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Marjana Ahačič

Prejšnji torek se je s skle-
pom občinskega štaba Civil-
ne zaščite zaključilo delova-
nje informacijske pisarne, 
ki jo je Občina Radovljica 
vzpostavila na posebni tele-
fonski številki v prvih dneh 
po razglasitvi epidemije 
covida-19. Klici občanov so 
namreč v zadnjih dneh pov-
sem usahnili, kar kaže, da z 
rahljanjem ukrepov ne po-

trebujejo več pomoči pri 
oskrbi. Če bodo razmere to 
narekovale, pa bo informa-
cijska pisarna spet vzpostav-
ljena, so sporočili z radovlji-
ške občinske uprave.
Informacijska pisarna je 
delovala skoraj dva meseca, 
od 16. marca do 13. maja. 
"Uslužbenci občinske upra-
ve so po telefonu dnevno 
odgovarjali na vprašanja 
občanov in različnih organi-
zacij, predvsem glede zaščit-
ne opreme, oskrbe s hrano 
in zdravili, razkuževanja 
stavb in izjem pri prepovedi 
prehoda med občinami. 
Ključne probleme so reševa-

li sproti ali jih posredovali 
pristojnim. O zbranih potre-
bah za pomoč pa so dnevno 
obveščali OZRK Radovljica, 
ki je občane oskrbovalo s 
pomočjo svojih prostovolj-
cev," navajajo na občinski 
upravi.
Upoštevajoč umirjanje epi-
demiološke situacije je obči-
na v ponedeljek, 18. maja, 
ponovno uvedla uradne ure 
na sedežu na Gorenjski ces-
ti 19 v Radovljici.

Vstop v stavbo je mogoč do 
sprejemne pisarne. Stranke 
v občinski upravi prosijo, da 
v prostore vstopajo posamič-
no. Uporaba zaščitne maske 
je obvezna. Pred vstopom v 
sprejemno pisarno si je treba 
razkužiti roke, v čakalni vrsti 
pa upoštevati priporočeno 
varnostno razdaljo vsaj 1,5 
metra. Dostop do župana, 
občinske uprave ter medob-
činskega inšpektorata in 
redarstva je mogoč v času 
uradnih ur, in sicer po pred-
hodnem naročanju po telefo-
nu ali elektronski pošti na 
naslov obcina.radovljica@
radovljica.si.

Spet uradne ure 
na sedežu občine
Informacijska pisarna, ki je delovala v obdobju, 
ko je bila razglašena epidemija, je zaključila 
delovanje. Od ponedeljka spet uradne ure na 
sedežu občine.

Upoštevajoč umirjanje epidemiološke situacije 
je Občina Radovljica s ponedeljkom ponovno 
uvedla uradne ure na svojem sedežu na 
Gorenjski c. 19 v Radovljici. 

S ponedeljkom bo občanom Radovljice spet na voljo stori-
tev brezplačnega prevoza za starejše Prostofer. Prevoz si 
lahko rezervirate od 18. maja na telefonski številki 080 10 10. 
Občani, ki bodo uporabili prevoz, si morajo zagotoviti zaš-
čitno masko. Prostofer je namenjen socialno šibkejšim upo-
kojencem, ki nimajo lastnega prevoza ali sorodnikov, ki bi 
jih lahko odpeljali po opravkih, do zdravnika, v trgovino, do 
javnih ustanov ... Ko potrebujejo brezplačni prevoz, pokliče-
jo v klicni center in ponje pride prostovoljni voznik. Občina 
Radovljica je za prevoze zagotovila električno vozilo. 

V ponedeljek spet začne delovati Prostofer

Marjana Ahačič

V ponedeljek so se v vrtce in 
šolske klopi vrnili najmlajši, 
vrata pa je odprlo tudi vseh 
osem enot, ki delujejo v 
okviru Vrtca Radovljica.
"Vrtec je bil dva meseca 
popolnoma zaprt, izmenič-
no smo delali le nekateri v 
upravi," je povedala Andreja 
Peternel, pomočnica ravna-

teljice. Večina zaposlenih je 
bila na čakanju na delo, 
nekateri so izkoristili mož-
nost koriščenja letnega 
dopusta.
Že prejšnji teden pa so se 
takoj po odločitvi vlade, da 
dovoli odprtje vrtcev, začeli 
intenzivno pripravljati na 
vrnitev otrok v igralnice. 
Potem ko so zbrali prijave 
staršev, so namreč ugotovili, 

da se bo v vrtce ta mesec 
vrnila nekaj manj kot polovi-
ca vseh vpisanih otrok. 
"Trenutna prisotnost je 
45-odstotna, tako da lahko 
za zdaj brez večjih težav 
upoštevamo vse predpisane 
normative. Že za naslednji 
mesec je prijavljenih 69 
odstotkov otrok, kar pome-
ni, da glede na razpoložlji-
ve kadrovske razmere ne bi 

mogli slediti trenutnim 
standardom. Je pa res, da 
se razmere in predpisi z 
upadanjem epidemije 
dokaj hitro spreminjajo, 
tako da težko napovemo, 
po kakšnih pravilih bodo 
otroci v vrtec prihajali pri-
hodnji mesec," je še pove-
dala Pe ternelova.

Življenje se počasi 
vrača v stare tirnice
V ponedeljek so po več kot dveh mesecih v šolske klopi spet sedli nekateri osnovnošolci, življenje 
pa se je vrnilo tudi v igralnice vseh enot Vrtca Radovljica. Trenutno v vrtec prihaja nekaj manj kot 
polovica vpisanih otrok, zato težav z organizacijo nimajo.

