Hlebcah, ob 6.20 na Zgoši in ob 6.40 v Begunjah. Ob 7.10 se 
bodo odpravili v Smukuč, na Selo in v Žirovnico, ob 8.30 
bodo v Hrašah in ob 8.50 na Trati v Lescah. Stanovalce 
Doma dr. Janka Benedika bodo razveselili ob 9.30, že ob 9.50 
bodo igrali na Zgornjem Otoku in ob 10.30 v Mošnjah. Sle-
dijo Brezje ob 10.50, Črnivec ob 11.50, Kropa ob 12.15 in Kam-
na Gorica ob 12.45. Ob 14. uri bodo zaigrali še na Lancovem 
in prvomajsko popotovanje zaključili ob 14.30, na Šobcu. Na 
predvečer praznika dela, 30. aprila, pa bodo na tradicional-
nih mestih v občini tudi letos zagoreli številni kresovi.

Prvomajska budnica Pihalnega orkestra Lesce

Urša Peternel

Predsednik države Borut 
Pahor se je v nedeljo udele-
žil šestega Festivala čokola-
de v Radovljici, ko so točno 
opoldne razbili 95-kilo-
gramsko čokolado velikan-
ko iz leške Gorenjke. Pred-
sednik je čokolado, izdela-

no iz 63 kilogramov mlečne 
čokolade in 32 kilogramov 
lešnikov, zdrobil skupaj z 
županom Radovljice Ciri-
lom Globočnikom in gene-
ralnim direktorjem Žita 
Janezom Bojcem. "Vabilo 
župana Radovljice in direk-
torice Turizma Radovljica 
je bilo malce zlobno, ker 

vesta, da imam rad čokola-
do, a se ji skušam upirati, 
ker ... redi. Zato sem s seboj 
pripeljal Tanjo in Luka, ki 
sicer ne gresta nikamor z 
mano, sem pa sta prišla 
brez obotavljanja, saj sta 
oba velika sladkosneda," je 
šaljivo komentiral svoj 
obisk v spremstvu partner-

ke Tanje Pečar in sina Luke 
Pahorja. Koščke lešnikove 
velikanke so nato razdelili 
med številne ljubitelje 
čokolade, ki so tudi v nede-
ljo, tako kot že v petek in 
soboto, napolnili ulice in 
trge Radovljice. 

Predsednik države  
na Festivalu čokolade
Vrhunca šestega Festivala čokolade v Radovljici, razbijanja 95-kilogramske čokolade velikanke iz 
Gorenjke, se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. 

Razbijanje čokolade velikanke iz leške Gorenjke v nedeljo točno opoldne / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

V okviru projekta Oživimo 
srce, katerega namen je 
povečati preživetje po srč-
nem zastoju na območju 
občine Radovljica, radovljiš-
ki območni odbor Rdečega 
križa vabi laike na brezplač-
ni tečaj temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo AED. 
Tečaj bodo organizirali v 
ponedeljek, 15. maja, v 
Čebelarskem centru Lesce. 
Vsak tečajnik se uči reani-
macije na lutki, število lutk 

pa je omejeno (30), zato je 
potrebna predhodna prijava 
po tel. 04 59 71 680 oziroma 
radovljica.ozrk@ozrks.si. 

Oživimo srce
8., 9. stran

Hraški 
steljniki
Imamo jih tudi v naši 
bližini, vzhodno od 
Hraš, med 
Studenčicami in 
Hlebcami.

stran 12

Visoki 
jubilej
Francka Premru je  
9. aprila v krogu svoje 
družine praznovala 
devetdeseti rojstni 
dan.

stran 14

OBČINSKE NOVICE

Rdeči križ opozarja
Socialne razlike so vedno 
večje, opozarja območna 
organizacija Rdečega križa.

stran 2

OBČINSKE NOVICE

Obnove v starem 
mestnem jedru
Tlak in spomenik na Linhar-
tovem trgu sta že obnovlje-
na, kmalu tudi zid ob Graj-
skem parku.

stran 3

ŠPORT

Vrnitev na Jesenice 
pravilna
Hokejist Jaka Ankerst iz 
Vrbenj se je jeseniški ekipi 
priključil konec novembra.

stran 10

ZANIMIVOSTI

Nakit z osebnimi 
zgodbami
Zlatarka Simona Bohinc, 
velika zagovornica domače 
in umetnostne obrti, obožu-
je svoj poklic.

stran 13

Napovedana zapora na Alpski cesti v Lescah zaradi sanacije 
železniškega prehoda je prestavljena v mesec maj, vzrok je 
v tehničnih težavah izvajalca. Datumi zapore in obvoz bodo 
objavljeni na spletnih straneh Občine Radovljica.

Zapora na Alpski cesti prestavljena v maj
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Marjana Ahačič

Radovljica – "Neutrudna 
Štefka Ferbežar, ki je posta-
la prva predsednica gorenj-
skega odbora društva, je že 
dve leti prej začela ozavešča-
ti javnost o delovanju tega 
humanitarnega društva, ki 
je takrat delovalo že v Ljub-
ljani in v severnem delu Slo-
venije pod vodstvom legen-
darne onkološke zdravnice 
Metke Klevišar. Z veliko 
volje, poguma, navdušenos-
ti in želje pomagati ljudem v 
stiski zaradi težke bolezni in 
umiranja ter kasneje žalova-
nja smo se lotili dela," pojas-
njuje Mira Stušek, ki druš-
tvo vodi danes.
"Hospic je postal znan, upo-
rabniki so ga sprejeli. A tež-
ko je ljudem odpreti vrata v 
najtežjem času, to je ob 
bolezni, umiranju in žalova-
nju. Tisti, ki so to storili, so 
spoznali, da medicinska 
sestra, socialna delavka in 
tudi prostovoljke znajo 
ublažiti stisko in pomagati 
svojcu, da brez strahu sprej-
me umirajočega v domačo 
nego." Tako so v 15 letih 
opravili mnogo sočutnega 
dela, saj so na Gorenjskem 
spremljali okrog 250 umira-
jočih, podpirali 380 njiho-
vih svojcev, se pogovarjali s 
300 žalujočimi, poslali na 
tabor 15 žalujočih otrok. 
Imajo redne mesečne ses-
tanke za žalujoče odrasle v 
Radovljici in Kranju, orga-
nizirajo delavnice za otroke 

in pripravljajo predstavitve 
svojega delovanja. 
Spremljanje umirajočega je 
na videz ena najtežjih stvari, 
zato mnogi mislijo, da tega 
ne bi zmogli, iz izkušenj vedo 
povedati v društvu Hospic. "A 
to ni res, spremljanje termi-
nalnega bolnika zmore vsak-
do, saj umirajoči s svojim 
odnosom do življenja, ki ga 
zapušča, spremljevalca boga-
ti. Pomembno je, da bolnike 
podpremo v njihovem dosto-
janstvu življenja in tudi smrti. 
Seveda je izredno težko izpu-
stiti človeka, ki ga imamo 
radi. Tolaži pa nas lahko 
misel, da smo zanj storili vse, 
kar smo lahko: da smo dovo-
lili, da do konca sam odloča o 
sebi glede hrane, obleke, 
jemanja zdravil, sprejemanja 
obiskov, druženja in drugega. 
Da smo znali upoštevati, da 
bolnik izpušča neskončno več 
kot mi, to je svoje zdravje, 
drage ljudi, moč, delovne 
naloge, prosto gibanje in 
nazadnje življenje."
Hudo je, ko spremljevalec 
ostane sam, še pravijo, a v 
toku življenja se moramo 
zavedati, da bomo slej ko 
prej ostali sami. "Zato se ob 
raznih izpuščanjih mora-
mo tudi učiti biti sam. Če 
bomo znali biti sami, bomo 
kakovostno živeli tudi 
odnose z drugimi. Če nis-
mo pripravljeni, da bomo v 
starosti, če ne prej, ostali 
sami, in se nismo naučili 
sprejeti samote kot nekaj 
pozitivnega, bomo lahko 

zelo zagrenili življenje sebi 
in drugim okrog sebe. In 
končno: umreti bomo 
morali sami, čeprav bomo 
morda imeli ob sebi prijaz-
ne spremljevalce."
O takih in podobnih temah 
se pogovarjajo na predavan-
jih in predstavitvah Sloven-
skega društva Hospic. S tem 
detabuizirajo smrt in želijo 
tistim, ki se srečajo z njiho-
vim strokovnim osebjem ali 

prostovoljkami, približati 
misel, da je umiranje sestav-
ni del vsakega življenja. V 
Podvinu na dogodkih, ki jim 
rečejo Hospickafe, prirejajo 
srečanja z znanimi osebnos-
tmi in drugimi, ki podelijo 
svoje boleče izkušnje ob 
izgubah najdražjih. 
V 15 letih delovanja na 
Gorenjskem so se zamenja-
le prostovoljke in predsed-
nica, zaposlili so strokovno 
delavko in ohranili ter 
poglobili duh hospica, ki 
narekuje nuditi psihosoci-
alno strokovno pomoč v sti-
ski bolnikom, umirajočim 
in žalujočim, ob obletnici 
pa namesto na slovesnost 
vabijo na strokovno preda-
vanje na temo Podpora 

svojcem v času bolezni in 
umiranja najbližjih ter pod-
pora v času žalovanja. Pre-
davanje bo v torek, 16. 
maja, ob 16. uri v dvoranici 
na Gorenjski 25 v Radovlji-
ci, kjer so tudi prostori 
območnega odbora. "Bodite 
skupaj z nami odprti za 
teme, ki vas jih je morda 
strah, a ob odkriti besedi 
boste spoznali, da je boja-
zen povsem odveč. Strokov-

no predavanje bo namenje-
no vsem, ki jih tema zani-
ma ter se pri svojem poklic-
nem delu srečujejo s temi 
tematikami. Srečanje bo 
namenjeno povezovanju in 
izmenjavi mnenj, izkušenj 
strokovnih delavcev, ki se 
pri svojem delu srečujejo s 
paliativno tematiko in žalo-
vanjem. Predavanje o žalo-
vanju Nade Wolf, diplomi-
rane medicinske sestre in 
dolgoletne sodelavke druš-
tva Hospic, ter Anžeta Hab-
jana, laičnega teologa in 
predsednika Društva Pali-
as, bo naše darilo v okviru 
15. obletnice. Pokličite nas, 
če nas potrebujete ali se 
nam želite priključiti – 041 
416 421."

Ob obletnici 
pripravljajo predavanje 
Pred petnajstimi leti je bilo tudi na Gorenjskem ustanovljeno društvo Hospic; prva predsednica 
gorenjskega odbora je bila Štefka Ferbežar.

Mateja Rant

Danijela Mandeljc je članica 
Združenja borcev za vred-
note NOB Radovljica že 
dvajset let, pred prevzemom 
predsedniške funkcije konec 
marca pa je bila dva manda-
ta podpredsednica združen-
ja, ki ta čas šteje več kot tisoč 
članov. Veliko skrb namera-
va tudi v prihodnje namen-
jati urejanju spomenikov in 
spominskih obeležij, ki spo-
minjajo na dogodke v času 
med drugo svetovno vojno. 
Glede na to, da smo prazno-
vali dan upora proti okupa-
torju, pa je opozorila, da ne 
bi smeli pozabiti, kaj so 
nam priborili naši predhod-
niki, in to zapustiti tudi 
zanamcem. "To nas mora 

držati skupaj, da poskuša-
mo živeti drug z drugim in 
spoštovati drug drugega."
Ne zdi se ji namreč prav, da 
nekateri zgodovino vsakič 
znova prikrajajo lastnim inte-
resom. "Tako kot staršev si 
tudi zgodovine ne moremo 
izbirati po lastni presoji," pra-
vi Danijela Mandeljc, ki meni, 
da bi morali poskrbeti, da tudi 
mladi ne bi pozabili dogod-
kov, ki so kruto zaznamovali 
naš prostor med drugo sveto-
vno vojno. Bliža se namreč 4. 
maj, ko se spominjamo osvo-
boditve talcev in zapornikov 
iz begunjskih zaporov. Zato si 
želi, da bi bilo tudi v njiho-
vem združenju več mlajših 
članov. "Med mladimi ima-
mo sicer veliko simpatizerjev, 
zaradi pomanjkanja časa pa 

se včlanijo le redki." Veseli pa 
jo, da imajo podporo v obči-
nah, ki jih pokriva njihovo 
združenje, dobro pa sodeluje-
jo tudi z ravnatelji šol. Šolarji 
tako s svojim nastopom pope-
strijo marsikatero njihovo pri-
reditev. 
Skrb združenja je tudi ohra-
njanje in vzdrževanje spo-
menikov na njihovem 
območju, ki jih je po bese-
dah Danijele Mandeljc 
okrog 230. Problem vidi v 
tem, da občine s svojimi 
odloki teh pomnikov niso 
zaščitile, podobno pa je tudi 
s spominskimi obeležji, za 
katere naj bi skrbela država. 
Pri tem je omenila spome-
nik na Goreljku, ki je zelo 
dotrajan. Ob tem je župan 
Občine Radovljica Ciril Glo-

bočnik na skupščini zagoto-
vil, da ne bodo spregledali 
prizadevanj združenja pri 
skrbi za obeležja iz časa 
narodnoosvobodilne borbe. 
Za varovanje in vzdrževanje 
spomenikov so letos v pro-
računu predvideli dvanajst 
tisoč evrov. Župan Občine 
Gorje Peter Torkar pa je 
pojasnil, da pripravljajo 
dokument, s katerim bi 
zavarovali spominska obele-
žja na svojem območju v 
skladu z zakonom o varova-
nju kulturne dediščine. K 
skrbi za vzdrževanje spome-
nikov so po njegovih bese-
dah pritegnili še osnovno 
šolo, ob čemer mladi obli-
kujejo pozitiven odnos do 
tega dela naše polpretekle 
zgodovine.

Borci z novim vodstvom
Na letni skupščini Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica so za novo predsednico izvolili 
Danijelo Mandeljc iz Spodnjih Gorij.

Predavanje na temo Podpora svojcem v času 
bolezni in umiranja najbližjih ter podpora v 
času žalovanja bo v torek, 16. maja, ob 16. uri v 
dvoranici na Gorenjski 25 v Radovljici, kjer so 
tudi prostori območnega odbora društva Hospic.

Marjana Ahačič

Na seji območnega odbora 
radovljiškega območnega 
združenja Rdečega križa 
Slovenije so v okviru letnega 
poročila o opravljenem delu 
v preteklem letu obravnavali 
socialno problematiko in 
težave, s katerimi se srečuje-
jo prostovoljci pri svojem 
terenskem delu. 
"Ne oziraje se na to, da pos-
lušamo o gospodarski rasti, 
zmanjšanju brezposelnosti 
in počasnem dvigovanju živ-
ljenjskega standarda, se 
obseg dela prostovoljcev in 
prostovoljk RK ne zmanjšu-
je. Če povzamemo samo sta-
tistične podatke iz letnega 
poročila in ugotovimo, da 
smo v letu 2016 na našem 

območju razdelili 44 ton 
hrane in več kot deset ton 
oblačil in posteljnine, to še 
ne zajema vsega obsega 
našega dela. Na terenu se 
srečujemo s problematiko, 
ki ni samo materialne nara-
ve," je v izjavi za javnost po 
seji, ki so jo imeli sredi mar-
ca, zapisala Anica Svetina.
"Člani območnega odbora 
so postavili vprašanje, zakaj 
je še vedno toliko humani-
tarnega dela in socialne pro-
blematike preloženega na 
prostovoljce, kje so državne 
institucije ali če rečemo pos-
plošeno, kje je država, ki 
ima v svojem temeljnem 
aktu zapisano, da je social-
na. Predvsem se sprašuje-
mo, zakaj je poleg velikega 
bremena prostovoljnega 
dela prav humanitarnim 
organizacijam potrebnega 
toliko administriranja in 
vodenja različnih evidenc."

Priznati moramo, da je 
med ljudmi še vedno veliko 
solidarnosti, dodaja, predv-
sem tam, kjer je taka soli-
darnost najnujnejša za pre-
živetje ali reševanje enkrat-
ne nesreče. "Drugače posta-
jamo vse bolj odtujeni eden 
od drugega. Prenašamo 
različne vrste nasilja, tudi 
zaradi bojazni, da izgubimo 
zaposlitev in s tem vir pri-
hodka za preživetje. Stalno 
prisoten strah pred izgubo 
socialne varnosti povzroča 
vrsto reakcij, ki jim lahko 
dnevno sledimo v medijih. 
To so reakcije nestrpnosti, 
agresije in odtujenosti. 
Taka družbena stanja zaz-
navamo že pri predšolskih 
otrocih, v šolah, na cesti in 
v domačih okoljih."

Kot še poudarja Svetinova, 
se prostovoljci zavedajo, da 
so se za svoje poslanstvo 
odločili prostovoljno. "Svoje 
prostovoljno delo bomo 
opravljali tudi v prihodnje. 
Želimo pa si prijaznejše 
družbe, več razumevanja 
med ljudmi in spoštovanja 
in sosedske solidarnosti, na 
katero smo bili vedno pono-
sni in smo nanjo skoraj 
pozabili. Predvsem pa, da bi 
vsaj poskušal vsakdo v soci-
alno-humanitarni verigi od 
lokalne do državne ravni 
postoriti tisto in tako, da bo 
ljudem prijazno in da bodo 
vsem zagotovljeni vsaj mini-
malni življenjski pogoji in 
ublažene vedno večje social-
ne razlike. Aktiven prispe-
vek prostovoljcev in prosto-
voljk RKS, OZ Radovljica v 
tej verigi pa upoštevan in 
spoštovan," so še zapisali v 
izjavi za javnost.

Socialne razlike  
so vedno večje
Kljub temu, da gre gospodarstvu na bolje, še 
vedno izjemno veliko ljudi potrebuje pomoč 
humanitarnih organizacij, opozarja predsednica 
radovljiškega območnega združenja Rdečega 
križa Slovenije Anica Svetina.

