
Odgovorna urednica: Marjana Ahačičdeželne novice Deželne novice so časopis Občine Radovljica Časopis izhaja enkrat mesečno www.radovljica.si

                                             

deželne novice
Časopis občine Radovljica, letnik 22, 12. oktobra 2018, številka 13

Marjana Ahačič

V sredo so s slovesnostjo, na 
kateri so nastopili najmlajši, 
tudi uradno odprli energet-
sko obnovljeni radovljiški 
vrtec. Gre za zadnjo od več-
jih naložb v prostore za 
predšolsko vzgojo v radovlji-
ški občini. Obnova je obse-
gala toplotno izolacijo fasade 

in strehe, zamenjavo stav-
bnega pohištva, nadomešča-
nje svetilk z energetsko var-
čnimi in vgradnjo termostat-
skih ventilov. Vrednost del 
znaša približno 265 tisoč 
evrov, pri čemer bo 170 tisoč 
evrov prispevalo ministrstvo 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, 75 tisoč pa ministr-
stvo za infrastrukturo. Nova 

pridobitev je tudi pokrita 
terasa pri spodnjem vhodu v 
vrtec, ki jo bosta uporabljala 
dva oddelka prve starostne 
skupine.
Gradbena dela je sicer na 
javnem natečaju izbrano 
podjetje Adaptacije – vzdr-
ževanje izvedlo hitro, v petih 
mesecih. Otroci tako že od 
prvega septembra lahko obi-

skujejo vrtec, med poletni-
mi počitnicami pa so se 
zaradi del v Radovljici prese-
lili v leški vrtec.
Kot je na slovesnosti pouda-
ril župan Ciril Globočnik, 
izvedene energetske sanaci-
je stavb šol in vrtcev že kaže-
jo prihranke pri porabi ener-
gije in stroških zanjo.

Radovljiški vrtec je 
energetsko obnovljen
V sredo so s slovesnostjo, na kateri so nastopili najmlajši, tudi uradno odprli energetsko prenovljeni 
radovljiški vrtec. Več kot četrt milijona evrov vredna investicija je zadnja od večjih naložb v prostore 
za predšolsko vzgojo v radovljiški občini. Do novembra bo občina uredila še dodatne prostore za 
skupino najmlajših otrok v stavbi poleg nekdanje knjižnice na Gorenjski cesti v Radovljici.

Na slovesnosti, ki so jo pripravili na novi pokriti terasi pri spodnjem vhodu v vrtec, je nastopil pevski zbor radovljiške 
enote Vrtca Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič

Matjaž Klemenc

Letos izredno prepričljiva 
Vita Lukan, članica Športno 
plezalnega odseka Radovlji-
ca, je slovenskemu športne-
mu plezanju prinesla prvo 
olimpijsko medaljo. Po for-
mi in pripravljenosti je šla 
Lukanova v Južno Ameriko 
kot favoritka za medaljo. Kot 
se je na koncu izkazalo, je 
vlogo več kot odlično opravi-
la. V olimpijskem športnem 
plezanju podeljujejo medal-
je v kombinaciji treh disci-
plin – hitrostnega plezanja, 
balvanov in težavnosti. Boj 
za medalje se je začel s hit-
rostnim plezanjem, ki je 
njena najšibkejša od treh 
disciplin. Kljub temu je s 
šestim mestom pokazala 
odločen boj za medaljo. Bal-
vane je odplezala najbolje 
od vseh in kolajna je bila na 
dosegu roke, saj jo je čakala 
le še njena paradna discipli-
na, težavnost. Tu je končala 
na tretjem mestu. Skupno je 

to pomenilo odlično drugo 
mesto in srebrno medaljo.
»Malo me je skrbelo, saj 
sem bila šesta po hitrosti in 
sem vedela, da moram dob-
ro odplezati nadaljevanje. 
Po zmagi na balvanih je bilo 
lažje. Na vrsti je bila le še 
moja disciplina. Prav težav-
nost me je najmanj skrbela. 
Morda ni najbolje, da je o 
zmagovalki odločal čas, a 
kolajna je kolajna. Sama pa 
sem že ob ogledu videla, da 
smer ni tako težka kot v 
predtekmovanju, a nisem 
želela tvegati in plezati na 
čas. Napaka se hitro pripeti. 
Zelo sem zadovoljna. Vse 
sem odplezala tako, kot je 
treba. Vesela sem srebra, saj 
je bil tukaj podeljen prvi 
komplet olimpijskih medalj 
v športnem plezanju in sem 
del tega,« je povedala Vita 
Lukan.
Člani se bodo za medalje 
prvič pomerili čez dve leti 
na olimpijskih igrah v 
Tokiu.

Vita Lukan olimpijska 
podprvakinja
Športna plezalka Vita Lukan je na mladinskih 
olimpijskih igrah, prvem uradnem tekmovanju v 
športnem plezanju pod okriljem Mednarodnega 
olimpijskega komiteja, v torek v Buenos Airesu 
osvojila srebrno kolajno in tako prvo slovensko 
olimpijsko odličje v športnem plezanju.

Vita Lukan (levo), mladinska olimpijska podprvakinja v 
športnem plezanju, skupaj z Avstrijkama Sandro Lettner in 
Lauro Lammer / Foto: Anže Štremfelj
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Muzejska 
ekskurzija
Muzeji radovljiške občine 
so organizirali ekskurzijo v 
Brežice, kjer so si ogledali 
dela v Radovljici rojenega 
slikarja Frančiška Karla 
Remba (1674–1718).
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Centri 
prijaznejši 
ljudem
Urška Repar Justin, direktorica 
CSD Gorenjska, prej 
direktorica centra v Radovljici, 
o reorganizaciji centrov za 
socialno delo
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Glasova preja  
v knjižnici
Gost pogovornega večera 
Gorenjskega glasa je bil 
diplomat, profesor, politik in 
ustavni pravnik dr. Ernest 
Petrič. 
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KRAJEVNE NOVICE

Praznik Krajevne 
skupnosti Brezje
Osrednji dogodek je bila 
večerna proslava s podelitvi-
jo priznanj.
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Rožnati oktober
Letos so v rožnate pletenine 
ovili drevesa v Golčmano-
vem parku v Lescah.
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ZADNJA

Odlične ocene 
Peternelovih žrebet 
Na vzrejnem pregledu v Lipi-
ci sta dva žrebca iz Vzrejne 
hiše lipicancev Barbana 
dobila med vsemi najvišjo 
oceno.

stran 16
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Danica Zavrl Žlebir

Kaj se je torej 1. oktobra 
spremenilo na področju 
centrov za socialno delo?
"Uresničuje se projekt reor-
ganizacije centrov za social-
no delo, kar pomeni, da se 
na območju Slovenije formi-
ra 16 centrov za socialno 
delo namesto sedanjih 62. 
Na Gorenjskem se združuje 
pet centrov (Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Škofja Loka in 
Tržič), v območnem CSD 
Gorenjska bodo enotno 
računovodsko, pravno kad-
rovska služba, služba za 
uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, skratka območni 
center s sedežem v Kranju 
prevzema vodenje in uprav-
ljanje za celotno Gorenjsko. 
Centri bodo tako organiza-
cijsko in strokovno poenote-
ni, in ker nas bo namesto 62 
samo 16, se bomo tudi lažje 
dogovarjali.«

Kaj to pomeni za uporabni-
ke, se bo glede dostopnosti 
storitev zanje kaj spreme-
nilo?
"Ne, vloga enot bo enaka, le 
da se birokratki del umakne 
iz centrov in se okrepi delo 
strokovnih delavcev z ljud-
mi, kar je tudi glavni smisel 
reorganizacije. Enota CSD 
Radovljica ostaja osrednja 
strokovna institucija na pod-
ročju socialnega varstva, 
neposredno dostopna upo-
rabniku. Enote še naprej 
ostajajo mesto izvajanja 
strokovnih nalog, socialno-
varstvenih storitev, javnih 
pooblastil in različnih soci-
alnovarstvenih programov. 
Še naprej sprejemajo vloge 
in odločajo o denarni social-
ni pomoči, varstvenem 
dodatku, subvencijah naje-
mnine, pravici do plačila 
prispevka za obvezno zdrav-
stveno zavarovanje ali kritju 
razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev, otroš-
kem dodatku, če se istočas-
no vodi postopek o pravici 
do denarne socialne pomo-
či, pravicah iz starševskega 
varstva in družinskih pre-
jemkih. Območni centri pa 
odločajo predvsem o letnih 
pravicah, torej o pravici do 

otroškega dodatka, subven-
cije vrtca in štipendije. 
Pomembno je, da uporabni-
ki vedo, da se vloge še nap-
rej oddajajo na istem CSD, 
kot so se doslej, tudi vloge 
za letne pravice, prav tako 
na domači enoti dobijo tudi 
informacije, torej jim za vse 
to ne bo treba hoditi v Kranj, 
kjer bo sedež CSD Gorenj-
ske. Vseh pet enot območ-
nega centra bo še naprej 
odprtih za uporabnike." 

Namen reorganizacije je 
torej narediti te storitve pri-
jaznejše uporabnikom? 
"Pričakujemo, da se bodo 
odslej lahko strokovni delav-
ci več ukvarjali z ljudmi in 
manj s formalnostmi, se 
osredotočili na prejemnike 
denarne socialne pomoči in 
jih obravnavali celostno. Ne 
gre za to, da so to le ljudje, 
ki potrebujejo različne soci-
alne transferje, pač pa mate-
rialno pomanjkanje prinaša 
s seboj več težav – v dušev-
nem zdravju, z alkoholiz-
mom, bivanjsko problemati-
ko, težave v partnerstvu in 
vzgoji otrok, nasilje .... Ker 
bodo strokovni delavci na 
enotah centra razbremenje-
ni administrativnih opravil, 
bodo imeli za delo s takšni-
mi težavami uporabnikov 
več časa. Lahko bodo več pri-
sotni na terenu. Ob tem pa 

bi bilo tudi nujno, da se 
kadrovsko okrepimo, saj 
socialna dejavnost kadrov-
sko zelo podhranjena."

Ena od novosti reorganizaci-
je je tudi informativni izra-
čun. Kaj to pomeni?
"Informativni izračun, ki bo 
prinesel večjo preglednost 
in z opustitvijo obveznosti 
vsakoletnega obnavljanja 
letnih pravic stvari tudi poe-
nostavil, se uveljavlja šele s 
1. januarjem 2019. Vlagatel-
ji bodo že pred izdajo odloč-
be seznanjeni z vsemi za 
odločitev pomembnimi dej-
stvi in z višino posameznih 
pravic, ki pripadajo ljudem 
po zakonodaji. Informativni 
izračun bo predstavljal zača-
sno odločitev centra za soci-
alno delo, nanj bo mogoč 
tudi ugovor, podobno kot 
smo to vajeni pri dohodnini. 
Če uporabnik ne bo ugovar-
jal, pa bo informativni izra-
čun dobil naravo upravnega 
akta, odločbe. Pri letnih pra-
vicah (otroški dodatek, sub-
vencija vrtca, malice, kosila, 
državna štipendija) se bodo 

informativni izračuni izda-
jali avtomatično, uporabnik 
pa bo dolžan dati vlogo le za 
prvo uveljavljanje pravic, 
potem pa bo sistem enkrat 
letno preveril izpolnjevanje 
pogojev za nadaljnje preje-
manje pravice."

Doslej ste bili direktorica 
Centra za socialno delo 
Radovljica, ki ste ga vodili 
štiri leta. Kako bi ocenili 
socialno sliko občine?
"Na prvi pogled je to občina, 
kjer ni videti veliko socialnih 
težav. Revščina in brezposel-
nost nista tako izraziti kot na 
območjih nekaterih drugih 
CSD. Ugotavljamo pa, da je 
veliko starejše populacije, 
več osamljenih ljudi, zlasti 
na odročnih kmetijah, tu 
vidimo še veliko možnosti 
za delo centra, ki naj bi se 
več ukvarjati z aktualnimi 
lokalnimi problematikami. 
Centri naj bi se bolj povezo-
vali s sicer aktivnimi društvi 
(denimo upokojencev). Vidi-
mo tudi, da bi potrebovali 
dnevni center za otroke, kjer 
nam doslej še ni uspelo pri 
kandidaturi na razpisu. 
Bomo pa še poskusili v nas-
lednjem obdobju, mogoče 
bomo lahko kandidirali kot 
CSD Gorenjska in potem po 
potrebi kanalizirali sredstva 
na območje posameznih 
enot. Potreba po dnevnem 
centru bi bila ne le v Radov-
ljici, pač pa tudi na širšem 
območju upravne enote, kjer 
dela naš center, denimo v 
Bohinju ... Kot rečeno, tu je 
še veliko prostora za delo, da 
se bomo lahko še bolj posve-
čali delu z ljudmi. Sicer smo 
se po najboljših močeh že 
doslej, a reorganizacija 
ponuja nove možnosti." 

Centri odslej 
prijaznejši ljudem
S prvim oktobrom so tudi v praksi začeli izvajati reorganizacijo centrov za socialno delo. V Sloveniji je 
teh po novem šestnajst, eden je tudi na Gorenjskem, dosedanji centri pa odslej delujejo kot enote 
skupnega gorenjskega centra. Več o tem Urška Repar Justin, direktorica CSD Gorenjska, prej 
direktorica centra v Radovljici.

Urška Repar Justin / Foto: Primož Pičulin

Iz Centra za socialno delo Gorenjska se bodo 
urejale letne pravice iz javnih sredstev, na 
enotah pa se bodo delale mesečne mešane 
pravice, ki se obnavljajo na tri mesece. S tem se 
množično izdajanje odločb iz enot umika in 
bodo lahko strokovni delavci več delali z ljudmi 
in manj s papirji.

Območna enota 
Centra za socialno 
delo Gorenjska s 
sedežem v Kranju 
pokriva enote: 
Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Škofja 
Loka in Tržič. Delo 
CSD Gorenjska vodi 
direktorica, ki jo je 
imenovala vlada, vodje 
enot so njeni 
pomočniki.

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA
"Priznanje in nagrada Občine Radovljica  

odličnim študentom v letu 2018"

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je v 
rubriki Razpisi in objave objavljen razpis "Priznanje in nagra-
da Občine Radovljica odličnim študentom v letu 2018".

Ob prazniku Občine Radovljica 11. decembra 2018 bo občina 
nagradila uspešne študente visokih šol in fakultet visokošol-
skih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitet-
nih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih progra-
mov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so v letu 2018 
zaključili študij in opravili diplomo z odliko. To pomeni, da so 
dosegli skupno oceno vseh izpitov zadnjega, v celoti zaklju-
čenega letnika, vključno z diplomo, najmanj 9,50. Prejeli 
bodo priznanje in denarno nagrado. 

Pogoji in način prijave so navedeni v objavi na spletnih  
straneh. Rok za oddajo vlog je petek, 23. 11. 2018. 

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

Občinska uprava Občine Radovljica
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
za oddajo gostinskega lokala v najem 

v stavbi nove knjižnice 

Obveščamo vse zainteresirane ponudnike, da je na spletni 
strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in 
objave in na spletni strani Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
www.rad.sik.si objavljeno javno zbiranje ponudb za oddajo 
gostinskega lokala - kavarne v pritličju stavbe nove knjižnice 
na Vurnikovem trgu 1 v Radovljici v najem. 

Rok za prejem ponudbe je 5. 11. 2018. Ostali pogoji sodelova-
nja so navedeni v objavljenem javnem razpisu.

Informacije in dodatna pojasnila: tel. št. 04 537 23 19  
(Tanja Geltar), vsak delovni dan med 9. in 11. uro,  
e- naslov: tanja.geltar@radovljica.si.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Krajevna skupnost Podnart in Kulturno društvo Podnart 
vabita na večer ob prazniku KS Podnart. Prireditev Visoko, 
višje, na Triglav bo v četrtek, 25. oktobra, ob 18. uri v Kultur-
nem domu v Podnartu. Sodelovali bodo Moški pevski zbor 
Podnart, Otroška folklorna skupina Voše in učenci ovsiške 
osnovne šole. Lepo vabljeni.

Večer ob prazniku Krajevne skupnosti Podnart
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Branko Fajfar
Dolgoletni predsednik Kra-
jevne skupnosti Ljubno in 
občinski svetnik bo za župa-
na Radovljice kandidiral kot 
samostojni kandidat s pod-
poro volivcev in Liste krajev-
nih skupnosti – LKS. Fajfar, 
ki je tudi nosilec Liste kra-
jevnih skupnosti – LKS, je 
za kandidaturo že zbral 
zadostno število podpisov 
podpore. Kot je sporočil, se 
je za župansko kandidaturo 
odločil, ker meni, da se obči-
na ne razvija enakomerno, 
ker je davkoplačevalski 
denar nesmotrno porabljen 
za projekte, ki bi bili po nje-
govem lahko cenejši ali pa 
niso upravičeni, in zaradi 
"katastrofalne cestno-komu-
nalne infrastrukture".
Po mnenju Fajfarja je treba 
prisluhniti potrebam obča-
nov po celotni občini in jim 
zagotoviti boljše življenjske 
pogoje, z znižanjem cen 
komunalnih storitev vsaj za 
deset odstotkov pa znižati 
stroške. "Pri urejanju pros-
tora in spreminjanju namen-
ske rabe je treba upoštevati 
mnenje krajevnih skupnosti 
in tam živečih prebivalcev. 
Subvencije za kmetijstvo in 
gospodarstvo bi morale biti 
nekajkrat višje, kot so sedaj. 

Največjo možno podporo je 
treba dati tistim zvrstem 
turizma, ki že sedaj z visoko-
kakovostno storitvijo v obči-
ni ustvarjajo večino turistič-
nega prometa," poudarja.
Volivcem obljublja, da bo s 
svojim znanjem in izkušnja-
mi, ki jih je pridobil v 16-let-
nem predsedovanju krajev-
ni skupnosti in kot član 
občinskega sveta, storil, kar 
je mogoče za zadovoljstvo 
vseh občanov. Prednost 
pred projekti, ki jih ocenjuje 
kot predrage in namenjene 
le peščici, daje skupnim 
interesom in projektom, ki 
zagotavljajo osnovni in izbo-
ljšani standard večini obča-
nov. Želi, da bo lokalni časo-
pis Deželne novice časopis 
občanov. Njegov slogan je: S 

pametnim gospodarjenjem 
z denarjem, zbranim od 
davkov, z večjo skrbjo za vse 
ljudi do urejene občine.