Vse enote radovljiških vrtcev so od ponedeljka naprej spet odprte. Vrnitve v igralnice so se razveselili tako otroci kot 
njihove vzgojiteljice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Deset let 
Igrive 
arhitekture
Ob postavitvi razstave 
pogovor z arhitektko 
Barbaro Viki Šubic
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Knjižnice 
odprle vrata
Vse enote Knjižnice 
Antona Tomaža 
Linharta od ponedeljka 
naprej delujejo po 
običajnem delovnem 
času. 

stran 9
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Delali kljub epidemiji
Obnavljali so ceste in nada-
ljevali dela na velikih 
projek tih. Roki so podaljša-
ni do jeseni.
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AKTUALNO

Veleposlanica v 
Čebelarskem muzeju
Ameriška veleposlanica v 
Sloveniji Lynda C. Blanchard 
je v ponedeljek obiskala 
Čebelarski muzej.
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ZDRAVJE

V času epidemije
Doktor Joško Fajdiga je epi-
demijo novega koronavirusa 
spremljal kot član posebne 
koordinacijske skupine za 
socialno-varstvene zavode.
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OBLETNICA

Spomin na vrnitev
V Mošnjah so obeležili 75. 
obletnico konca druge sve-
tovne vojne in vrnitve iz-
gnancev na požgane in opu-
stošene domove.
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O DRUGEM PODALJŠANJU 
ROKOV ZA ODDAJO VLOG  

NA JAVNIH RAZPISH

Občina Radovljica obvešča, da so podaljšani roki za oddajo 
vlog na javnih razpisih. 

Rok za oddajo vlog je podaljšan do 5. junija 2020 na nasled-
njih javnih razpisih: 
 –  javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za 

obnovo stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in go-
spodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. eno-
to kulturne dediščine v občini Radovljica v letu 2020,

 –  javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v obči-
ni Radovljica za leto 2020,

 –  javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radov-
ljica v letu 2020,

 –  javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov in pro-
jektov za mlade v občini Radovljica v letu 2020.

Rok za oddajo vlog je podaljšan do 30. junija 2020 na jav-
nem razpisu:
 –  javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev in drugih 

javnih dogodkov.

Javni razpisi so objavljeni na spletnih straneh Občine Radov-
ljica na povezavi https://www.radovljica.si/objava/80089.

Občinska uprava Občine Radovljica
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo  
v rubriki Razpisi in objave 22. maja 2020 objavljen

Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične 
sakralne kulturne dediščine 

na območju občine Radovljica v letu 2020

Rok za oddajo vlog na razpisu je 24. junij 2020.
Dodatne informacije: Tanja Pogačnik, tel. št.: 04 537 23 32, 
e-naslov tanja.pogacnik@radovljica.si 

Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine 
Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in objave ter v 
glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 
Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Delo po dobrih dveh mesecih spet začenja tudi občinski 
svet. Svetniki se bodo na redni seji ponovno zbrali prihod-
njo sredo, 27. maja, ko bodo med drugim obravnavali poro-
čilo o delu občine in štaba Civilne zaščite v času epidemije.

Prihodnji teden spet seja občinskega sveta

Marjana Ahačič

Tako so v času, ko je bila 
razglašena epidemija, raz-
delili skupaj skoraj 2500 
kilogramov hrane iz sklada 
EU ter prehranskih paketov 
iz trgovine TUŠ. Skoraj 500 
kilogramov hitro pokvarlji-
ve hrane je podaril radovlji-
ški vrtec, McDonald's 70 
kilogramov solate 160 jajc 
in sir v lističih v skupni vre-
dnosti nekaj čez 300 evrov. 
Občina Radovljica je plačala 
nakup hrane in higienskih 
pripomočkov za šibkejše 
družine v vrednosti 2700 
evrov; prostovoljci so kup-
ljene artikle razporedili v 
sto paketov in jih razporedi-
li med 54 družin, skupaj 
175 posameznikov.

Delili pomoč v hrani
Pomoč v hrani, skoraj štiri 
tone je je bilo skupaj, je pre-
jelo 336 oseb, pri delitvi je 
pomagalo 22 prostovoljcev 
Rdečega križa. Pomoč v 
obliki toplih obrokov je v 
času karantene prejemalo 

32 oseb, skupaj več kot 1100 
obrokov je kot donacijo 
zagotovila Picerija Matiček 
iz Radovljice, prostovoljec 
Iztok Omerza pa je od 27. 
marca do 3. maja vsak dan 
dostavljal obroke sedmim 
prejemnikom iz Lesc.

Učencem pomagali  
z inštrukcijami
Na podlagi dogovora z rado-
vljiško osnovno šolo je Rde-
či križ za šest učencev orga-
niziral tudi učno pomoč, ki 
so jo izvajali štirje prostovo-
ljci: Mojca Koselj in Katja 
Erman iz Lipnice, Oskar 
Šubic iz Radovljice in Ivana 
Potočnik iz Vrbenj so z 
inštrukcijami skupaj opravi-
li kar 122 ur prostovoljnega 
dela. »Prijavila sem se, ker 
smo z začetkom karantene 
zaprli vrata ordinacije, kjer 
delam, tako da sem imela 
čas, voljo pomagati pa tudi,« 
je povedala mlada zobozdra-
vnica Mojca Koselj. »S šolar-
ji smo dobro delali. Malo 
smo se morali navaditi drug 
na drugega, potem je pa ste-

klo. Tudi z večino njihovih 
učiteljev smo odlično sode-
lovali, še največ težav nam je 
povzročal zelo nepregledno 
organiziran sistem e-asis-
tenta,« je povedala.