V letu 2016 smo na našem območju razdelili 44 
ton hrane in več kot deset ton oblačil in 
posteljnine, to še ne zajema vsega obsega 
našega dela.
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Peter Kolman

Občinski otroški parlament, 
ki ga sestavljajo predstavniki 
šolskih skupnosti osnovnih 
šol A. T. Linharta Radovlji-
ca, Staneta Žagarja Lipnica, 
Antona Janše Radovljica in 
F. S. Finžgarja Lesce, je 4. 
aprila zasedal v veliki sejni 
dvorani Občine Radovljica. 
Na tokratnem, že 27. otroš-
kem parlamentu, ki poteka 
pod okriljem Zveze prijatel-
jev mladine Slovenije, so 
mladostniki razmišljali o 

prihodnosti in svojem vpli-
vu nanjo. Na zasedanju se 
jim je pridružil tudi župan 
Ciril Globočnik. 
Mladi parlamentarci so se 
strinjali, da je prihodnost 
odvisna od njih samih oz. da 
nanjo lahko v veliki meri 
vplivajo z disciplino, učen-
jem, delom pa tudi z zdra-
vim življenjem in pravim 
odnosom do okolja.
Kot najpomembnejše vred-
note za prihodnost pa so 
omenili zdravje, prijatelje in 
izbiro poklica.

O načrtovanju 
prihodnosti
Predstavniki učencev osnovnih šol so se na 
letošnjem otroškem parlamentu pogovarjali o 
prihodnosti in v kolikšni meri lahko sami nanjo 
vplivajo.

Tudi letos so se mladi srečali na otroškem pralamentu v 
veliki sejni dvorani Občine Radovljica.

Marjana Ahačič

Donirana hrana
Svetnica Monika Ažman je 
vložila pobudo, da tudi 
Občina Radovljica pristopi k 
humanitarnemu projektu 
Donirana hrana. Projekt v 
Sloveniji uspešno poteka ob 
podpori Lions klubov. Na 
občinski upravi so svetnici 
pojasnili, da občina javna 
sredstva za sofinanciranja 
programov humanitarnih 
nevladnih organizacij lahko 
dodeljuje prek javnega raz-
pisa, v skladu z zakonom o 
Rdečem križu Slovenije pa 
neposredno financira le 
dejavnost Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Sloveni-
je Radovljica. Ker pa na 
občinski upravi menijo, da 
je lokalni projekt, s katerim 
bi viške hrane v trgovinah z 
donacijami trgovskih družb 
namenili pomoči potreb-
nim, v javnem interesu, se 
bodo o možnostih vzpostavi-

tve in izvedbe takšnega pro-
jekta posvetovali tako z 
Lions klubom Bled, ki delu-
je tudi na območju naše 
občine, kot z Območnim 
združenjem Rdečega križa 
Slovenije Radovljica.

Lokacija plezalnega 
centra
Svetnik Branko Fajfar je dal 
pobudo za iskanje lokacije 
za izgradnjo plezalnega cen-
tra; predlagal je, da se ple-
zalna stena umesti na 
območje Hipodroma Lesce. 
Občinska uprava je vpraša-
nje posredovala načrtoval-
cem in investitorju na ome-
njenem območju podjetju 
Šobec, d. o. o., kjer so poja-
snili, da plezalna dvorana v 
predlagani velikosti 110 x 33 
metrov na območju OPPN 
konjeniškega centra ni mož-
na, saj je že za potrebe kon-
jeništva prostor skopo 
odmerjen (za primerjavo: 
načrtovana velika jahalnica 
je velikosti 30 x 80 metrov). 

Ker je plezanje povsem dru-
ga dejavnost, kot je konjeni-
ška, tudi ni možnosti zdru-
ževanja konjeniških objek-
tov s plezališčem, plezališče 
namreč potrebuje povsem 
ločeno in samostojno funk-
cionalno površino, neodvis-
no od konjeniških površin. 
Poleg tega plezalne dejavno-
sti in objekta ni bilo v osnut-
ku OPPN, ki je bil poslan 
nosilcem urejanja prostora, 
torej to pomeni povsem nov 
postopek od zasnove in 
osnutka OPPN dalje. Občin-
ska uprava si bo še naprej 
prizadevala za umestitev 
plezalnega centra na obmo-
čju občine Radovljica, so še 
pojasnili.

Odprava prepovedi 
zavijanja levo
Svetnik Gregor Remec ja na 
župana naslovil pobudo za 
spremembo prometne sig-
nalizacije, ki bi na priključ-
ku na nekdanjo magistral-
no cesto mimo Radovljice 

in Lesc pri Lescah omogo-
čala zavijanje levo. "Občani, 
ki živijo severno od Lesc, 
dostopajo do avtoceste ali 
drugih večjih krajev v okoli-
ci po cesti, ki vodi iz Hlebc 
mimo letališča prosti Les-
cam, za podvozom levo in 
nato po stari hitri cesti. Če 
želijo voziti proti Lescam, 
Bledu in Jesenicam, pa so 
prisiljeni voziti okoli Osno-
vne šole Lesce, ker promet-
na signalizacija na priključ-
ku na staro hitro cesto ne 
dovoljuje zavijanja levo. 
Prometna signalizacija je 
bila postavljena v času, ko 
še ni bilo avtoceste, zato bi 
jo zdaj, ko ima regionalna 
cesta drugačno funkcijo, 
lahko spremenili, je prepri-
čan Remec, in tako omejili 
velik del prometa mimo 
šole in povečali prometno 
varnost. Tudi občinska 
uprava se strinja s predlaga-
no preureditvijo, zato so 
pobudo za spremembo pro-
metnega režima oz. odpra-
vo prepovedi zavijanja levo 
v križišču regionalne ceste 
Lesce–Črnivec in Letališke 
ulice v Lescah v imenu 
Občine Radovljice posredo-
vali pristojnemu upravljav-
cu regionalne ceste Direkci-
ji Republike Slovenije za 
infrastrukturo.

Pobude in vprašanja 
občinskih svetnikov

Na podlagi 12. in 13. člena Odloka o priznanjih Občine Rado-
vljica (DN UO, št. 3/00 in 99/08) Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Radovlji-
ca objavlja 

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE RADOVLJICA V LETU 2017

VELIKA PLAKETA
je najvišje priznanje, ki se podeljuje posameznikom, podjet-
jem, organizacijam in skupnostim ter društvom za izjemne 
uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi 
so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, posa-
meznikom za življenjsko delo oziroma ob visokih jubilejih. 

PLAKETE OBČINE RADOVLJICA
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za dolgoletno izredno uspešno delo  
na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v 
občini, ki je prispevalo k napredku in ugledu občine, za enkra-
tne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in 
dela ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri 
reševanju življenj ali preprečevanju škode na premoženju.

PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA
se podeljujejo posameznikom, kulturnim skupinam in orga-
nizacijam za izredne dosežke pri spodbujanju, organiziranju 
in širjenju kulturne dejavnosti med prebivalstvom, v organi-
zacijah, v občini in v širšem družbenem prostoru, za posebne 
uspehe pri kulturni in umetniški vzgoji mladine, za dolgolet-
no uspešno in ustvarjalno delo na kulturnem in umetniškem 
področju ter za izredne uspehe na področju vzgoje in izobra-
ževanja, dosežene z delom v vzgojno izobraževalnih in dru-
gih organizacijah, z organiziranjem vzgojno izobraževalne 
dejavnosti, s strokovnimi in raziskovalnimi deli in pri obliko-
vanju učnih sredstev. 

Pečati Občine Radovljica
se podeljujejo fizičnim ali pravnim osebam za večletno uspe-
šno delo, napredek in razvoj ter uveljavitev občine na podro-
čju političnega, upravnega dela, mednarodnih odnosov, 
gospodarskih dejavnosti in zavodov. Lahko se podelijo tudi 
osebam, ki niso občani občine Radovljica, in tujcem, če so s 
svojim dejanjem ali ravnanjem v širši javnosti ali mednarodno 
dosegli trajno korist za občino Radovljica. 

Medalje Občine Radovljica
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in 
skupnostim za večletno uspešno in vidno delo na področju 
gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti, za izredna 
posamezna družbeno koristna dela ali delovne in druge veli-
ke uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju. Lahko se 
podelijo vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim javnim 
delavcem, ki obiščejo občino.

O podelitvi plaket odloča Občinski svet Občine Radovljica, o 
drugih priznanjih občine pa župan in Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

Pisno utemeljene predloge za podelitev priznanj občine 
Radovljica lahko vložijo občani, skupine občanov, stranke, kra-
jevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti.

Predlogi za podelitev priznanj z življenjepisom posamez-
nika ali pravne osebe in obrazložitvijo morajo biti posre-
dovani najkasneje do srede, 31.5.2017, na naslov: Občina 
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, ali na 
elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si ali 
monika.sluga@radovljica.si s pripisom "PRIZNANJA OBČINE 
RADOVLJICA 2017". 

Predlagatelji morajo kandidate, ki jih predlagajo za prizna-
nja, o tem predhodno seznaniti. 

Številka: 094-1/2017
Datum: 28.4.2017
 Miran Rems l.r.
 Predsednik Komisije za mandatna  
 vprašanja, volitve in imenovanja
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Marjana Ahačič

V Radovljici so pred začet-
kom festivala čokolade 
obnovili tlak na Linharto-
vem trgu in spomenik Josi-
pini Hočevar. Spomenik so 
očistili in zaščitili ter obno-
vili črke in podstavek spo-
menika. 
Kot so sporočili iz radovljiš-
ke občinske uprave, se bo 
konec meseca začela še nuj-
na sanacija vzhodnega 
opornega zidu Grajskega 
parka v Radovljici. »Izbrani 

izvajalec del je družba 
Adaptacije – vzdrževanje. 
Pogodbena vrednost celovi-
te sanacije 42 metrov dolge-
ga zidu znaša 107 tisoč 
evrov, dela pa bodo končana 
do konca maja,« pojasnjuje-
jo. Sanacijo zidu je odredila 
tudi gradbena inšpektorica, 
saj zaradi zrahljane kons-
trukcije predstavlja nevaren 
objekt. Občina je pred 
časom že namestila začasno 
lovilno zaščitno ograjo, ki 
preprečuje padanje zidnega 
kamenja na javno pot.

Obnove v starem 
mestnem jedru
Tlak in spomenik na Linhartovem trgu sta že 
obnovljena, konec meseca še zid ob Grajskem 
parku.

Spomenik Josipini Hočevar je bil že dlje časa potreben 
temeljite obnove. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ladislav 
Eržen 
(1939–2017)

Ladislav Eržen, rojen leta 1939 na Črnivcu, je živel v Rado-
vljici, Maistrova ulica 7. Od njega smo se poslovili prejšnji 
torek, 18. aprila, na Brezjah. 
Lado je od trenutka, ko je zadišalo po slovenski pomladi, 
vedel, da mora prispevati svoj delež za osamosvojitev in 
zmago demokracije v Sloveniji. Ko je bila ustanovljena 
SKD, se je takoj vključil v stranko in bil izvoljen za člana 
prve Skupščine Občine Radovljica. Bil med ustanovitelji 
Nove Slovenije – krščanskih demokratov.
Lado je bil od takrat dalje ves čas aktiven v politiki, tudi kot 
član občinskega sveta, vedno pa predvsem kot človek dejanj, 
zato ni samo obiskoval sestankov, ampak je vedno poprijel 
za vsako delo. 
Bil je dejaven v Krajevni skupnosti Radovljica, Župnijskem 
pastoralnem svetu Radovljica, član Večno mladih fantov in 
član Lovske družine Begunjščica.
Lado, v imenu krščanskih demokratov, radovljiške fare, 
občine in države se ti želim zahvaliti za vse dobro, kar si 
storil za našo skupnost. V spominu nam boš ostal kot dob-
rovoljen človek, pravi kristjan z občutkom za bližnjega, skr-
ben in vedno pripravljen pomagati. 
Danes bolj kot kadarkoli potrebujemo ljudi, kot je Lado, 
zato nam je težko razumeti, da ga je Bog poklical k sebi. 
Domačim izrekam iskreno sožalje in tolažbo v upanju, da 
je pokojni že pri nebeškem Očetu. Verjamem, da je nagra-
jen za svojo dobroto in mu je v novem domu še lepše, kot mu 
je bilo med nami. 
Lado, s hvaležnostjo in spoštovanjem se te bomo spominjali. 
Počivaj v miru.

Simon Resman

Marjana Ahačič

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto v občinskem svetu?
"V politiki pred tem man-
datom v občinskem svetu 
nisem delovala, sem pa že 
dolgo aktivna v več krajev-
nih društvih in sem članica 
lokalnega odbora SMC. Za 
občinsko svetnico in v 
odbor za šolstvo sem kandi-
dirala, ker menim, da s svo-
jim znanjem lahko pripo-
morem k razvoju občine, 
predvsem na področju šols-
tva. Ker se že vrsto let 
ukvarjam tudi z ljubiteljsko 
kulturo, precej dobro poz-
nam tudi to področje. Seve-
da podpiram vse dobre ide-
je, za katere menim, da 
omogočajo rast in razvoj 
celotne občine."

Katere cilje skušate v teh šti-
rih letih uresničiti kot občin-
ska svetnica? 
"Skupaj s stranko SMC smo 
si zastavili cilje, ki so usmer-
jeni tudi prek meja Radovlji-
ške občine. Delovanje naše 
stranke je umerjeno k izpol-
njevanju potreb ljudi: pod-
pora organizacijam, ki skrbi-
jo za zaščito in reševanje, ter 
tistim, ki pomagajo najbolj 
ranljivim skupinam prebi-
valstva, razvoju socialnega 

podjetništva, ureditvi komu-
nalne infrastrukture, ter 
podpori projektom s podro-
čja energetske učinkovitosti 
in varovanja okolja. Na pod-
ročju šolstva skušamo prek 
Odbora za šolstvo spodbujati 
komunikacijo med zavodi in 
občino ter spodbujati pred-
stavnike občine v svetih 
zavodov k bolj učinkovitemu 
povezovanju." 

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"V naši občini so stvari po 
mojem mnenju zelo dobro 
zapeljane in nekako ne 
vidim kakega velikega prob-
lema. Največji problem na 
začetku mandata je bila 
knjižnica, ki pa se že uspeš-
no rešuje. Je več manjših 
stvari, ki jih je treba urediti, 
a v tem ne vidim težave, saj 
se vsega naenkrat ne da 
narediti. Glede na razvoj 
turizma v občini bi bilo po 
mojem mnenju treba začeti 
razmišljati o vzpostavitvi več 
nočitvenih kapacitet, saj je 
škoda, da ob večjih dogod-
kih turistov ne obdržimo v 
občini, ampak odidejo pre-
nočevat drugam." 

Kaj je tisto, kar je trenutno v 
občini dobro urejeno? 
"Zelo se razvija turizem, 
urejeno je področje športa, 

tudi kultura je na dobrem 
nivoju. Razvijata se medge-
neracijsko sodelovanje in 
področje dela z mladimi. V 
Radovljici je prisotna vedno 
večja zavest skrbi za okolje 
– eno od dejavnosti je pro-
jekt Zero Waste, ki spodbuja 
ponovno rabo odpadkov in 
ob tem tudi socialnega pod-
jetništva. Občino Radovljica 
vidim kot dobro urejeno 
občino, ki spodbuja gospo-
darstvo in razvoj."

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
"Najpomembnejša vrednota 
je zame družina, tako da 

čim več časa skušam preži-
veti v krogu svojih domačih, 
najraje kje v naravi. Sicer pa 
sem že v začetku omenila, 
da sodelujem v več krajev-
nih društvih, poleg tega pa 
se ukvarjam še s folkloro. Če 
mi ostane še kaj časa, rada 
tudi vezem in šivam."

Življenjsko vodilo?
"Življenje je prekratko, da 
bi se ukvarjala z negativni-
mi dejavniki. Rada imam 
izzive, pri katerih pa želim 
pozitivno naravnanost vseh 
deležnikov, sicer se raje 
umaknem in najdem drug 
izziv."

Podpira vse dobre ideje
Andreja Šmid, svetnica SMC, že vse življenje živi v domačih Mošnjah. Po poklicu je vzgojiteljica 
predšolskih otrok, zaposlena v Vrtcu Tržič, vrsto let se ukvarja z ljubiteljsko kulturo, predvsem pa je 
predana mama treh otrok.

Andreja Šmid / Foto: Gorazd Kavčič

Prejeli smo

Že več let se kot članica sveta 
KS Lesce, Rdečega križa in 
Hortikulturnega društva ude-
ležujem čistilnih akcij. Vse to 
sem skupaj z mnogimi sokra-
jani počela z veseljem in prep-
ričanjem, da delam za skup-
nost nekaj dobrega. Zadnje 
čase pa se mi ob pobiranju 
vseh sort odpadkov, ki jih okoli 
razmečejo neodgovorni posa-
mezniki (Če bi jih imenovala 
svinje, bi s tem užalila živali, 
ki razen svojega »doma«, beri 
svinjaka, ne svinjajo nikjer 
drugje – ne po javnih površi-
nah in ne po tujih zemljiš-
čih.), poraja vprašanje, ali 
nismo volonterski čistilci prav-

Državljanska 
zavest ali 
potuha?

V prejšnji številki Deželnih 
novic smo v rubriki Prejeli 
smo opazili prispevek Ne priz-
navajo reklamacij, ki se nana-
ša na Merkur. Žal nam je, da 
je g. Lavrenčak po nakupu v 
Merkurju doživel neprijetno 
izkušnjo. V Merkurju spoštu-
jemo potrošniško zakonodajo 
in kupcem vedno pomagamo 
pri uveljavljanju njihovih pra-
vic. Poslovna politika nam ne 
dopušča, da bi reklamirano 
blago večje vrednosti takoj 
zamenjali z novim, temveč 
reklamacije rešujemo v sodelo-
vanju z dobaviteljem ali poo-
blaščenim servisom, ki presodi 
upravičenost reklamacije. S 
tem zagotavljamo tudi enako 
obravnavo vseh kupcev.

Anže Voje, predstavnik za 
odnose z javnostmi, 

Merkur 

Pojasnilo

Krajevna skupnost Begunje vabi na kulturno prireditev ob 
krajevnem prazniku – 4. maju, s katerim obeležujejo osvobo-
ditev talcev iz begunjskih zaporov. Prireditev bo v četrtek, 4. 
maja, ob 16. uri v graščinskem parku v Begunjah. V progra-
mu bodo sodelovali Maša Cilenšek – vokal, Klemen Smolej 
– kitara in Jure Rozman – tolkala, učenci Podružnične šole 
Begunje, Franci Černe, Peter Kolman in drugi. Lepo vabljeni.