Vojka Jesenko
Politična stranka Lista Mar-
jana Šarca je za kandidatko 
na jesenskih županskih voli-
tvah soglasno potrdila Vojko 
Jesenko. Leščanka, ki zad-
njih deset let z družino živi 
v Radovljici, je novo ime na 
lokalni politični sceni. V 
LMŠ so prepričani, da njene 
dvajsetletne izkušnje v drža-
vni upravi, kjer je delala na 
področju informatike, kad-
rov, organizacije poslovanja 
pa tudi pri usklajevanju in 
pripravi nove področne 
zakonodaje, govorijo o nje-
nem širokem znanju in spo-
sobnosti povezovanja. 
Jesenkova sicer zatrjuje, da 
je pomembno delovati pred-
vsem zakonito in transpa-
rentno na vseh projektih, ki 
so v dobro občanov in ne 
samo peščice, in ob tem 
sodelovati z vsemi, za dobro 
posameznika. "Potrebno je 
tudi prevetriti cene storitev, 
ki jih plačujemo občani, in 
jih vsaj za nekaj procentov 
znižati, od komunalnih sto-
ritev, prispevkov ob gradnji 
do cen vrtca in oskrbe."
Poudarja, da ji je odločitev za 
kandidaturo olajšala strokov-
na in projektno naravnana 

ekipa kandidatov za občinske 
svetnike Liste Marjana Šarca, 
s katero skupaj pripravljajo 
kandidaturo. Menijo, da je 
potrebno dosedanji uspeh 
mesta razširiti tudi na ostala 
naselja v občini. Za cilje se je 
treba dodatno lotiti pridobi-
vanja evropskih sredstev in 
se povezovati z drugimi obči-
nami v regiji, so prepričani. 
Izpostavljajo medgeneracij-
sko sodelovanje, samooskr-
bo, spodbude mladim, da se 
po šolanju vračajo v domače 
okolje, kjer jim je potrebno 
zagotoviti stanovanjske povr-
šine, cenovno primerno var-
stvo v vrtcih ter raznoliko 
ponudbo prostovoljnih in 
obšolskih dejavnosti za naj-
mlajše. 
Javnost bodo člani LMŠ o 
svojem delu obveščali predo 

socialnega omrežja Facebo-
ok, kjer bo odprta uradna 
stran LMŠ Radovljica.

Andrej Potočnik
Mag. Andrej Potočnik iz 
Zaloš je kandidat, ki ga za 
župana Občine Radovljica 
predlaga stranka SDS. Če bo 
izvoljen, si bo prizadeval za 
enakomeren razvoj občine. 
Po profesiji je agronom, 
zaposlen na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. V torek je na novi-
narski konferenci predstavil 
svojo vizijo vodenja občine, 
ki bo, kot je dejal, temeljila 
na enakomernem razvoju 
vseh krajev s poudarkom na 
podeželju. "Tako kot ni dob-
ro, da na isto njivo iz leta v 
leto sadimo iste poljščine, 
tudi ni dobro, da občino 
mandat za mandatom vodi 
isti človek z istim pristo-
pom," je enega od razlogov 
za to, da se je odločil kandidi-
rati na županskih volitvah, 
slikovito pojasnil Andrej 
Potočnik. "Občino bom vodil 
v dobrobit vseh občanov, da 
bo dovolj za vse, moje vodilo 
pa bo enakomeren razvoj 
celotne občine," je povedal 
Potočnik, ki je ob tem pose-
bej poudaril pomen sodelo-
vanja s krajevnimi skupnos-
tmi. Pozornost, pravi, bo 
namenjal tako mladim kot 
starejšim pa tudi sodelovan-

ju s stanovskimi organizaci-
jami, kot sta obrtna in kme-
tijska zbornica, in s civilno 
družbo nasploh. Posebej si 
bo prizadeval, je povedal, da 
zemlja in kmetovanje spet 
postaneta privlačnejša in 
imata več veljave. Skrbel bo 
za podporo lokalnim kme-
tom in obenem tudi za to, da 
bodo občani Radovljice imeli 
na voljo dovolj kvalitetne, 
doma pridelane hrane.
Kot je poudaril Markt Toplak, 
nosilec liste SDS, so tudi pri 
sestavi liste za občinski svet 
posvečali pozornosti temu, 
da kandidati prihajajo iz 
celotnega območja občine, 
predstavniki pa imajo različ-
ne izkušnje in izobrazbo. 
Trenutno ima SDS v občin-
skem svetu tri predstavnike, 
pričakujejo pa, da jih bo v 
naslednjem sestavu vsaj pet.

Predstavili so se še trije županski kandidati
Po zdajšnjem županu Cirilu Globočniku in kandidatu SD Daliborju Šolarju so v zadnjih dveh tednih kandidaturo javno najavili še Branko Fajfar (LKS), 
Vojka Jesenko (LMŠ) in Andrej Potočnik (SDS)

Branko Fajfar, nestrankarski 
kandidat s podporo Liste 
krajevnih skupnosti – LKS

Mag. Andrej Potočnik

Radovljiški vrtec, ki je sicer 
ena od sedmih enot Vrtca 
Radovljica, je bil zgrajen leta 
1976. Trenutno ga obiskuje 

213 otrok, ki so razporejeni v 
enajst skupin. Kot je na slo-
vesnosti v sredo napovedal 
župan Globočnik, bodo že v 
nekaj tednih v Radovljici 
vzpostavili še dve skupini za 
najmlajše, in sicer prav za ta 

namen urejajo prostore v 
stavbi na Gorenjski cesti 25 
v Radovljici, to je v vili ob 
stavbi nekdanje knjižnice. 
Najprej v eno skupino otrok 
bodo sprejeli najmlajše, to 
je tiste, ki bodo med letom 

izpolnili minimalni starost-
ni pogoj. Tako, je prepričan 
župan, bodo lahko v vrtec 
sprejeti vsi otroci v občini.
Radovljiške vrtce sicer v sed-
mih enotah v Radovljici, v 
Lescah, Begunjah, Kamni 
Gorici, Kropi, na Brezjah in 
Posavcu obiskuje 747 otrok v 
42 oddelkih. Občina je za 
investicije v predšolsko vzgo-
jo in varstvo v zadnjem deset-
letju namenila znatna sreds-
tva: leta 2009 je bil zgrajen 
novi vrtec na Posavcu, leta 
2014 obnovljen in s prizid-
kom povečan vrtec v Lescah, 
lani pa je bila končana ener-
getska sanacija vrtca v Kropi. 
V vrtcu v Kamni Gorici je bila 
pred šestimi leti urejena kot-
lovnica na lesno biomaso.
Občina Radovljica projekte 
izboljšanja energetske učin-
kovitosti svojih stavb izvaja v 
sklopu lokalnega energet-
skega koncepta. Za njihovo 
izvedbo v obdobju od 2013 
do 2020 je na razpisih mini-
strstva za infrastrukturo iz 
Kohezijskega sklada prido-
bila 2,6 milijona evrov, so 
pojasnili na občinski upravi.

Radovljiški vrtec je 
energetsko obnovljen
31. stran

V sklopu slovesnosti ob zaključku prenove radovljiškega vrtca so pripravili tudi različne 
delavnice, na katerih so sodelovali otroci in starši. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Leše – Predstavniki občin 
Tržič in Radovljica ter kra-
jevnih skupnosti Leše in 
Brezje so prejšnji petek slav-
nostno odprli cestni odsek 
Leše–Peračica na občinski 
meji med sosednjima obči-
nama. Na tržiški strani so 
zamenjali celoten ustroj sla-
bo utrjene makadamske 
ceste, uredili meteorne in 
zaledne vode in nazadnje 
celotno vozišče preplastili z 
asfaltom in nadgradili s ces-
tno signalizacijo. Vrednost 
del je bila slabih dvesto 

tisočakov, izbrani ponudnik 
del pa podjetje Levar. Obči-
na Radovljica je obnovila in 
asfaltirala krajši odsek ceste 
Peračica–Leše v dolžini 265 
metrov. Vrednost teh grad-
benih del, ki jih je izvedla 
Gorenjska gradbena družba, 
znaša približno 61 tisoč 
evrov. Cesta predstavlja še 
boljšo povezanost sosednjih 
občin, bližnjico do gorenj-
ske avtoceste pa tudi lažji 
dostop do kmetijskih zem-
ljišč in gozdov, varnejša je 
pot za kolesarje in pešce, 
manjši bodo stroški vzdrže-
vanja ceste.

Odprli obnovljen cestni 
odsek Leše–Peračica

Slavnostni trak so prerezali tržiški in radovljiški župan 
Borut Sajovic in Ciril Globočnik ter predsednika krajevnih 
skupnosti Leše in Brezje Sebastijan Ive in Izidor Arih. 
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Vojka Jesenko, kandidatka 
stranke LMŠ
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Občinske novice, mnenja

Jože Košnjek

S pozdravom rektorja Mari-
jine bazilike in direktorice 
Romarskega urada dr. 
Roberta Bahčiča in Andreje 
Eržen Firšt in s filmom 
Čudež, ki pripoveduje o 
čudežni ozdravitvi pred 
osemdesetimi leti na Brez-
jah – danes še žive redovnice 
Tončke Krajnik, ki je avdito-
rij presenetila s svojim obis-
kom – se je na Brezjah zače-
lo srečanje rektorjev in pred-
stavnikov mreže evropskih 
Marijinih svetišč. Na Brezje 
je prišlo blizu štirideset 
predstavnikov 18 od 22 sve-
tišč, ki so vključena v mrežo. 
V sredo se je zborovalcem 
pridružil zastopnik Svetega 
sedeža, predsednik papeške-
ga sveta za novo evangeliza-
cijo nadškof Rino Fisichela. 
Brezjansko srečanje mreže 

je bilo prvo, na katerem je 
tudi uradno sodeloval zasto-
pnik Svetega sedeža. Ko je 
govoril o pomenu Marijinih 
svetišč, je dejal, da so to kraji 
miru in tišine, ki prispevajo 

k duhovni rasti človeka. Zato 
jih uvrščamo med temelje 
naše vere. Nadškof je, tako 
kot drugi rektorji in predsta-
vniki svetišč, med bivanjem 
na Brezjah obiskal tudi 

Muzej jaslic, nad katerim je 
bil navdušen. Gostje iz vse 
Evrope so obiskali Ljubljano, 
kjer je zanje v stolnici maše-
val ljubljanski nadškof met-
ropolit Stanislav Zore, in 
tudi Bled. Kot sta povedala 
glavna organizatorja srečan-
ja, rektor brezjanskega sveti-
šča pater dr. Robert Bahčič 
in direktorica Romarskega 
urada dr. Andreja Eržen 
Firšt, je bilo brezjansko zbo-
rovanje zelo uspešno. Udele-
ženci niso bili navdušeni le 
nad Brezjami, ampak nad 
vsemi kraji, ki so jih obiska-
li, in nad Slovenijo kot celo-
to. Zato dogodek ni bil le 
promocija Brezij, ampak 
tudi Gorenjske in Slovenije. 
Brezje pa so s tem še utrdile 
svojo veljavo v mreži evrop-
skih Marjinih svetišč. 
Brezje so bile počaščene še 
z enim visokim obiskom. 
Na vabilo našega veleposla-
nika pri Svetem sedežu 
Tomaža Kunstlja je v spo-
min na stoto obletnico kon-
ca prve svetovne vojne Slo-
venijo obiskalo 22 velepos-
lanikov, akreditiranih pri 
Svetem sedežu. Poleg Bre-
zij so obiskali še Kranjsko 
Goro in Bled.

Kraji miru in tišine
Na Brezjah je bilo konec septembra srečanje rektorjev in predstavnikov 
mreže evropskih Marijinih svetišč, v začetku oktobra pa so bili na obisku 
tudi diplomati iz Vatikana.

Predstavniki evropskih Marijinih svetišč so prvič zborovali 
na Brezjah. / Foto: Romarski urad Brezje

Svet staršev Osnovne šole Sta-
neta Žagarja v Lipnici je dal 
pobudo za preimenovanje 
šole. Preimenovanja institucij 
zapletajo življenje in so draga, 
zato zahtevajo prepričljivo 
utemeljitev. Predlog za prei-
menovanje lipniške šole pa je 
slab, argumenti za preimeno-
vanje šole so za lase privlečeni.
Prvi razlog naj bi bil, ker pri-
haja do zamenjav, ker ima po 
Žagarju ime še ena šola. 
Izmišljen razlog: imamo tudi 
več šol Franceta Prešerna in 
Ivana Cankarja, da ne govo-
rimo o možnih pomotah pri 
desetinah ulic, poimenovanih 
po istih ljudeh po Sloveniji, 
pa nikomur ne pride na 
pamet, da bi jih preimenoval. 
Namesto po Žagarju naj bi se 
šola po novem imenovala po 
Matevžu Langusu, pri čemer 
predlagateljev naenkrat začu-
da ne moti, da se po Matevžu 
Langusu že imenuje en zavod 
v Radovljici. Matevž Langus 
je sicer znamenit, vendar je 
njegova domača in mednaro-
dna prepoznavnost, preverje-
na v zbirkah dLib, Gigafida 
in spletnih brskalnikih, dva- 
do šestkrat manjša od Žagar-
jeve, povrhu pa s šolstvom za 
razliko od Žagarja ni imel 
nič skupnega.
Da je poimenovanje šole po 
politiku neprimerno? Ne bo 
držalo, cel kup slovenskih šol 
nosi ime po politikih. Sicer pa 
je bil Stane Žagar znamenit v 
prvi vrsti kot odličen šolnik in 
ljudski prosvetitelj (predlaga-
telji bi se v enciklopedijah lah-
ko pozanimali o njegovih 
pedagoških zaslugah). Po 
njem je do preimenovalne 
ujme v devetdesetih letih nosi-
la ime osrednja slovenska 
pedagoška nagrada, vsa povoj-
na leta je bil najbolj znana 
lokalna zgodovinska osebnost.
Lipniška dolina ima sicer kar 
nekaj znamenitih ljudi, po 
katerih bi se dalo poimenovati 
kakšno institucijo ali lokacijo, 
vendar na novo, ne pa tako, 
da neki instituciji odvzamemo 

Preimenovanje 
osnovne šole  
v Lipnici?

Prejeli smo
ime osebnosti in s tem sporoča-
mo, da je bilo s to osebnostjo 
nekaj narobe. S Stanetom 
Žagarjem ni bilo prav nič 
narobe, njegovega delovanja 
ne bremeni nobena skrita 
mračna zgodba. Zavzemal se 
je za pravičnejšo družbo, tudi 
če mu je to zavzemanje oseb-
no škodovalo, saj so ga vrgli iz 
službe, na vasi je ustanovil 
kmetijsko šolo, zares je vzel 
tudi obrambo domovine in se 
je z orožjem uprl okupatorju 
ter padel že na začetku vojne 
– kakor tudi njegova hči Nada 
in sin Stanko. Skratka, bil je 
osebnost, ki je bila predana 
svojemu narodu, ki je dala 
življenje za svojo skupnost, 
zgled človeške pokončnosti in 
solidarnosti, kakršni so redki. 
OŠ Lipnica bi morala biti 
ponosna na Staneta Žagarja.
Preimenovanja šole naj bi 
odpravilo motečo polstoletno 
prisotnost Zveze borcev na 
proslavah. Zveza borcev se je 
doslej "vmešavala" v proslave 
le tako, da je plačala prigrizke 
in pripeljala eminentne govor-
nike, nazadnje mednarodno 
priznanega sociologa ddr. 
Rudija Rizmana, člana Rus-
slovega razsodišča za človeko-
ve pravice.
Pravi, vendar zamolčani raz-
log za preimenovanje je, ker 
je bil Stane Žagar partizan 
in povrhu še, bognasobvaruj, 
komunist. Z Žagarjevim ime-
nom bi želeli odpraviti ideale 
narodne svobode, socialne 
pravičnosti in izobraževanja 
kot temeljev družbene blagin-
je in izbrisati v zgodovinskem 
spominu tudi pol stoletja živ-
ljenja po drugi svetovni vojni, 
ki mu je Stane Žagar dal 
pečat. Spet je treba kulturno-
zgodovinskim nevednežem 
ponoviti, da je zaradi takih, 
kot je bil Stane Žagar, svet 
premagal zlo fašizma in 
nacizma. Odprava Žagarja 
iz imena šole bi sporočala, da 
je njegove rojake sram, ker so 
partizani med drugo svetovno 
vojno na strani zaveznikov 
obračunali s Hitlerjem. Sram 
me je takih rojakov.
Predlog za preimenovanje lip-
niške šole širi politično prei-
gravanje iz javnega življenja v 
šolo, zlorablja šolo za politič-
no provociranje in je zato 
škodljiv ter vreden obsodbe.

Miran Hladnik

Časopisni svet Deželnih novic je na svoji zadnji seji sredi 
septembra sprejel sklep o spremembi omejitve števila zna-
kov v rubriki Mnenja. Po novem je tako omejitev števila zna-
kov za rubriko Mnenja z dosedanjih dva tisoč povečana na 
tri tisoč znakov.

Mnenja so odslej lahko daljša

Marjana Ahačič

Gost Glasove preje, ki je bila 
prva večja javna prireditev v 
dvorani nove radovljiške 
knjižnice, je bil diplomat, 
profesor, politik in ustavni 
pravnik dr. Ernest Petrič. V 
iskrivem pogovoru s publici-
stom Miho Nagličem je 
predstavil svoje videnje 
pomembnega štiridesetlet-
nega obdobja, ki so ga zaz-
namovale velike spremem-
be v družbi, dr. Petrič pa jih 
je imel priložnost doživeti 
kot bližnji opazovalec in 
tudi akter.
Sogovornika sta se pogovar-
jala o Petričevi razgibani 
poklicni poti, ki jo je nedav-
no povzel v novi knjigi Spo-
mini in spoznanja. Dr. Pet-
rič je občinstvo v novi rado-
vljiški knjižnici navdušil z 
iskrivimi odgovori, jasnimi 
mislimi, širokim pogledom 
na svet in zgodovino ter 

drznimi komentarji tako 
preteklih kot aktualnih 
dogajanj v družbi.

Leta 1991 je postal prvi vele-
poslanik, ki ga je imenovala 
samostojna Slovenija. "Šel 
sem delat v Washington; za 
Američane, ki nas takrat še 
niso priznali, še nisem bil 
ambasador, za Slovenijo pa 
že. Na pot do celovškega 
letališča sem šel z jugoslo-
vanskim potnim listom, slo-
venski, čeprav sem ga imel s 
seboj, še ni veljal. Ko smo se 
peljali čez mejo, sem dal 
našemu cariniku svoj slo-
venski potni list in ga prosil, 
če mi vanj pritisne žig, za 
spomin," se je spomnil tis-
tih prelomnih časov.
Na vprašanje Mihe Nagliča, 
ali je v vseh letih službova-
nja v tujini in vračanja 

domov kljub ugledu, ki ga 
imamo Slovenci v svetu, 
kdaj pomislil, da bi tako kot 
Cankar domovino imenoval 
dolina šentflorjanska, pa je 
zatrdil: "Slovenci smo pos-
tali moderen narod. Nima-
mo več samo župnika in 
kakšnega advokata kot inte-
lektualno elito. Imamo sve-
tovno znane zdravnike, 
imamo fantastične ekono-
miste, profesorje, znanstve-
nike, bankirje … Smo narod 
v pravem pomenu besede. 
Imamo svoje tradicije in 
pomembno je, da jih ohra-
njamo. A obenem smo del 
modernega sveta. Smo 
nacija v pravem pomenu 
besede."