Hvaležni za pomoč
Delo prostovoljcev z učenci 
je koordinirala svetovalna 
delavka na radovljiški osnov-
ni šoli Nataša Durjava. »Pot-
rebe po pomoči so se začele 
večati kmalu po začetku 
karantene, predvsem pri 
učencih, kjer so bile težave v 
družinah že prej. Posamezni 
starši so bili trajno obreme-
njeni s svojo službo oziroma 
delom doma, na novo pa še s 
šolskim delom. Zato so bili 
tudi nemočni pri tem, da bi 
lahko bili v pomoč in podpo-
ro otrokom,« je pojasnila.
»V šoli smo bili v pomoč 
predvsem v primerih, ko 
posamezni učenci nikakor 
niso zmogli ujeti rutine in 
dogovorjenega ritma dela. 
Prostovoljci Rdečega križa 

pa so bili v dragoceno pomoč 
pri spremljanju in realizaciji 
obveznosti ter za konkretno 
učno pomoč učencem, za 
kar smo jim zares zelo hva-
ležni.«

Sodelovali tudi kot 
bolničarji
Bolničar-prostovoljec je ene-
ga občana peljal na dializo 
na Jesenice ter iz bolnišnice 
odpuščenega bolnika domov 
v Radovljico. Sicer pa so bol-
ničarji dveh ekip radovljiš-
kega združenja RK od 13. 
marca do 14. aprila dežurali 
in merili temperaturo na 
mejnem prehodu Rateče in 
Karavanke, opravili so 150 
ur dela. Živa Ozmec, zapos-
lena na združenju, pa je bila 
kot predstavnica regijskega 
štaba Civilne zaščite za 
Gorenjsko tudi koordinato-
rica humanitarne pomoči za 
Gorenjsko ter koordinatori-
ca dela bolničarjev na kon-
trolnih točkah zgornjego-
renjskih mejnih prehodov. 

Pomoč za občane, ki 
so se znašli v stiski
Tudi radovljiško območno združenje Rdečega križa Slovenije je v tednih, ko je bila razglašena 
karantena, odigralo pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči predvsem socialno šibkejšim 
družinam. Prostovoljci so pomagali pri učenju, bolničarji pa pri dežurstvih na mejnih prehodih.

Prostovoljca Mojca Koselj in Oskar Šubic

Prostovoljki Katja Erman in Ivana Potočnik

Prostovoljca, bolničarja Nina in Matej, sta takole pošiljala 
pozdrave z dežurstva na mejnem prehodu v Ratečah.

Pomoč v hrani, skoraj štiri tone je je bilo skupaj, 
je prejelo 336 oseb, pri delitvi je pomagalo 22 
prostovoljcev Rdečega križa. Pomoč v obliki 
toplih obrokov je v času karantene prejemalo 32 
oseb, skupaj več kot 1100 obrokov je kot 
donacijo zagotovila Picerija Matiček iz 
Radovljice, prostovoljec Iztok Omerza pa je od 
27. marca do 3. maja vsak dan dostavljal obroke 
sedmim prejemnikom iz Lesc.
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Marjana Ahačič

Za odpravo tranzitnega pro-
meta motornih vozil na 
območju Gradnikove ceste 
in Ulice Staneta Žagarja v 
Radovljici bo na delu Grad-
nikove ceste v juniju ureje-
na slepa ulica (na sliki). Med 
obema naseljema bo fizično 
onemogočeno prehajanje 
motornih vozil. Cilj je, da se 
glavni prometni tokovi 
usmerijo iz stanovanjskih 
sosesk na Gorenjsko in 
Kranjsko cesto ter t. i. pove-
zovalno cesto, pojasnjujejo 
na občinski upravi. Prepri-
čani so, da bo ločitev pro-
metnih tokov teh stanovanj-
skih območij pripomogla 
tudi k boljši prometni var-
nosti, zlasti ranljivejših ude-
ležencev v prometu, in višji 
kakovosti bivanja na obmo-
čju celotne stanovanjske 
soseske.

Lani je občina pridobila tudi 
projektno dokumentacijo za 
ureditev krožišča na Gorenj-

ski cesti na mestu križanja z 
Gradnikovo in Triglavsko 
cesto. Izgradnja krožišča je v 

sprejetem štiriletnem progra-
mu razvoja in vzdrževanja 
cest predvidena v letu 2022.

Načrtovana ureditev slepe ulice 

Marjana Ahačič

Bistveno zmanjšan promet v 
času epidemije so v radovlji-
ški občini izkoristili tudi za 
opravljanje vzdrževalnih del 
na lokalnih cestah. Tako so 
končali sanacijo usada na 
cesti Ljubno–Praproše; glav-
nina del je bila urgentno 
izvedena že lani z ureditvijo 
prevoznosti ceste in drenaže, 
v tem mesecu pa so opravili 
še preostanek z odvodom 
meteorne vode in asfaltiran-
jem cestišča. Saniran je tudi 
usad na cesti Češnjica–Njivi-
ce. Vrednost opravljenih del 
na obeh odsekih skupaj zna-
ša petdeset tisoč evrov. V 
Radovljici je občina začela 
obnavljati pločnik na Ulici 
Staneta Žagarja, obnovljeno 
je bilo cestišče Kranjske ces-
te in avtobusne postaje. 