Prireditev ob krajevnem prazniku

Že lani je bila v tej rubriki 
Deželnih novic izražena žel-
ja, da bi se na poti proti in na 
samem pokopališču postavile 
klopi, zelo lične klopi, kakršne 
so po Radovljici. Po spremlja-
nju reakcij odgovornih je bila 
ta komaj omembe vredna.  
Pa poglejmo nekaj dejstev o 
klopeh.
V gabrovem drevoredu (Kranj-
ska cesta) je kar nekaj klopi z 
naslonjali (od Linhartovega 
spomenika na Gorenjski cesti in 
ob info točki na Kranjski cesti 
do konca drevoreda in grajskem 
parku jih je menda kar sedem). 
Sem ne štejem še dodatkov pri 
svetilkah. Kakšen par klopi je še 
na Linhartovem trgu (ob Graš-
čini in Šivčevi hiši). Se je pa res 
pojavila klop tudi na poti proti 
pokopališču (zgolj slučajno, ker 
je bilo treba zamenjati staro in 
polomljeno?) in še ta je ob smet-
njaku za pasje iztrebke (zelo 
okusno)! Če pa sta bili hkrati 
postavljeni tudi obe klopi pod 
kupolo pri vežicah, pa ne 
morem trditi, da ne. 

O klopeh 
(po enem letu še enkrat)

Ko greš skozi drevored, ni red-
ko, da vidiš mlade posedati na 
naslonjalih in z nogami na 
mestu, kjer naj bi se sedelo 
(boljši razgled za kam naj se 
odvržejo odpadki?) in morda 
tudi vpisovati imena ljublje-
nih v klopi. 
Pa naj se vrnem na pot proti 
pokopališču. Mladi redko zaha-
jajo na pokopališče. Tja vodi 
pot tudi starejše (če se pošalim, 
na ogled parcele). Spust z Lin-
hartovega trga na pokopališče 
in predvsem vzpon nazaj v 
mesto pa je zahteven in zahte-
va kar nekaj moči. Starejši te 
moči nimamo na pretek. Zato 
bi bila kakšna klop za kratek 
počitek na pokopališču (starem 
in novem) več kot dobrodošla. 
Tako pa lahko samo položiš 
cvetje, prižgeš svečo, globoko 
zajameš sapo in se spret odpra-
viš nazaj proti strmemu klan-
cu. Da bi si oddahnil, morda 
sede v mislih poromal k tistim, 
ki tam počivajo, nabral svežih 
moči, ne, to pa ne gre. Zakaj? 
Ker nimaš kam sesti!
Do kdaj bo tak odnos? 
Verjetno bo drugače šele, ko 
bodo odgovorni, danes mlado-
stni in polni moči, v naših 
letih in jih bo sapa opominja-
la, da ob prvem času niso pos-
torili, kar bi morda morali. 
Bojim pa se, da verjetno spet ne 
bo odgovora odgovornih na tole 

pisanje, če pa bo, bo to kot obi-
čajno opravičevanje, da ni bilo 
v planu, da so sredstva že raz-
porejena, da ni dovolj financ v 
proračunu itd. Mi pa bomo še 
kar naprej tolkli klanec dol in 
klanec gor in šele na Linharto-
vem trgu spet zajeli sapo.
Kako gre že tista: psi lajajo, 
karavana gre dalje. 

Franci Černe, Radovljica

zaprav osli, ki za svinjami 
pobiramo njihov drek?!
Povsod ležijo konzerve piva, ki 
jim družbo dela na cestah oko-
li Lesc McDonaldsova emba-
laža. Zato brežino na podvo-
zu pod avtocesto za Hraše že 
imenujemo McDonaldsov 
hrib. Pa nobenega menedžerja 
slovenskega McDonaldsa 
nisem videla na akciji. Pločni-
ki in okolica lokalov so polni 
žvečilnih gumijev, avtobusna 
postaja pa cigaretnih ogorkov. 
Sedaj šele lahko razumem 
Singapur, kjer so s krepkimi 
globami dosegli, da nihče po 
ulici ne odmetava, kadi ali 
žveči. Ko je oblast sprejela 
zakon, ki določa enotno ciga-
retno embalažo s šokantnimi 
slikami poškodovanih orga-
nov, se taista oblast ni spom-
nila, da bi bilo dobro izdelova-
ti cigaretne filtre iz razgradlji-
vega materiala. Komunala se 
je potrudila s smetarskimi 
otoki, ampak kaj, ko je veliko-
krat več smeti okoli kontejner-
jev kot v njih samih. Sprašu-
jem se, koliko gospodinjstev, 
podjetij in lokalov nima ustre-
znih posod za smeti? Župan 
nam je v Lescah pri ekološkem 
otoku celo obljubil nadzorno 
kamero, vendar je na obljubo 
pozabil. Ob namestitvi kamer 
na takih mestih bi se verjetno 
oglasili kakšni dušebrižniki in 

opozarjali na vdor v zaseb-
nost. Tisti, ki doma stresa 
smeti na sredo svoje dnevne 
sobe, naj zasebnost kar ima. 
Tisti, ki svinjajo, pa si je ne 
zaslužijo. Najboljša kazen bi 
bila, da jim kamion Komuna-
le smeti strese kar pred njihova 
vrata. Da ne pišem še o odvr-
ženih plastičnih posodah s 
strupenimi tekočinami, ki 
onesnažujejo tudi podtalnico, 
ali o množici starega pohištva 
in gradbenega materiala. Kot 
da ne bi imeli odlično organi-
ziranega zbiranja in sprejema 
odpadkov, kamor lahko pripe-
ljemo vse, česar ne rabimo.
Vse to so pomisleki, da samo s 
prostovoljskimi akcijami ne 
bomo naredili reda. Vsako leto 
so tudi slabše organizirane, 
kar se odraža na vedno manj-
šem številu prostovoljcev; od 
2500 Leščanov se jih je čistilne 
akcije udeležilo 25, predvsem 
člani Hortikulturnega društva 
in Nogometnega kluba. Na 
potezi sta država in občina, 
da z mobilno in 24 ur prisot-
no okoljsko inšpekcijo, ki bo 
kršitve hitro zaznala in s tež-
kimi plačilnimi nalogi tudi 
ukrepala. Dokler pa tega ne 
bo, naj država napoti na čis-
tilne akcije vse tiste, ki ne pla-
čujejo in ne odslužijo kazni 
in so obsojeni na družbeno 
koristna dela. Nisem ortodok-

sna okoljevarstvenica. Sem 
samo državljanka, ki ne želi 
več pospravljati tujega dreka, 
razen za starimi in bolnimi. 
Ker pa se zarečenega kruha 
veliko poje, obstaja velika ver-
jetnost, da se bomo še videli 
na kakšni taki akciji.

Zlata Demšar, Lesce
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OB 1. OBLETNICI PRODAJALNE LISCA BLED PODARJAMO

DARILNI BON 

5 €
Bon je unovčljiv od 28. 04. do 20. 05. 2017, ob nakupu nad 20 €, v prodajalni 
Lisca, Cesta svobode 19a, Bled. Ob posameznem nakupu je mogoče unovčiti 

en bon. Bon ni zamenljiv za gotovino. Ne velja za izdelke v akciji.

Valerija Keršič

Predsednik društva Igor 
Marijan je predstavil oprav-
ljeno v preteklem letu in 
načrte za letošnje. Povedal 
je, da je bilo za radovljiške 
gasilce lansko leto naporno, 
saj so imeli 50 intervencij, 
na katerih so skupno opra-
vili 759 ur s 447 gasilci. 
Srečevali so se z migrant-
sko krizo, pomagali pri sko-
raj vseh družabnih dogod-
kih v Radovljici, na festiva-
lu čokolade, ki ga je obiska-
lo rekordno število gostov, 
pri delu so jim pomagali 
člani PGD Lesce in PGD 
Begunje na Gorenjskem. 
Gasili so požar v poslovnih 
prostorih Sportina, kjer je 
gorelo skladišče in arhiv 
podjetja. Gasilci so prisko-
čili na pomoč kolegom v 
jeseniški občini pri požaru 
skladiščnih prostorov pod-

jetja ASP iz Slovenskega 
Javornika. 
»Aprila lani smo z občino 
podpisali aneks in pristopili 
k projektu Oživimo srce, ki 
povečuje možnost preživetja 
ob zastoju srca, možganski 
kapi, krvavitvah in zadušit-
vah z aktiviranjem gasilcev 
na zaprosilo Zdravstvenega 
doma. Kot enota, ki se naha-
ja najbližje zdravstveni eno-
ti, smo prišli na vrsto za 
opravljanje tečaja januarja 
2017. Pomagali smo pri Ovi-
ratlonu na Pokljuki, pri 
organizaciji tekmovanja v 
mestu Mosel v Nemčiji, 
sodelovali na javni prireditvi 
3. Truck Show. Skupaj smo 
tako opravili več kot 10.000 
prostovoljnih ur in vsakod-
nevna prisotnost v domu je 
zaščitni znak našega društva 
in posledično hitrega inter-
veniranja,« je dodal predse-
dnik Igor Marijan.

Ponosni so na mladino, ki 
se je v letu 2016 dobivala 
vsako sredo med 16. uro in 
17.30. Gasilske vaje je obis-
kovalo v prvi polovici deset 
pionirjev in dve mladinki, v 
drugi polovici pa devet pio-
nirjev in dve mladinki. Mla-
dino vodi Nina Legat, v prvi 
polovici so vaje potekale v 
sodelovanju z Nino Zaplot-
nik, kasneje pa se jim je pri-
družil Nejc Legat. V jesen-
skem delu sta se mladinski 
komisiji pridružila Jurij 
Logožar in Špela Grilc. Med 
letom so mladi člani spoz-
navali gasilsko opremo, pri-
dobivali znanja iz preventiv-
nih značk in veščin ter 
obnovili osnovno znanje 
prve pomoči. Delo obsega 
priprave na tekmovanja. 
PGD Radovljica je februarja 
lani v sodelovanju z Gasil-
sko zvezo Radovljica organi-
ziralo tekmovanje v kvizu 

mladine, ki je potekalo v 
Osnovni šoli Antona Toma-
ža Linharta v Radovljici. Kvi-
za se je udeležila ena ekipa 
pionirjev in ena ekipa mla-
dincev. Nismo pa tekmovali 
samo v kvizu, z ekipo pio-
nirjev in ekipo mladink smo 
se udeležili tekmovanja v 
orientaciji, mladinke pa so 
se uvrstile naprej na regij-
sko tekmovanje v Naklem. 
Med aktivnostmi je mladina 
organizirala kostanjev pik-
nik, izdelovali so novoletne 
voščilnice in za zaključek 
imeli še zabavo s srečelo-
vom. Nekaj otrok mladinske 
skupine Radovljica se je 
udeležilo letovanja gasilske 
mladine v Novigradu. 
Zbora so se udeležili župan 
Ciril Globočnik, predsednik 
GZ Radovljica Jože Zima ter 
predstavniki drugih PGD, 
pobratena društva ter drugi 
povabljeni gostje.

Zbor radovljiških gasilcev
Na marčevskem zboru Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica (PGD), ki šteje 161 članov, so 
podelili članicam in članom priznanja, napredovanja in odlikovanja. Značko za 40 let članstva je 
prejela Mira Logožar, za 50 let članstva pa Rado Erjavc. 

Marjana Ahačič

"Zanimanje za pirhe je vsako 
leto zelo veliko," je z zado-
voljstvom povedala predsed-
nica Turističnega društva 
Mošnje Damjana Pangerc. 

Na velikonočno nedeljo in 
ponedeljek so si namreč šte-
vilni obiskovalci od blizu in 
daleč kar podajali kljuko vrat 
kulturnega doma v Mošnjah 
in si z zanimanjem ogledo-
vali izvirno okrašene pirhe; 

mnogi med njimi so bili pra-
ve majhne umetnine. Seve-
da na razstavi niso manjkale 
tradicionalne belokranjske 
pisanice, tokrat so organiza-
torji pridobili tudi zanimivo 
zbirko dobrovniških pisanic. 

Ker je bilo vreme aprilsko, 
pa so se najmlajši s pirhan-
jem in fucanjem zabavali v 
garaži gasilskega doma 
namesto zunaj. Pa nič zato, 
uživali so, čeprav je ves čas 
po malem rosilo.

Razstava pirhov v Mošnjah
Tudi letos so v Mošnjah, in sicer že šesto leto zapored, pripravili razstavo pirhov. Nekaj so jih naredili 
domačini, veliko jih je organizator domače turistično društvo pridobil tudi od drugod.

Nekateri razstavljeni pirhi so bili prave umetnine. Gospa Dragica Pintar ustvarja v različnih tehnikah.

Na razstavi s svojimi izdelki redno sodelujejo tudi učenci 
Podružnične šole Mošnje.

Najmlajši so se v garaži, kjer so jim prostor naredili gasilci, 
zabavali ob pirhanju.

Marjana Ahačič

Šolski sklad radovljiške 
osnovne šole bo tudi letos 
pripravil spomladansko 
dobrodelno prireditev, ki bo 
tako kot lani temeljila na 
gibanju in športu. "K sode-
lovanju smo povabili klube, 
društva in posameznike, ki 
delajo z otroki na različnih 
gibalnih in motoričnih pod-
ročjih. Poudarek prireditve 
bo tako na igri, zabavi in 
medgeneracijskem družen-
ju. K sodelovanju in izvedbi 
delavnic vabimo tudi starše, 
stare starše, ki bi lahko s 
svojim znanjem in idejami 
pripomogli k izvedbi pro-
grama," je povedala predse-
dnica šolskega sklada Darja 
Pagon.
Prireditev bo v petek, 19. 
maja, od 16. ure naprej, 
delavnice pa bodo v šport-
nem parku, na stadionu, 
na Obli gorici, na igriščih 
ob šoli in v šoli. Sočasno 
bo potekal tudi srečelov z 
bogatimi dobitki. "Športna 

društva in klubi so se na 
vabilo za sodelovanje odz-
vali v zares velikem števi-
lu, zato bomo organizirali 
več kot dvajset različnih 
delavnic in aktivnosti, 
med njimi košarka, nogo-
met in mini odbojka, loko-
strelstvo, taekwon-do, med 
dvema ognjema, vrtni 
poligon, iskanje skritega 
zaklada, disk golf, orienta-
cija, rolanje, floorball in 
softball pa rolanje, žongli-
ranje, dirka s skiroji, akro 
joga, bownova terapija, 
poslikava obraza, glasbene 
delavnice in gledališče 
brez besed, vse pod vods-
tvom izkušenih vaditeljev 
pa seveda za zabavo in 
dober namen.
Učenci bodo vstopnice po 
ceni tri evre lahko kot po 
navadi kupili v šoli, starši, 
stari starši in drugi pa so 
lepo vabljeni na delavnice 
in na ogled živahnega špor-
tnega dogajanja v šoli in 
njeni okolici, še poudarjajo 
organizatorji.

Radovljica otrokom
Šolski sklad OŠ A. T. Linharta Radovljica tudi 
letos pripravlja veliko športno-dobrodelno 
prireditev, na kateri zbirajo sredstva, ki bodo 
obšolske dejavnosti omogočila prav vsem 
učencem, pa tudi za nadstandardne programe, in 
sicer v petek, 19. maja, od 16. ure naprej v šoli in 
na igriščih v njeni okolici. 
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Mladi

Marjana Ahačič

V tem šolskem letu so je šoli 
234 učencev, od tega 47 na 
na podružnici Ovsiše. "Šte-
vilo učencev je do letošnjega 
leta upadalo, v februarju pa 
smo na matični šoli vpisali 
23 učencev in enajst na pod-
ružnici Ovsiše. Glede na to, 
da deveti razred zaključuje 
17 učencev, v novem šol-
skem letu pa jih prihaja pa 
34, je to dober znak. Našo 
šolo obiskuje tudi 16 učen-
cev iz naselij iz drugega šol-
skega okoliša, na primer 
Posavec, Otoče, Zgornja 
Lipnica, Vošče ..., saj njihovi 
starši prepoznavajo vred-
nost in prednosti manjše 
podeželske šole," pojasnjuje 
ravnateljica Alenka Cuder.
Šola je vključena v številne 
projekte, med katerimi ima 
posebno mesto projekt Zdra-
va šola, v okviru katerega kre-
pijo duševno zdravje prek 
različnih preventivnih dejav-
nosti na nivoju šole in oddel-
čnih skupnosti. "Učence 
spodbujamo k dobrim medo-
sebnim odnosom, spoštova-
nju, sodelovanju, prijaznosti, 
hvaležnosti in sprejemanju 
samega sebe. Dober zgled na 
naše učence, predvsem sta-
rejše, je avstralski motivator 
Nick Vujičić, ki je septembra 
2016 obiskal Slovenijo in 
nagovoril mlade z namenom 
preprečevanja medvrstniške-
ga nasilja. Za krepitev medo-
sebne pomoči, solidarnosti 
in dobrodelnosti pa prek svo-
jih dejavnosti skrbijo tudi 
učenci prostovoljci. Na naši 
šoli s projekti skrbimo tudi 
za zdravje, in sicer imamo za 
učence na matični in podruž-
nični šoli organiziran rekrea-
tivni odmor v telovadnici. S 
Shemo šolskega sadja in 
zelenjave ter Tradicionalnim 
slovenskim zajtrkom so 
učencem na voljo dodatni 
zdravi obroki. V projektu Tek 
za podnebne spremembe pa 
se učenci urijo v teku in se 
seznanjajo s problematiko 
podnebnih sprememb. Pri 
preventivnih vsebinah sode-
lujemo tudi s Policijsko pos-
tajo Radovljica, saj smo letos 

izvedli projekt Policija na 
obisku. Policist je obiskal 
vsak oddelek in učencem 
predstavil različne teme (npr. 
prometna varnost, varnost 
na spletu, medvrstniško 
nasilje, kazenska odgovor-
nost otrok in mladostnikov, 
delo policista ipd.). Petošolci 
pa se v okviru priprave na 
kolesarski izpit vključujejo v 
projekt Varno na kolesu. 
Učenci tretjega, šestega in 
osmega razreda so bili vklju-
čeni v preventivne delavnice 
Safe.si o varni rabi interneta. 
Učenci v oddelkih OPB-ja so 
letos vključeni v projekt Roč-
ne spretnosti, kjer krepijo 
svojo fino motoriko in ustvar-
jajo različne izdelke. Prav 
tako pa učenci v OPB-ju skr-
bijo tudi za šolski vrt, na 
katerem so že zacvetele prve 
cvetlice. Naša šola je usmer-
jena tudi v krepitev bralnih 
spretnosti in bralne kulture, 
zato smo že nekaj let vključe-
ni v projekta Branje za sanje 
in znanje ter Rastem s knji-
go, prav tako pa naši učenci 
opravljajo Finžgarjevo bralno 
značko. Ravnokar pa smo 
zaključili projekt Noč z 
Andersenom, ki je mednaro-
dni projekt ob rojstnem dne-
vu pravljičarja H. C. Ander-
sena. Letos smo se na novo 
vključili v projekt Korpus 
šolskih izdelkov Šolar, kjer 
učenci s svojimi besedili pri-
spevajo k rasti slovenskega 
jezika. Ker smo šola sredi 

narave, se vključujemo tudi v 
različne ekološke projekte, 
npr. Evropski teden mobil-
nosti, Dan brez avtomobila, 
različne čistilne in zbiralne 
akcije," je še povedala ravna-
teljica, ki dejstvo, da je Osno-
vna šola Staneta Žagarja Lip-
nica manjša, podeželska 
šola, vidi kot veliko prednost. 
"Na naši šoli učenci niso 
samo številke, ampak vse 
poznamo po imenu in nam 
je prav vsak dragocen. Učite-
lji lahko oblikujejo takšen 
pouk, ki ne sledi slepo samo 
učnemu načrtu, ampak se 
prilagaja učencem in njiho-
vemu predznanju, sposobno-
stim in interesom. Na vzgoj-
nem področju nam majhnost 
šole omogoča, da se s težava-
mi lahko začnemo ukvarjati, 
preden postanejo neobvlad-
ljive. Svojo lego jemljemo kot 
prednost, zato mnoge šolske 
aktivnosti potekajo v naravi, 
učenci pa tudi dobro (iz prve 
roke oziroma noge) poznajo 
okoliške hribe."