Glasova preja v knjižnici
Gost tradicionalnega pogovornega večera Gorenjskega glasa, Glasove preje, ki jo je sredi septembra 
gostila radovljiška knjižnica, je bil diplomat, profesor, politik in ustavni pravnik dr. Ernest Petrič. 
Pokrovitelj dogodka je bil župan Ciril Globočnik.

Dr. Ernest Petrič je bil prejšnji mesec sogovornik publicista Mihe Nagliča na Glasovi preji, 
ki jo je pod pokroviteljstvom župana Cirila Globočnika gostila nova radovljiška knjižnica. 

Mlada harmonikarja Matija Polanc in Miha Mozetič, 
učenca Tomaža Cilenška na Glasbeni šoli Radovljica

Tudi letos bodo krajevne enote Združenje borcev za vredno-
te NOB Radovljica ob dnevu spomina na mrtve pripravile 
spominske slovesnosti. Prva bo že v petek, 19. oktobra, ob 
16. uri pri spomeniku na Spodnjem Lancovem. Sledile bodo 
komemoracije na pokopališču na Srednji Dobravi pri Kamni 
Gorici v četrtek, 25. oktobra, ob 16. uri, v ponedeljek, 29. 
oktobra, ob 16. uri na Žagi pri spomeniku in v torek, 30. 
oktobra, ob 16. uri pri spomeniku v Grajskem parku v Rado-
vljici. Na praznični četrtek, 1. novembra, bodo spominske 
slovesnosti še v Begunjah (ob 10. uri na grobišču talcev v 
Dragi in ob 11. uri na grobišču v grajskem parku v Begunjah) 
in ob 15. uri v Kropi pri spomeniku.

Združenje borcev pripravlja komemoracije
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Marjana Ahačič

V soboto so na Brezjah pri-
pravili sklop prireditev ob 
krajevnem prazniku. Osred-
nji dogodek je bila večerna 
proslava, kjer sta priznanja 
zaslužnim krajanom in 
organizacijam, ki delujejo 
na območju krajevne skup-
nosti Brezje, podelila pred-
sednik sveta krajevne skup-
nosti Izidor Arih in župan 
Ciril Globočnik. Prejeli so 
jih: podjetje Klanšek za dol-
goletno tradicijo v izdelavi 
pijač Vipi in sodelovanje pri 
razvoju Brezij, Mizarstvo 
Šivic za dolgoletno delo v 
obrti in posluhom za šport 
in izdelavo izdelkov iz eko-
loško sprejemljivih materia-
lov, Siop elektronika za nap-
redne tehnologije na podro-
čju elektronike in za dolgo-
letno vztrajanje v obrti, pice-
rija Moby Dick za lepo ure-
jen lokal, okolico in skrb za 
najmlajše obiskovalce ter 
Romarski urad Brezje za 
lepo urejeno prodajalno, 
okolico in promocijo verske-
ga turizma. 
Luka Mlakar je priznanje 
krajevne skupnosti prejel za 
uspehe, ki jih dosega v igra-
nju diatonične harmonike 
po Sloveniji in tujini ter za 
sedaj že tradicionalni novo-
letni koncert, Vrtec Brezje 
pa za 25-letno sodelovanje s 
KS Brezje, 15-letno sodelova-
nje s kmetijo Potočnik in 
skrb za predšolske otroke.

Predsednik sveta KS Izidor 
Arih je zbranim na sloves-
nosti na kratko predstavil 
dosežke preteklega leta. "Pri 
pokopališki dejavnosti smo 
v prvo poslovilno vežico 
namestili dva nova električ-
na radiatorja, pridobili smo 
nov voziček za prevoz žare 
ter nabavili nov pihalec za 
listje. Zamenjali smo vse 
zunanje luči. Postavili smo 
tudi kamero za video nadzor 
nad kontejnerje za odpadke. 
Ugotavljamo, da se je količi-
na odpadkov, pripeljanih od 
drugod, takoj zmanjšala za 
polovico," je povedal Arih.
"Na Dobrem Polju smo na 
uvozu Triplat-Zavrl zgradili 
ponikovalnico za meteorno 
vodo in utrdili cesto, tako da 

je pripravljena za asfaltiran-
je. Na Črnivcu smo končno 
preplastili del ceste od Vin-
koviča do Kolmana. V pod-
pisu je pogodba z Gorenjsko 
gradbeno družbo za obnovo 
ceste za obzidjem od Krona 
marketa do Škofica in za 
asfaltiranje uvoza na Dob-
rem Polju. Asfaltiral se bo 
tudi del ceste proti Vošarju. 
Investicija je vredna 37 tisoč 
evrov in naj bi bila realizira-
na do konca novembra," je 
seznanil krajane in ob tem 
poudaril, da je velika prido-
bitev za krajane, posebej za 
prebivalce Peračice in Leš, je 
asfaltirana cesta Peračica–
Leše. "Celotne stroške sta 
pokrili občini Radovljica in 
Tržič, za kar se jima na tem 

mestu zahvaljujem. Občina 
je uredila tudi odvodnjavan-
je pod Skavarjem do korita 
na cesti v Peračico. Naša 
dvorana doma krajanov pa 
ima nove, udobnejše stole."
Arih se je na koncu zahvalil 
vsem, ki so v tem mandatu 
sodelovali v svetu krajevne 
skupnosti. "Posebno Lidiji 
Slak za skrb na pokopališki 
dejavnosti, Matjažu Dežma-
nu za vodenje dvorane, 
našemu hišniku Itseju za 
urejenost dvorane in okolice 
doma krajanov in pa seveda 
naši neutrudni, vedno nas-
mejani Silvi Potočnik za 
organizacijo prireditev z 
njenimi kmečkimi ženami 
in ekološkimi kmeti ter sku-
pini Leske iz Leš.

Praznik Krajevne 
skupnosti Brezje
Praznovanje so začeli z odprtjem razstave domačih izdelkov in obrti v domu krajanov, sledile so Vaške 
igre v Športnem parku Črnivec, osrednji dogodek pa je bila večerna proslava s podelitvijo priznanj.

Letošnji nagrajenci z županom Cirilom Globočnikom in predsednikom sveta KS  
Izidorjem Arihom

Ivanka Korošec

Dan starejših je Zveza druš-
tev upokojencev občine 
Radovljica že tradicionalno 
obeležila s pomočjo občine. 
V Galeriji Avla na občini so 
odprli razstavo slikarskih 
del upokojencev iz naše 
občine. S svojimi slikami so 
se predstavili: Marinka Aha-
čič, Vinko Bogataj, Nada 
Čadež, Marja Čampa, Leo-
pold Gros, Tone Kavčič, 
Majda Koblar, Stane Koza-
mernik, Anka Marzidovšek, 
Mimi Mavec, Tone Pfajfar, 
Boris Poljšak, Silva Selan, 
Vida Soklič, Franc Šemrl, 
Jože Škreblin, Marija Vola-
rič in Zala Zupan. Navzoče 
je najprej pozdravil predse-
dnik Zveze DU Radovljica 
Branko Vodopivec, nato pa 
že župan Ciril Globočnik. 

Čestital je za dan starejših, 
zlasti pa še vsem slikarjem, 
ki s svojimi deli iz leta v leto 
dokazujejo viden napredek. 
Povedal je še, da je prav ta 
dan dobil ključe od stare 
knjižnice in da si bo, kot je 
vedno obljubljal, tudi v pri-
hodnje prizadeval, da bo 
stavba namenjena medge-
neracijskemu centru. 
Za popestritev dogodka sta 
poskrbela violinistka Dora 
Černe Hodžić in Ljubo Jan-
čič z avtorsko pesmijo o 
čopiču. Predvidena gledališ-
ka predstava je zaradi bolez-
ni dveh igralcev odpadla, 
izvedli pa so jo čez teden 
dni. Razstava slik bo na 
ogled do 12. novembra.
Prvi oktober je dan, ki ga je 
leta 1990 Generalna skup-
ščina Združenih narodov 
razglasila za mednarodni 

dan starejših. Tema letoš-
njega dneva starejših, v kate-
rem zaznamujemo tudi 

sedemdeseto obletnico spre-
jetja Splošne deklaracije člo-
vekovih pravic, so človekove 

pravice starejših. Zanimivo 
je, da starostna meja, pri 
kateri naj bi se začela sta-

rost, ni določena, navadno 
pa označujemo za starejše 
tiste od 65 let naprej.
Na prvi dan letošnjega leta 
je bil v tej skupini že vsak 
peti prebivalec Slovenije. V 
enem letu se je število sta-
rejših povečalo za 11 tisoč. 
Že več zaporednih let pa se 
zmanjšuje število stoletni-
kov. Glavna razloga za to sta 
manjše število rojstev med 
prvo svetovno vojno ter epi-
demija španske gripe tik po 
njej. Upadanje števila stolet-
nikov se bo počasi umirilo, 
po letu 2020 pa se bo njiho-
vo število začelo spet skoko-
vito povečevati.  Po statistič-
nih podatkih živi v Sloveniji 
187 stoletnikov (od tega kar 
154 žensk), kar je petkrat več 
kot leta 1990, čez 15 let pa se 
bo število povzpelo že čez 
tisoč. 

Z razstavo obeležili dan starejših
V Galeriji Avla je na ogled razstava slikarskih del upokojencev iz radovljiške občine. Odprli so jo prav na svetovni dan starejših. 

Razstava bo v Galeriji Avla v prostorih radovljiške občine na ogled še do 
sredine prihodnjega meseca. / Foto: Gorazd Kavčič

Dan odprtih vrat ekološke kmetije

Zadnjo nedeljo v septembru so vrata odprli tudi na Ekološki 
kmetiji Porta na Ovsišah pri Podnartu. Pod streho kozolca 
so se predstavili različni ponudniki ekološko pridelane hra-
ne; bogat program in dobra ponudba pa sta na Ovsiše pri-
vabila številne ljubitelje kvalitetne domače hrane.

CIRIL GLOBOČNIK, KANDIDAT ZA ŽUPANA, ULICA STANETA ŽAGARJA 22 B, RADOVLJICA
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Marjana Ahačič

Tudi letos so v sedmih obči-
nah na Zgornjem Gorenj-
skem v sodelovanju s Slo-
venskim združenjem za boj 
proti raku dojk Europa Don-
na obeležili rožnati oktober, 
mesec ozaveščanja o raku 
dojk. Pri izvedbi aktivnosti 
sodelujejo zdravstveni 
domovi na Zgornjem 
Gorenjskem, ljudski univer-
zi iz Radovljice in z Jesenic, 
občinski knjižnici iz Radov-
ljice in z Jesenic, domovi za 
starejše in drugi, je v imenu 
organizatorjev sporočila 
Rina Klinar. 
Prejšnji četrtek so pripravili 
osrednji dogodek v radovljiš-
ki občini; tokrat so v rožnate 
pletenine, ki opominjajo 
predvsem na to, kako 
pomembna je pri raku dojke 
predvsem preventiva, ovili 
drevesa in z njimi okrasili 

--grmovnice v Golčmanovem 
parku med šolo in vrtcem 
Lescah. V četrtek zvečer so v 
Čebelarskem muzeju v Les-
cah pripravili še predavanje o 
preventivnih programih pri 
odkrivanju bolezni. V Slove-
niji sicer za rakom dojk, ki je 
najpogostejši rak pri žen-
skah, vsako leto zboli 1300 

žensk in okoli deset moških, 
letno pa za rakom dojk umre 
skoraj štiristo žensk in pet 
moških. V združenju Europa 
Donna želijo s številnimi 
aktivnostmi opozoriti na 
pomen preventive, zdravega 
načina življenja, zgodnjega 
odkrivanja in učinkovitega 
zdravljenja bolezni.

Z rožnato obeležili mesec 
ozaveščanja o raku dojk
Tokrat so osrednjo slovesnost pripravili v Lescah, v Golčmanovem parku, kjer so v rožnate pletenine 
ovili drevesa in z njimi okrasili tudi grmovnice.

Dogodek je bil tudi priložnost za povezovanje generacij – 
starejši so izdelovali pletenine, deklice iz bližnjega Vrtca 
Lesce pa risbice, s katerimi so nato skupaj okrasili drevesa 
in grmičevje v bližnjem parku.

Kratkega, a prisrčnega dogodka, s katerim so zaznamovali rožnati oktober v občini 
Radovljica, sta se udeležila tudi koordinatorica zgornjegorenjskega združenja Europa 
Donna Rina Klinar in radovljiški župan Ciril Globočnik.

Tudi letos se je pri organizaciji in koordinaciji akcije 
posebej izkazala Ljudska univerza Radovljica. Župan Ciril 
Globočnik je ob tej priložnosti eni od prostovoljk, Gabrijeli 
Humerca, izročil medaljo Občine Radovljica, ki jo je prejela 
za organizacijo projekta Božiček za en dan in 
prostovoljstvo, a se poleti ni mogla udeležiti slovesnosti ob 
občinskem prazniku.

Marjana Ahačič

V torek, 16. oktobra, bomo 
prvič obeležili svetovni dan 
oživljanja. V Radovljici, kjer 
že tretje leto uspešno teče 
projekt Oživimo srce, bo tej 
temi posvečen kar ves teden. 
V tednu oživljanja od 15. do 
19. oktobra bo namreč obča-
nom na voljo več tečajev 
oživljanja in drugih infor-
mativnih dogodkov, kjer bo 
imel vsak zainteresirani 
možnost, da se nauči pre-
poznati znake srčnega zas-
toja, si ogleda in poskusi 
osnove pravilnega oživljanja 
ter pridobi informacije o 
tečajih in drugih aktivnos-
tih. Prikazi oživljanja bodo 
organizirani v trgovskem 
centru Mercator in v Knjiž-
nici A. T. Linharta, tečaji 
oživljanja pa bodo v OŠ F. S. 
Finžgarja Lesce, Kulturnem 

domu Lancovo, OŠ Begunje 
in Gasilskem domu Ljubno. 
Na tečaju se vsak tečajnik 
uči reanimacije na lutki, šte-
vilo lutk pa je omejeno (tri-
deset), zato je za tečaj potre-
bna predhodna prijava. Pri-
jave sprejema RKS – Obmo-
čno združenje Radovljica, 
tel.: 04 597 16 80, e-pošta: 
radovljica.ozrk@ozrks.si.
"Zavedamo se, da je za 
neodzivnost največkrat kriv 

strah, da ne znamo, da 
bomo škodili ... Želimo 
povedati vsem dvomljivcem 
na glas, da ko je nekdo v srč-
nem zastoju, slabše kot je, 
ne more biti! Stanja mu ne 
moremo še poslabšati, kar-
koli naredimo, je bolje kot 
nič. Že samo s tem, da pris-
topimo in ugotovimo, da gre 
za zastoj srca – če je človek 
neodziven, se ne premika in 
ne diha – in to sporočimo na 
112, smo tej osebi dali mož-
nost, ki je sicer ne bi imela. 

In če smo še nekoliko bolj 
pozorni, nam bodo po tele-
fonu svetovali, kako naprej 
do prihoda nujne medicin-
ske pomoči," poudarja zdra-
vnica Eva Pogačar, ki v pro-
jektu sodeluje že vse od 
začetka. "Seveda je enostav-
nejše in predvsem učinkovi-
tejše to, da vemo, kako 
pomagati. Zato vabimo prav 
vse, da nam prisluhnejo in 
se naučijo."

Svetovni dan 
oživljanja
Prihodnji torek bomo prvič obeležili svetovni dan 
oživljanja; tej temi bo v radovljiški občini 
posvečen ves teden, saj bodo občanom na voljo 
tečaji oživljanja in številni drugi informativni 
dogodki. Prikazi oživljanja bodo organizirani v 
trgovskem centru Mercator in v Knjižnici A. T. 
Linharta.

Termini prikaza oživljanja:  
TC Mercator Lesce v četrtek, 18. 10., od 9. do  
11. ure, v petek, 19. 10., od 14. do 17. ure in v 
soboto, 20. 10, od 10. do 12. ure. 
V Knjižnici A. T. Linharta pa v ponedeljek,  
15. 10., od 16. do 18. ure in v soboto, 20. 10.,  
od 10. do 12. ure.

Marjana Ahačič

Gorenjsko območni odbor 
društva Hospic v sodelovan-
ju s knjižnico A. T. Linharta 
prihodnji torek, 16. oktobra, 
v dvorani radovljiške knjiž-
nice pripravlja t. i. Hospic-
kafe, pogovorni večer z nas-
lovom Srčnost in moč – vira 
poguma. Gosta večera bosta 
zakonca Pogačar iz Studen-
čic. Eva Pogačar je zdravnica 
in gorska reševalka, njen 
soprog Miro Pogačar pa 
prav tako gorski reševalec, 
dolgoletni strokovni delavec 
radovljiškega planinskega 
društva in alpinist. Pogovor 

o lepotah in pasteh življenja, 
vrednotah, srčnosti in rado-
stih ter o minljivosti vsakrš-
nega življenja bo vodila Ves-
na Podlogar, prostovoljka 
Hospica. "Hospickafe je 
neformalen družabni dogo-
dek, na katerem se v varnem 
vzdušju pogovarjamo o 
minljivosti, srčnosti, o 
pomoči in premagovanju 
strahu pred življenjskimi 
izzivi, še zlasti pred smrtjo," 
pojasnjujejo organizatorji. 
"V našo družbo zato vabimo 
osebnosti, katerih izkuš-
njam želimo prisluhniti in 
se v pogovoru z njimi notra-
nje obogatiti."