Obnova šole po načrtih
Večje občinske naložbe, kot 
so energetska sanacija 
Osnovne šole Staneta Žagar-
ja Lipnica, obnova odsekov 
vodovoda v naseljih Ovsiše, 
Dobravica in Poljšica pri 
Podnartu ter dela v okviru 
projekta preureditve radov-
ljiškega kopališča, so grad-
binci nadaljevali tudi v času 
epidemije. 
Dela pri obnovi lipniške 
osnovne šole obsegajo 
popolno energetsko sanacijo 
objekta z zamenjavo azbest-
ne strešne kritine, toplotno 
izolacijo celotnega ovoja 
stavbe in zamenjavo stav-
bnega pohištva. V sklopu 
prenove načrtujejo tudi 
dograditev kotlovnice z zalo-

govnikom na lesno bioma-
so, prenovo velike telovadni-
ce ter ureditev okolice, dos-
topne ceste in parkirišča. 
Vrednost pogodbenih del, ki 
jih izvaja podjetje Adaptaci-
je – vzdrževanje in naj bi 
bila končana do novega šol-
skega leta, znaša približno 
1,9 milijona evrov. Projekt 
je sofinanciran z nepovrat-
nimi sredstvi.

Uredili bodo vodovod in 
cesto
Vrednost naložbe v obnovo 
odsekov vodovoda v naseljih 
Ovsiše, Dobravica in Poljšica 
pri Podnartu v skupni dolži-
ni 1800 metrov znaša pribli-
žno 473 tisoč evrov. Po obno-
vi vodovoda bo cesta vzposta-
vljena v prvotno stanje – na 

novo preplaščena z ureditvi-
jo odvodnjavanja na kritičnih 
mestih. Novozgrajena bo 
tudi javna razsvetljava. Soča-
sno z obnovo vodovoda bo 
Elektro Gorenjska obnovil 
svoje omrežje na tem obmo-
čju; ker bo del njihovih vodov 
vgrajen v ceste, bodo njihovo 
vzpostavitev v prvotno stanje 
sofinancirali v višini približ-
no devetdeset tisoč evrov.

Prva faza preureditve 
kopališča
V lanskem letu je občina 
začela izvedbo prve od dveh 
faz projekta preureditve 
kopališča v Radovljici, to je 
izgradnje novega objekta – 
strojnice z elektroenerget-
skimi napravami za potrebe 
sedanjega in prihodnjega 

kompleksa. Vrednost grad-
benih del je približno dvesto 
tisoč evrov. Občina Radovlji-
ca je v ta namen na razpisu 
Fundacije za šport pridobila 
32 tisoč evrov.

Roki podaljšani do jeseni
Sicer pa so v maju po preki-
nitvi spet stekla dela na 
Gubčevi ulici v Radovljici in 
obnova rak v Kropi; vrednost 
pogodbenih del za obnovo 
rak je 163 tisoč evrov. Evrop-
ski kmetijski sklad bo v tem 
okviru zagotovil 58 tisoč 
evrov. 
Ker je bil obseg del na vseh 
gradbiščih zaradi razmer 
omejen oziroma so dela pre-
kinili, so bili roki za dokon-
čanje pretežno podaljšani 
do jeseni.

Delali kljub epidemiji
Zaradi dokaj praznih cest med obdobjem epidemije je bilo lažje opraviti nekatera vzdrževalna dela 
na cestni infrastrukturi. Obnova lipniške osnovne šole teče po načrtih, gradbinci so nadaljevali tudi 
dela na nekaterih drugih večjih občinskih naložbah, roki izvedbe pri drugih projektih pa so 
podaljšani do jeseni. 

Obnova vodovoda in ceste na Ovsišah in Dobravici / Foto: Gorazd Kavčič

Od 11. maja so spet mogoči obiski v Domu dr. Janka Bene-
dika v Radovljici, seveda pod posebnimi pogoji. Za nepo-
kretne oskrbovance so obiski dopoldan med 9. uro in 11.30, 
za druge popoldan med 14. in 17. uro. Stanovalce lahko 
posamezno obiščejo le najožji družinski člani ali stalni pro-
stovoljci, seveda po predhodni najavi; če bo le mogoče, se 
bodo srečevali zunaj ob domu, v primeru slabega vremena 
pa v avli. Pred vstopom v dom morajo obiskovalci predloži-
ti izjavo o zdravstvenem stanju in se seveda držati tudi vseh 
drugih varnostnih ukrepov.

Spet obiski tudi v domu starejših

Letos je epidemija novega koronavirusa onemogočila orga-
niziranje tradicionalnih spomladanskih čistilnih akcij. Obči-
na pa je prejela sporočilo družine, ki se je kljub temu odloči-
la, da tudi letos na dan Zemlje, 22. aprila, naredi nekaj dobre-
ga za naravo in jo razbremeni smeti. Naleteli so na nevestno 
odvržene zaščitne rokavice v bližini bencinskega servisa. KS 
Lesce pa je opozorila na odvržene smeti pred nekaterimi 
trgovinami in drugje po Lescah, na območju nekaterih trgov-
skih centrov. Občina je prodajalne pozvala k večji pozorno-
sti in namestitvi ustreznejših košev za odpadke. Ob tem pa 
tudi občane ponovno poziva, da ustrezno odlagajo odpadno 
zaščitno opremo pa tudi odpadke na javnih površinah.

Pozivajo k večji pozornosti

Marjana Ahačič

Potem ko je decembra upra-
vno sodišče odpravilo spre-
membe okoljevarstvenih 
dovoljenj družbam za ravna-
nje z odpadno embalažo, ki 
jih je izdala agencija za oko-
lje, so se v centrih za ravna-
nje z odpadki po novem letu 
znova začeli kopičiti kupi 
odpadne embalaže, na kar 
so že februarja opozorili 
tudi v Zbornici komunalne-
ga gospodarstva pri Gospo-
darski zbornici Slovenije.
Na območju občine Radov-
ljica je stanje na področju 
ravnanja z odpadno komu-
nalno embalažo podobno 
kot drugod v Sloveniji, pojas-
njujejo na Komunali Radov-

ljica. "Ko je upravno sodišče 
odpravilo spremembe okol-
jevarstvenih dovoljenj druž-
bam za ravnanje z odpadno 
embalažo, so se znova začeli 
problemi s prevzemanjem 
zbranih količin odpadne 
embalaže. Pri tem gre pred-
vsem za mešano komunalno 
embalažo, ki jo zberemo pri 
gospodinjstvih po sistemu 
od vrat do vrat ter na zbiral-
nicah ločenih frakcij. Meseč-
no zberemo med sedemde-
set in osemdeset ton odpad-
ne embalaže, oddamo pa jo 
lahko približno polovico," so 
pojasnili. Nerešen problem, 
opozarjajo, pa še vedno osta-
ja tudi embalaža iz leta 2019, 
ki jo skladiščijo v zbirnem 
centru.