Težko pričakujejo obnovo
Ker sta stavbi tako matične 
kot podružnične šole starej-
šega datuma, imajo veliko 
dela z obnovami. "Na pod-
ružnici smo obnovili šolsko 
igrišče, potrebna pa je obno-
va izolacije in fasade šolske 
stavbe. Na matični šoli smo 
prenovili večino sanitarij in 
športne garderobe ter garde-
robe za starejše in mlajše 
učence. V prihodnosti bo 
potreba po obnovi oken, 
fasade in izolacije ter streš-
ne kritine. Tudi naša telova-
dnica je potrebna obnove, 
zato smo se vključili v pro-
jekt HUDOdobra TELOvad-
nica. Gre pravzaprav za tek-
movanje v organizaciji 
Fakultete za šport Univerze 
v Ljubljani in podjetja Elan, 
na katerem različne šole 
predstavijo svoje potrebe po 
obnovi. Želimo si, da bodo 
organizatorji izbrali našo 
šolo, da bodo naši učenci 
lahko dobili sodobno telova-
dnico za svoje športne dejav-
nosti. Na tem mestu se 
obračamo na vse občane s 

prošnjo, da na družabnih 
omrežjih in spletni strani 
tekmovanja glasujete za 
našo šolo. Najlepša hvala. 
Nova telovadnica ne bo pri-
dobitev samo za naše učen-
ce, temveč za vse prebivalce 
Lipniške doline."

Skrbi jih odseljevanje
A kot še pravi ravnateljica, 
se z različnimi težavami 
uspešno spopadajo, se iz 
njih učijo in z njimi rastejo. 
"Z vidika materialnega sta-
nja nas moti, da na naši šoli 
še ni bila izvedena energet-
ska sanacija stavbe. Z vidika 
prometne varnosti si želi-
mo, da bi Občina Radovljica 
in država čim prej uredili 
avtobusno postajališče pred 
matično šolo. Skrbi pa nas 
tudi statistika, ki kaže, da se 
vedno več prebivalcev odsel-
juje iz našega šolskega oko-
liša. Zato si tudi želimo, da 
bi Občina Radovljica odobri-
la skupni šolskih okoliš za 
naselja, iz katerih že prihaja 
nekaj naših učencev."
Ravnateljica, ki je v letoš-
njem šolskem letu začela 
nov mandat, sicer pravi, da 
si je za prednostne zadala 
številne zahtevne naloge: 
"Kakovostni pouk z vzgojno 
komponento, strokovno in 
odgovorno delo učiteljev in 
drugih delavcev šole, skrb za 
motiviranost učencev za šol-
sko delo, skrb za spodbudno 
učno in delovno okolje, dob-
ro sodelovanje s starši in 
lokalnim okoljem, pomem-
bna pa mi je tudi skrb za 
zdravje in okolje. Želim si, 
da bi oblikovali šolo za 21. 
stoletje in privzgajali in učili 
učence veščin, kot so inova-
tivnost, kreativnost, prodor-
nost, podjetnost, odgovor-
nost, in spodbujali mlade za 
aktivne in kritične državlja-
ne. Še naprej si bom priza-
devala, da bo naša šola učen-
cem posredovala kvalitetno 
osnovno znanje, jih opremi-
la tudi z znanjem za življe-
nje, jim nudila varno okolje 
ter jih vzgajala k odgovorno-
sti, spoštovanju, poštenosti 
in veselju do življenja."

Praznovali so dan šole
Sredi marca so na Osnovni šoli Staneta Žagarja praznovali dan šole. Pripravili so imenitno prireditev 
z zanimivo gledališko predstavo in obilico odličnih glasbenih točk. Zbrane je nagovoril priznani 
slovenski sociolog Rudi Rizman.

Na prireditvi ob dnevu šole so se z odlično zaigranimi in zapetimi skladbami predstavili 
številni mladi glasbeniki.

Slavnostni govornik sociolog dr. Rudi Rizman je 
spregovoril o življenju in delu Staneta Žagarja in njegovem 
pomenu za današnji čas.

Člani otroške folklorne skupine Č'belce OŠ A. T. Linharta 
Radovljica in Kulturnega društva Mošnje so se udeležili 
mednarodnega festivala folklornih skupin v italijanskem 
Pesaru, ki je bil izveden pod okriljem Unesca. Svojo odrsko 
postavitev Neroda vse pokvar'! so predstavili številni publiki 
in zelo uspešno sodelovali na natečaju za najboljši predsta-
vitveni film. "Č'belce so odlično zastopale svoje družine, 
šolo, mesto in državo ter pred tujo publiko predstavile slo-
vensko kulturo. Kljub dolgi vožnji so bile na odru polne 
energije, za odrom pa potrpežljive, prilagodljive in iznajdlji-
ve, kar je bilo seveda nujno potrebno, saj italijanska ura obi-
čajno kaže z zamudo," je ob prihodu domov povedala men-
torica Uršula Kavar. 

Č'belce brenčale po Pesaru
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Ivanka Korošec

Ena od takih zagnancev je 
Andreja Stržinar z Ovsiš. 
Njeno delo zajema svetovan-
je, raziskovanje, izris krojev, 
izdelavo kostumov. Izdelani 
so pretežno ročno, po starih 
postopkih in iz naravnih 
materialov.
Andreja (1975) je doma s 
Hotavelj. »Za zaključni izpit 
na srednji tekstilni šoli sem 
si izbrala gledališke obleke. 
Tako sem začela obiskovati 
gledališče in opero. Gledališ-
ki kostumi so me čisto zasvo-
jili. Spoznala sem vodjo gle-
dališkega ateljeja Nado Slat-
nar in ta je začutila moje 
navdušenje in vnemo; ponu-
dila mi je pripravništvo in 
tako sem se zaposlila v gleda-
liškem ateljeju. Opravljala 
sem kašerska, slikarska in 
scenska dela. Želela pa sem 
si, da bi prišla med krojače 
ali šivilje. To se mi je uresni-
čilo čez pet let.«
V krojačnici so delali stari 
mojstri, od katerih se je 
Andreja veliko naučila. "Kro-
jači imajo svoje zahteve, so 

nekaj drugega kot šivilje. 
Težko so medse sprejeli kak-
šnega levičarja, kar sem tudi 
sama. Naprstnik pri njih je 
drugačen kot pri šiviljah. 
Ženski naprstnik so vedno 
zgoraj takoj odrezali, saj to 
omogoča drugačen prijem in 
s tem večjo moč."
Gledališki atelje ima približ-
no štirideset zaposlenih, med 
njimi krojače, šivilje, čevljar-
je, mizarje, slikarje. Mlajši so 
šivali telovnike in srajce, sta-
rejši pa suknjiče in frake. 
Končno pa je tudi Andreja 
dobila naziv krojačica. 
'Na svoje' je šla leta 2008. 
Doma je s kmetije in odprla 
je dopolnilno dejavnost, ven-
dar to ni šlo. Nato je v Todra-
žu odprla majhno delavnico. 
"V šoli človek pridobi prema-
lo prakse, v ateljeju sem se 
učila, ko pa greš na svoje, se 
šele začne zares. Sam si za 
vse, le nase se moraš zanesti. 
Nimaš rednih naročnikov, 
ne pravega prostora … Takrat 
izplavaš ali pa ne. Sam rineš 
naprej, in če imaš srečo, ti 
pridejo naproti pravi ljudje, 
da uspeš."

Takšna sreča se je nasmeh-
nila tudi Andreji. "Spoznala 
sem Bojana Knifica, samos-
tojnega svetovalca za folklor-
no dejavnost. Veliko sem se 
naučila z njegovo pomočjo, 
od tedaj vsako leto tudi 
hodim na seminarje, kjer 
spoznavamo originale noš." 
Sonce je posijalo tudi v njeno 
zasebno življenje. Lani se je 
namreč s Hotavelj s svojimi 
tremi hčerkami preselila na 
Ovsiše k partnerju, ki ima 
tudi sam enega sina. Zaživeli 
so skupaj v novi hiši, kjer ima 
Andreja urejeno sodobno in 
prostorno delavnico. Ne poza-
bi pa pohvaliti tudi partnerje-
ve mame s sosednje kmetije, 
ki jo podpira in ji pomaga po 
svojih močeh. Tako ima 
Andreja zdaj odlične pogoje 
za svoje delo. Izdeluje gledali-
ške in historične kostume, 
kostume po sliki, rekonstruk-
cije po originalu ali slikah.
"V začetku sem poznala le 
belokranjsko in gorenjsko 
nošo, a Slovenci imamo 
bogato dediščino in veliko 
raznovrstnih noš. Ločijo se 
ne samo po pokrajinah, 

ampak tudi na zimsko in let-
no, meščansko in vaško itd. 
Včasih je res težko iz pičlih 
virov izdelati čim bolj avten-
tično nošo. Za materiali sem 
ves čas na preži. Identični 
seveda ne obstajajo več, stre-

mim pa k temu, da so čim 
bolj podobni originalu."
Izdelavo kostumov pri njej 
naročajo društva, šole, proto-
kol, dramske in folklorne 
skupine, dela za ponudnike 
domačih izdelkov, za prikaze 

starih kmečkih opravil, like 
znanih osebnosti, za razne 
animacije v muzejih, grado-
vih, za poročne pare … "Tudi 
posameznikom lahko nare-
dim nošo, vendar ne komer-
cialno s sintetičnimi materi-
ali. Ampak tako 'ta pravo'!"
Andreja obžaluje, da se je 
veliko dediščine že porazgu-
bilo. Včasih so skoraj vse 
ženske znale šivati, danes ne 
več. Tudi v šolah ni več roč-
nega dela niti pravega kadra. 
Mojstri s tega področja so 
večinoma že starejši od 
sedemdeset let. Če hočeš 
ustvarjati pristne kostume, 
moraš izhajati iz tedanjega 
časa in tedanje mode. Potre-
bnega je veliko iskanja in 
raziskovanja. Ure, pravi, se ji 
nabirajo. A do zdaj ji je vse 
uspelo dobro, verjetno zato, 
ker je zelo samokritična in 
zahtevna. Želi si, da bi se 
zavedali svojih korenin, da bi 
se dvignila zavest o uporabi 
ohranjenih originalov in 
fotografij pri oblikovanju 
kostumske podobe ter da bi 
bolj cenili dediščino in stare 
postopke izdelave.

Bogastvo babičine skrinje
Bogastvo znanja naših prednikov velikokrat ostane pozabljeno in zaprto v starih »babičinih skrinjah«. Nekateri posamezniki pa se trudijo, da bi ga 
predstavili nam in ga ohranili tudi zanamcem.

Andreja Stržinar ob smledniški noši

Marjana Ahačič

Prejšnji konec tedna so v 
Radovljici organizirali med-
narodni športni seminar 
Taekwon-Do Chocolate 
Weekend 2017. "S skoraj 
sto udeleženci klubov iz 
šestih držav (Slovenija, Ita-
lija, Nemčija, Avstrija, Češ-
ka, Velika Britanija) je 
dogodek udeležencem pri-
nesel obilo novega znanja 
in izkušenj, z vidika udele-
žbe ter vrhunske tehnike pa 
je presegel vsa pričakovan-
ja," so zadovoljni organiza-
torji. Dogodek v organizaci-
ji ITF Slovenija in ITF Itali-
ja sta vodila master Željko 
Gvozdić iz Slovenije in 
master Maurizio Troiano iz 
Italije v sodelovanju z Iris 
in Jano Galinski, ITF Nem-

čija. Prvi dan seminarja je 
bil namenjen treningu bor-
be in sparinga ter samoob-
rambi, drugi dan pa izpo-
polnjevanju tehnik v for-
mah. "Vsi udeleženci so 
domov odšli zadovoljni, 
osvojili so nova znanja in 
pridobili ogromno izkušenj, 
stkalo pa se je tudi veliko 
novih prijateljskih vezi. 
Dogodek je bil odlično orga-
niziran, udeleženci pa so 
čas med odmori izkoristili 
tudi za obisk Festivala čoko-
lade ter za prijetno medse-
bojno druženje. Športniki 
so se razšli s sklepom, da se 
na Taekwon-Do Chocolate 
Weekendu spet srečajo pri-
hodnje leto," je v imenu 
organizatorjev dogodka, 
Taekwon-do kluba Radovlji-
ca, povedal Robert Guštin.

Mednarodni seminar 
taekwon-doja
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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/

Po besedah direktorice 
zavoda Turizem in kultura 
Radovljica Nataše Mikelj so 
v treh dneh našteli več kot 
petdeset tisoč obiskovalcev, 
kar je le nekaj manj kot 
lani, ko jih je bilo rekordnih 
55 tisoč. Letos je bil festival 
odlično obiskan zlasti v pet-

ek in soboto, medtem ko je 
v nedeljo zaradi hladnega 
vremena morda prišlo 
nekaj manj ljubiteljev čoko-
lade kot lani. 
Letošnje dogajanje je bilo 
še pestrejše kot prejšnja 
leta, predstavljalo se je več 
kot štirideset razstavljavcev, 
med njimi tudi izdelovalci 
čokolade iz Danske, Hrvaš-

ke in Italije. Organizatorji 
so poskrbeli za kar nekaj 
novosti, tako so bile na 
ogled čokoladne skulpture, 
ki jih je izdeloval Miro Ris-
mondo, čokoladne slike je 
ustvarjala domačinka, aka-
demska slikarka Meta Šolar, 
obiskovalci so se lahko pos-
kusili v čokoladni ruleti, 
kjer so srečo poskušali kar s 

čokoladnimi žetoni. Poseb-
na zanimivost je bila tovar-
na čokolade, v kateri so 
domači in tuji izdelovalci 
prikazovali izdelavo od zrna 
do tablice. Potekale so 
kuharske delavnice in šovi, 
novost je bil Bio čoko koti-
ček z bolj zdravo, presno 
čokolado za vegane, diabeti-
ke in alergike, nekaj poseb-
nega je bil lepotilni šotor s 
čokoladnimi frizurami, 
nohti, ličenjem, masažami. 
Otroci so lahko tekmovali v 
čokoladni dirki s skiroji, 
streljali z lokom, ustvarjali 
v čokoladnih delavnicah ... 
Poskrbljeno je bilo za gos-
tinsko ponudbo ter glasbe-
no in plesno zabavo. Na 
festival je obiskovalce iz 
Ljubljane v nedeljo pripeljal 
tudi čokoladni muzejski 
vlak. 

Navdušeni obiskovalci ... 

Nad festivalom so bili nav-
dušeni tudi obiskovalci. 
Mihela Blatnik iz Kranja z 
možem pride vsako leto. 
"Hčerka je dolgo plavala v 
Radovljici, rada pa prideva 
še danes, ker imava v Radov-
ljici veliko prijateljev in 

znancev. Ko zvečer 'pade 
cukr', je treba hitro pojesti 
malo čokolade, najraje mle-
čne. Tako sva prišla napolnit 
zaloge ...« je povedala. 

Peter Adamič iz Cerkelj je 
povedal: »Ne vem, kako se 
nihče že prej ni spomnil 
česa tako odličnega, kot je 
festival čokolade! In vesel 

Predsednik države  
na Festivalu čokolade

Posebna atrakcija v šotoru na Vurnikovem trgu je bila čokoladna ruleta, ki jo je v petek 
popestril radijec Miha Deželak. Ruleto je zavrtela tudi prva dama Festivala čokolade 
direktorica zavoda Turizem in kultura Radovljica Nataša Mikelj. 

Akademska slikarka Meta Šolar, domačinka iz Radovljice, je prav za festival ustvarila 
čokoladne slike. Ženske portrete je naslikala z mešanico kakava, akrila in oglja. Kot je 
povedala, je šlo za eksperiment, sicer ustvarja v olju.

Elvis Kudić, tekmovalec iz MasterChefa, in Matej Demšar 
sta ustvarjala sladico s slovenskimi okusi: medom, ajdovo 
kašo, pehtranom, za eksotični pridih pa sta dodala 
evkaliptus. Osnova pa je bila seveda čokolada, ki je zasijala 
v sladici, imenovani slovenski mousse.

Originalne blejske kremšnite so lahko tudi čokoladne. 
Posebej za festival čokolade so jih pripravili v Conditusu. 
Postopek izdelave je enak kot pri običajni kremni rezini, le 
v kremo se doda čokolada, je povedal Nik iz podjetja.

Čokoladne pite in druge dobrote, sacher na palčki in sladke fantazije je predstavljal Rok 
Rekar iz Pravljične hiše.