Zakonca Pogačar gosta 
v Hospickafeju

Fotonatečaj: Dogodki v občini Radovljica

Na poti, avtor Jasim Suljanović, diploma

V radovljiškem območnem združenju Rdečega križa ob sre-
dah deluje svetovalna pisarna, ki je namenjena vsem, ki želi-
jo pridobiti informacije za   uveljavljanje pravic s področja 
invalidskega zavarovanja. "Zaposlene, ki zaradi bolezni ali 
poškodbe niso več sposobni opravljati svojega dela ter 
nezaposlene, ki imajo težave z zdravjem, bo svetovalka pou-
čila, kako pridobiti status invalida, pravice do poklicne reha-
bilitacije, pravice do invalidnine za telesno okvaro ter pravi-
ce do dodatka za pomoč in postrežbo. Svetovalka pomaga 
tudi pri izpolnjevanju obrazcev za invalidsko komisijo, pisa-
nju pritožb in drugih stvareh," so sporočili z območnega 
združenja RK. Svetovalna pisarna je odprta vsako sredo od 
16. do 17. ure v prostorih pisarne RKS, Gorenjska c. 25, in je 
brezplačna. Vodi jo Olga Grm, dolgoletna sodelavka na 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Kranj.

Svetovalna pisarna za invalide
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Območna obrtno-podjetniš-
ka zbornica Radovljica je 
zadnjo soboto v septembru 
pri Avseniku v Begunjah 
obeležila petdesetletnico 
delovanja. S slovesnostjo, na 
katero so povabili jubilante, 
partnerje, predstavnike 
sosednjih in pobratenih 
zvez, krovne organizacije ter 
institucije, s katerimi sode-
lujejo, so se spomnili začet-
kov in kasnejših petih deset-
letij delovanja v dobro vseh 
obrtnikov. Zaslužnim čla-
nom so podelili priznanja 
ter nato v sproščenem dru-
ženju obujali spomine na 

preteklost, delili izkušnje in 
kovali načrte za prihodnost. 
Zbrane so pozdravili pred-
stavniki vseh štirih občin, na 
območju katerih deluje 
Območna obrtno-podjetniš-
ka zbornica Radovljica, ter 
podpredsednik OZS Ivan 
Meh.
Obrtniki z območja, ki ga 
danes pokriva radovljiška 
območna zbornica, so se 
prvič sestali septembra 1968 
na Bledu, pobudnik srečan-
ja pa je bil obrtnik Andrej 
Čufer. Ustanovili so združe-
nje, katerega namen je bil 
dobiti organizacijo, prek 
katere bo glas obrtnika pri-
šel do oblasti.

"Zdaj je za nami petdeset let 
skupnih prizadevanj. Gre za 
obdobje, polno sprememb 
poslovnega okolja, delovanja 
obrtnikov v dveh državah, 
svetovne krize in drugih 
dejavnikov, ki pomembno 
vplivajo na delovanje obrtni-
kov in podjetnikov," je v svo-
jem nagovoru poudarila 
sedanja predsednica združe-
nja Marija Hudovernik. "V 
času hitrih sprememb je 
obrtniški staž izpostavljen 
vedno novim izzivom, za 
katere potrebuje nova znan-
ja ter dobro informiranost. 
Prav zato je pomembna sta-
novska organizacija, kakrš-
na je območno obrtna-pod-

jetniška zbornica in celoten 
zborniški sistem Slovenije. 
Našim članom pa tudi dru-
gim obrtnikom in podjetni-
kom zagotavlja pomoč in 
podporo na področjih, ki jih 
sami zaradi obilice dela z 
lastno dejavnostjo ne more-
jo obvladovati," je povedala 
Hudovernikova in ponovno 
povabila obrtnike, ki še niso 
oziroma niso več vključeni v 
zbornico, naj vendarle raz-
mislijo o vključitvi v organi-

zacijo, ki že pet desetletij 
skrbi za boljše pogoje vseh, 
ki se ukvarjajo z obrtjo in 
podjetništvom.
Na zbornici so ob tej prilož-
nosti izdali tudi zbornik, v 
katerem je predstavljena 
petdesetletna zgodovina 
združenja, ter pripravili raz-
stavo fotografij, ki so delo 
članov Fotografskega druš-
tva Radovljica, na njih pa so 
zabeležili obrtne dejavnosti 
članov zbornice. "Da jih 

fotografiramo, smo se odlo-
čili zato, ker so nekatere 
obrtne dejavnosti že postale 
del zgodovine. Nekaj jih je v 
izumiranju, saj jih ves čas 
nadomeščajo nove tehnolo-
gije," je povedala predsedni-
ca zbornice Marija Hudo-
vernik. Razstava je bila naj-
prej na ogled v prostorih 
Občine Radovljica, zdaj jo 
gostijo v Gorjah, kasneje pa 
jo bodo še na Bledu in v 
Bohinju.

Petdeset let 
območne obrtne 
zbornice
Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica je slovesno obeležila 
petdesetletnico delovanja. Ob okroglem jubileju fotografska razstava in izid 
zbornika.

Na slovesnosti ob petdesetletnici radovljiške območne obrtno-podjetniške zbornice konec 
septembra je predsednica Marija Hudovernik v imenu zbornice podelila priznanja 
posameznikom in organizacijam.

Marjana Ahačič

Javni zavod Turizem in kul-
tura Radovljica bo prihod-
njo nedeljo, 21. oktobra, 
predstavil radovljiški del 
Poti okrog Julijskih Alp 
(Julian Alps Trail). Gre za 
projekt, ki povezuje deset 
občin na tem območju: 
Kranjsko Goro, Jesenice, 
Žirovnica, Radovljico, Bled, 
Gorje, Bohinj, Tolmin, 
Kobarid in Bovec. 
"Del poti bo potekal tudi po 
območju občine Radovljica. 
Pohodniki daljinske poti 
bodo na območje Radol'ce 
vstopili pri Sankaški koči, 
kamor se bodo vzpeli iz 
smeri Žirovnice. Od tam se 
bodo mimo cerkvice svete-
ga Petra spustili v Begunje 
ter pot nadaljevali v staro 
mestno jedro Radovljice, od 
tam proti reki Savi in nap-
rej do Šobca, kjer bodo pot 
nadaljevali v občino Bled," 
je pojasnil Sašo Gašperin z 
zavoda Turizem in kultur-
na Radovljica.
Skupna dolžina krožne poti 
je dobrih 300 kilometrov, 
razdeljena pa bo na pripo-
ročljive dnevne etape. Te 
bodo zasnovane tako, da bo 
v krajih začetka oziroma 
konca etap mogoče preno-
čiti oziroma bodo tam tudi 
možnosti za okrepčilo ali 

nakup hrane in pijače, je še 
povedal Gašperin in dodal, 
da se etap, če je le mogoče, 
začenjajo na na železniški 
ali avtobusni postaji, kar 
pohodnikom po eni strani 
omogoča trajnostni in 
mobilni dostop ter po drugi 
strani dobro izbiro vstopne 
in končne točke poti.

"Namen poti ni vzpenjanje 
na skalne vrhove najvišjih 
slovenskih gora, temveč 
občudovanje lepote Julijskih 
Alp iz dolin in razglednikov 
v njihovem predgorju. Pot 
nagovarja predvsem pohod-
nike, ki jih zanimata narav-
na in kulturna dediščina ter 
pristen stik z lokalnimi pre-
bivalci," poudarjajo na zavo-
du Turizem in kultura 
Radovljica. 
Domačinom bodo pot pred-
stavili na organiziranem 
pogodu po izbrani trasi poti 
v nedeljo 21. oktobra. Poho-
dniki bodo sicer na pot na ta 
dan krenili v vseh desetih 
občinah na trasi, vse skupi-

ne ob deveti uri dopoldan. 
"Na naši, radovljiški poti, 
bomo povezali dve cerkvi, 
posvečeni svetemu Petru, 
na poti pa nas bodo sprem-
ljali pogledi na čudovito 
jesensko pokrajino, pristne 
vasice in bogato dediščino 
našega podeželja. Na cilju se 
bomo srečali s pohodniki, ki 

bodo pot začeli v Žirovnici," 
je pojasnil Sašo Gašperin.
Zbor pohodnikov za ogled 
Radovljiškega dela poti je 
torej v nedeljo ob deveti uri 
na trgu pred cerkvijo svete-
ga Petra v starem mestnem 
jedru Radovljice, cilj pohoda 
pa predstavlja cerkvica sve-
tega Petra nad Begunjami, 
do koder je približno tri ure 
lahke hoje. 
Povratek v Radovljico je 
možen peš ali z javnim avto-
busom, ki v popoldanskih 
urah pelje iz Begunj. Večje 
skupine pohodnikov organi-
zatorji prosijo, da se na 
pohod najavijo na naslov: 
saso.gasperin@radolca.si

Vabijo na pohod
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica bo prihodnjo nedeljo na pohodu, 
ki se bo začel pred radovljiško cerkvijo sv. Petra in zaključil pri cerkvici sv. 
Petra nad Begunjami, predstavil radovljiški del Poti okrog Julijskih Alp.

Zbor pohodnikov za ogled radovljiškega dela 
poti je v nedeljo, 21. oktobra, ob 9. uri na trgu 
pred cerkvijo sv. Petra v Radovljici, cilj pa 
cerkvica sv. Petra nad Begunjami, do koder je 
približno tri ure lahke hoje.
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Šport

Matjaž Klemenc

Župan Ciril Globočnik vsako 
jesen v goste povabi športni-
ke, ki so bili uspešni na 
evropskem in svetovnem 
nivoju, in tudi letos ni bilo 
nič drugače. "Vesel sem, da 
je taka udeležba. Povabil 
sem tudi Jakova Faka, a je z 
reprezentanco na treningu v 
Nemčiji. Ponosen sem, da 
ste sestavni del naše občine 
in imamo tako eminentne 
športnike. Na občini cenimo 
rezultate, ki so doseženi na 
občinskem, gorenjskem, slo-
venskem in ostalih nivojih. 
Sem povabim 'top' športni-
ke. Danes je poseben gost 
Peter Prevc, ki se je preselil v 
Radovljico – in to globoko 
cenim,« so bile uvodne bese-
de Cirila Globočnika. 
Letošnje povabilo so dobili 
športni plezalci Domen Ško-
fic, Vita Lukan, Luka Potočar 
(slednja sta manjkala, Vita 
zaradi tekme v Argentini, 
Luka pa zaradi šolskih obvez-
nosti), trener Domen Švab, 
vsi člani Športno plezalnega 
odseka Radovljica, paraplava-
lec Darko Đurič, član Plaval-
nega kluba Gorenjska banka 
Radovljica, njegov trener 
Alen Kramar, atletinja Iris 
Breganski in že omenjeni 
biatlonec Jakov Fak, od letos 
meščan Lesc. Pobliže si 
poglejmo, s kakšnimi uspehi 
so imenovani k povabilu pre-
pričali župana, ki mu kot biv-
šemu plavalcu in trenerju 
vrhunski šport nikakor ni 
neznanka. 
Domnu Škoficu je Planinska 
zveza Slovenija letos podelila 
naziv najuspešnejši športni 

plezalec za leto 2017. Domen 
je letos dosegel vrsto odlič-
nih rezultatov v svetovnem 
pokalu. Dobro je nastopil 
tudi na svetovnem prvenstvu 
v Avstriji. Nase je že lani opo-
zorila Vita Lukan, ko je pos-
tala v Rusiji svetovna mladin-
ska prvakinja in osvojila sku-
pno zmago v evropskem 
mladinskem pokalu v težav-
nosti. Letos je na evropskem 
prvenstvu v Avstriji osvojila 
bron v težavnosti. Na mla-
dinskem svetovnem prvens-
tvu v Rusiji je bila zlata v 
težavnosti in bronasta na bal-
vanih. Na nadaljevanju 
evropskega prvenstva v Bel-
giji je bila bronasta na balva-
nih. Pika na i je še naslov 
mladinske prvakinje v kom-
binaciji. Odlično je nastopil 
tudi Luka Potočar. Na mla-
dinskem evropskem prvens-
tvu v Avstriji je bil drugi v 
težavnosti. Na nadaljevanju v 
Bruslju je dodal bron v kom-

binaciji. Na svetovnem 
prvenstvu v Rusiji je v težav-
nosti osvojil zlato medaljo. V 
težavnosti se lahko pohvali z 
osvojitvijo skupnega mladin-
skega evropskega pokala za 
leto 2018. Tako Vito kot Luka 
trenira Domen Švab. Darko 
Đurič je konec lanskega leta 
na odprtem prvenstvu Nizo-
zemske v malem bazenu 
dosegel svetovni rekord na 
petdeset metrov delfin v 
kategoriji S4. Na letošnjem 
evropskem prvenstvu za 
invalide na Irskem je bil 
prvak v disciplini petdeset 
metrov prosto, tretji na dve-
sto metrov prosto in peti na 
sto metrov prosto. Iris Bre-
ganski, Radovljičanka, ki 
hodi v šolo v Ljubljani in tre-
nira pri ljubljanskem klubu 
Mass, je bila letos prvič na 
sprejemu pri županu. Iris je 
na mladinskem evropskem 
prvenstvu za gluhe v atletiki 
v Bolgariji zmagala v skoku v 

višino v kategoriji U18 in v 
metu kopja v kategoriji U20. 
V suvanju krogle v kategoriji 
U18 je bila druga.
V sproščenem pogovoru po 
uradni slovesnosti smo od 
prisotnih športnikov izvedeli 
nekaj pozitivnih stvari. Po 
načrtih se Peter Prevc še v 
tem tednu vrača na skakalni-
co. Če bi gledali rezultate 
letošnje sezone, bi se Domen 
Škofic uvrstil na Olimpijske 
igre. Verjamemo, da bo tako 
tudi približno čez leto in pol. 
Darko Đurič še ni rekel ne 
olimpijskim igram leta 2020. 
Iris Breganski nadaljuje tek-
movanje na vrhunski ravni. 
Naslednje leto jo čakata dve 
evropski prvenstvi gluhih 
atletov v članski konkurenci. 
Spomladi v dvorani v Estoniji 
in poleti na prostem v Nem-
čiji. Ni kaj, obeta se nam še 
ena zanimiva športna sezona 
2018/2019. Upamo, da s čim 
manj poškodbami.

Športniki pri županu
Župan Ciril Globočnik je medse povabil športnike, ki so nase opozorili na evropskem in svetovnem 
nivoju: Domna Škofica, Vito Lukan, Luka Potočarja, Domna Švaba, Darka Đuriča, Alena Kramarja, Iris 
Breganski, Jakova Faka in Petra Prevca.

Vrhunski športniki na sprejemu pri županu Cirilu Globočniku / Foto: Gorazd Kavčič

Matjaž Klemenc

Na atletskem stadionu v 
Radovljici je bilo dvodnevno 
državno prvenstvo za kate-
goriji U12 in U14. Za držav-
ne naslove se je borilo nekaj 
več kot petsto atletinj in atle-
tov iz triinštiridesetih slo-
venskih klubov. Prvenstvo je 
v lepem vremenu uspešno 
organiziral domači atletski 
klub, Dogajanje je malce 
motil le neugoden veter. 
Atletski klub Radovljica ni 
bil samo dober organizator. 
Na koncu je na svojem kon-
tu lahko preštel kar nekaj 
uvrstitev na stopničke, tako 
v kategoriji U12 in U14. V 
kategoriji U-12 se iz doma-
čega kluba z dvema zlatima 
medaljama lahko pohvali 

Andrej Mihelič. Prvi je bil v 
metu vorteksa in suvanju 
krogle. Na najvišjo stopnič-

ko je stopil še Rok Pfajfar, ki 
je bil najhitrejši v hitri hoji 
na tisoč metrov. Drugo mes-

to je pripadlo Luki Makucu 
v skoku v daljino. Dve bro-
nasti medalji sta šli v roke 
Oskarju Zupanu. Tretji je 
bil v skoku v višino in v 
suvanju krogle. Pri dekletih 
dve medalji za Živo Kovačič. 
Druga je bila v skoku v dalji-
no in tretja v skoku v višino. 
Še eno medaljo, srebrno, je 
prispevala štafeta štirikrat 
dvesto metrov, ki je nastopi-
la v postavi Mark Bizjak, 
Maks Jerala, Oskar Zupan 
in Luka Makuc. V konku-
renci U14 atleti in atletinje 
domačega kluba niso stopili 
na najvišjo stopničko. Osvo-
jili so tri druga mesta in tri 
tretja mesta. Drugo mesto je 
osvojili Tevž Podlipnik v 
suvanju krogle ter štafeta 
štirikrat sto metrov. Tekli so 
v postavi Nejc Pogačnik, 
Andraž Bizjak, Tevž Podlip-
nik, Nik Kozel Tomše. Sled-
nji je dodal še bronasto 
medaljo v teku na šestdeset 
metrov. Na tretjo stopničko 
sta stopila še Nejc Pogačnik 
v suvanju krogle in Ajda Šte-
felin v skoku v višino.

Dve zlati medalji
Atletski klub Radovljica je uspešno organiziral dvodnevno državno 
prvenstvo za kategoriji U12 in U14.

Nik Tomše Kozel je medaljo osvojil posamično in s štafeto.

Matjaž Klemenc

Svetovni pokal v težavnosti v 
Kranju se ni izšel po željah 
najboljšega slovenskega 
športnega plezalca Domna 
Škofica. Po kvalifikacijah je 
bil še v vodstvu, polfinalni 
nastop pa se mu je povsem 
ponesrečil. Ostal je brez 
finala in možnosti braniti 
lansko drugo mesto. Na 
koncu se je uvrstil na dva-
najsto mesto. "Razočaran 
sem, da danes ne bom ple-
zal v finalu. Pripravljen sem 
zelo dobro, sproščen, a vče-
raj v polfinalu smo plezali 
smer, ki mi ni niti približno 
odgovarjala. Vse skupaj sem 
na koncu vzel za dobro izku-
šnjo za vnaprej," je pred 
finalom povedal Domen 
Škofic. Domnu tudi ni bilo 
po godu, da Kranj ni več 
zadnja postaja v sezoni sve-
tovnega pokala. Ta se bo z 
dvema tekmama zaključil 
na Kitajskem. Iz Športno 
plezalnega odseka Radovlji-
ca sta v Kranju nastopila še 
Vita Lukan in Luka Potočar. 
Vita je bila po kvalifikacijah 

odlična šesta. V polfinalu se 
ji podobno kot Domnu ni 
izšlo in je tekmo končala na 
19. mestu. Luka se je uvrstil 
na 43. mesto. Za plezalci sta 
tudi že dve uvodni tekmi 
državnega prvenstva. V logu 
so se merili na balvanih. 
Pobliže si poglejmo uvrstitve 
radovljiških plezalcev in ple-
zalk med deseterico po kate-
gorijah. Mlajši dečki: 3. 
Gorazd Jurekovič, 4. Nejc 
Skumavec, 9. Tadej Cerar 
Božič; mlajše deklice: 3. Maja 
Arnež; starejše deklice: 3. 
Eva Puha; kadeti: 2. Luka 
Potočar; kadetinje: 8. Lara 
Nikolič; mladinke: 2. Vita 
Lukan; člani: 1. Luka Potočar, 
članice: 3. Vita Lukan. Prejš-
njo soboto in nedeljo je bila 
tekma za državno prvenstvo 
v težavnosti. Tudi tokrat 
nekaj lepih uvrstitev za 
Radovljičane. Mlajši dečki: 4. 
Gorazd Jurekovič; mlajše 
deklice: 8. Maja Arnež; sta-
rejše deklice: 10.–11.: Eva 
Puhar; kadeti: 1. Luka Poto-
čar; člani: 1. Domen Škofic, 
4. Luka Potočar; članice: 10. 
Nina Grošelj.