Embalaža se še vedno 
kopiči v zbirnem centru

Javno podjetje Komunala Radovljica obvešča uporabnike, 
da jih lahko od četrtka, 21. maja, ponovno obiščejo v delov-
nem času na sedežu podjetja na Ljubljanski cesti 27 v Rado-
vljici. Dostop do odgovornih za posamezno področje je 
mogoč po predhodnem naročanju na e-naslov info@komu-
nala-radovljica.si ali po telefonu. Uporabnike ob tem prosijo 
za dosledno upoštevanje varnostnih navodil in vseh sploš-
nih navodil NIJZ: v poslovne prostore Komunale Radovljica 
lahko vstopajo posamično in samo v primeru, da so zdravi. 
Pred vstopom v poslovne prostore je za obiskovalce obvez-
na uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega 
in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki 
prekrije nos in usta, ter razkuževanje rok ob vstopu v objekt 
pa seveda tudi vzdrževanje razdalje vsaj 1,5–2 metra in izo-
gibanje nenujnim tesnim stikom.

Osebni obiski in uradne ure na sedežu Komunale

V sredo, 20. maja, je bila obletnica rojstva čebelarja Antona 
Janše z Breznice, začetnika sodobnega čebelarstva. General-
na skupščina Organizacije združenih narodov je ta dan pred 
tremi leti na pobudo Slovenije in njene čebelarske zveze 
razglasila za svetovni dan čebel. Letos je bilo praznovanje 
svetovnega dne tretjič, a so ga tokrat obeležili le z ozavešča-
njem javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev, o 
ogroženosti čebel ter o prizadevanjih posameznikov in sku-
pnosti za ohranitev čebel v prihodnosti. V Čebelarski zvezi 
Slovenije ob tem naštevajo vrsto ukrepov, ki so pomembni 
za boljše preživetje čebel. Med takšne ukrepe sodijo sajenje 
avtohtonih medovitih rastlin, ohranjanje travnikov z večjo 
pestrostjo rastlin, setev travnikov z medonosnimi rastlina-
mi, sajenje medovitih rastlin tudi za okrasne namene, koš-
nja cvetočih rastlin po cvetenju, nakup medu in ostalih 
čebeljih pridelkov pri lokalnem čebelarju, zmanjšanje upora-
be čebelam škodljivih pesticidov ...

Svetovni dan čebel
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Krajevne novice, mnenja

Mineva poldrugo leto, kar je 
delo začel novoizvoljeni Svet 
KS Ljubno. V tem času smo 

Odprto pismo 
Branku Fajfarju

od vas dobili več zahtev za 
pridobitev informacij javnega 
značaja. Zahtevali ste vse 
zapisnike sej Sveta KS Ljub-
no, vse pogodbe, ki jih je KS 
Ljubno sklenila s posamezni-
mi izvajalci, vse predračune, 
vse račune, vse kopije prejete 
in poslane pošte, skratka vse 
dokumente, ki jih je KS Lju-
bno prejela in izdala v času 
svojega delovanja. Za iskanje, 
kopiranje in pošiljanje teh 
dokumentov gre več tednov 
časa, ki bi ga lahko koristneje 
porabili v dobro KS Ljubno. 
Čeprav lani na prejete doku-
mente niste dali nobene pov-
ratne informacije, letos zahte-
ve nadaljujete. Zato nas 
zanima, za kakšen namen 
zbirate vse podatke. Spet ste 
od nas dobili zajeten kup 
dokumentov, s katerimi kot 
običajno niste bili zadovoljni. 
Sodu pa je izbila dno zahteva 
po dopolnitvi vloge, ker ni 
bila popolna. Primer: dobili 
ste zahtevane originalne in 
podpisane pogodbe z vsemi 
imeni in zneski, zdaj pa zah-
tevate taiste pogodbe z datu-
mom iz delovodnika KS Lju-
bno. Vloga je prispela na 
e-pošto KS Ljubno 20. 4. 
2020.   V teh težkih časih, ko 
je večina svetnikov KS Ljubno 
skupaj z ostalimi prostovoljci 
in gasilci poskrbela in tudi 
aktivno sodelovala v akciji, v 
kateri smo krajanom dostavi-

"Morda so trenutne razmere 
ena od priložnosti, da razmi-
slimo, v katero smer želimo, 
pa tudi da se ohrani tisto, kar 
je najboljše." To so misli Nata-
še Mikelj, direktorice zavoda 
Turizem in kultura Radovlji-
ca. Smer, v katero želi, da se 
razvija radovljiški turizem, je 
zeleni, butični turizem. 
Prepričan sem, da jo bomo pod-
prli vsi, ki se na kakšen način 
srečujemo s turizmom. Želimo 
si turistov, ki bodo več dni pre-
živeli v naši občini, vzljubili 
naše kraje in se bodo v nasled-
njih letih zopet vračali. Polni 
avtobusi turistov, ki nimajo 
niti časa, da popijejo kavico, se 
le sprehodijo po trgu in odbrzijo 
naprej, ne smejo biti naš cilj. 
Da pa bomo pridobili turiste, ki 
bodo pri nas dopustovali, je 
odvisno od nas občanov, obči-
ne, krajevnih skupnosti in turi-
stičnih delavcev. Osnovni 
pogoj, da to dosežemo, so ureje-
ne ceste, parkirišča in turistič-
na infrastruktura. Trend 
modernega turizma so pohod-
ništvo, kolesarjenje in kulturni 
dogodki. Marsikaj od te turisti-
čne infrastrukture imamo ure-