1. stran

Skupini A in B sta prejšnji konec tedna odigrali prva sreča-
nja v spomladanskem delu medobčinske malonogometne 
lige, za skupino C pa je že tretja tekma. Lestvice po posa-
meznih skupinah. Skupina A: 1. Fasaderstvo Kumalič-Biser 
(28 točk), 2. Ribno (22), 3. Smola (18), 4. Hrušica (18), 5. 
Begne (12), 6. Utrip (10), 7. Lipce (9), 8. Podnart (8), 9. 
Brezje A (8), 10. Calimero boys. Begne in Smola imata tek-
mo manj. Skupina B: 1. A.G. Stara Fužina (20), 2. Elmont 
Bled (20), 3. Cifra (20), 4. Dovje Mojstrana (18), 5. TVD Par-
tizan Begunje (16), 6. Lancovo (14), 7. Cometal Mošnje (13). 
8. Mega bar (13), 9. Čpinarji Ljubno. A. G. Stara Fužina ima 
tekmo manj, saj je FC KOV izstopil iz lige. Skupina C: 1. 
Hom (35), 2. Dvorska vas (32), 3. Old school Vrbnje (32), 4. 
Gorje (29), 5. Kamna Gorica (27), 6. Posavec (22), 7. Zvezde 
Gorje (14), 8. Team Orange (13), 9. Podbrezje (11), 10. Hra-
še team (9), 11. Brezje Mobydick (6), 12. Sokol bar (6).

Za skupino C že tri tekme

Anja Bunderla in Brane Kozinc z razstavo Satje – shramba 
spomina in Poslikane panjske končnice gostujeta v Pliberku. 
V tamkajšnjem kulturnem domu je do konca junija na ogled 
razstava petdesetih poslikanih panjskih končnic in del iz 
satja, ki sta jih zasnovala avtorja, izdelale pa čebele. "Na 
satne osnove sem z različnimi tehnikami zasnovala različne 
voščene reliefne motive iz čistega čebeljega voska. Tako pri-
pravljene satnice sva vstavljala v panje. Čebele so satnico 
nadgrajevale, odvzemale vosek, prestavljale voščene luske 
… Posamezne postopke čebeljega dela sva fotografirala in 
opazovala storilnost družin v povezavi s časom in s tehnika-
mi pripravljenih del. Spomin reliefa je ostal, čebele so ga 
spreminjale sebi v prid. Brane Kozinc je s svojim poznava-
njem superorganizma čebel in čebelje biologije tudi na foto-
grafijah povezal bitja sonca s prefinjeno paleto čebeljega 
okolja," je razstavljena dela opisala Anja Bunderla. 

Bunderlova in Kozinc razstavljata v Pliberku



Deželne novice, petek, 28. aprila 2017

Reportaža

9

Vabimo vas k vpisu v Glasbeno šolo Radovljica.

EVIDENČNE PRIJAVE
za opravljanje preizkusa glasbenih sposobnosti zbiramo

od ponedeljka, 8. maja, do srede, 10. maja 2017
preko e-prijavnice na spletni strani šole,

ali iste dni od 11.00 do 17.00 v tajništvu šole  
na Linhartovem trgu 1 v Radovljici.

Vpis novo sprejetih učencev in otrok v skupinski pouk Predšolske 
glasbene vzgoje, Glasbene pripravnice, Plesne priprav nice in 
v 1. razred baleta bo potekal od 7. do 9. junija 2017. 

več na: www.gs-radovljica.si

Tovarno čokolade od zrna do tablice je predstavljal Sebastjan Kalinšek, proizvajalec 
čokolad 20chocolate, skupaj z gostoma iz tujine: prvi je Mikkel Friis-Holm Ottosen z 
Danske, drugi pa Marinko Biškić s Hrvaške. Slednji je izdelal gramofonske plošče iz temne 
čokolade, ki so zares igrale.

Neda Golmajer iz Predtrga z Zarjo in Jušo, ki jima je "srčna babica": "Petek je prekrasen 
dan za nas domačine. Ko prideš na Linhartov trg, je tako, kot bi prišel v dnevno sobo. Je 
prijetno, vsi se poznamo. Ponosni smo na vse, kar se dogaja v Radovljici, tudi na Festival 
čokolade. Seveda pa imamo radi tudi čokolado!"/ Fotografije: Gorazd Kavčič

S čokoladami so se predstavljali tudi lokalni izdelovalci, med njimi Marta Gašperlin iz 
Martisana. Predstavila je novo linijo čokolad z geografskim poreklom (Venezuela, Brazilija, 
Ekvador, Kuba, Mehika, Dominikanska republika, Haiti, Sao Thome, Tanzanija, Papua). 
Prvič pa je ponudila tudi čokolade s polnilom iz suhe slive in z lešnikom. 

Lectarjevi: Jože Andrejaš, žena Lili in hčerka Mojca so predstavljali svoje značilne sladice: 
Lectarjev štrudl, Linhartov cukr in čisto posebne indijančke, ki si jih je za Festival čokolade 
zamislila in izdelala Mojca: indijančke z beljakovo peno in čokolado na piškotu iz 
medenjaka. 

sem, da so se ga domislili 
prav v tej majhni Radovljici.« 
Osmošolec Maj Brun iz Moj-
strane je na festival prišel s 
šolo, s predmetom Sodobna 
priprava hrane. "Jaz sem 
tukaj prvič in upam, da sem 
bom res lahko najedel čoko-
lade," je povedal. 

Med obiskovalci so bili tudi 
številni tujci, od Rusov do 
Švicarjev. Sylviane Blondel 
iz Švice je tako povedala: 
"Švicarji seveda obožujemo 
čokolado in jo tudi veliko 
pojemo. Festival je lep, 
nekaj podobnega sem že 
videla v Švici."

... in domačini

Kaj pa Festival čokolade 
pomeni domačinom? Polo-
na Fonda iz Radovljice je 
dejala: "Festival čokolade se 
mi zdi super za promocijo 
Radovljice in cele Gorenj-
ske. Čokolada je nekaj pri-

jetnega, pozitivnega, privla-
čnega, tak je tudi festival.« 
Neda Golmajer iz Predtrga 
pa je povedala: "Prvi dan 
festivala, petek, je prekra-
sen za nas domačine. Ko 
prideš na Linhartov trg, je 
tako, kot bi prišel v dnevno 
sobo. Je prijetno, vsi se poz-

namo. Ponosni smo na vse, 
kar se dogaja v Radovljici, 
tudi na Festival čokolade. 
Seveda pa imamo radi tudi 
čokolado!"

Prihodnost festivala
»Imamo še ogromno idej, 
naša vizija je, da postanemo 

največji festival čokolade v 
jugovzhodni Evropi, ki bo 
namenjen ne le obiskoval-
cem, ampak tudi strokovni 
javnosti," pa se je v prihod-
nost Festivala čokolade ozrla 
direktorica zavoda Turizem 
in kultura Radovljica Nataša 
Mikelj.

Matjaž Klemenc

V letos novoustanovljeni ligi 
ENA so sodelovale tudi tri 
ekipe iz radovljiške malono-
gometne medobčinske lige, 
lanski prvak radovljiške lige 
Ribno in še dva »prvoligaša« 
– NK Begne ter Smola. Vsi 
trije so se uvrstili med osem, 
v izločilne boje. Najbolje se je 
odrezala ekipa Ribno. V gos-
teh pri ekipi Videm so izgubi-
li z 2 : 0. Doma so pokazali 
svojo moč in se suvereno s 5 : 

1 uvrstili v polfinale, kjer jih 
čaka ekipa Kapela (prva tek-
ma 11. 5. v Ribnem, povratna 
18. 5. v Kapeli). Smola je nale-
tela na trd oreh, kvalitetno 
ekipo Ključarevci. Po vide-
nem na gostovanju Ključare-
vci niso samo kvaliteten, 
ampak tudi dobro organizi-
ran klub. Ključarevci so dobi-
li obe tekmi, doma s 5 : 0, v 
gosteh v Podnartu, kjer je bila 
edina možnost igranja tekme 
pod reflektorji, pa s 6 : 1. Tek-
mi NK Begne smo namerno 

pustili za konec. Njihov nas-
protnik v četrtfinalu je bila 
ekipa Kapele. V prvi tekmi so 
jih gostili na domačem igriš-
ču v Begunjah in jih zasluže-
no odpravili z 2 : 1. Veselili so 
se povratne tekme in ekspre-
sno napolnili avtobus za pov-
ratno tekmo v Kapeli. A do te 
ni prišlo. Preko tretje osebe 
so dobili namig, da je na prvi 
tekmi igral igralec, ki se je 
»skrival« pod tujim imenom. 
NK Begne so pričakovali, kot 
pravijo pravila, da bo ekipa 

Kapela za omenjeni prekršek 
izločena iz tekmovanja, a ni 
bilo tako. Zveza se je odločila 
za salomonsko rešitev. Tek-
mo je registrirala s 3 : 0 za 
NK Begne in denarno kazno-
vala Kapelo. Igralci NK Beg-
ne s podporo vodje ekipe 
Miljenka Bilića so se odločili, 
da ne bodo odšli na gostova-
nje in s tem »podarili« polfi-
nale ekipi Kapele, vodstvu 
lige ENA pa dali situacijo v 
razmislek za podobne prime-
re v prihodnosti.

Ribno v polfinalu lige ENA
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Verjetno niste pričakovali, 
da se bo finale državnega 
prvenstva končal v treh tek-
mah?
"Nismo točno vedeli, kaj 
lahko pričakujemo. V AHL 
smo igrali z drugačnimi 
nasprotniki. Zavedali smo 
se le, da so pred nami veliki 
derbiji. Presenetila nas je že 
prva tretjina na prvi tekmi v 
Ljubljani, kjer smo začutili 
svojo suverenost in da nis-
mo brez možnosti za končni 
uspeh."

Se strinjate, da je bila Olim-
pija iz tekme v tekmo bliže?
"Razlika se je zmanjšala. Na 
tretji tekmi so se Ljubljanča-
ni borili, da obstanejo v fina-
lu. Pri nas je bilo mogoče 
čutiti nekaj nervoze. Vsi 
smo se zavedali, da bo tretja 
tekma zelo težka." 

Kaj je v celoti odločilo, da se 
je naslov spet vrnil Podme-
žaklo?
"Bili smo v ritmu težkih 
tekem v AHL, po drugi stra-
ni pa Olimpija teh kar nekaj 
časa ni imela. Drugi dejav-
nik je gotovo, da je imela 
Olimpija znotraj ekipe teža-
ve z neplačili in posledično 
so se igralci težko motivirali. 
Ob tem je Olimpija izgubila 
kar nekaj tujcev. Mi smo 
igrali kot ekipa. V celoti gle-
dano, je naš naslov zaslu-
žen."

Ne smemo pozabiti jeseniš-
kih navijačev.

"Navijačem gre velika zahva-
la. V odločilnih trenutkih so 
nas znali dvigniti. Že sam 
pogled na polno dvorano je 
dodana vrednost, navijanje 
pa še pika na i. Na koncu se 
je izkazalo, da tako nam kot 
našim navijačem ta naslov 
več pomeni."

Pet golov v finalu. Posebno 
ste verjetno zadovoljni s 
prvo tekmo, ko ste štirikrat 
zadeli ljubljansko mrežo?
"Naj vas popravim, na tej 
tekmi sem dosegel tri gole 
in podajo. Ob desetih zadet-
kih trije goli sploh niso vide-
ti veliko (Skromnost je lepa 
čednost, o. p.). V ta finale 
sem šel dobro pripravljen in 
močno motiviran. "

Dobro ste se ujeli v napadu 
z Marjanom Manfredo in 
Sašem Rajsarjem.
"Na začetku nam ni šlo vse, 
kot bi se želeli, a iz tekmo v 
tekmo je bila uigranost vse 
boljša. Užitek mi je bilo 
igrati z njima v napadu."

Koliko članskih naslovov ste 
osvojili do sedaj?
"V Sloveniji sem bil dvakrat 
državni prvak, enkrat z 
Olimpijo, enkrat z Jesenica-
mi." 

Kateri ima za vas večjo težo?
"Z Olimpijo sem osvojil 
naslov državnega prvaka v 
sezoni 2012/2013. Nasprot-
nik v finalu je bila Slavija, 
zanimanje za hokej pa je 
bilo izredno slabo. Ta naslov 
se je od nas pričakoval, kljub 

težki sezoni v ligi EBEL. 
Letošnji naslov z Jesenicami 
ima zame veliko večjo težo."

Pred dvema letoma je bil 
naslov za jeseniško ekipo 
presenečenje. Letos se je na 
glas govorilo o naslovu. Ga 
je bilo zaradi tega kaj težje 
osvojiti?
"Spomnim se, da je bila tista 
generacija v podrejenem 
položaju glede na Olimpijo. 
Temelji jeseniškega hokeja 
so se v tistem obdobju spet 
začeli na novo postavljati in 
danes vidim, kako velik 
korak se je naredil. Letos 
pred finalom zagotovo ni 
bilo tako razmerje moči 
med ekipama."

Imate izkušnje iz lige EBEL. 
Kako bi jo primerjali z AHL?

"Po mojem vsi, ki lige ne 
poznajo podrobno, AHL 
podcenjujejo. Praktično vsi 
tujci v tej ligi iz italijanskih 
in avstrijskih ekip so zelo 
kvalitetni. Ti tujci niso igrali 
z »levo roko«, kar samo 
govori, da liga ni slaba. 
EBEL je kakovostnejši pred-
vsem zaradi večjega vložka. 
Ob tem so gotovo tretji in 
četrti napadi ekip v ligi 
EBEL boljši. Po drugi strani 
pa velja, da je lahko tisti, ki 
si je ogledal naše četrtfinal-
ne in polfinalne tekme v 
AHL, videl dober hokej."

Je bil Asiago premagljiv?
"Zagotovo je bil premagljiv. 
Ko smo izpadli, sem bil res 
potrt. Prepričan sem, da bi 
lahko odšli povsem do kon-
ca, do osvojitve naslova v 
AHL." 

Vam je žal, da ste se še 
enkrat odločili, da oblečete 
jeseniški dres?
"Vrnitev na Jesenice je bila 
pravilna. Vidim, koliko tru-
da z vseh strani je bilo vlože-
nega v ta klub. Že s tega 
vidika se je videlo, da bomo 
tudi igralci imeli dobre 
pogoje in posledično dobro 
sezono."

Ostajate tudi naslednjo 
sezono na Jesenicah?
"Sezona se je šele dobro 
zaključila. Sedaj sledi malo 
odmora. Pogodbo sem imel 
za eno sezono in bom videl, 
kako naprej. Z vsem, kar se 
je dogajalo v klubu v letošnji 
sezoni, sem bil zadovoljen."

Vrnitev na Jesenice  
je bila pravilna
Hokejist Jaka Ankerst iz Vrbenj se je jeseniški ekipi priključil v novembru. Kot se je pokazalo skozi 
sezono, je bila odločitev vodstva pravilna, saj je bil Ankerst zagotovo dodana vrednost.

Jaka Ankerst iz Vrbenj, 
28-letni hokejist ekipe SIJ 
Acroni Jesenice

V Domžalah je nedavno na prostem potekal atletski miting 
Domžale open in Mladi upi. Udeležba na prireditvi je bila 
dobra. Poglejmo si radovljiške atlete, ki so se v svojih 
kategorijah povzpeli na stopničke: pionirji U10: Mark Biz-
jak – skok v daljino, 3. mesto, Nejc Vidmar – vortex, 1. 
mesto; pionirke U10: Katarina Rogač – skok v daljino, 1. 
mesto, tek na 60 m, 1. mesto, Mojca Kokalj – skok v dalji-
no, 3. mesto, Karin Bizjak – vortex, 1. mesto, Tinkara Krnc 
– vortex, 2. mesto; pionirji U12: Andraž Bizjak, skok v dal-
jino, 1. mesto, Andrej Mihelič – vortex, 2. mesto, Gaber 
Brajnik – vortex, 3. mesto; pionirke U12: Manca Papler – 
tek na 200 m, 2. mesto, skok v daljino, 3. mesto; pionirji 
U14: Tjaš Peterlin – skok v daljino, 1. mesto, Tomy Legat 
– vortex, 1. mesto, Nik Kozole Tomše – tek na 200 m, 3. 
mesto; pionirke U14: Klavdija Sodja – vortex, 1. mesto, 
Manca Renko – skok v daljino, 1. mesto, Eva Pačnik – tek 
na 600 m, 2. mesto, Ana Vajs – skok v daljino, 3. mesto; 
pionirji U16: Rok Makuc – skok v daljino, 1. mesto, Miha 
Klofutar – skok v daljino, 2. mesto; pionirke U16: Ana 
Muhar – skok v daljino, 1. mesto; mladinci: Rok Zupančič 
– tek na 600 m, 3. mesto; pionirska ekipa v postavi Barba-
ra Klinar, Eva Pačnik in Lucija Medja se je udeležila držav-
nega prvenstva v gorskih tekih. Osvojile so drugo mesto. 
V Postojni je potekalo državno prvenstvo v tekih na dolge 
proge. Od radovljiških tekmovalk se je le Eva Pačnik uvr-
stila med prvo trojico. V kategoriji U14 je bila v teku na 
2000 metrov druga.

Atletika

Množično v Domžalah

Za člansko nogometno ekipo Šobec Lesce je uspešen niz, 
saj so v zadnjih treh tekmah od možnih devetih osvojili 
sedem točk. V 18. krogu so doma z 2 : 1 premagali Kolpo. 
Sledila je 'golijada' na gostovanju pri ekipi Brinje Grosuplje. 
Rezultat je bil 4 : 4. V soboto so doma proti Jevnici še enkrat 
dosegli štiri zadetke, a svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. 
Dobri rezultati se poznajo tudi na lestvici tretje slovenske 
lige. Trenutno so enajsti z 19 točkami. Veliko slabše gre v 
prvi slovenski ligi selekciji U15, ki je zadnji dve tekmi izgubi-
la. V pomembni tekmi za obstanek so doma izgubili s Krko 
s 4 : 2. V soboto so bili neuspešni v gosteh proti Interblocku. 
Tekmo so izgubili z 2 : 1. Leščani so 13. s 15 točkami. Mesto 
pred njim je ekipa Jadran Dekani z 18 točkami.

Nogomet

Uspešen niz članske ekipe

Lani se je v Radovljici igrala premierna liga inline hokeja, na 
kateri je nastopilo devet ekip. Letos bo liga močnejša, saj se 
bo igralo v dveh jakostnih skupinah. V Extra ligi so igralci, ki 
sodelujejo v ligi, virtuozi slovenskega hokeja na ledu, olim-
pijski reprezentanti, državni prvaki in tako rekoč večina 
igralcev vseh ekip državnega prvenstva. Ekipe v Extra ligi: 
Klub radovljiških študentov, IHK Pink Panters, IHK Blejska 
Dobrava, Luftarji, Trim Tim, Šebo team, Conditus, The Club 
Goats. V Prvi ligi, ki velja za ligo druge kakovosti, sodelujejo 
mladi igralci hokeja na ledu, upokojeni hokejisti in nadobu-
dni rekreativci. Ekipe Prve lige: IHK Prosports, Jaka Muda, 
Trim Tim 2, Pacienti Bled, Strele z Bele, Vikingi, Golazen, 
Pavza, Black Steelers. Tekmovanje se bo začelo 17. aprila, 
zaključilo pa 24. junija s celodnevnim turnirjem.