Domen Škofic peti
Na tekmi za svetovni pokal v težavnosti v Kranju 
sta Domen Škofic in Vita Lukan prišla do polfinala.

V Györu na Madžarskem je bil atletski peteroboj reprezentanc 
Češke, Slovaške, Hrvaške, Slovenije in gostiteljev. V slovenski 
reprezentanci so bili štirje člani Atletskega kluba Radovljica. 
Rok Makuc je bil drugi v skoku v daljino, Karin Avsenek je bila 
v hitri hoji na tri tisoč metrov četrta, Miha Klofutar v skoku v 
daljino šesti, Ažbe Horvatinovič pa v metu diska osmi.

atletika 

Peteroboj reprezentanc na Madžarskem

Malonogometaši v Medobčinski ligi Radovljica so v skupinah 
A in B odigrali po sedem tekem. V skupini C pa so ene ekipe 
odigrale po šest tekem, saj je skupina z neparnim številom. 
Lestvice po posameznih skupinah. Skupina A: 1. Biser-Fasa-
derstvo Kumalič (15 točk), 2. Begne (15), 3. TVD Partizan 
Begunje (13), 4. Smola (11), 5. Ribno (11), 6. Podnart (9), 7. 
Hrušica-Fitnes O2 (8), 8. Utrip (7), 9. Brezje (7), 10. Šmeks 
(2). Skupina B: 1. Elmont Bled (15), 2. Gorje (14), 3. A. Gašpe-
rin Stara Fužina (13), 4. Cifra (13), 5. Kamna Gorica (12), 6. 
Hom (10), 7. Lipce (9), 8. Calimero boys (7), 9. Dovje (7), 10. 
Lancovo (1). Skupina C: 1. Podbrezje (19), 2. Lisjaki Naklo 
(17), 3. TVD Partizan Žirovnica (16), 4. Posavec (10), 5. Sokol 
Bar (9; ena tekma manj), 6. Brezje-Moby Dick (9; 1 tekma 
manj), 7. Venezia (8; ena tekma manj), 8. Team Hraše (7; ena 
tekma manj), 9. Čpinarji Ljubno (7), 10. Zvezde Gorje (6), 11. 
Team Orange (6; ena tekma manj), 12. Mošnje CoMetal (4; 
ena tekma manj), 13. Dvorska vas (3; ena tekma manj).

mali nogomet

Begne delijo prvo mesto

V zadnjih dveh krogih so nogometaši moštva Šobec Lesce 
iztržili remi in zmago. Neodločeno z 1 : 1 (Dermastja) so 
igrali doma z Zarico, v gosteh pa so v soboto v derbiju kroga 
v gosteh z 2 : 1 (Kazič, Dermastja) premagali Bohinj. Na 
vrhu lestvice sta Škofja Loka in Bohinj s 15 točkami. Leščani 
so tretji s 13 točkami. Po ligaški tekmi jim je Zarica še enkrat 
prekrižala račune. V drugem krogu Gorenjskega pokala jih je 
premagala z 2 : 1 (Dermastja).

nogomet

Zarica jim ne leži

Rokometaši moštva Cerklje Radovljica, ki tekmujejo v drugi 
slovenski ligi, so odlično vstopili v sezono 2018/2019. V 
domači tekmi so premočno, s 44 : 24, premagali ekipo Kro-
nos Logatec. Poleg obeh omenjenih ekip v ligi nastopajo 
Ljubljana, Moškanjci - Gorišnica, Arcont Radgona, Sevnica, 
Grosuplje, Jadran Hrpelje - Kozina, Metlika, Alples Železniki.

Visoka uvodna zmaga rokometašev



mo načrtov, da bi se širili, 
veseli bomo, če nam bo služi-
lo zdravje, da bi lahko nadal-
jevali v enaki sestavi. Trenut-
no imamo osem pevcev in 
deset pevk. Ko smo v septem-
bru spet začeli vaje, so vsi pri-
šli tako dobre volje in zagnani 
kot otroci, ko pridejo prvi dan 
po počitnicah spet v šolo. 
Vaje, ki jih imamo enkrat 
tedensko, nam niso obvez-

nost, so prijetno prijateljsko 
srečevanje, prav zato se druži-
mo s takim veseljem."
Letos so si kupili nove majice, 
želeli pa bi si kupiti tudi nove 
obleke, saj so sedanje stare že 
več kot 15 let. Brez dodatne 
pomoči pa ne bo šlo, saj so 
sredstva, ki jim jih namenjata 
občina in KS, namenjena 
pokrivanju tekočih stroškov, 
predvsem prevozov.
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Maja Šmitek

"Vsako leto v vseh enotah za 
poletno branje navdušimo 
več otrok in mladih. To sezo-
no je v akciji Poletavci sode-
lovalo kar 185 otrok, starih od 
7 do 12 let; v akciji Najpole-
tavci pa 16 mladih," z vesel-
jem pove Irena Razingar, 
vodja projekta in knjižničar-
ka blejske enote Knjižnice 
Antona Tomaža Linharta 
Radovljica. 
Poletni bralni projekt sicer 
poteka pod okriljem Mestne 
knjižnice Ljubljana, letos pa 
se mu je z veseljem pridruži-
lo tudi 15 slovenskih splošnih 
knjižnic, med drugim petič 
zapored tudi Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica. 
"Vsaka knjižnica za otroke, 
ki so med poletnimi počitni-
cami najmanj trideset dni 
brali pol ure na dan in pisali 

dnevnik, ter mlade, ki so pre-
brali tri poljubne knjige, 
nagradi s posebno prireditvi-
jo," še pove Razingarjeva in 
doda, da je za vseh 11 enot 
zaključni dogodek, ki se ga je 

udeležilo več kot 150 otrok in 
mladih, potekal na Vurniko-
vem trgu v Radovljici. 
S svojimi vragolijami – žon-
gliranjem, vožnjo z monoko-
lesom in spretnimi vajami za 

lovljenje ravnotežja – sta 
klovn in klovnesa od srca 
nasmejala mlade bralce in 
njihove starše. S predstavo 
Mini cirkus Bufeto sta poskr-
bela za pripetljaje, ki se bodo 
vsem vtisnili v spomin, in 
najbolj pogumne otroke 
povabila celo k sodelovanju. 
Zabavno popoldne sta pos-
ladkala tudi kepica sladoleda 
in podeljevanje zanimivih 
nagrad. Glavno nagrado, 
športno uro, ki jo je vsem 
sodelujočim knjižnicam 
poklonilo podjetje Hervis, je 
prejel Ažbe Polšak. Vsem 
NajPoletavcem je Biblos 
poklonil elektronsko knjigo 
Bogdana Novaka Ninina pes-
nika dva. S pomočjo lokalnih 
sponzorjev pa so knjižničarji 
med mlade bralce, ki so se 
udeležili prireditve, razdelili 
še 65 zabavnih, sladkih in 
dogodivščin polnih nagrad.

Na krilih poletnega branja
Poletavci in Najpoletavci – otroci in mladi, ki so sodelovali v poletnih bralnih akcijah – so se zadnji 
četrtek v septembru zbrali v Radovljici. Zanimive nagrade, nastop igrivega klovna in klovnese, smeh 
in sladoled sta zaokrožila sončen dan in otroke navdušila za nove bralne izkušnje.

Ažbe Polšak se je razveselil športne ure.

Karmen Sluga

Učenci matične šole od 
prvega do petega razreda so 
prvi del športnega dne pre-
živeli v športnem parku. 
Preizkusili so se na spretno-
stnem poligonu Alpske šole, 
se spuščali po toboganu 
napihljivega gradu in se pre-
izkusili v otroški različici 
najzahtevnejšega gasilskega 
tekmovanja na svetu »Fire-

fighter Combat Challenge«. 
Po malici so učenci prvega 
in drugega razreda odšli na 
Srednjo Dobravo, kjer so na 
igrišču uporabljali otroška 
igrala, uživali v igrah s pada-
lom in štafetnih igrah. Na 
sprehodu se jim je pridruži-
la ravnateljica Zdenka Varl. 

Učenci od tretjega do petega 
razreda so športni dan kon-
čali v Kamni Gorici, na igra-
lih in v fitnesu na prostem. 
Ovsiški učenci so se zjutraj 
peš podali do Lipnice, kjer so 
sodelovali na poligonu Alp-
ske šole, spuščali so se po 
poligonu napihljivega gradu 
in se preizkusili v otroški 
različici najzahtevnejšega 
gasilskega tekmovanja. 
Učenci predmetne stopnje 

so se na igrišču ob kropar-
skem bazenu preizkusili v 
krosu, igrali so nogomet in 
druge igre z žogo ter svojo 
ustvarjalnost pokazali na 
likovni delavnici. Spoznali so 
igro disk golf in se v veliki 
telovadnici preizkusili kot 
hokejisti.

Gibanje  
z razlogom 
Na Osnovni šoli Lipnica so tudi letos pripravili 
prireditev Gibanje z razlogom, ki je namenjena 
učencem lipniške in ovsiške šole. Pripravili so 
pester nabor dejavnosti, naklonjeno pa jim je bilo 
tudi vreme.

Ivanka Korošec

Skupaj s krajani in ljubitelji 
petja bi radi jubilej proslavili 
tako, da bo še dolgo ostal v 
spominu udeležencev in obi-
skovalcev. Zato vabijo na kon-
cert, ki bo v soboto, 20. okto-
bra, ob 18. uri v Čebelarskem 
centru v Lescah. Slavljenci 
bodo zapeli več pesmi iz svo-
jega bogatega programa, 
zaplesali bodo tudi člani Fol-
klorne skupine KPD Lesce. 
Idejo za ustanovitev pevskega 
zbora so na sestanku Društva 
upokojencev v novembru 
1993 dali Janko Kralj in prvi 
pevci: Tončka Lorenčič, Mari-
ja Legat, Ivanka Hanžič, Mar-
tin Babič, Tonček Dežman, 
Štefan Stiperski, Jože Sovič, 
Franc Zavratnik, Rezka in 
Berti Vilman ter Jožica Šnaj-
de, ki so se že kmalu začeli 
srečevati na vajah. Vodenje 
zbora je prevzela Tončka 
Lorenčič iz Hraš. Imela je že 
nekaj pevskih izkušenj, voljo, 
samozavest ter ljubezen do 
slovenske pesmi. Tako je nas-
tal mešani pevski zbor DU 
Lesce. Pevci so začeli nastopa-
ti na raznih prireditvah, ude-
leževali so se tudi izletov. Leta 
1995 se je zboru pridružil har-
monikar Franci Ažman, brez 
katerega si danes zbora sploh 
ne moremo predstavljati. 

V tistem času je društvu pred-
sedoval Vinko Marzidovšek 
in na njegovo pobudo je zbor 
dobil enotne obleke, del sred-
stev jim je primaknila krajev-
na skupnost. Tončka Loren-
čič je zbor vodila več kot deset 
let, oktobra 2002 pa je diri-
gentsko palico prevzela Mari-
ja Legat. "Rekli so mi, da naj 
bi zbor vodila le toliko časa, 
dokler ne najdemo novega 
pevovodje, se spominja Mari-
ja. "Pa je minilo že 16 let …" 
S temperamentnim pristo-
pom in smislom za zborov-
sko petje so jo pevci vzeli za 
svojo. Pod njenim vodstvom 
je zbor začel napredovati in 
dosegati lepe uspehe. Leta 
2012 je Anton Noč predlagal, 
da bi se zbor imenoval MePZ 
Slavček DU Lesce in predlog 
je bil sprejet. Avgust Šlibar, ki 
je v zboru odgovoren za pro-
gram in koordinacijo nasto-
pov, je povedal: "Na leto ima-
mo do dvajset nastopov, naj-
večkrat pod okriljem DU, saj 
sodelujemo na različnih pri-
reditvah in praznovanjih. 
Prepevamo predvsem ljudske 
pesmi in tudi tiste stare, ki so 
že skoraj pozabljene. Naši 
poslušalci take pesmi zelo 
radi poslušajo."
Marija Legat je dodala, da je 
povprečna starost pevcev kre-
pko čez osemdeset. "Nima-

Zbor Slavček praznuje četrt stoletja
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Lesce, ki danes deluje pod imenom Slavček, prihodnjo 
soboto pripravlja jubilejni koncert ob petindvajsetletnici delovanja.

Jubilejni koncert pevskega zbora Slavček bo v 
soboto, 20. oktobra, ob 18. uri v Čebelarskem 
centru v Lescah. Slavljenci bodo zapeli več 
pesmi iz svojega bogatega programa, zaplesali 
bodo tudi člani Folklorne skupine KPD Lesce.
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Zanimivosti

Cveto Zaplotnik

"Letos je sadno drevje tako v 
intenzivnih kot v ljubitelj-
skih sadovnjakih dobro 
obrodilo, tako da je letošnja 
sadna letina ena najboljših v 
zadnjih letih," ugotavlja Tat-
jana Zupan, predsednica 
Sadjarskega društva Gorenj-
ske in vodja sadovnjaka Res-
je, in dodaja, da je dobra leti-
na predvsem posledica lan-
ske pozebe, po kateri so v 
zemlji ostala hranila, ki jih je 
sadno drevje letos izkoristilo 
za rast in razvoj. Letos so bili 
tudi dokaj dobri vremenski 
pogoji za pridelovanje sadja, 
a brez težav ni bilo. Spomla-
di je bilo dosti dežja, kar je 
bilo ugodno za razvoj bolez-
ni in škodljivcev. Avgusta je 
bila suša, občutili so jo pred-
vsem nasadi na peščenih, 
prodnatih tleh, kjer so neka-
tere zgodnejše sorte jablan 
imele zaradi tega drobnejše 
sadeže. Nekatera območja na 
Gorenjskem, še zlasti okoli 
Tržiča, je prizadela toča, ki je 
'stolkla' tudi sadje. Sicer pa 
je bilo letos veliko sončnih 
dni, tako da je sadje dovolj 
sladko. V dobro oskrbovanih 

sadovnjakih je sadje tudi 
kakovostno, v slabše oskrbo-
vanih pa so imeli težave z 
boleznimi in škodljivci, še 
zlasti z jabolčnim zavijačem. 
Takšno sadje bo rado gnilo.
V nasadu Resje ocenjujejo 
letošnjo letino jabolk na 
osemsto do devetsto ton. Pri-
bližno polovico je zlatega 
delišesa, dobro so zastopane 
še sorte idared, jonagold, 
elstar, gala, breaburne, pino-
va in fuji, veliko je tudi pov-
praševanje po carjeviču in 
majdi. "Prodaja za zdaj dob-
ro poteka. Hladilnica za dve-
sto ton sadja ne bo zadošča-
la, zato bo treba pohiteti s 
prodajo. Klasične sindikalne 
ozimnice ni več, vse več pa je 
podjetij, ki kupijo jabolka za 
zdravo prehranjevanje svo-
jih delavcev. Med potrošniki 
narašča povpraševanje po 
jabolkih iz ekološke pridela-
ve," pravi Zupanova in doda-
ja, da v sadovnjaku Resje 
ekološka pridelava poteka na 
površini 1,3 hektarja, v pri-
hodnje pa jo bodo še poveča-
li. Celotni nasad obsega tri-
deset hektarjev, od tega je v 
rodnosti 24 hektarjev. Letos 
spomladi so na novo zasadili 

s sorto gala poldrugi hektar 
nasada, na enem hektarju pa 
pridelujejo tudi orehe.
Zgodnje sorte so začeli obi-
rati sredi avgusta, zdaj obi-
rajo pozne sorte, končali 
bodo v prvih dneh novem-
bra. Pri tem jim pomaga tri-
deset obiralcev, večinoma so 
to domačini. Obiralce je vse 
težje dobiti. 
Letos se je nasad vključil tudi 
v shemo Izbrana kakovost 

Slovenija. To pomeni, da pri 
pridelavi upoštevajo vsa nače-
la integrirane oz. ekološke 
pridelave, poleg tega pa še 
dodatne zahteve, predvsem 
glede vsebnosti sladkorja.
Doslej so z mrežo proti toči 
zaščitili 4,5 hektarja nasada, 
prihodnje leto pa si želijo 
tako zavarovati še ekološki 
nasad in novi nasad jablan 
sorte gala, skupno torej še 
približno tri hektarje.

V nasadu Resje dobra letina
V največjem gorenjskem sadovnjaku, nasadu Resje (KGZ Sava Lesce), ocenjujejo letošnjo letino 
jabolk na osemsto do devetsto ton.

V nasadu Resje so sadje začeli obirati sredi avgusta, 
končali pa naj bi v prvih novembrskih dneh.

Tekmovalci in tekmovalke Taekwon-do kluba Begunje so 
odlično nastopili v Šehovičih v Bosni in Hercegovini na 
mednarodnem turnirju. Nastopili so klubi iz Bosne in Her-
cegovine, Srbije, Hrvaške in Slovenije. Tekmovalci iz Begunj 
so se domov vrnili s številnimi medaljami. Prejeli so jih: 
Elena Lovrič (2 zlati, 2 srebrni), Neja Fister (2 zlati, 1 srebr-
na, 1 bronasta), Vanessa Dobre (1 zlata, 1 srebrna, 2 brona-
sti), Taj Fister Lovšin (1 zlata, 2 srebrni, 1 bronasta), Petra 
Race (1 zlata, 1 srebrna), Boris Lavrih (1 zlata, 1 srebrna), 
Domen Arko (3 srebrne, 1 bronasta), Zala Klemenc (1 srebr-
na, 1 bronasta), Sebastjan Zupan Dimač (1 srebrna, 1 brona-
sta), Matic Barber (1 bronasta), Aljaž Šobar (1 bronasta). 
Srebrni so bili ekipno tako deklice (Elena Lovrič, Vanessa 
Dobre, Neja Fister) kot dečki (Taj Fister Lovšin, Domen 
Arko, Sebastjan Zupan Dimač). V skupni razvrstitvi po klu-
bih so osvojili tretje mesto.