Prejeli smo

Za še bolj zeleni 
turizem ...

jeno, veliko pa še moramo nare-
diti, da bomo zanimivi za turi-
ste, ki si jih želimo.
Od Karavank pa do Jelovice 
imamo številne pohodne in 
planinske poti, žal pa je mno-
go slabo markiranih, zane-
marjenih in celo nevarnih.
Na vseh za kolesarjenje pri-
mernih poteh imamo odlične 
oznake, nujna pa bi bila pra-
va kolesarska steza, rezervira-
na samo za kolesarje, na kate-
ri bi lahko kolesarile tudi dru-
žine z manjšimi otroki. Kaj 
pomeni taka steza za turizem, 
se lahko prepričamo v Kranj-
ski Gori in Bohinju.
Imamo veliko zgodovinskih 
znamenitosti in kvalitetnih 
kulturnih dogodkov, je pa še 
nekaj takih, ki bi jim morali 
posvetiti več pozornosti. 
Cerkev sv. Petra nad Begunja-
mi je podobna svetovno znani 
znameniti cerkvi sv. Trojice v 
Hrastovljah. Je prav tako iz 
15. stoletja, v njej sicer ni zna-
menitega Mrtvaškega plesa, so 
pa v njej prav tako lepe in 
dobro ohranjene poznogotske 
freske, ki pokrivajo vso notra-
njost cerkve.
Grad Kamen – mogočne ruše-
vine tega gradu iz 12. stoletja 
kar vabijo turiste. Najbrž niso 
potrebna velika sredstva, da bi 
jih uredili za varen ogled.
Tudi Villa Rustica, dokaj dob-
ro ohranjeni ostanki rimske 
vile iz prvega stoletja v Moš-

njah, še čaka, da jo bodo stro-
kovnjaki kranjskega muzeja 
obnovili in pripravili za turis-
tični ogled.
Od večjih krajev v občini pa bi 
več pozornosti zaslužila Kam-
na Gorica. Slikovita vas z 
vodnimi kanali in mostički, 
fužinarskimi hišami, vaško 
jedro z mogočno lipo in eno 
najlepših baročnih kapelic pri 
nas, delo domačina Langusa. 
Dvignjena nad vasjo farna cer-
kev sv. Trojice, v kateri so ime-
nitne slike dveh baročnih sli-
karjev, domačina Langusa in 
francoskega slikarja Metzin-
gerja. Ob cerkvi pa Mežnarija 
– muzejska hiša, ki jo je z veli-
kim občutkom obnovil Dušan 
Kopušar. 
Naštel sem le nekaj turističnih 
znamenitosti, ki bi lahko bile 
del zelenega turizma v naši 
občini.  
Zaključujem tudi z mislijo 
Nataše Mikelj: "Prepričana 
sem, da bodo gostje, če bo ponu-
dba dobra, prišli ... Upam, da se 
čim več ponudnikov pridruži 
zeleni shemi turizma."

           Avgust Mencinger

li okrog dva tisoč zaščitnih 
mask, delila rokavice, maske 
in razkužila pred trgovino na 
Posavcu, vi dlakocepite ter 
iščete napake in napakice v 
dokumentaciji. 
Naj vas spomnimo:
Pri primopredaji poslov ste 
nam predali izbrisan računal-
nik, čeprav je bila programska 
oprema kupljena z denarjem 
KS Ljubno. Izbrisali ste vse 
dokumente, vse obrazce, vse 
fotografije iz časov, ko ste bili 
predsednik KS Ljubno. Pora-
bili smo mesece, da smo te 
podatke ponovno pridobili. 
Edino vodilo za arhiviranje 
podatkov je bil za nas delovo-
dnik prejete in poslane pošte 
iz časov vašega vodenja KS 
Ljubno. Pri pregledu delovod-
nika za posel nasipanja gra-
moznice v Ljubnem nismo 
našli datiranega razpisa za 
izbor izvajalca, nismo našli 
datiranega dokumenta o ime-
novanju komisije za izbor 
izvajalca, ni datiranega doku-
menta o izboru izvajalca, ni 
datiranega dokumenta sogla-
sja lastnika zemljišča, ni dati-
ranega predračuna o višini 
stroškov …
O poslu za izgradnjo parkiri-
šča na parceli št. 134 k. o. Lju-
bno v lasti Občine Radovljica, 
ki ga uporabljate samo vi, pa 
pri pregledu delovodnika 
sploh nismo našli datiranih 
dokumentov.

Prevzeli smo način arhivira-
nja in izdajanja dokumen-
tov, kot ste ga vodili sami več 
let in je bil takrat dober, 
danes pa je za vas katastrofa-
len. Kako lahko zahtevate 
dokumente, ki jih sami niste 
izdajali!?
Veliko dokumentov in infor-
macij najdete na spletni stra-
ni KS Ljubno, ki je nastala v 
našem mandatu. Še nikoli 
nismo prejeli vašega prispev-
ka za objavo, raje ste odprli 
profila na Facebooku, kjer se 
skrivate za imenoma KS Lju-
bno in KS Ljubno 1, na kate-
rih samo grajate naše delo in 
hvalite sebe.
Ne potrebujemo vaših ocen, za 
to obstajajo pristojne instituci-
je. V teh težkih časih, ko pos-
kušamo vse, da bi se življenje 
krajanov čim hitreje vrnilo v 
normalne tirnice, vas prosimo 
le eno: živite in pustite živeti. 