Inline hokej

Inline liga drugič v Radovljici

V Meiringenu v Švici je bila prva tekma za svetovni pokal na 
balvanih. Vita Lukan in Domen Škofic sta ostala brez finala. 
Vita je bila na koncu 19., Domen pa 29. Na zahtevnih balva-
nih je v Kamniku potekala tretja tekma Zahodne regije. Uvr-
stitve Radovljičanov med deseterico po posameznih katego-
rijah: dekleta U10 – 10. Maksa Tišler Močnik; dekleta U12 – 
4. Ela Glavač; fantje U12 – 2. Gorazd Jurekovič; dekleta U14 
– 4. Lucija Medja, delitev sedmega mesta Hana Humerca, 
Maja Arnež. V Vojniku je potekalo državno prvenstvo osno-
vnih šol v plezanju. Posebej so bili v razvrstitvi tekmovalci z 
licenco in tekmovalci brez licence. Radovljičani so zasedli 
naslednja mesta: mlajše učenke brez licence: 3. Lucija Med-
ja; mlajše učenke z licenco: 7. Hana Humerca, 8. Maja 
Arnež; starejše učenke brez licence: 8. Anja Vovk; starejši 
učenci brez licence: 9. Matej Bakoš.

Plezanje

Začetek svetovnega pokala

S tekmami v Šenčurju se je začel spomladanski del v ligah v 
prstometu. Poglejmo si lestvice v 1. moški, 1. ženski 1. 
Gorenjski ligi: 1. moška liga: 1. Jesenice (10 točk), 2. Senica 
(9), 3. Rokce (9), 4. Mišo tim (9), 5. Veseli Gorjanci (8), 6. 
K-Print (6), 7. Flinger (6), 8. ŠDP Lesce (5), 9. Begunje Cifra 
(5), 10. Duplica (5), 11. Dvojčki (5), 12. Podnart (3), 13. Stru-
ževske korenine (2), 14. Restavracija Center Lesce (2); 1. 
ženska liga: 1. K-Print (12 točk), 2. Ločanke (9), 3. Rokce (8), 
4. DU Šenčur (8), 5. Cifra (7), 6. Kamna Gorica (6), 7. DU 
Škofja Loka (3), 8. Podnart (3), 9. DU Kranj (0); 1. Gorenjska 
liga: 1. Ribiči 1 (16 točk), 2. Stari lisjaki (15), 3. Ljubno (13), 
4. Senica 1 (12), 5. Ribiči 2 (6), 6. Marin Kranj (6), 7. Kropa 
(5), 8. No name (3), 9. Rokce 2 (2). Pred začetkom prvens-
tva je bil v organizaciji dveh prvoligašev ŠDP Lesce in Resta-
vracije Center Lesce organiziran tradicionalni Velikonočni 
met na tarčo. V rednem delu, kjer so se upoštevali trije naj-
boljši rezultati, je nastopilo 14 igralcev, večina jih nastopa v 
prvi slovenski ligi. V finalni del so se uvrstili Matjaž Koranter 
s 194 točkami, Aleš Stroj 186, Milan Pogačnik 176, Stane 
Repovž 176 in Brane Novak 168. Tudi v finalnem delu je 
Matjaž Koranter še naprej ostal najbolj natančen. Drugo 
mesto je obdržal Aleš Stroj. Preskok s petega na tretje mes-
to je uspel Branetu Novaku. Milan Pogačnik in Stane Repovž 
sta padla na četrto oziroma peto mesto.

Prstomet

Začetek spomladanskega dela

Tekmovalci Taekwon-do kluba Begunje so se udeležili med-
narodnega turnirja v Budimpešti. Nastopilo je več kot štiri-
sto tekmovalcev iz devetih držav. Tudi tokrat mladi tekmo-
valci iz Begunj niso ostali brez medalj. Prvo mesto je pripa-
dlo Vanessi Dobre v dveh disciplinah, Adrijani Lazarevič in 
Eleni Lovrič. Drugo mesto Eleni Lovrič in Adrijani Lazarevič, 
tretje mesto pa Domnu Arku in Sebastjanu Zupanu Dima-
ču. Tekmovalci iz Begunj so kot del slovenske nacionalne 
ekipe pripomogli, da je prvo mesto med državami osvojila 
Slovenija. Druga je bila Madžarska, tretja pa Švica.

Taekwondo

Mladi uspešni na Madžarskem

Bojan Taneski se je zlagal
Ni res, da bi se kadarkoli kot 
predsednik Triglava karkoli 
dogovarjal z Bojanom Tanes-
kim, kot je to zatrdil v Dežel-
nih novicah 7. 4. 2017. Predse-
dnik sem bil v letu 2011 manj 
kot mesec dni, v tem času ga 
nisem nikdar videl ali slišal, 
bil v stiku z njim. Verjamem 
pa, da bi tudi morebiten najin 
pogovor pokazal, kako daleč  
narazen sva bila v razumeva-

Prikaz 
nasprotnih 
dejstev

Prejeli smo

Kratke novice

nju nogometa in sva verjetno 
še.
Sem pa kot direktor kluba 
moral večkrat reči ne Bojanu 
Taneskemu. Nazadnje ob nje-
govih finančnih zahtevah, ko 
je še »prodajal« nogometne 
veščine svojega sina. In tudi že 
prej, ko je želel biti trener  Tri-
glava, čeprav za to ni imel 
ustrezne izobrazbe. Ne bi se 
niti oglasil, če ne bi bil takrat 
»pionirčku« Bojanu Taneske-
mu prvi trener na njegovi 
nogometni poti in bi ob njego-
vih izmišljijah morda kdo 
pomislil, da sem ga lagati 
(poleg nogometa) učil jaz. 

Miran Šubic, nekdanji 
predsednik in direktor 

NK Triglav Kranj
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Saša Hrženjak, 
samostojna kadrovska svetovalka,
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411 

Vsaka izkušnja šteje
Prejšnji dan sva se srečali s prijateljico na kavi in po uvo-
dnem pogovoru »kako ti – kako ti« mi potarna: »Tale naša 
mladina, mislijo, da jim vse pripada, za nobeno stvar se 
ne potrudijo, pričakujejo in ustvarjajo si le bližnjice do 
denarja. Pa igrice nabijajo in nove epe dol vlečejo. Sej ne 
znajo niti komunicirati! Zadnjič sem svoji 16-letni nečaki-
nji poslala 'email', in ker nisem dobila odgovora še po 
nekaj dnevih, jo pokličem. Pa mi punca reče: kdo pa še 
bere 'maile'??« Pomenljivo me pogleda in zavzdihne. Hit-
ro nadaljuje: »Kako se ti da vsak dan ukvarjati z mulci?«
Prijateljica ni bila prva niti zadnja, ki me je to vprašala. 
Zelo rada delam z mladimi. Mladina se ni spremenila, 
taka je, kot smo bili mi: želi biti slišana, želi biti upošteva-
na, želi si priznanje domačih in okolice. Sodobni starši 
smo pa drugačni, kot so bili naši starši. Nikoli prej se za 
nobeno generacijo mladine ni tako zelo skrbelo in ustvar-
jalo ozračje za lagodno življenje, kot to počnemo sedaj. 
Vozimo jih od treninga do krožka, oblikujemo plakate in 
učimo šolsko snov. Tisto, kar pa resnično zadovoljuje, je 
izkušnja, ko vemo, da smo nekaj sami naredili, sami ustva-
rili, sami zaslužili. 
Zaposlena sem v podjetju, kjer verjamemo, da vsaka izku-
šnja šteje. Za vsakega člana, ki opravlja delo preko naše 
napotnice, beležimo delovne izkušnje in jih oblikujemo v 
certifikat, ki je odlična popotnica za iskanje prve redne 
zaposlitve. 

Marjana Ahačič

Tradicionalno srečanje, že 
triinštirideseto po vrsti, so 
letos spet pripravili v Radov-
ljici, kjer se je pred več kot 
štirimi desetletji ideja o dru-
ženju gorenjskih in zamej-
skih glasbenih šol na pobudo 
tedanjega ravnatelja Glasbe-
ne šole Radovljica Egija Gaš-
peršiča tudi rodila. Na kon-
certu v slikoviti Baročni dvo-
rani Radovljiške graščine so 
se predstavili odlični mladi 
glasbeniki gorenjskih glasbe-
nih šol iz Kranja, Škofje 
Loke, Jesenic, Tržiča in 
Radovljice pa tudi harmoni-
kar Jaka Vižintin iz Glasbene 

matice – šole Tomaž Holmar 
Ukve ter klarinetistka Lara 
Wakounig in pianistka Cor-
nelia Picej iz Slovenske glas-
bene šole Dežele Koroške.
»Na srečanjih naši učenci 
predstavijo del tega, kar se 
med letom dogaja na posa-
meznih šolah. Ob njihovih 
nastopih vidimo tudi to, da je 
strokovno in pedagoško zna-
nje lepega števila učiteljev vse 
bolj prepričljivo,« je zbrane 
nagovoril ravnatelj Glasbene 
šole Radovljica Marko Moži-
na. »Če pogledate koncertne 
liste preteklih srečanj, vidite, 
da so bili med nastopajočimi 

mnogi mladi glasbeniki, ki so 
danes odlični solisti in peda-
gogi. Številni dogodki, kakrš-
ne so okrogle obletnice, ki jih 
praznujemo lanskem in leto-
šnjem letu, kažejo, kako moč-
no je glasbeno šolstvo zasid-
rano na Gorenjskem in v Slo-
veniji,« je še poudaril Moži-
na. Srečanje so udeleženci 
izkoristili tudi za druženje in 
izmenjavo izkušenj.
Gostiteljico, Glasbeno šolo 
Radovljica, sta na srečanju 
zastopala godalni ansambel 
pod vodstvom Vanje Stare Vin-
kovič in mladi trobentač Jakob 
Arih, učenec Marka Možine.

Srečanje gorenjskih 
glasbenih šol
Glasbena šola Radovljica je v začetku aprila gostila srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva.

Godalni ansambel Glasbene šole Radovljica, ki ga vodi mentorica Vanja Stare Vinkovič. 

Marjana Ahačič

"Strateška odločitev naše 
knjižnice je, da spodbujamo 
branje za vse," je odločitev, 
da na enega od tradicional-
nih Torkovih večerov povabi 
pisateljico Akisnjo Kermau-
ner, utemeljila direktorica 
knjižnice A. T. Linharta 
Božena Kolman Finžgar. 
Pisateljica dr. Aksinja Ker-
mauner, ki se je v preteklo-
sti strokovno ukvarjala pred-
vsem z branjem slepih in 
slabovidnih, je tako v torek v 
Radovljici predstavila zgod-
bo Cvetje in ogenj, objavlje-
no v knjigi, ki je posebej 
namenjena tistim mladim 
in odraslim, ki težje berejo. 
Gre za prvo avtorsko knjigo 
– doslej so pod oznako lahko 
branje izšle pr i rejene izdaje 
nekaterih kla sičnih del slo-
venske in svetovne književ-
nosti. Namenjena vsem, ki 
radi berejo, a imajo s tem 

težave: oklevajočim bralcem, 
bralcem z disleksijo, starost-
nikom, lju dem z motnjami v 
duševnem razvoju, prisel-
jencem … Napisana je v teh-
niki, ki jim branje olajša: 
povedi so kratke, razmiki 

med vrsticami večji od obi-
čajnega, premi govor je zapi-
san v odebeljenem tisku, 
papir ni bleščeč ... Obenem 
pa je zgodba takšna, da 
nagovarja odrasle bralce. 
Problem, s katerim se pogo-

sto srečujejo ljudje s težava-
mi pri branju, je namreč dej-
stvo, da zanje tako rekoč ni 
na voljo knjig, ki bi bile teh-
nično primerne in obenem s 
tematiko, vsebinsko zanimi-
vo za mladino in odrasle. 
"Ne moremo zaradi tega, ker 
imamo težave z branjem, 
vse življenje brati le pravljic 
v slikanicah," je problem sli-
kovito opisal eden od udele-
žencev pogovora.
Kermaunerjeva je prvo zgo-
dbo iz serije Julija in Peter 
napisala v sodelovanju z 
uporabniki Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo 
Črna, v delu sta že drugi in 
tretji del. Zbirka nastaja tudi 
v sodelovanju s strokovnjaki 
in je opremljena z oznako 
lahko branje; oznaka, ki je v 
tujini poznana in uveljavlje-
na, pri nas pa si šele utira 
pot med pestre in presenet-
ljivo številne skupine bral-
cev.

Predstavili so lahko branje
Aksinja Kermauner je skupaj z uporabniki CUDV Črna napisala knjigo, namenjeno mladini in 
odraslim, ki imajo težave z branjem, pa si kljub temu želijo vstopiti v vznemirljivi svet zgodb. 
Predstavili so jo tudi v Radovljici.

Prvo slovensko avtorsko knjigo, ki nosi oznako lahko 
branje, so v Radovljici v pogovoru z Boženo Kolman 
Finžgar predstavili avtorji – pisateljica Aksinja Kermauner s 
sodelavci iz CUDV Črna ter ilustrator Gašper Rus.

Med občinstvom je bil tudi Egi Gašperšič, nekdanji 
ravnatelj radovljiške glasbene šole, pobudnik tovrstnih 
srečanj./ Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – V Galeriji Avla 
v stavbi Občine Radovljica 
so na ogled izdelki učencev 
OŠ dr. Josipa Plemlja Bled, 
OŠ F. S. Finžgarja Lesce in 
OŠ A. T. Linharta ter OŠ 
Antona Janše Radovljica, ki 
so nastali v okviru akcije Pla-

kat miru. Tokrat so mladi 
ustvarjali na temo Praznuj-
mo mir, organizatorji Lions 
klub Bled pa so za najboljše-
ga izmed vseh, ki so prispeli 
na natečaj, izbrali plakat 
Katarine Resman z OŠ 
Antona Janše Radovljica (na 
fotografiji). Razstava bo na 
ogled do 2. junija.

Najboljši plakat miru je 
izdelala Katarina Resman

Katarina Resman pred nagrajenim plakatom / Foto: Gorazd Kavčič
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Ivanka Korošec

Kot je povedala upravnica 
centra Danijela Ambrožič, 
nekaj sredstev za izvedbo 
delavnic in predavanj  zago-
tavlja   Občina Radovljica, 
nekaj pa center sam. Pri 
izbiri delavnic sledijo intere-
su in predlogom udeležen-
cev, izvajalce pa izberejo gle-
de na njihovo znanje in 
izkušnje. Za programe, ki 
jih v centru izvaja Ljudska 
univerza Radovljica, so pri-
dobili sredstva Evropskega 
socialnega sklada.
"Dvorana sprejme okrog sto 
ljudi in nekateri dogodki so 
res dobro obiskani – razna 
čebelarska predavanja, pod-
jetniške delavnice, ki jih 

organizira Občina Radovlji-
ca, ali pa na primer Alzhei-
mer cafe, ki je namenjen 
osebam z demenco in njiho-
vim svojcem. Poleg čebelar-
skih vsebin, ki ljudi ozaveš-
čajo o okolju, zdrav-
ju  čebel,  uporabi čebeljih 
pridelkov in izdelkov, ponu-
jamo še druge teme, ki so 
koristne za   občane, razvoj 
lokalnega okolja in pomoč 
ranljivim ciljnim skupi-
nam." je razložila Danijela 
Ambrožič. "Želimo imeti 
čim več dejavnosti, tako da 
center polno živi. Predaval-
nica je za čebelarska preda-
vanja čebelarjem  na voljo 
brezplačno, prav tako tudi 
Rdečemu križu Radovljica, 
ko organizirajo tečaj za oživ-

ljanje. Zdravstveni dom 
Radovljica pa svoja predava-
nja financira sam." 
Marca so imeli delavnico o 
servietni tehniki, ki so jo 
zaradi velikega zanimanja 
ponovili še v aprilu. Vodila 
jo je Tanja Sonc iz Križev 
pri Tržiču. Njena stara star-
ša sta imela vsak svojo obrt 
in delavnico, babica je bila 
šivilja, ded pa kovač. Tudi 
Tanja rada ustvarja, odkar 
pomni. Po poklicu je ročni 
knjigovez – popravlja stare 
knjige, izdeluje razne ročno 
izdelane škatle, mape, albu-
me itd. Pravi, da skoraj ni 
ročnega dela, ki bi ga vsaj 
malo ne znala. Ustvarja 
nakit iz žice in fimo mase, v 
posebno veselje ji je aranži-

ranje in oblikovanje, je zelo 
dobra risarka. Svoje spret-
nosti in znanje rada deli. 
Tokrat je udeleženke tečaja 
poučila o servietni tehniki. 
Okraševanje predmetov z 
lepljenjem motivov iz papir-
natih prtičkov je zabavna in 
koristna tehnika, ki ne zah-
teva risarskega ali slikarske-
ga znanja, saj motiv enosta-
vno nalepimo. Prav zato je 
primerna za ustvarjalce vseh 
starosti, ki imajo vsaj malo 
ročnih spretnosti in nekaj 
domišljije. Tehnika omogo-
ča kreativno preoblikovanje 
različnih predmetov. Tako 
lahko okrasimo pladnje, 
vaze, krožnike, šolske torbi-
ce, izdelujemo voščilnice, 
slike itd.

Delavnice v Čebelarskem centru
V Čebelarskem centru v Lescah redno organizirajo različne delavnice. Letos so imeli že šest predavanj 
za čebelarje ter pet delavnic za občane in občanke, lani jih je bilo skupaj petnajst.