Begunjski športniki uspešni v Šehovičih

Del begunjske ekipe na turnirju v Šehovičih

KUD Radovljica in Osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja 
v Lescah vabita na prvi letni koncert pevske skupine Korona, 
ki bo v petek, 9. novembra, ob 19. uri v avli OŠ Frana S. 
Finžgarja v Lescah. Korono vodi mlada pianistka in zboro-
vodkinja Nina Rion. Gostja koncerta bo tudi dobra pozna-
valka in iskriva pripovedovalka Finžgarjevih del Marja Jalen.

Finžgar s Finžgarjem
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Marjana Ahačič

Kaj je bil glavni razlog, da 
ste  se pred dvajsetimi leti 
odločili, da uspešno podjetje 
preselite na Gorenjsko, v 
Lesce?
Franc Mausser: "Zametki 
podjetja EMMA segajo že v 
leto 1970, ko je moj oče 
Franc Mausser st. začel v 
naši kleti v Hrastniku izde-
lovati lestence in druga sve-
tila. Kmalu je pri hiši zgradil 
prizidek in v svoji delavnici 
zaposlil prve delavce. Ob 
smrti očeta sem leta 1982 
obrtno delavnico prevzel jaz 
in nadaljeval njegovo pot. 
Vseskozi smo spremljali trg, 
razmišljali podjetno, snovali 
nove izdelke ob razpadu 
Jugoslavije in spremembi 
trga ter veliko prelomnico 
naredili leta 1990, ko smo 
se začeli ukvarjati s papirno 
galanterijo. Našli smo tržno 
nišo z darilnimi vrečkami, 
telegrami z dodatki in glas-
benimi čestitkami, kmalu 
zatem pa smo se usmerili 
tudi v izdelke po naročilu in 
večje projekte, med drugim 
tudi prve elektronske sveče. 
Takrat smo tudi ustanovili 
podjetje EMMA. Z leti je 
naša dejavnost v Hrastniku 
postajala čedalje uspešnejša, 
obseg dela se je hitro pove-
čeval, naše potrebe so posta-
jale čedalje večje, prostori pa 
posledično pretesni. Leta 
1995 smo se tako odločili za 
selitev v Lesce, ki so nas pri-
vlačile predvsem zaradi 
lepih gora, čistega okolja, 
prijaznih ljudi in pa strateš-
ke bližine prometnih poti. 
Tri leta pozneje smo sveča-
no odprli nove prostore ter 
podjetje in družino v celoti 
tudi uradno preselili sem."

So bile s selitvijo povezane 
še kakšne druge spremem-
be pri poslovanju?
Franc Mausser: "Predvsem 
smo prepoznali potencial 
na trgu elektronskih sveč 
in darilnih vrečk ter želeli 
iz bolj obrtniške usmerje-
nosti preiti na industrijsko 
in podjetniško. Velika pre-
dnost EMME je tudi ta, da 
gre za družinsko podjetje, 
kjer sami skrbimo za razvoj 
in inovacije ter vodenje. 
Imamo že pol stoletja tradi-
cije in zgodovine, podjetje 
sedaj upravlja že tretja 
generacija, moja hči Tatja-
na Potokar."

Katera je bistvena razlika 
med EMMO leta 1998 in 
2018?
Tatjana Potokar: "Najbolj 
opazna razlika so vsekakor 
naše blagovne znamke. 
Prvo – ekološke elektron-
ske in solarne sveče Vesti-
na – smo ustvarili leta 2007 
in od takrat naprej dajemo 
blagovnim znamkam velik 

pomen. Danes svoje izdel-
ke izvažamo v 15 evropskih 
držav ter tri bolj oddaljene 
– Nigerijo, Avstralijo in 
Brazilijo. Pred dvajsetimi 
leti je bilo podjetje usmer-
jeno predvsem v glasbene 
čestitke, danes pa smo t. i. 
multibrand – podjetje z več 
blagovnimi znamkami, ki 
jih združujejo trije ključni 
elementi: inovativnost, 
visoka kakovost in ekološ-
kost. "

Kaj je trenutno vaša najpo-
membnejša dejavnost?
Tatjana Potokar: "Največ 
poudarka dajemo blagovni-
ma znamkama Vestina in 
Lunay. Pri Vestini gre za 
zrelo blagovno znamko, ki 
so jo ljudje že od začetka, 
torej pred enajstimi leti, 
prepoznali in dobro spreje-
li. Pri blagovni znamki 
Lunay pa gre za trend, ki je 
v Sloveniji prisoten šele 
kratek čas. V tujini so nam-
reč ženske nekoliko bolj 
ozaveščene o prednostih, ki 
jih prinaša uporaba narav-
nih izdelkov za intimno 
higieno, medtem ko mora-
mo pri nas na tem področju 
narediti še veliko predvsem 
pri izobraževanju. Lunay 
kot naša najmlajša blagov-
na znamka tako od nas zah-
teva veliko vztrajnosti in 
poguma."

Kje vidite največ možnosti 
za razvoj v prihodnje?
Tatjana Potokar: "Veliko pri-
ložnosti je še v Sloveniji, 
sicer pa jih vidimo predv-
sem v tujini, z Vestino in 
Lunay. V prihodnosti je veli-

ka možnost tudi za razvoj 
novih blagovnih znamk, ki 
pa bodo seveda sledile ključ-
nim trem načelom, ki zdru-
žujejo vse naše obstoječe 
blagovne znamke: visoka 
kakovost, ekološkost in ino-
vativnost."

Kako vidite Slovenijo kot 
poslovno okolje v primerjavi 
s tujino?
Tatjana Potokar: "Verjame-
mo, da je vedno dobro imeti 
pokrit domači trg, osnovo, iz 
katere gradiš navzven. Prav 
tako ni v tujini vse boljše 
(kot nekateri morda misli-
jo), imamo pa načeloma več 
pozitivnih kot negativnih 
izkušenj. Prednost delovan-
ja v Evropski uniji je tudi ta, 
da če ti v eni državi ne uspe, 
lahko svojo srečo poskusiš v 
drugi."

Ste razmišljali, da bi storili 
še korak naprej in podjetje 
selili v tujino?
Tatjana Potokar: "Določeni 
trgi so zelo specifični in radi 
poslujejo v okviru svoje 
države, zato smo o tej ideji 
že razmišljali, vendar pa tre-
nutno bolj razmišljamo o 
širitvi obstoječih prostorov, 
predvsem proizvodnje in 
skladišča."

Kateri so vaši glavni produk-
ti?
Tatjana Potokar: "Jedro naše 
prodaje so ekološke elek-
tronske in solarne sveče 
Vestina, za njimi pa ne zao-
stajajo veliko tudi darilne 
vrečke Papilu in pa naravni 
vložki in tamponi Lunay. 
Skupno tako letno prodamo 

več milijonov izdelkov. Elek-
tronski svečnik Religi je naj-
bolj nišni izmed vseh naših 
blagovnih znamk, zato ga 
prodajamo večinoma le v 
cerkve, domove za ostarele 
ali bolnišnice."

Ste eno od najbolj družbeno 
odgovornih podjetij pri nas. 
Kakšni razlogi vas vodijo pri 
tem?
Tatjana Potokar: "To je del 
naše kulture. Hvaležni smo, 
da delujemo v takšnem oko-
lju, kjer se lahko razvijamo 
in hkrati vračamo družbi. V 
tem smislu bi omenila dol-
goletno sodelovanje s CUDV 
Radovljica. Uporabniki cen-
tra, odrasli z motnjo v duše-
vnem razvoju, so za nas pre-
vzeli del sestavljanja sveč 
Vestina in z njihovim delom 
smo zelo zadovoljni. So ves-
tni in natančni, vedno se 
držijo rokov in pokazali so, 
da jim lahko povsem zaupa-
mo. Mi tako dobimo vrhun-
ske izdelke, oni pa prilož-
nost, da se počutijo koristne 
člane družbe in da pokažejo, 
česa vsega so sposobni. 
Poleg tega vsako leto gosti-
mo tudi dijake Ekonomske 
šole v Ljubljani, jih sprejme-
mo, predavamo o podjetniš-
tvu in mentaliteti zmagoval-
ca. Menimo, da je sodelova-
nje z mladimi zelo pomem-
bno, predvsem pa to, da 
začutijo, da je njihov glas 
slišan ter da obstajajo v Slo-
veniji podjetja, ki bi z vesel-
jem sodelovala z njimi. 
Hkrati smo vključeni tudi v 
mentorske programe in že 
leta odprti tudi za počitniško 
delo."

Dvajset let leške Emme
Podjetje, ki sta ga ustanovitelja Franc in Olga Mausser pred dvajsetimi leti iz Hrastnika preselila v 
Lesce, je zraslo v sodobno in uspešno družinsko podjetje, ki ga v zadnjih letih vodi že predstavnica 
tretje generacije, njuna hči Tatjana Potokar.

Ustanovitelja podjetja EMMA Franc in Olga Mausser (v sredini) in sedanja direktorica 
podjetja njuna hči Tatjana Potokar (tretja z leve) z zaposlenimi ob dvajsetletnici delovanja 
podjetja v Lescah
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Marjana Ahačič

Ekipa mladih filmskih 
ustvarjalcev, med katerimi so 
tudi Radovljičani Oskar 
Šubic, Jure Sovinc in Janez 
Jakob Dremelj, se je poleti s 
filmskega maratona Muvit 
6x60, na katerem je sodelo-
valo 24 ekip, vrnila s kar dve-
ma vrhunskima nagradama: 
prvo nagrado občinstva in 
drugo nagrado žirije za film z 
naslovom Ita (B)rina. "Odlič-
na igra glavne igralke, režij-
sko, scenografsko in fotograf-

sko premišljen in funkcional-
no izpeljan koncept ter zak-
ljučni scenaristični obrat jas-
no kaže na zrelost ustvarjal-
cev in razumevanje pripove-
dne oblike kratke forme. 
Film, kjer vsebina narekuje 
način pripovedovanja, je celo-
vita, zaključena kratka zgod-
ba, ki gledalca z glavno juna-
kinjo popelje na lov za sanja-
mi," je napisala žirija. Film si 
boste prihodnji petek, 19. 
oktobra, ob 17.30 lahko ogle-
dali v dvorani Knjižnice A. T. 
Linharta.

Nagrajeni film prihodnji 
petek v Radovljici
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Starejši

Prihod v dom je lahko tudi priložnost za nov začetek
Še ne tako dolgo nazaj se je domov za starejše pogosto držal slab sloves zadnje postaje na človekovi življenjski poti. Danes so sodobni 
domovi vse prej kot to, celo nasprotno. Ni malo starejših, ki se jim s prihodom v dom kvaliteta življenja bistveno spremeni na bolje. To 
vsakodnevno izkušajo tudi v Domu dr. Janka Benedika Radovljica.
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LOŠercerjeva ulica 35, T: 04 537 50 00

E: Tajnistvo@dom-drjankabenedika.si
www.dom-drjankabenedika.si

Urejeno in prijazno okolje, prijetne sobe, 
nega in zdravstvena oskrba, družba, obilo 
aktivnosti, ki so prilagojene starejšim, in red-
na prehrana so stvari, ki jih mnogo starostni-
kov, ko začnejo njihove moči pešati, v doma-
čem okolju pogreša.
V sodobnih domovih, kakršen je Dom dr. Jan-
ka Benedika, pa so na voljo vsem stanoval-
cem. Zato ni redko, pravi Alen Gril, ki dom kot 

vršilec dolžnosti vodi zad-
njih sedem mesecev, da 
starostniki po prihodu v 
dom kljub začetnemu 
domotožju in stresu, ki ga 
povzroča sprememba 
okolja, doživijo nekakšen 
preporod.
"Kar pogosto se zgodi, da 
se starejši ob prihodu v 
dom nekako ponovno 

aktivirajo, dobesedno spet postavijo na noge, 
zaživijo kvalitetno in nato tu doživijo zares 
visoko starost." V zadnjih mesecih so v domu 
naredili veliko. Delovanje je bilo usmerjeno 
predvsem v zagotavljanje kakovostnih in 
strokovnih storitev za stanovalce ter zagotav-
ljanje zadovoljstva zaposlenih. Kajti zaposle-
ni, zadovoljni z delovnimi razmerami, so eden 
ključnih pogojev za izvedbo kakovostnih sto-
ritev za stanovalce doma, poudarja Gril in 
dodaja, da z veseljem vodi ustanovo, v kateri 
je prostora za 222 stanovalcev, za katere sku-
paj s storitvami pomoči na domu in socialnim 
servisom skrbi skoraj 150 zaposlenih.
Številni, tako stanovalci kot zaposleni, se še 
kako strinjajo z njim. Med njimi je gospa 
Ana, ki je v domu tretje leto, prišla je iz Kro-

pe. "Že dolgo nazaj sem se kar prijavila in 
nikoli mi ni bilo žal. Zadovoljna sem od prve-
ga dne. Da bi mi bilo dolgčas?! Kje pa, včasih 
imam še preveč dela! Rada sem na delovni 
terapiji, kjer opravljamo tudi različna gospo-
dinjska dela, tako kot smo jih doma. Izleti so 
mi tudi všeč; in lutke."
Gospa Francka se je, ko je odšla iz domače 
hiše, pravzaprav preselila v sosednjo stavbo. 
"Besede dolgčas pa res ne poznam," vzklikne 
ob vprašanju o tem, kako ji tečejo dnevi. 
"Prejšnjo nedeljo sem tukaj kuhala češpljevo 
marmelado. Še pecivo včasih spečem, ga 
imajo radi. Rada pokažem, kaj znam, je pa 
res, da smo se veliko novega naučili."
Ksenija Lumpert, delovna terapevtka, z naklo-
njenostjo pove, da z veseljem skrbijo za živa-
hno dogajanje v domu. "Posebno pozorni 
smo na funkcionalno mobilnost starejših, na 
to, da se naši stanovalci družijo in ne zapirajo 
sami vase, da jim je dobro in da vsak od njih 
najde aktivnost, ki mu ustreza in ga ohranja 
vitalnega." Zadovoljna je, da je strokovno ose-
bje v domu dobro usposobljeno za sanacijo 
stanja po poškodbah centralnega živčnega 

sistema. "Vemo, kako jih lahko čim hitreje 
rehabilitiramo, za to imamo znanje in sodob-
ne pripomočke, ki nam omogočajo učinkovi-
to delo," je še povedala in zadovoljno dodala, 
da obstaja pripomoček, ki ga z veseljem upo-
rabljajo vsi, tako stanovalci kot zaposleni, to je 
zelo kvaliteten masažni stol, ki zrahlja marsi-
kateri okoren in utrujen ud in z malo truda 
omogoči mnogo boljše počutje.
Zelo pester je tudi delavnik fizioterapevtke 
Brede Pavlenc. "Večina stanovalcev ima veli-
ko volje, zelo se potrudijo, da čim dlje osta-
nejo mobilni, zato je vadba, sploh skupinska, 
zelo priljubljena med njimi. Z veseljem gre-
mo tudi v zunanji fitnes; sodobne naprave, ki 
jih uporabljajo starejši, zajemajo vse kompo-
nente, stanovalci pa jih radi in s pridom upo-
rabljajo."
Goja Ferjan kot negovalka dela že deset let. 
"Rada delam s starostniki, ker toliko lepega 
dobim nazaj. Tudi z dementnimi; stisk roke, 
lepa beseda, kontakt z očmi ali izlet … toli-
ko lepega kljub težkemu delu težko doživiš 
na kakšnem drugem delovnem mestu," je 
povedala.

Gospa Magda pa v Dom dr. Janka Benedika 
prihaja enkrat tedensko, ob četrtkih zjutraj, 
kot prostovoljka. "Smo skupina z imenom 
Narcise in delujemo v sklopu prostovoljk, ki 
se imenujemo Čebelice. Skoraj dvajset jih je in 
vse z veseljem prihajajo delat družbo starost-
nikom v domu. Gospa Magda to počne že več 
kot dvajset let.
In da je vzdušje v domu prijetno, veselo in pol-
no izzivov, poskrbi mlada energija animatorja 
Mateja Pukšiča. "Skrbim za stanovalce; z njimi 
grem v trgovino, gledališče ali na razstavo. Pod 
mojim vodstvom deluje tudi pevski zbor," je 
povedal. Ena od stanovalk pa je dodala: "Verje-
mite, kitara, petje in pogovor delajo čudeže!"

Alen Gril, v. d.  
direktorja Doma 
dr. Janka Benedika

Ivanka Korošec

Leško društvo upokojencev 
je v okviru programa Sta-
rejši za starejše organizira-
lo že tradicionalno srečanje 
vseh, ki so letos že ali še 
bodo praznovali osemde-
seti rojstni dan. Zadnjo 
soboto v septembru so se 
zbrali v kar lepem številu in 
skupaj praznovali v prijet-
nem vzdušju v restavraciji 
Center. Zaradi bolezni je 
bil predsednik društva 

Vasilij Koman odsoten, 
tako je zbrane v uvodnem 
nagovoru pozdravila pod-
predsednica Marjetka 
Vrhunc Mulej. Čestitala je 
jubilantom in jim zaželela 
prijetno druženje in še veli-
ko zdravih let, da bi se lah-
ko čim večkrat srečevali.
Pozdravila jih je tudi Lenčka 
Kralj in predstavila projekt 
Starejši za starejše, ki ga 
uspešno vodi že od leta 
2006. Prostovoljke obiščejo 
člane društva, ko dopolnijo 

69 let, in opravijo z njimi 
anketo. Osamljene in pomo-
či potrebne oziroma tiste, ki 
si to želijo, redno obiskuje-
jo. Povabila je vse člane 
društva, naj se udeležujejo 
različnih aktivnosti, in jim 
zaželela vse dobro tudi v pri-
hodnosti. Srečanje je popes-
trila Marja Čampa z recitaci-
jami svoje in Ankerstove 
pesmi, primerne za to prilo-
žnost. Po kosilu jim je na 
harmoniko za dobro voljo 
zaigrala Tinca Saje.

Srečanje za starejše

Srečanje upokojencev, ki v letošnjem letu praznujejo osemdeset let, so tudi tokrat 
pripravili v restavraciji Center v Lescah.