Svet KS Ljubno 
Pavla Bassanese, Miran 

Dežman, Marija Habjan, 
Matjaž Jeglič, Ivan 

Pogačnik, Vilko 
Praprotnik, Boštjan 

Soklič, Matjaž Toman, 
Marija Mica Ussai

PS: Delovodnik poslane in 
prejete pošte je na vpogled v 
prostorih KS Ljubno, vse nave-
dbe pa se lahko razčistijo na 
morebitnem zboru krajanov.

Marjana Ahačič

V tednih, ko so učenci pri-
morani slediti pouku od 
doma, na daljavo, se je poka-
zalo, da marsikateri med 
njimi nima zagotovljenih 
ustreznih pogojev, kot sta 
računalnik in dostop do 
interneta, ugotavljajo na 
Osnovni šoli F. S. Finžgarja 
Lesce. Zato so se, kot so spo-
ročili, na Krajevni skupnosti 
Lesce odločili, da otrokom 
pomagajo in jim olajšajo 
pouk na daljavo z donacijo 
dvanajstih računalnikov. Tri 
računalnike pa je učencem 
podaril tudi Rok Globočnik 
iz Lesc. "Dvanajstim našim 
učenkam in učencem bo ta 
pomoč še kako dobrodošla, 
saj bodo lahko dostopali do 
interneta, spletnih učilnic in 
učnih vsebin. V imenu 
učenk in učencev se iskreno 
zahvaljujemo za pomoč," so 
sporočili z leške osnovne 
šole.
Krajevna skupnost Lesce 
tudi sicer v času pandemije 
ni mirovala. V skupni akciji 
z Občino Radovljica in Civil-
no zaščito Občine Radovlji-
ca so tako med krajane ob 
začetku epidemije razdelili 
več kot tri tisoč mask, ki so 
jih prejela vsa gospodinjstva 
v krajevni skupnosti, je 

povedala predsednica sveta 
KS Tatjana Justin.

Zagotovili zaščitno 
opremo
"Pred velikonočnimi prazni-
ki smo skupaj s prostovoljci 
iz Lesc in gasilci iz prostovo-
ljnih društev Lesce in Hleb-
ce sodelovali tudi v preven-
tivni akciji Nakupujem var-
no – ostajam zdrav in na 
lokaciji 16 trgovin na obmo-
čju krajevne skupnosti Les-
ce kupce opozarjali na pre-
ventivne ukrepe pri nakupo-
vanju, jim razdelili rokavice 
in zaščitne maske, ki so jih 
prejeli tudi trgovci," je še 
povedala Justinova.

V sodelovanju s prostovolj-
nima gasilskima društvoma 
Lesce in Hlebce ter Pihal-
nim orkestrom Lesce so bili 
pobudniki prvomajske bud-
nice, ki bo v zgodovino zapi-
sana nekoliko drugače kot 
pretekle in je prerasla v vse-
slovensko akcijo. Krajane je 
tokrat namreč v praznično 
jutro prebudila glasba 
domačega Pihalnega orkes-
tra Lesce, ki je odmevala iz 
zvočnikov gasilskih vozil.

Opozorili na problem 
Šuštaršičeve vile
Poleg akcij, povezanih z epi-
demijo, pa je svet KS na 
deseti dopisni seji obravna-

val tudi problem Šuštaršiče-
ve vile – Stare pošte in se 
odzval na objavo v medijih, 
iz katere je bilo razbrati, da 
ima lastnik objekta že prip-
ravljene projekte o izgradnji 
hostla. "Temu svet KS Lesce 
absolutno nasprotuje. V vel-
javnih urbanističnih doku-
mentih Občine Radovljica je 
hiša predvidena za rušenje 
brez kakršnekoli nadomest-
ne gradnje," opozarjajo v 
Lescah.
"Stavba je zaradi dotrajano-
sti vedno bolj nevarna ter 
izvor in žarišče živali, ki v 
okolici povzročajo škodo in 
prenašajo bolezni, prav tako 
pa kvari tudi videz kraja. 
Svet Krajevne skupnosti 
Lesce je v zvezi s to proble-
matiko zato pozval Občino 
Radovljica, naj takoj pristopi 
k problemu, stopi v stik z 
lastnikom vile in z njim naj-
de konsenz, da se problema-
tika v čim krajšem možnem 
času razreši. Prav železniška 
postaja v Lescah je namreč 
pomembno  izhodišče turiz-
ma Zgornje Gorenjske – 
Lesce, Radovljica, Begunje, 
Žirovnica, Bled, Gorje ter 
Bohinj, zato je smiselno, da 
se problematika uredi v 
skladu z veljavnimi urbani-
stičnimi dokumenti Občine 
Radovljica," so še opozorili.

Aktivni med epidemijo
V krajevni skupnosti Lesce so poskrbeli za maske, opozarjali na preventivne ukrepe, organizirali 
budnico in kar dvanajstim osnovnošolcem z nakupom računalnika omogočili šolsko delo na daljavo.

Na začetku epidemije so z donacijo zagotovili dvanajst 
računalnikov za učence osnovne šole F. S. Finžgarja.