Dr. Matjaž Geršič

Steljnike, značilno kulturno 
pokrajino z mejicami, nekaj 
metrov širokimi pasovi 
grmovja in drevja, ki so 
nekoč posevke varovali pred 
vetrom, kmetje pa so jih 
obžagovali in izdelovali vej-
nike, s katerim so pozimi 
krmili drobnico in listje 
pograbili za steljo, pri nas 
običajno povezujemo z Belo 
krajino. A jih imamo tudi v 
naši bližini, vzhodno od 
Hraš, med Studenčicami in 
Hlebcami. Nanj nas opozar-
jata ledinski imeni Hraški 
listneki in V dobju. Slednje 
nakazuje, da v gozdnih ses-
tojih prevladuje hrast dob. 
Hraške steljnike sicer pora-
ščajo večinoma drevesa lipe 
in lipovca, druge listnate 
vrste (beli in črni gaber, 
mali jesen, javor, kostanj) so 
redkeje zastopane. 

Človek, sooblikovalec 
prostora
Ljudje so ob naselitvi dolo-
čenega območja morali 
naravno pokrajino preobli-
kovati tako, da so si lahko 
pridelali zadostne količine 
hrane. Gozdove so ponekod 
izsekali in najbolj rodovitne 
predele namenili njivam, 
drugod so nastali travniki, 
pašniki, tik ob domačijah 
tudi vrtovi in sadovnjaki. 
Človek je tako s svojim delo-
vanjem postal pomemben 

sooblikovalec prostora, v 
katerem je prebival, in iz 
naravne pokrajine je nastala 
kulturna. Ta je zaradi tradi-
cionalne kmetijske rabe sto-
letja ohranjala svojo podobo 
in funkcije: na njivah so 
kmetje pridelovali hrano, na 
travnikih in pašnikih krmo, 
v gozdovih so pridobivali les 
za oglje, kurjavo in gradnjo. 
Ponekod so se ob njivah raz-
rasle mejice, nekaj metrov 
široki pasovi grmovja in dre-
vja, ki so posevke varovali 
pred vetrom, v njihovih kro-
šnjah pa so svoja zatočišča 
našle tudi različne vrste ptic, 
žuželk in drugih živali, tako 
da so nastali posebni bioto-
pi. 

Na travnikih se je pasla 
živina
Tudi območje hraških stelj-
nikov je bilo v preteklosti 
namenjeno paši, saj je prst 
tam zelo plitva in kamnita, 
planin in rovtov pa v Kara-
vankah kmetje niso imeli. 
Le tam, kjer so prsti nekoli-
ko globlje, so kmetje zorali 
majhne njive. Kamenje, ki 
je ob oranju prišlo na povr-
šje, so znosili na obstoječe 
ledeniške morene ali pa so 
oblikovali groblje. Te je 
porasel redek svetel listnat 
gozd, v katerem so kmetje 
grabili steljo (ker listje lipe 
in lipovca hitro prepereva) 
in delali vejnike. Okoliške 
travnike so kosili le enkrat 

letno, pozneje pa so na njih 
pasli živino. Na redkih nji-
vah so kolobarili pšenico, 
ječmen, krompir in ajdo.
V gozdnih zaplatah so se 
naselile različne vrste ptic. 
Stara debla listavcev dajejo 
možnost gnezdenja dupla-
ric, lipa in lipovec pa sta v 
fazi cvetenja idealna paša za 
čebele. 
A v želji po čim večjem hek-
tarskem donosu so nekateri 
začeli krčiti gozdne zaplate, 
med škodljive posege v ta 
prostor sodijo ilegalne grad-
nje vikendov, ponekod pa se 
pojavljajo divja odlagališča, 
predvsem folije senenih bal 
in gnila silaža. 

Prizadevanja za ohranitev 
Na pobudo gozdarja Andre-
ja Avseneka, da bi to edins-
tveno območje, kjer se pre-
pleta tradicionalna kmetij-
ska raba, ki zagotavlja ohra-
njanje visokovrednih habita-
tov za ogrožene in zaščitene 
rastline in živali, posebno 
ptice (na tem območju gnez-
di 41 vrst ptic, od tega 15 v 
duplih, prav toliko jih je 
umeščenih na rdeči seznam 
ogroženih vrst), zaščitili 
pred intenzivnimi posegi v 
prostor, je Občina Radovlji-
ca naročila izdelavo uredit-
venega načrta za hraške ste-
ljnike. Predlog ureditvenega 
načrta je pripravil Zavod za 

gozdove Slovenije, Območ-
na enota Bled. S predlogom 
so bili na javni obravnavi 
seznanjeni lastniki parcel 
na tem območju, svet Kraje-
vne skupnosti Lesce pa je 
sprejel nekaj predlogov ozi-
roma smernice za njihovo 
ohranitev. Tako predlagajo 
prepoved krčenja gozdnih 
površin na hraških steljni-
kih ter planiranje površin. 
Gozdne površine naj se 
upravljajo po načelih prebi-
ralne sečnje skladno z navo-
dili območne izpostave 
Zavoda za gozdove, ob tem 
pa je nujno ohranjati posa-
mezna stara debla, v katerih 
so dupla. V krajevni skupno-

sti predlagajo še uvedbo izo-
braževanja za uporabnike in 
lastnike zemljišč, ki jih želi-
jo spodbujati k steljarjenju 
in izdelovanju vejnikov. 
Prav tako bodo spodbujali 
sonaravno in trajnostno 
kmetovanje ter si prizadeva-
li za nadzor nad odlaganjem 
gnilih bal v gozdni prostor 
ter nastajanje divjih odlaga-
lišč odpadkov ter kaznovan-
jem odgovornih za to počet-
je. Prav tako predlagajo, da 
se prepove gradnja novih 
počitniških objektov, za 
obstoječe pa preveri, ali ima-
jo ustrezna dovoljenja. 

Priložnost za sonaravno 
kmetijstvo
Hraški steljniki predstavlja-
jo zanimivo kulturno pokra-
jino, ki so jo kmetje iz okoli-
ških vasi s tradicionalnim 
kmetovanjem ustvarili in 
skozi stoletja ohranjali. Inte-
res širše skupnosti bi moral 
biti, da se ta proces ne preki-
ne, saj taka pokrajina nudi 
priložnosti za sonaravno 
kmetijstvo ter ekološko in 
integrirano pridelavo, ki je 
vse bolj cenjena. Po novi 
kmetijski perspektivi bodo 
za ohranjanje steljnikov, lis-
tnikov in drugih traviščnih 
habitatov namenjene tudi 
subvencije, izobraževanje 
predvsem mlajših generacij 
pa bi ohranjanje tovrstne 
pokrajine zagotovilo tudi v 
prihodnje.

Hraški steljniki, kulturna 
pokrajina na robu Dežele 
Tudi v naši neposredni bližini imamo steljnike, značilno kulturno pokrajino z mejicami, nekaj metrov širokimi pasovi grmovja in drevja, ki so nekoč 
posevke varovali pred vetrom, danes pa predstavljajo edinstveno območje prepleta tradicionalne kmetijske rabe, ki zagotavlja ohranjanje odličnih 
življenjskih prostorov za ogrožene in zaščitene rastline in živali, posebno ptice.
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spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Fotografsko društvo Radov-
ljica je v tem mesecu objavi-
lo deveti natečaj Dogodki v 
občini Radovljica. Kot vsako 
leto so tema natečaja dogod-
ki na območju občine Rado-
vljica, letošnjo dodatno 
temo Peračiški tuf v naravi 
in arhitekturi pa so določili v 
sodelovanju z Muzeji radov-
ljiške občine.
Na natečaju lahko sodeluje-
te z dokumentarnimi foto-
grafijami javnih prireditev, 

kot so proslave, športni in 
kulturni dogodki, pomem-
bni obiski ..., večjih arhitek-
turnih oziroma okoljskih 
sprememb. Vsak lahko 
sodeluje s fotografijami za 
največ deset dogodkov, za 
vsak dogodek z največ štiri-
mi fotografijami. Na temo 
Peračiški tuf pa avtorji lahko 
sodelujejo s po šestimi foto-
grafijami. Organizator spre-
jema samo digitalne foto-
grafije v formatu jpg.

Društvo fotografije za raz-
pis sprejema do 31. januar-
ja 2018. Najboljše fotogra-
fije bodo razstavljene v 
marcu prihodnje leto v 
Galeriji Avla Občine Rado-
vljica. Razpis Dogodki v 
občini Radovljica 2017/9 je 
objavljen na spletnih stra-
neh Fotografskega društva 
Radovljica (http://www.
fd-radovljica.si/) in Občine 
Radovljica (www.radovlji-
ca.si).

Fotografski natečaj Dogodki  
v občini Radovljica 2017

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2016, tema Čebele in čebelarstvo:  
Voščeni izdelki, avtor Štefan Žemva, 2. nagrada

Tjaša Sterle Polak

"Sem velika zagovornica 
domače in umetnostne obr-
ti. Trudim se, da bi ljudem 
približala zgodbo, da je lepo 
imeti unikaten izdelek, ki 
ima neki pomen, tudi oseb-
ni," je pojasnila Simona. 
Najbolj znana je po plani-
kah, gavtrah in encijanu, za 
katere je prejela certifikat 
Bohinjsko, in je tudi nosilka 
certifikata Art & Craft Slove-
nija. Njena domišljija pa 
neomejena.
Pri izdelavi nakita pogosto 
poseže po srebru – zato da 
so izdelki cenovno dostop-
nejši, čeprav ima še vedno 
raje zlato. "Zlato je izredno 
hvaležna kovina za oblikova-
nje," je poudarila. V svoji 
majhni zlatarski delavnici v 
Obrtnici zbornici Radovljica 
zlatarka strankam dovoli, da 
ji kukajo čez ramo, ko izde-
luje njihov nakit. "Prihajajo 
tisti, ki hočejo nekaj novega, 
nekaj posebnega. Prinesejo 
svoj kamen ali skico. Vedno 
se poskušam čim bolj pribli-
žati njihovim željam. Potem 
jih povabim na ogled, 

pomerjanje ali pa jim foto-
grafije izdelka v nastajanju 
sproti pošiljam po elektron-
skih medijih," je opisala.

Simona Bohinc svojemu 
nakitu rada doda tudi mine-
rale, predvsem eklogit, ki 
prihaja s Pohorja. V njem se 

preliva nešteto barv. In prav 
barve, pikice in drobne pod-
robnosti pritegnejo zlatarki-
no oko. Všeč so ji tudi cvetli-
ce, predvsem planike in 
nageljni. Med njenimi 
odmevnimi izdelki je tudi 
srebrna človeška ribica, ki 
kot darilo krasi pisarniško 
mizo predsednika upravne-
ga odbora Postojnske jame 
Marjana Batagelja.
Prisega na klasične zlatar-
ske metode izdelave nakita 
in si za oblikovanje vzame 
čas, da je ob koncu prepriča-
na v zadnjo podrobnost in 
da ima stranka zagotovo 
izraz zadovoljstva na obra-
zu. Takšnega je bil deležen 
tudi zaročenec, ki je svoji 
bodoči nevesti naročil zaroč-
ni prstan v obliki smučke. 
"Obroček kot smučka, hra-
pavost je sneg, snežinke 
predstavljajo štiričlansko 
družino in vendarle še kap-
ljica rumenega zlata, ki 
predstavlja sonce," je opisa-
la svoj izdelek. "Naročnik 
zaročnega prstana mi je 
sporočil, da je rekla da," je 
zgodbo o prstanu lepo zak-
ljučila Simona.

Nakit z osebnimi zgodbami
Zlatarka Simona Bohinc obožuje svoj poklic in svoje izdelke z največjim veseljem približa vsakemu,  
ki se odloči, da bo svoje telo okrasil z unikatnim kosom nakita.

Simona Bohinc med izdelovanjem unikatnega nakita 
strankam pusti, da ji kukajo čez ramo.

Srebrni nagelj ima certifikat Bohinjsko.

Simona Bohinc svoj nakit rada okrasi s slovenskim 
mineralom eklogitom.



14 Deželne novice, petek, 28. aprila 2017

Praznovanja

Ivanka Korošec

"Sem nezakonski otrok," je 
začela svojo življenjsko zgo-
dbo. "Rojena sem v Radov-
ljici, v Predtrgu. Moja mama 
Frančiška Verdir je bila pra-
va Radovljičanka, bila je 
likarica pri Vidicu. Pol leta 
me je imela pri sebi, nato 
me je dala v varstvo svoji pri-
jateljici na Dobravico, ker 
zame ni imela varstva." 
Tako je Francka odraščala 
pri rejnici Franci Šolar, ki je 
zanjo postala mama in jo je 
tako tudi klicala. Njena rod-
na mama je zanjo sicer vzor-
no skrbela, kolikor je v tistih 
razmerah lahko. Obiskovala 
jo je vsakih štirinajst dni, saj 
denarja za pogostejše obiske 
ni bilo. 

Srečna mladost
Francka je ob skrbni nado-
mestni mami srečno preživ-
ljala svojo mladost. Hodila 
je v šolo na Ovsiše, po pou-
ku pa se je pridružila mami, 
ki je hodila v tabrh k okoliš-
kim kmetom in si tako pris-
lužila kosilo tudi ona. Šolo 
je leta 1941 dokončala in 
potem odslužila 'arbeitsdi-
enst' v Avstriji. Zelo si je 
želela, da bi se izučila za 
trgovko. "Če si se hotel izu-
čiti, si moral plačati, kdor pa 
ni mogel, je moral gospo-
darju uk z delom odslužiti. 
Izbrala sem tak način. Pri 
trgovcu Jagru sem preživela 
izredno trdo učno dobo. 
Poleg dela v trgovini sem 
bosa vozila s koreto 'fasen-
go' po Radovljici … Nisem 
bila lačna, tudi udaril me 
trgovec ni nikoli, a bil je izje-
mno strog. Vsak pfening, ki 

sem ga dobila od strank, 
sem mu morala dati. Imel 
pa je v zvezku vse točno 
zapisano. V kino me je pus-
til le enkrat. Če sem se pri 
kakšnem računu zmotila, 
sem ga ob nedeljah popol-
dne morala napisati sto-
krat!"

Služba v trgovini
Bila je vojna in ponoči so 
strogo tajno pripravljali tudi 
material za partizane. Spo-
mni se osvoboditve in vese-

lega rajanja v osvobojeni 
Radovljici. Sama pa je izbo-
jevala svojo zmago in posta-
la je izučena trgovka. Posku-
sila je dobiti delo v kateri od 
trgovin, ki so se odpirale. 
 "Na Ovsišah so tedaj odpi-
rali kmetijsko zadrugo. Na 
Poljšici smo na skednju 
organizirali veselico, da smo 
pridobili še kak dinar za 
zadrugo. Radi so me vzeli v 
službo in postala sem proda-
jalka."
Nekoč je v trgovino prišel 
miličnik, postaven Primo-

rec. Začela se je plesti nova 
zgodba. Gorenjska trdnost 
se je pomešala z vipavsko 
toplino in vihravostjo burje. 
Sledila je poroka in rojstvo 
hčerke. Stanovala sta v Pod-
nartu nad trgovino, hčerka 
je bila v varstvu na Dobravi-
ci. Francka je tekala iz trgo-
vine na Dobravico in spet 
nazaj v službo. Neizmerno 
si je želela biti na svojem, 
čisto samostojna s svojo 
družino. Začela sta graditi 
hišo, kot večina ljudi takrat. 
Ko je mamo zadela kap in 
zaradi deljenega delovnega 
časa, je zamenjala službo. 
"V Kemični tovarni Podnart 
so iskali skladiščnika in 
predstavljala sem si, da je to 
delo podobno delu prodajal-
ca. A ni bilo čisto tako. Od 
makaronov, moke, olja, kisa 
sem padla med kemijske 
formule H2SO4, HCl, 
HNO3 in podobno. A sem 
zmogla in se vsega naučila. 
Med malico so mi dovolili, 
da sem tekla domov, da sem 
dala mami jesti, saj je v pos-
telji ležala nepokretna 
sedem let in pol."
 

Aktivna v družbenih 
dejavnostih
Mož se je prekvalificiral in 
postal terenski elektromon-
ter. Imel je obširen rajon, 
vse od okoliških krajev do 
Jezerskega in Medvod. V 
vsakršnem vremenu je na 
teren šel s kolesom, kasneje 
pa z motorjem. To je bil čas 
elektrifikacije. V mnoge 
domove so monterji prinesli 
luč.
Mama je leta 1961 umrla, 
Francka pa se je aktivno 
vključila v različne družbe-

ne dejavnosti. V krajevni 
skupnosti je pomagala orga-
nizirati Rdeči križ. Bila je 
redna krvodajalka. Tedaj še 
ni bilo številke 112, ampak 
ljudje so vedeli, da v prime-
ru nesreče pritečejo k Fran-
cki, kjer je na stalnem mes-
tu čakala torbica prve pomo-
či. V Kemični tovarni je 
tedaj delovala ekipa Civilne 
zaščite z visoko usposoblje-
nimi članicami. Večkrat so 
bile na tekmovanjih ekip 
prve pomoči celo prvakinje. 
Pomagale so v težkih prime-
rih, nesrečah in opeklinah v 
tovarni. 
Francka tudi v pokoju ni 
imela pokoja. Zaposlovale 
so jo hiša, gospodinjstvo, 
rože, vrt, ozimnica. Bila je v 
predsedstvu društva upoko-
jencev, še vedno je bila deja-
vna pri Rdečem križu. Bila 
je pohodnica v sekciji druš-
tva. Rada je potovala na kraj-
še pa tudi daljše izlete. Za 
osemdeseti rojstni dan je 
obiskala Rim.

Volje ji nikoli ne zmanjka
Mož ji je zgodaj umrl. Vdo-
va je že 23 let. Ima vnuka, 
vnukinjo in dve pravnukinji. 

Namenja jim veliko pozor-
nosti in ljubezni. Vnukom 
na ljubo je kar nekaj let 
hodila tudi na morje. Pred 
sedmimi leti je bila operira-
na na kolku, a se je po ope-
raciji dobro postavila na 
noge. Zaradi okvare na 
rumeni pegi se ji je zelo pos-
labšal vid. Kljub temu ji vol-
je nikoli ne zmanjka, ne tar-
na in ne stoka. Vsako jutro 
telovadi in gre na sprehod, 
ob sredah pa hodi k organi-
zirani telovadbi. S pomočjo 
lup in optičnim čitalnikom 
lahko tudi kaj malega prebe-
re, televizijo pa le posluša. 
Zaradi slabšega vida samos-
tojno ne bi mogla živeti, a 
srečna je, ker ima ob sebi 
svoje domače, ki poskrbijo 
za vse potrebno. Še vedno 
lahko sama kaj skuha in 
speče. Poznani so njeni 
kifeljčki z marelično mar-
melado. Včasih jih je pekla 
vsem znancem in prijatel-
jem za razne slovesnosti, 
zdaj jih naredi le za domače. 
Tudi za svoje praznovanje 
jih je napekla. "Kuhati mi ni 
treba, a če se mi zljubi, si 
pripravim kakšno mojo sta-
ro jed," je povedala dobrovo-
ljna gospa. 