Marjana Ahačič

"Stiska odvisnosti je široko-
plastna in specifična za vsa-
kega posameznika," poudar-
ja Zora Košir Zupan, stro-
kovna delavka v Žarku. "V 
sprejemnem centru zapos-
leni poskušamo razumeti 
težo in vsebino problema 
posameznika in pokazati 
možne poti iz teh stisk. 
Ponujamo varen neformalni 
prostor, kjer je možno spre-
govoriti o sebi, svojih doživ-
ljanjih, čustvenih obremeni-
tvah in nemoči. Po drugi 
strani pa v tem prostoru 
posameznik dobi informaci-
je, spodbudo in podporo za 
boljši uvid v stanje odvisno-
sti, za soočanje z njo in za 
reševanje problematike v 
društvu ali kje drugje. Odvi-
snike spodbujamo v večjo 
skrb za lastno zdravje, izbo-

ljšan odnos do sebe, uredi-
tev statusa in v korake za 
reševanje problematike 
odvisnosti. Pri delu s svojci 
pa poudarjamo opuščanje 
težkih občutkov (razočaran-
ja, krivde, strahu), opolno-
močenje ter na spodbujanje 
za sodelovanje pri reševanju 
problema zasvojenosti. 
Pomagamo z individualnim 
svetovanjem ali s skupinski-
mi oblikami dela," je opisa-
la. 
Ob tem je poudarila tudi sku-
pine za svojce, v katerih je 
omogočena celovita in kon-
stanta obravnava svojcev tako 
v smeri spoznavanja same 
problematike odvisnosti kot 
soočanja s sprotnimi življenj-
skimi situacijami, ki jih odvi-
sniški stil življenja prinaša. 
"Pomembna je tudi izmenja-
va izkušenj prehojenih poti. 
Skupine vodijo strokovne 

delavke, ki odpirajo postopne 
korake na poti reševanja pro-
blema," pojasnjuje Zora 
Košir Zupan. 
Z namenom, da se čim bolj 
približajo uporabnikom, so 
delo sprejemnega centra 
organizirali na več lokacijah. 
Ena od njih je tudi v Radov-
ljici, na Gorenjski cesti 25, 
vsak ponedeljek od 13. ure 
do 14.30, vsak tretji in četrti 
teden pa tudi ob četrtkih od 
7. do 15. ure. Skupina za 
svojce se srečuje vsak pone-
deljek od 14.30 do 16.30.
"Vabimo vas, da se oglasite 
individualno ali na skupino. 
Predhodni kontakt lahko 
vzpostavite na tel. 040 790 
345 (Ivanka) ali 030 348 153 
(Zora). Na ti dve številki lah-
ko pokličete tudi, ko potre-
bujete stik z nami izven raz-
poreda dela po posameznih 
lokacijah."

Na Žarek po pomoč  
pri odvisnosti
Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek že drugo desetletje nudi pomoč ob 
spoprijemanju s problemi odvisnosti. Pomagajo tako odvisnikom samim 
kot tudi njihovim svojcem. V sprejemnem centru vzpostavijo prvi stik z 
zasvojenci oziroma svojci, ki se želijo rešiti odvisnosti od drog ali alkohola.
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*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 2.200 €, popust v obliki staro za novo 400 €, ter dodatni popust za nakup prek Renault Financiranja v višini 
1.000 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,2 l/100 km. Emisije CO2 104 – 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168 – 0,0458 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00019 – 
0,00129  g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 0,91. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Že od 8.990 €*

  4 ZIMSKE PNEVMATIKE 
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+
S paketom COOL
     radio + klima

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

Verena Štekar-Vidic

Zanimalo nas je njegovo 
znamenito delo, poslikana 
Viteška dvorana v Brežiš-
kem gradu, ob razlagi umet-
nostnega zgodovinarja in 
dolgoletnega kustosa Naro-
dne galerije Slovenije dr. 
Ferdinanda Šerbelja, ki nas 
je spremljal na poti, pa smo 
spoznali še dela treh njego-
vih sodobnikov – Janeza 
Gašperja Wagingerja (žup-

nijska cerkev v Podčetrtku, 
podružnična cerkev Marije 
Device na Pesku v Slakah), 
Franca Ignaca Flurerja (sto-
pnišče in kapela gradu v 
Brežicah) in Antona Jožefa 
Lerhingerja (kapela sv. Fran-
čiška Ksaverija v ž. c. v Oli-
mju). V Posavskem muzeju, 
ki domuje v brežiškem gra-
du, smo bili deležni prisrč-
ne dobrodošlice.
V času rojstva Frančiška 
Karla Remba je bila Radov-

ljica še v srednjeveško obzi-
dje ujeto mestece. V mogoč-
ni graščini je prebival grof 
Janez Karel Turn-Valsassina 
(1645–1683), ki je bil uteme-
ljitelj radovljiške veje rodbi-
ne. Poročen je bil z Ano 
Maksimilo, roj. Auersperg, 
njuna zveza pa je ovekoveče-
na v grbu nad vhodom v gra-
ščino. V tistem času je stav-
ba začela dobivati baročno 
podobo, kakršno približno 

kaže še danes. A od poslikav 
in opreme ni ostalo skoraj 
nič. 
Frančiškov oče je bil Janez 
Jurij Remb, ki se je rodil ok. 
1648 v Radovljici in tam leta 
1716 tudi umrl, mama pa 
Ana Katarina (dekliški prii-
mek ni znan). V družini je 
bilo sedem otrok, Frančišek 
pa najstarejši. Oče, tedaj 
tudi uveljavljeni slikar, je 
sina prvi uvedel v umetniš-
ko delo, kasneje se je izpo-
polnjeval v Italiji.
Za mladega slikarja je bila 
pomembna služba pri grofu 
Ignacu Mariji Attemsu 
(1652–1732), enem najpre-
možnejših štajerskih plemi-
čev, ki je bil tudi zelo izobra-
žen. Imel je ogromno pre-
moženje. V današnji Slove-
niji je posedoval gradove 
Štatenberg, Podčetrtek, 
Hartenštajn, Pilštajn, Breži-
ce, Slovenska Bistrica ter 
Brestanica in Vurberk ter te 
nepremičnine predvsem po 
svoji zamisli spreminjal v 
arhitekturne umetnine.
Grad v Brežicah je iz rene-
sančne trdnjave spremenil v 

baročno rezidenco. Pri tem 
je bil angažiran Frančišek 
Remb. Na površini v izmeri 
okoli tisoč kvadratnih met-
rov je z iluzionističnimi pos-
likavami opremil veliko slav-
nostno dvorano tako, da je 
na banjastem prehodu stene 
v strop upodobil prizore iz 
grško-rimske mitologije, ki 
ponazarjajo štiri elemente – 
zrak, vodo, ogenj in zemljo. 
Na stropu je v prvem vencu 
figur naslikal alegorije odlik 
rodu Attems z grbom teda-
njega lastnika Ignaca Mari-
je, sklop figur, ki ponazarja-
jo prispodobe znanosti in 
umetnosti, na južnem delu 
pa poslikavo zaključil z 
grbom grofove žene iz rodu 
Wurmbrand.
Poleg stenske poslikave pa 
je slikar za dvorano ustvaril 
še šest več kot tri metre viso-
kih ovalnih slik alegorične 
vsebine. Na eni od teh je 
upodobljen sam grof s tremi 
sinovi, na eni pa njegova 
soproga Marija Regina, 
baronica Wurmbrand, s 
hčerko. Frančišek se je v 
Brežicah uveljavil kot "dvor-

ni slikar" ter uspešno nada-
ljeval delo pri Attemsu v 
Gradcu, kasneje pa na 
Dunaju, kjer je tudi umrl. 
Po njegovem odhodu iz Bre-
žic je poslikavo grajskega 
stopnišča in kapele izvedel 
Franc Ignac Flurer, ki poleg 
Wagingerja tudi sodi med 
Attemsove umetnike.
Frančišek Karel Remb se je 
s svojim delom zapisal v 
zgodovino avstrijskega baro-
čnega slikarstva, doma pa je 
manj znan. Z dr. Ferdinan-
dom Šerbeljem smo na 
ekskurziji njegovo delo pob-
liže spoznali, kakor tudi dela 
drugih kvalitetnih slikarjev, 
ki so na Spodnjem Štajer-
skem ustvarjali v njegovem 
času. 
Kolegi Posavskega muzeja 
so se izkazali kot odlični gos-
titelji. Tudi oni obeležujejo 
leto pomembnega slikarja. V 
soboto, 13. oktobra, dopoldne 
nas bodo zato obiskali v 
Radovljici in v Mestnem 
muzeju, da pobližje spozna-
jo njegovo rojstno mesto. 
Bralce Deželnih novic vabi-
mo, da se nam pridružijo.

Na muzejski strokovni ekskurziji
Letos smo Muzeji radovljiške občine za Prijatelje muzeja organizirali strokovno ekskurzijo v Brežice, Podčetrtek in Olimje. Triindvajsetega septembra je 
namreč minilo tristo let od smrti v Radovljici rojenega slikarja Frančiška Karla Remba (1674–1718).

Viteška dvorana z Rembovo poslikavo / Foto: Mestni muzej Radovljica

Udeleženci ekskurzije v Viteški dvorani v Brežicah; zadaj ovalna slika Kmetijski pridelki, levo avtoportret slikarja
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V času rojstva Frančiška Karla Remba je bila 
Radovljica še v srednjeveško obzidje ujeto 
mestece. V mogočni graščini je prebival grof 
Janez Karel Turn-Valsassina (1645–1683), ki je 
bil utemeljitelj radovljiške veje rodbine. Poročen 
je bil z Ano Maksimilo, roj. Auersperg, njuna 
zveza pa je ovekovečena v grbu nad vhodom v 
graščino. V tistem času je stavba začela dobivati 
baročno podobo, kakršno približno kaže še 
danes. A od poslikav in opreme ni ostalo skoraj 
nič. 

V čeških Ivančicah so prejšnjo soboto, ob deseti obletnici 
podpisa listine o prijateljstvu z občino Radovljica, na glav-
nem mestnem trgu odkrili spominsko ploščo na rojstni hiši 
Václava Linharta (1719–1792), očeta v Radovljici rojenega 
zgodovinarja in dramatika Antona Tomaža Linharta. Ploščo, 
na kateri sta napisa v češkem in slovenskem jeziku, sta slo-
vesno odkrila župan Občine Ivančice Milan Buček in radov-
ljiški župan Ciril Globočnik. V soboto je Ivančice obiskala 
tudi ekipa Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, ki 
je že šestič sodelovala na Grilfestu, tekmovanju v pripravi 
jedi na žaru. Dijaki Žan Bohinc, Elmin Kuljanović, Blaž Ježek 
in Gregor Rutar pod mentorstvom učiteljev Andreje Lavrič 
in Jožeta Soviča so tokrat osvojili tretje mesto. Žirijo in obi-
skovalce so prepričali z govejim ramstekom v poprovi oma-
ki, s svinjskim vratom s hladno gorčično omako z medom, 
praženim krompirjem in z zelenjavo.

Spominska tabla na rojstni hiši Linhartovega očeta



14 Deželne novice, petek, 12. oktobra 2018

Zanimivosti

Mislimo zeleno!

Fiksna ročna stiskalnica  
za plastenke in pločevinke
Stiskalnica je lepo oblikovana  
in močne konstrukcije.

Barve: oranžna, rumena, modra

Zložljiva ročna stiskalnica   
za plastenke in pločevinke
Po uporabi stiskalnico zložimo in jo zlahka 
shranimo v predal. 

Barva: rumena

Posoda za odlaganje  
organskih odpadkov
• posoda s prostornino 7 litrov rjave barve,
• iz 100 % recikliranega materiala,  

ki je odporen proti UV-žarkom, 
• zaobljeni robovi ter gladka  

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

Biološko razgradljive  
in kompostirne vrečke 
• 15 vrečk za 7-litrsko posodo,
• biološko razgradljive, iz koruze in krompirja,
• zbiranje odpadkov postane  

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

na kvaliteto komposta,
• najcenejše bio-vrečke v mestu.

Biološko razgradljive  
in kompostirne podloge 
• po 10 podlog za 120-  

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

• zaščitijo posodo  
in rešujejo problem higiene  
(tudi na robu posode),

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.

www.komunala-radovljica.si

Stiskanje je zabavno 
in otročje lahko
Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink 
S stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje lahko, pridobimo do 80 
odstotkov prostora v naših posodah za ločeno zbrane odpadke. Hkrati 
stiskalnice dolgoročno zmanjšujejo stroške ravnanja z odpadki. 

Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano postane navada, odrasli pa z upora-
bo vsakodnevno potrjujemo odgovornost do narave in skrb za prihodnost naših otrok. 

Ročne stiskalnice za embalažo in izbor drugih izdelkov za uspešnejše ločevanje embalaže in bio-
loških odpadkov lahko po ugodnih cenah odslej kupite na blagajni Komunale Radovljica.

Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si

 

Problem je večplasten: okoljski, socialni in finančni. Dejstva, 
da zavržemo preveč hrane, se zavedamo vsi. Fotografije zavr-
žkov trgovcev in gostincev na spletu žanjejo enoglasno zgra-
žanje. Pa vendar so ravno gospodinjstva tista, ki so odgovor-
na za kar 46 odstotkov vse zavržene hrane. V odpadni hrani je 
bilo 35 odstotkov užitnega dela, ki bi ga s pravilnim odnosom 
do hrane lahko preprečili ali vsaj zmanjšali. 

ENAJST PRAKTIČNIH ZAPOVEDI  ZA  
MANJ ZAVRŽENE HRANE

   1 Svoje obroke načrtujte za cel teden. Pri tem vam lahko 
pomagata aplikaciji za kuharske recepte in izdelovanje naku-
povalnih seznamov. Tako vam idej, kaj storiti s presežki hrane, 
ne bo zmanjkalo.
      2 Preverite, katere sestavine za obroke imate doma, 
nato napišite seznam živil, ki jih še potrebujete. Kupujte 
nepakirano sadje in zelenjavo, saj lahko tako kupite ravno 
toliko, kolikor potrebujete. Ne kupujte izdelkov samo zato, 
ker so v akciji. Bodite iskreni do sebe. Ali bi akcijske izdelke po 
redni ceni uvrstili na svoj nakupovalni seznam? 
  3 V trgovino ne hodite lačni, sicer boste zagotovo naku-
pili ogromno nepotrebnih izdelkov. Vedno vzemite naku-
povalni seznam, sicer boste kupovali brezglavo. V trgovino 
tudi ne hodite vsak dan, temveč v tednu določite dan ali dva 

za nakupovanje, nato pa vsak mesec vsaj enega od teh dni 
namenoma preskočite.
 4 Preverite datume. Roki trajanja so le orientacijski. Pozor-
ni bodite na datume na nalepkah: »uporabno do« pomeni, 
da je živilo varno za uporabo do navedenega datuma (npr. 
meso in ribe); »uporabno najmanj do« pa označuje datum, 
do katerega je izdelek pričakovane kakovosti. Živilski izdelki 
so varni za uporabo tudi po datumu, navedenem ob oznaki 
»uporabno najmanj do«. Če živila ne potrebujete takoj, izbe-
rite raje živilo z daljšim datumom uporabe ali pa ga kupite, ko 
ga boste res potrebovali.
 5 Poskrbite za ustrezno vzdrževanje hladilnika. Preveri-
te tesnila in temperaturo hladilnika. Da bi hrana dolgo ostala 
sveža, jo moramo shranjevati na temperaturi od ene do pet 
stopinj Celzija.
 6 Imejte red v hladilniku. V hladilniku vedno sledite nače-
lu prvi noter – prvi ven. Prednost imajo sveže sestavine, kon-
zerve bodo zdržale še dolgo. Novo kupljene izdelke postavite 
zadaj, izdelke, ki so že v hladilniku, pa premestite spredaj. S 
pravilnim zlaganjem boste zavrgli manj hrane s pretečenim 
rokom uporabe.
  7 Postrezite manjše obroke, saj lahko hrano po potrebi 
dodate.
  8 Porabite ostanke hrane. Ostanki so v resnici enako 
dobri kot takrat, ko so bili še svež obrok. Kulinarični portali 
ponujajo zanimive recepte, kako porabiti kuhane testenine, 
riž, krompir … Neugleden kos zelenjave in zmehčan kos sad-
ja sta stvar oblike, ne vsebine. Izkoristite njune hranljive snovi 
za juho ali smuti. Tudi pijača iz obtolčene pločevinke ima še 
vedno isti okus. 
  9 Jed presenečenja na jedilniku enkrat tedensko. Če 
boste na pult zložili zalogo, boste presenečeni, kaj vse skri-
vate doma. Igrajte se igro »izprazni hladilnik«, se zabavajte in 
nasitite lačna usta.
10 Kuhajte z glavo, ne z očmi. Če kuhate sestradani, od 
predvidene količine zlahka odštejete polovico. Če skuhate 
preveč, hrano zamrznite – neko sončno nedeljsko popoldne 
vam bo zagotovo prišla prav. 
11 Kaj pa v lokalu? Če v gostilni ne morete pojesti naro-
čenega, prosite natakarja, naj vam hrano zavije za domov. 
Z okoljskega in finančnega vidika je nedopustno, da hrano 
zavržemo. 
Z majhnimi in preprostimi spremembami boste uživali v bolj 
raznolikih obrokih in ob tem še prihranili. Vredno je poizkusiti!

V povprečju zavržemo  
za lastno težo hrane
Šestnajstega oktobra obeležujemo svetovni dan hrane. Dejstvo je, da pridelamo dovolj  
hrane za vse ljudi na svetu, a je kljub temu vsak deveti človek lačen. Kam gre potemtakem vsa  
ta hrana? Vsak Slovenec zavrže 74 kilogramov hrane na leto. V okviru 152 tisoč ton zavržkov  
največ prispevajo gospodinjstva. 

Pri načrtovanju obrokov in nakupov si lahko pomagamo s 
kalkulatorjem za porcije (www.lovefoodhatewaste.com).

Najpogostejši razlogi za toliko zavržene hrane 
so, da nanjo pozabimo, ne načrtujemo ali pa je 
ne shranjujemo pravilno.