Jeza in zamera ne 
prineseta sreče
"Za vse sem vedno bila le 
Francka Topovčeva, potem 
pa Premrujeva Francka. Na 
gospo pa nič ne slišim! Ved-
no sem imela ljudi rada, 
mislim, da tudi oni mene, 
in to se mi zdi recept za 
zadovoljno življenje. Jeza in 
zamera ne prineseta sreče. 
Vidite, to je moj recept, da 
dočakaš devetdeset let." 

Devetdeset let Francke Premru
"Vedno sem imela ljudi rada. Jeza in zamera ne prineseta sreče," je recept za to, da človek dočaka devetdeset let, pojasnila Francka Premru, ki je 9. aprila 
v krogu svoje družine praznovala devetdeseti rojstni dan.

Francka Premru, 90-letnica

Vsako jutro telovadi in 
gre na sprehod, ob 
sredah pa hodi k 
organizirani telovadbi. 
S pomočjo lup in 
optičnim čitalnikom 
lahko tudi kaj malega 
prebere, televizijo pa 
le posluša. 

Alenka Brun

Skupaj so stopili Uroš Štefe-
lin (Vila Podvin), Tanja Pin-
tarič (Gostilna Rajh) in Kse-
nija Krajšek Mahorčič (Gos-
tilna Mahorčič) – vsi trije 
člani mednarodnega zdru-
ženja JRE – in pripravili 
večerjo, začinjeno s sladko 
pregreho iz kakavovih zrn.
Za uvod v večerjo je tokrat 
poskrbela Ksenija s slano 
pralino iz temne čokolade 
in kraške pancete. Tanja se 
je pri jabolčni juhi s peno 
bele čokolade poigrala s 
sladko-kislimi okusi. Uroš 
se je odločil, da bosta med 
drugim Zupanovi postrvi na 
krožniku delala družbo tudi 
mavrahova juhica in hren v 

beli čokoladi, jagnječjemu 
hrbtu in skorjici iz kakavo-
vih zrn ter Gartnerjevega 
sira pa divji hmelj, zeleni 
špargelj, jagnječji priželjc z 
zelenjavo v testu in polenta 
s kakavovimi zrni. V popol-
danskih urah istega dne pa 
je Linhartova dvorana gosti-
la prav posebno modno 
revijo – čokoladno modno 
revijo. Nismo sicer gledali 
čokoladnih oblek, so pa 
dijakinje drugega letnika 
Srednje oblikovne šole v 
Mariboru našle navdih zan-
je v čokoladi: v njenih razli-
čnih stanjih; mlečni, beli, 
temni čokoladi; kombinaciji 
čokolade z malinami, lešni-
ki; čokoladnih fondijih; nje-
nih različnih odtenkih, več-
plastnosti,  različnemu 
lomu, mrvicah … Videli 
smo nekaj nosljivih kosov, 
nekaj pa tudi idejnih zas-
nov, kjer so modne navdih-
njenke dobile idejo pri 
čokoladnih dinozavrih, 
tigrih; mogoče celo pri piko-
vi kraljici in barvah žlahtne 
temne čokolade.

Modno in slastno
Na Festivalu čokolade so letos pripravili tudi čokoladno modno revijo,  
Vila Podvin v Mošnjah pa je gostila malce drugačno večerjo.

Čokoladna kraljica je dobila navdih v barvi žlahtne temne 
čokolade.

Martina Kalinšek je svojo čokolado z veseljem predstavila 
vsem prisotnim na večerji, med njimi tudi radovljiškemu 
županu Cirilu Globočniku in soprogi; na fotografiji pa še 
Marcela Klofutar iz Vile Podvin.
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Rekreacijski klub Večno mladih fantov Radovljica bo v torek, 
23. maja, organiziral redni letni zbor članov društva z izved-
bo volitev predsednika in članov organov društva. Srečanje 
bo ob 18. uri v prostorih Doma veteranov vojne za Slovenijo 
v Radovljici, je sporočil predsednik društva, ki vabi vse čla-
ne, da se zbora udeležijo.

Zbor članov društva Večno mladih fantov

PETEK, 28. aprila
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

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

KINO 

ob 16.30: Lepotica in zver, film za otroke 

ob 19.00: V mreži, ZF triler 

ob 21.00: Ma ma, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 29. aprila
KINO 

ob 17.00: Mali šef, animirani film, sinhroniziran 

ob 19.00: Pasji smisel življenja, mladinski film

ob 21.15:  Ko ljubezni ni več, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 30. aprila
KINO 

ob 17.00: Mali šef, animirani film, sinhroniziran 

ob 19.00: V mreži, ZF

ob 21.00: Ko ljubezni ni več, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 1. maja
KINO 

ob 18.00: Maša in Medved, animirani film, sinhroniziran 

ob 20.00: Neruda, biografska kriminalna drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

TOREK, 2. maja
KINO 

ob 17.30: Lego Batman, animirani film, sinhroniziran 

ob 20.00: Dan osvoboditve, dokumentarni muzikal koncertu skupine 
Laibach v Severni Koreji, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 3. maja
ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

ČETRTEK, 4. maja
ZA OTROKE ob 17.00: ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO, učenci 
dramskega krožka razredne stopnje OŠ A. T. Linhart, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

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

PETEK, 5. maja
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLEDALIŠČE ZA OTROKE ob 17.00: HIŠICA V GOZDU, za abonma 
in izven, Linhartova dvorana Radovljica*

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

KINO ob 20.00: Kako biti latino ljubimec, komedija, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

SOBOTA, 6. maja
PODVINSKA TRŽNICA ob 10.00, Vila Podvin, Mošnje

KINO 

ob 16.30: April in nenavadni svet, animirana pustolovska komedija

ob 18.30: Varuhi galaksije, 2. dejanje, akcijska ZF pustolovščina

ob 21.00: Neznanka, kriminalna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 7. maja
BOLŠJAK ob 9.00, Linhartov trg Radovljica

GLASBA ob 11.00: NEDELJSKA GLASBENA MATINEJA, Dvorana 
Glasbene šole Radovljica

KINO 

ob 17.00: Povedka o gozdu, animirana pustolovska komedija

ob 19.00: Kako biti latino ljubimec, komedija

ob 21.00: Neznanka, kriminalna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 8. maja
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

KINO ob 20.00: Osem krogov in pol, dokumentarni film, (po krat-
kem filmu sledi tudi film 'iz zakulisja' in pogovor po filmu z Gregor-
jem Kresalom, režiserjem, in Rožletom Bregarjem, direktorjem foto-
grafije), Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 9. maja
20. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: VAJE V SLOGU, 
Linhartov oder Radovljica, Linhartova dvorana Radovljica* 

28. aprila–19. maja 2017
SREDA, 10. maja

PREDAVANJE ob 10.00: DOJENČKI BREZ PLENIC, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

DRUŽENJE ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19.00: ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA, gostilna 
Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

20. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: BELANSKI 
IMPRESARIJ, Gledališče Belansko, Linhartova dvorana Radovljica* 

ČETRTEK, 11. maja
PRAVLJICA IN DELAVNICA ZA OTROKE ob 17.00: SITNOBE SITNE, 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

LITERARNI VEČER ob 18.00: OBRAZI MIRU (PEN 2017), Mežnarija, 
Kamna Gorica

RAZSTAVA ob 19.00: RAZSTAVA MOZAIKOV – Nataša Grohar, 
Galerija Brigita, Lancovo

20. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: DAMSKI ORKE-
STER, Humoristična skupina Smeh/MG Tržič, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

PETEK, 12. maja
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19.00: ANSAMBEL GORENJSKI KVINTET, 
gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

20. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: KRASEN CIR-
KUS, Gledališče 2 B Bohinj, Linhartova dvorana Radovljica* 

SOBOTA, 13. maja
KONCERT ob 19.00: KONCERT PEVSKEGA ZBORA VETERAN 
RADOVLJICA, Plesna dvorana Radovljiške graščine

20. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: MEDENI TED-
NI, Dramska skupina R. Jedretiča Ribno, Linhartova dvorana Radov-
ljica* 

NEDELJA, 14. maja
GLASBA ob 11.00: NEDELJSKA GLASBENA MATINEJA – Fillipe Jose 
Kopušar Prenz, Matjaž Zobec, Dvorana Glasbene šole Radovljica

20. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 18.00: USODNA PLET-
NA, Gledališka skupina Zasip, Linhartova dvorana Radovljica* 

20. LINHARTOV GLEDALIŠKI MARATON ob 19.30: SROTEŽI, 
Dramska skupina Čofta Kropa, Linhartova dvorana Radovljica* 

PONEDELJEK, 15. maja
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA Z UPORABO AED ob 
17.00, Čebelarski center Lesce (nujne predhodne prijave)

KINO ob 20.00: Nisem tvoj zamorec, dokumentarni film (nominiran 
za oskarja, zmagovalec FDF 2017), Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 16. maja
ZA OTROKE ob 17.00: BEREMO S TAČKAMI, Knjižnica A. T. Linhar-
ta Radovljica

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE 2017 ob 19.30, Knjižnica A. T. Lin-
harta Radovljica

KINO ob 20.00: Komedija solz, drama, slovenski film, Linhartova 
dvorana Radovljica*

SREDA, 17. maja
ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19.00: OKROGLI MUZIKANTI, gostilna Avse-
nik, Begunje na Gorenjskem*

VEČER POEZIJE ob 19.00: PITI OGENJ, večer poezije z Nežo Mau-
rer, sodelujejo Kvintet Tivoli Lesce in Linhartov oder Radovljica, 
Dvorana Glasbene šole Radovljica

KINO ob 20.00: Kralj Arthur: Legenda o meču, 3D, domišljijski akcij-
ski spektakel, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 18. maja
ZA OTROKE ob 17.00: GLASBENA URICA Z MARIJO KOLAR, Knjiž-
nica A. T. Linharta Radovljica

KONCERT ob 19.00: LETNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV DO RE 
MI Bled, Baročna dvorana Radovljiške graščine

KINO ob 20.00: Mirni zaliv, burleskna kriminalna komedija, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

PETEK. 19. maja
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

ob 21.00: Kralj Arthur, Legenda o meču, 3D, domišljijski akcijski spek-
takel, Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave:
Fotografska razstava Zanzibar, Afrika, Hipermarket Spar Radovljica 
(od 20. aprila do 1. junija 2017)

Fotografska razstava Soline 2016, Dom starostnikov dr. Janka Benedi-
ka Radovljica (od 22. aprila do 22. maja 2017)

Razstava mozaikov Nataše Grohar, Galerija Brigita (od 11. maja do 31. 
maja 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 spletnem portalu 
http://www.mojaobcina.si/radovljica/. 
Dogodke za objavo v napovedniku obja-
vite na portalu www.mojaobcina.si/rado-
vljica/. Za tedensko obveščanje o dogod-
kih se prijavite na naš elektronski naslov. 
Organizatorji prireditev si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti Radovljica v sodelovanju s Knjižnico A. T. Linharta in 
Linhartovo dvorano od 9. do 14. maja organizira že 20. Lin-
hartov gledališki maraton, srečanje odraslih gledaliških sku-
pin občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica. V šestih dneh se 
bo na odru Linhartove dvorane zvrstilo sedem gledaliških 
predstav, prva in zadnja bosta domači. V torek, 9. maja, se 
bo z Vajami v slogu ob 19.30 predstavil Linhartov oder – 
KUD Radovljica, v nedeljo, 14. maja, pa prav tako ob 19.30 
dramska skupina Čofta KD Kropa s Sroteži (avtor Anže Hab-
jan).

Jubilejni gledališki maraton

Zbiranje ponudb za oddajo gostišča Draga
Turistično društvo Begunje objavlja razpis – zbiranje ponudb za 
oddajo v najem gostinskega lokala s sobami: gostišče Draga v 
Begunjah. Za razpisno dokumentacijo lahko zaprosite do 15. 
maja 2017 na e-naslovu: td.begunje@gmail.com. 

TD BEGUNJE, BEGUNJE NA GORENJSKEM 23, BEGUNJE NA GORENJSKEM
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Urša Peternel

"Zagotavljam, da bomo skr-
beli za to lipo, jo zalivali, da 
bo rasla z ljubeznijo in skr-
bjo. Pa pridite jo kdaj pogle-
dat, ko bo cvetela!" S temi 
besedami je ravnateljica 
Osnovne šole Antona Janše 
Radovljica Jelena Horvat 
pospremila sajenje lipe na 
vrtu za šolo. Akcijo sajenja 
lip je pripravilo Čebelarsko 
društvo Radovljica, eno do 
društev, ki jim je Zavod za 
gozdove Slovenije podaril 
skupaj kar 1300 lip. Radov-
ljiški čebelarji so jih prejeli 
dvanajst in jih posadili pri 
vseh osnovnih šolah in vrt-
cih, kjer so le imeli prostor. 
Lipe so posadili kot avtoh-
tona medovita drevesa in 
naj bi spominjale na leto 
(pričakovane decembrske) 
razglasitve svetovnega dne 
in zaščite čebel. Akciji saje-
nja lipe se je pri Osnovni 
šoli Antona Janše v Radov-
ljici pridružil tudi radovlji-
ški župan Ciril Globočnik. 
Potem ko je predsednik 
čebelarskega društva Janko 
Stušek ob pomoči učencev 
šole lipo zasadil, jo je 
župan zalil in šolarjem 
položil na srce, naj drevo 

vsak dan zalivajo. Za "skr-
bnika" lipe so tako postavili 
enega od učencev Matevža, 
vsi pa so izrazili upanje, da 
bo zdaj majhna sadika zra-
sla v veliko lipo, pravzaprav 
'lipek', ki po Stuškovih 
besedah zacveti dober 

teden dni za lipo. Stušek je 
ob tem izrazil tudi upanje, 
da bi se v prihodnje akciji 
zasajanja medovitih rastlin 
pridružila tudi podjetja; 
prvo, ki se je odločilo za to, 
je podjetje Atotech, saj so 
lipo, sicer namenjeno pod-

ružnični šoli na Ovsišah, 
posadili na vrtu podjetja, 
saj pri šoli žal nimajo dovolj 
prostora.
Akcijo sajenja lip pri vrtcu 
in podružnični šoli v Begu-
njah pa je vodilo Čebelarsko 
društvo Karavanke Begunje.

Matevž bo skrbnik lipe
Na vrtovih vseh vrtcev in osnovnih šol v občini so čebelarji posadili lipe, ki naj bi spominjale na 
(pričakovano) proglasitev svetovnega dneva čebel.

Sajenje lipe pri Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici – šoli, ki nosi ime prav po začetniku 
modernega čebelarstva, na čigar obletnico rojstva 20. maja naj bi ves svet praznoval 
svetovni dan čebel. / Foto: Gorazd Kavčič

Peter Kolman

Za pevce je letošnje leto 
posebno, saj bodo praznovali 
pomemben jubilej delovanja 
zbora. Po besedah nove 
predsednice Saše Avsenik 
Pisek leto zaznamujejo šte-
vilni koncerti in nastopi. 

Nastopili so že na štirih boži-
čno-novoletnih koncertih, 
izvedli dva koncerta ob slo-
venskem kulturnem prazni-
ku in tri koncerte, posvečene 
dnevu žena. Uspešno so 
nastopili tudi na reviji odras-
lih pevskih zborov v Radovlji-
ci. Sklop marčevskih in april-

skih nastopov pa so zaključili 
z lepim koncertom v Škofji 
Loki, v centru za gluhe, 
naglušne in starejše osebe. 
Kot pravi, delajo in se veseli-
jo letnih koncertov v juniju. 
"Vedno pa vabimo in z vese-
ljem sprejmemo medse nove 
pevke in pevce," še poudari.

Posebnost tega leta bo jubi-
lejni koncert ob petindvaj-
seti obletnici ustanovitve 
zbora 14. oktobra 2017 v 
Baročni dvorani v Radovlji-
ci. Pripravljajo pester pro-
gram, kot gosta pa ga bosta 
popestrila mlada glasbenika 
dueta Wildart. 

Ob pesmi se družijo  
že petindvajset let
Mešani pevski zbor Antona Tomaža Linharta iz Radovljice v letošnjem letu praznuje 
petindvajsetletnico delovanja.

Peter Kolman

Na Osnovni šoli Antona Jan-
še Radovljica prenašajo tra-
dicijo in izročilo dedkov in 
babic na najmlajše. Pri spo-
znavanju običajev peke kru-
ha, ki je bila nekoč del vsake 
družine, jim je pomagal gor-
janski župan Peter Torkar. 
Svoje znanje in veselje do 
peke kruha je delil z učenci, 
s katerimi je preživel dopol-
dne in popestril šolski dan. 
Z ljubeznijo, ki jo je bilo 
čutiti skozi njegove pripove-
di otrokom, je pričaral podo-
bo starih časov, ko so ljudje 
v svoji skromnosti imeli 
veliko spoštovanje do kruha. 
Sveže pečeni kruh so otroci 

podarili starejšim v domu 
starostnikov v Radovljici. 
Zanje so pripravili tudi kra-
tek kulturni program. 
"Otroci morajo poznati tra-
dicijo in negovati kulturno 
dediščino. Najbolj jo spoz-
najo skozi svojo izkušnjo, 
podkrepljeno z zgodbami. 
Občutek, da si sam nekaj 
dobrega ustvaril, dvigne 
občutek samozaupanja. 
Druženje dveh generacij 
bogati vse, starejši radi 
povedo o svoji mladosti, 
mladi radi pokažejo svoje 
znanje in spretnosti. Dan je 
obogatil vse in vsakega na 
svoj način," je ob tem pou-
darila ravnateljica Jelena 
Horvat.

S kruhom so 
razveselili starejše
Učenci Osnovne šole Antona Janše Radovljica so 
v šoli pekli kruh, s katerim so razveselili 
oskrbovance radovljiškega doma starostnikov.

Na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica prenašajo 
tradicijo in izročilo dedkov in babic na najmlajše.

Pri spoznavanju običajev peke kruha, ki je bila nekoč del 
vsake družine, jim je pomagal gorjanski župan Peter 
Torkar.

Sveže pečeni kruh so otroci podarili starejšim v domu 
starostnikov v Radovljici. Zanje so pripravili tudi kratek 
kulturni program.