Marjana Ahačič

Uporabniki lokalov v poslov-
nem centru pri radovljiškem 
športnem parku so prejšnjo 
soboto spet pripravili prire-
ditev, na kateri so predstavili 
svoje dejavnosti. Kot je 
povedala organizatorka 
dogodka Simona Šlegel, ki 
ima v centru svoj masažni 
salon Rož'ca, so bili z obis-
kom zadovoljni, posebno 
veseli pa so bili, da so prav ta 
dan na steno, ki gleda na 
parkirišče pred centrom, 
postavili informacijsko tablo 
z imeni vsek poslovnih loka-
lov, ki delujejo v njem.
Osrednji dogodek se je odvi-
jal v prehodu med obema 
deloma stavbe, kjer so prip-
ravili pestro in zabavno 
dogajanje ob glasbi in ani-
maciji. Na prireditvi, na 
katero so povabili vse občane 
Radovljice, so s predstavitva-
mi sodelovali vsi uporabniki, 
ki delujejo v okviru centra: 
Mesarija Mlinarič, trgovina 
Garden, ED zobozdravstvo, 
Suzana – zdravju prijazna 
trgovinica, gostilna La Canti-
na, Fit bar, frizerski salon By 
Bernarda, masažni salon 
Rož'ca, Platea, turistična 
agencija Chebul, Manikura 

MV Naildesign, zavarovalni-
ca Adriatic Slovenica, 
Dominvest, fitnes center 
AM-FIT, Geaplanum, d. o. 
o., Športna zveza Radovljica, 
Bled, Bohinj, Gorje in Pla-
ninsko društvo Radovljica.
"Poslikava rok, slikanje s 
kano, manjše degustacije, 
bogat srečelov in nagrade za 
otroke so tisto, kar je najbolj 
pritegnilo Radovljičane in 
okoličane, ki nas morda dos-
lej še niso dovolj poznali," je 
povedala Simona Šlegel. 
"Rada bi se zahvalila Mateji 
Vidic, ki je poskrbela za pos-
likavo obraza in pričarala 
nasmeh otrokom, Barbari 
Hrovat iz trgovinice Suzana 
za poslikavo s kano, Marku 
in Lei iz masažnega salona 
Rož'ca za masažo rok, 
pekarni Magušar, ki nam je 
dala izdelke za degustacijo, 
Luanu Gashiju s tržnice 
Radovljica za podarjeno sad-
je, mojemu bratu Zdenku 
Zupanu iz Zaloš za sveži 
mošt, Anžetu Bagiju za 
posojo miz ter Moniki Šle-
gel za vodenje prireditve. 
Prav tako se zahvaljujem 
gospe Nadi iz planinskega 
društva za vodenje srečelova 
ter Ljubu Kozicu za fotogra-
fije."

Predstavili so se
V soboto so se v poslovnem centru pri športnem 
parku v Radovljici spet predstavili vsi uporabniki, 
ki imajo v centru svoje prostore.

Živahno sobotno dogajanje v prehodu med obema 
stavbama v centru

Organizatorka dogodka Simona Šlegel pred novo tablo,  
na kateri so prikazani prostori vseh uporabnikov v centru

Otroci so se z veseljem udeležili delavnic. / Foto: Ljubo Kozic
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Letošnje odprtje meseca Okusov Radol'ce bo z lokalno trž-
nico, glasbo in otvoritveno večerjo potekalo v Podnartu. 
Dogajanje se bo v petek, 26. oktobra, začelo ob 17. uri pred 
gostilno Joštov hram, večerja pa bo ob 19. uri v gostilni. 
Vstopnice za večerjo so že naprodaj v TIC Radovljica, doba-
vitelji in chefi Okusov Radol'ce pa bodo na tržnici poskrbeli 
za degustacije in prigrizke za vse obiskovalce. Okusi 
Radol'ce bodo v devetih restavracijah potekali ves novem-
ber, letošnja tema menijev pa je med. Novost so darilni 
boni za lokalne menije Okusov Radol'ce, ki bodo od 15. 
oktobra dalje naprodaj v Turistični informacijskem centru  v 
Radovljici.

Začetek okusov letos v Podnartu
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PETEK, 12. oktober
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

S pomočjo sporočil iz sanj do boljših odnosov, ob 17.30, predava 
mag. Urška Ajdišek, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Jesenska opravila v okrasnem vrtu, ob 18.00, predavanje dr. Sabine 
Šegula o urejanju in pripravi vrta, Čebelarski center Gorenjske

Žaba, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Prvi človek, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 13. oktober
Delavnica Dotik umetnosti, ob 10.00, delavnica ob taktilni razstavi o 
Frančišku Karlu, Radovljiška graščina, zgornja avla. Udeležbo je tre-
ba najaviti na e-naslov: mro@mro.si

Predstavitev taktilne razstave o Frančišku Karlu Rembu, ob 10.30, 
občasna taktilna razstava namenjena slepim in slabovidnim, Radov-
ljiška graščina, zgornja avla

Mala noga, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizi-
rana v slovenščino, Linhartova dvorana, Radovljica*

Prvi človek, ob 18.00, biografska drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Težave v motelu El Royale, ob 20.30, triler, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

NEDELJA, 14. oktober
Gajin svet, ob 16.00, mladinska romantična komedija, Linhartova 
dvorana, Radovljica*

Žaba, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Težave v motelu El Royale, ob 20.00, triler, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

PONEDELJEK, 15. oktober
Ob prvem svetovnem dnevu oživljanja, ob 16.00, prikaz postopka 
oživljanja, vhod v Knjižnico A. T. Linharta, Radovljica

Realisti, ob 19.30, gledališče, kabaret, Linhartova dvorana, Radovljica*

TOREK, 16. oktober
Beremo s tačkami, ob 17.00, otrok bere psu, obvezne prijave v knjiž-
nici ali na 04 537 39 01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Srčnost in moč – vira poguma, ob 19.30, pogovorni večer vodi pros-
tovoljka hospica Vesna Podlogar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 17. oktober
Bralni klub, ob 9.00, prvo srečanje nove sezone, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Codelli, ob 19.00, dokumentarni film in pogovor po filmu, Linharto-
va dvorana, Radovljica*

ČETRTEK, 18. oktober
Žiga spet osvaja dekleta!, ob 17.00, prestavitev – nadaljevanje tipan-
ke, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Kako z začimbami rešiti zdravje otroka?, ob 17.00, predavanje Sabine 
Topolovec, Čebelarski center Gorenjske

Odprtje razstave Tomaža Sedeja, ob 18.00, galerija Šivčeva hiša

Prvi človek, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

PETEK, 19. oktober
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Doživi več kot film, ob 17.00, za ljubitelje filmske umetnosti, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Los bando, ob 18.00, mladinska komedija, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

Johnny English spet v akciji, ob 20.00, komedija, Linhartova dvora-
na, Radovljica*

SOBOTA, 20. oktober
Ob prvem svetovnem dnevu oživljanja, prikaz postopka oživljanja, 
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Restavriranje pisne kulturne dediščine, ob 19.45, dr. Damir Hasenay, 
župnija sv. Petra v Radovljici, Slomška dvorana

Mala noga, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizi-
rana v slovenščino, Linhartova dvorana, Radovljica*

Los bando, ob 18.00, mladinska komedija, Linhartova dvorana, Radovljica*

Nečista kri, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 21. oktober
Mala noga, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizi-
rana v slovenščino, Linhartova dvorana, Radovljica*

Nečista kri, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Johnny English spet v akciji, ob 20.00, Komedija, Linhartova dvora-
na, Radovljica*

TOREK, 23. oktober
Preseganje smrti, ob 19.30, literarni večer z avtorico Natalijo Šimu-
novič in drugimi, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

12. oktober–9. november 2018
SREDA, 24. oktober

Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Sodnica, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

ČETRTEK, 25. oktober
Jesenska pravljica, ob 17.00, pravljico in mini ustvarjalno delavnico 
bo pripravila Sara Klemenčič, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Dar srca, 19.30, prireditev, Linhartova dvorana, Radovljica*

PETEK, 26. oktober
Otvoritvena večerja Okusov Radol'ce, ob 17.00: tržnica lokalnih dob-
rot, 19.00: otvoritvena večerja s 5 hodnim menijem z gostinci, vklju-
čenimi v Okuse Radol'ce (obvezne predhodne rezervacije in nakup v 
TIC Radovljica od 8. 10. naprej), Joštov hram, Podnart*

Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Nalezljive bolezni od A do Ž, ob 17.00, predavanje o nalezljivih bole-
znih predšolskih otrok in problemi povezani z njimi, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Ko izgubiš vse, 18.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Misija: Nemogoče – Izpad, ob 20.00, akcijski pustolovski triler, Lin-
hartova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 27. oktober
Pikica, Koko in divji nosorog, ob 15.00, animirani film, sinhroniziran 
v slovenščino, po filmu ustvarjalna delavnica, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

Venom, ob 18.00, akcijski, znanstvenofantastični triler, Linhartova 
dvorana, Radovljica*

Posledice, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Mesec Okusov Radol'ce, od 27. oktober do 30. november, Joštov 
hram Podnart, Vila Podvin, Gostilna Lectar Radovljica, Gostilna Kun-
stelj Radovljica, Gostišče Tulipan Lesce, Gostilna Pr' Tavčar – Begu-
nje na Gorenjskem, Gostišče Draga, Restavracija Lambergh Dvorska 
vas, Gostilna Avguštin Radovljica*

NEDELJA, 28. oktober
Pikica, Koko in divji nosorog, ob 16.00, Linhartova dvorana, Radovljica*

Ko izgubiš vse, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Posledice, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

PONEDELJEK, 29. oktober
Fantastično potovanje Fakirja, ki je obtičal v Ikeini omari, ob 18.00, 
komedija, Linhartova dvorana, Radovljica*

Sodnica, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

TOREK, 30. oktober
Moja žirafa, ob 16.00, film za otroke, pripovedovanje v slovenščini, 
Linhartova dvorana, Radovljica*

Hiša čarobne ure, ob 18.00, domišljijski film, Linhartova dvorana, 
Radovljica*

Pero Lovšin - Ti lahko, ob 20.00, glasbeni biografski dokumentarec, 
Linhartova dvorana, Radovljica*

SREDA, 31. oktober
Mala noga, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizi-
rana v slovenščino, Linhartova dvorana, Radovljica*

Park groze, ob 18.00, grozljivka, Linhartova dvorana, Radovljica*

Nuna, ob 20.00, grozljivka, Linhartova dvorana, Radovljica*

Noč čarovnic, ob 22.00, grozljivka, Linhartova dvorana, Radovljica*

PETEK, 2. november
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Louis in vesoljčki, ob 16.00, animirana družinska komedija, sinhro-
nizirana v slovenščino, Linhartova dvorana, Radovljica*

Ptice jezer, njihova vrnitev, ob 18.00, dokumentarni film, Linhartova 
dvorana, Radovljica*

Bohemian Rhapsody, ob 20.00, biografska glasbena drama, Linhar-
tova dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 3. november
Louis in vesoljčki, ob 16.00, animirana družinska komedija, sinhro-
nizirana v slovenščino, Linhartova dvorana, Radovljica*

Bohemian Rhapsody, ob 18.00, biografska glasbena drama, Linhar-
tova dvorana, Radovljica*

Stefan Zweig: Slovo od Evrope, ob 20.00, zgodovinska biografska 
drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 4. november
Gajin svet, ob 16.00, mladinska romantična komedija, Linhartova 
dvorana, Radovljica*

Hrestač in štiri kraljestva, ob 18.00, domišljijski film, Linhartova 
dvorana, Radovljica*

Bohemian Rhapsody, ob 20.00, biografska glasbena drama, Linhar-
tova dvorana, Radovljica*

TOREK, 6. november
Beremo s tačkami, ob 17.00, otrok bere psu, obvezne prijave v knjiž-
nici ali na 04 537 39 01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Antarktika, ob 19.30, predavanje Barbare Popit o Antarktiki, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 7. november
Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

ČETRTEK, 8. november
Kje je lešnik?, ob 17.00, lutkovna predstava, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

PETEK, 9. november
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

K2: potopisno predavanje, ob 19.30, potopisno predavanje Tomaža 
Rotarja, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Razstave

Fotografska razstava Drevo, drevesi, drevesa, razstava Vide Markovc, 
do 31. oktobra, fotografska galerija Pasaža, Radovljiška Graščina

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino. 

Več informacij o posameznih prireditvah je 
na voljo na spletni strani www.radolca.si/
kaj-poceti/. Dogodke za objavo v napovedni-
ku pošljite po elektronski pošti na turizem@
radolca.si. Za tedensko obveščanje o dogod-
kih se prijavite na naš elektronski naslov. 
Organizatorji prireditev si pridržujejo pravi-
co do spremembe programa.

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

Cena knjige je

9 99
 + poštnina

Največja dejanja 
humanosti  

v najgrozlivejših 
okoliščinah. 

264 strani, 
19 x 12,5 cm,

mehka vezava.

Tetovator iz Auschwitza temelji na resnični zgodbi Laleta in Gite 
Sokolov, slovaških Judov, ki sta preživela Auschwitz-Birkenau in si 
nazadnje ustvarila dom v Avstraliji. V taboriščih je bila Laletu dode-
ljena služba, v kateri je za preživetje tetoviral zapornike – dobesedno 
je praskal številke na roke svojih sotrpinov z neizbrisljivim črnilom in 
tako ustvaril enega najmočnejših simbolov holokavsta.

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si
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Cveto Zaplotnik

Globoko – Ob koncu sep-
tembra je bil v Kobilarni 
Lipica vzrejni pregled konj 
lipicanske pasme, na katere-
ga so zasebni rejci, člani 
Združenja rejcev lipicanca 
Slovenije, pripeljali na oce-
njevanje letos rojena žrebe-
ta. Med rejci, ki so zelo 
zadovoljni zapuščali Lipico, 
sta bila tudi Nina in Janez 
Peternel iz Globokega, sicer 
lastnika Vzrejne hiše lipi-
cancev Barbana, v kateri se 
že od 1994. leta dalje ukvar-
jajo z vzrejo in prodajo lipi-
cancev. Vseh pet njunih žre-
bet je namreč na letošnjem 
ocenjevanju dobilo nad 37 
točk (od štiridesetih mož-
nih) in se s tem uvrstilo v 
najvišji kakovostni razred, 
dva med njimi, žrebca Con-
versano Betalka in Maestoso 
Barbana, pa sta med vsemi 
žrebci dobila najvišjo oceno 
– 39,5 točke. V vzrejni hiši 
Barbana so za zmagovalca 
določili žrebca z imenom 
Maestoso Barbana, in sicer 
zato, ker je njegova mama 
potomka kobile Barbane, po 
kateri se tudi imenuje vzrej-
na hiša. Nina in Janez sta 
bila nad rezultati ocenjeva-
nja res prijetno preseneče-
na. "Rezultati kažejo, da s 
konji delamo pravilno, hkra-

ti pa nam je to tudi spodbu-
da za naprej," sta dejala in 
poudarila, da so dobre ocene 
žrebet rezultat celoletnega 
rejskega dela, v katerega je 
vpeta vsa družina.
In kakšna prihodnost čaka 
odlične Peternelove lipican-
ske žrebce in žrebice? Žre-
bec Maestoso Barbana, ki je 
zdaj star pol leta, je bil že 
pred ocenjevanjem prodan 
na Nizozemsko, kamor bo 
predvidoma 'odpotoval' 

decembra letos; z njim pa 
bo tja odšla še odlično ocen-
jena žrebička Lipica. Kakšna 
bo usoda žrebca Conversana 
Betalke, še ni znano, njegov 
brat Pluto Betalka je, na pri-
mer, že več kot eno leto v 
Združenih državah Ameri-
ke. Preostala dva žrebca, ki 
sta se izkazala na ocenjeva-
nju, bodo prodali.
V Peternelovi čredi je okrog 
trideset konj lipicancev, od 
tega je deset plemenskih 

kobil. Letos spomladi so se 
registrirali tudi kot pripust-
na postaja za lipicance in so 
iz Lipice dobili plemenjaka, 
od katerega prihodnje leto 
že pričakujejo sedem žrebet. 
Upajo, da bodo kmalu rešili 
tudi vse hujšo prostorsko 
stisko in na zemljišču v bli-
žini doma zgradili nov hlev 
in pokrito jahalnico, ki bi 
jim izboljšala pogoje za rej-
sko delo. Načrte za nova 
objekta že pripravljajo.

Odlične ocene 
Peternelovih žrebet 
Na vzrejnem pregledu v Lipici sta dva žrebca iz Vzrejne hiše lipicancev Barbana dobila med vsemi 
najvišjo oceno, vseh pet žrebcev in žrebic pa ocene, ki jih uvrščajo v najvišji kakovostni razred.

Nina in Janez ob žrebcu Maestosu Barbani in njegovi mami, potomki kobile Barbane, po 
kateri se imenuje vzrejna hiša

Ivanka Korošec

Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Lesce je preteklo soboto 
organiziralo dan odprtih 
vrat. "Dan odprtih vrat smo 
pripravili za krajane, da vidi-
jo, kaj sploh delamo, da dob-
ro sodelujemo, opravljamo 
vaje, intervencije, se izobra-
žujemo … Dogodek smo 
zastavili kar precej na široko, 
skupaj z gorsko reševalno 
službo in z radovljiškimi 
gasilci, s katerimi zelo dobro 
sodelujemo. Obisk je prese-
netljivo velik, saj nas je samo 
do poldne obiskalo že več kot 
sto ljudi. Največ smo pripra-
vili za otroke, tako da spoz-
najo našo dejavnost – in s 
tem pridobimo nove mlade 
člane. Za starejše pa imamo 
prikaz delovanja defibrilator-
ja, saj smo za zdravniki prvi 
posredovalci pomoči prav 
gasilci. Občanom hočemo 
pokazati, da defibrilator ni 

nekaj, česar bi se morali bati, 
ampak je zelo koristna nap-
rava, ki lahko rešuje življen-
ja," je povedal poveljnik Gaš-
per Pirc, ki je funkcijo pre-
vzel pred tremi leti. "Tedaj 
smo pomladili velik del vod-
stva, funkcijo predsednika pa 
nadomestili s funkcijo zasto-
pnika društva, ki jo zdaj 
opravlja Zdenko Perko in mi 
je pri delu v društvu v veliko 
pomoč in oporo. On je tisti, 
ki nas drži skupaj in nas s 
svojo modrostjo usmerja in 
umirja." 
Gasilsko društvo Lesce ima 
sedemdeset članov, od tega 
20–25 operativnih. Imajo 
tudi deset mladincev, z 
osnovno šolo pa se dogovar-
jajo, da bi spet vzpostavili 
tesnejše vezi in si tako zago-
tovili še več podmladka.
Dobro sodelovanje je potrdil 
tudi Toni Smolej, načelnik 
GRS. "Že od ustanovitve in 
vselitve v te prostore smo 

sosedje z gasilci. Oboji ima-
mo isti namen in iste nalo-
ge: pomagamo ljudem, ko je 
treba. Ljudje sicer vedo za 
nas, a danes je priložnost, 
da vidijo tudi vozila in opre-
mo, namenjeno težko dosto-
pnim krajem." Povedal je 

še, da ima GRS veliko aktiv-
nosti, dan odprtih vrat je že 
110. aktivnost letos. "Za zdaj 
še lahko pokrivamo potrebe 
kar se tiče številnosti, pri 
materialu pa smo tam kot 
pred 15 leti. Ampak za zdaj 
obvladujemo situacijo." 

Dan odprtih vrat leških gasilcev
Prostovoljno gasilsko društvo Lesce je v soboto organiziralo dan odprtih vrat. Predstavili so se tudi 
gorski reševalci.

Poveljnik PGD Lesce Gašper Pirc in načelnik GRS 
Radovljica Toni Smolej
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