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2019

Tema Skriti arhitekturni detajli v okolici Radovljice: Vrbnje, 
Vida Markovc, 2. nagrada

Gospa Anka Marzidovšek je odlična ljubiteljska slikarka in 
pesnica iz Lesc. Ker so bili muzeji in galerije zadnje tedne 
zaprti, ljudje pa so bolj množično kot kdajkoli prej zahajali 
v naravo, se je prejšnji konec tedna odločila, da ljudi, ki jih 
je v tistih dneh pot vodila mimo travnikov pod Lescami in 
Radovljico, razveseli s priložnostno slikarsko razstavo v 
naravi. Številnim navdušenim sprehajalcem je tako na prisr-
čen način polepšala nedeljsko popoldne.

Razstavo pripravila kar na travniku
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PREDNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE PANASONIC AQUAREA:

– deluje tudi, ko se zunanja temperatura spusti pod –28 °C
– konstantna zmogljivost do –20 °C
– prostorsko varčna: 1800 x 598 x 717 (V x Š x G)
– nižji stroški vgradnje
–  cevna napeljava na dnu enote ALL IN ONE  

(preprosta vgradnja)
– preprosta nastavitev daljinskega upravljalnika
– enostavnejša vgradnja in vzdrževanje
– 1-fazna in 3-fazna

5-LETNA GARANCIJA NA OPRAVLJENE STORITVE

NOVO! PRODAJA IN MONTAŽA  
VRHUNSKIH TOPLOTNIH ČRPALK Panasonic AQUAREA 
za ogrevanje prostorov in sanitarne vode!

       P.E. PLINSTAL, TRGOVINE IN INŠTALACIJE    
                                              Industrijska 1a, Jesenice
                                  T: 04 581 02 00,  M: 051 308 934

I: www.enos.si, E: peter.simnic@enos.si

Odprto: 
7.00–17.30, 

sobota 
7.00–12.00.

OGREVANJE – VODOVODNE INŠTALACIJE – 
SVETOVANJE – PROJEKTIRANJE – IZVEDBA – TRGOVINA

Z VAMI  
VEČ KOT 

25  
LET

www.enos.si

Marjana Ahačič

Kar osem sobot zapored so 
v Mošnjah med tretjo 
popoldan in sedmo zvečer 
iz zvočnikov in pod sloga-
nom Ostan' doma po vsej 
vasi izpolnjevali glasbene 
želje, ki jih je neutrudno 
uresničeval Janez Tušar, za 
kar so mu, kot so posebej 
poudarili v Mošnjah, kraja-
ni zelo hvaležni.
Akcijo so v soboto, 9. maja, 
pripravili še zadnjič ter obe-
nem z nagovorom predsed-
nika sveta krajevne skupno-
sti Dušana Jelovčana in 
radovljiškega župana Cirila 
Globočnika obeležili še kra-
jevni praznik. Letos namreč 
mineva 75 let, odkar so se 
maja 1945 Mošnjani vrnili 
iz izgnanstva, nazaj domov 
v vas, ki so jo aprila leta 
1944 Nemci popolnoma 
izpraznili, delno pa tudi 
požgali.
Kot je povedal Dušan Jelov-
čan, predsednik sveta kra-
jevne skupnosti, so lani 
veliko dela, energije in 
sredstev skupaj z občino 
vložili v urejanje kulturne-
ga doma. Zadovoljni so, da 
so z zaščitnimi mrežami 
rešili problem z golobi, 
polakirali parket, zamenjali 
luči v dvorani in v kleti ure-
dili vodovod.
Uredili so tudi otroško igri-
šče, kjer so odstranili opuš-
čen prostor za balinanje, kar 
jim je omogočilo povečanje 

igrišča, ki so ga tudi v celoti 
ogradili. Uredili pa so tudi 
enega od najbolj problema-
tičnih cestnih odsekov na 
lokalni cesti iz Globokega 
proti Dobremu Polju. 
Tudi letos so že opravili kar 
nekaj zastavljenega dela. 
Tako so zamenjali kovana 
vrata na pokopališču, do 
konca maja pa načrtujejo 
zaključek obnove poslovil-
nih vežic, kjer bodo obnovi-
li stenske obloge, uredili 
novo kuhinjo s pripadajočo 
opremo ter delno obnovili 
vodovodne in elektro inšta-
lacije. V načrtu je tudi ure-
ditev prostora pri odlagališ-
ču sveč.

"Na predlog šole smo dali 
na občino pobudo za ogradi-
tev košarkarskega igrišča, 
računamo, da bo urejeno 
tudi to," je še povedal Jelov-
čan. "Nekaj obnovitvenih 
del moramo še opraviti tudi 
v kulturnem domu in na 
mostu čez Dobrušo na poti 
proti Črnivcu, sicer pa se 
bomo lotili cestne infrastru-
kture. Še letos bomo skupaj 
z občino in komunalo pos-
kušali urediti odsek ceste, 
kjer je treba zamenjati vodo-
vod, v sodelovanju pa bi radi 
uredili tudi novo asfaltiranje 
ceste."
Sicer pa se pripravljajo tudi 
na širitev pokopališča, ure-

ditev ceste Mošnje–Dobro 
Polje skozi Graben in tudi 
dela ceste, ki gre v smeri 
proti Globokemu. V prihod-
nje želi krajevna skupnost z 
občino sodelovati pri gradnji 
nove podružnične šole ter 
krožišča v središču vasi. 
"Želimo si tudi, da bi lahko 
uredili parkirni prostor za 
obiskovalce ob raznih prire-
ditvah ter za obiskovalce 
pokopališča in šole. Parkira-
nje je problematično že 
sedaj, z gradnjo novega kro-
žišča in večstanovanjskega 
objekta v zasebni lasti pa se 
bodo razmere s parkiranjem 
samo še poslabšale," še opo-
zarja Jelovčan.

Krajevni praznik  
v posebnih razmerah
Med karanteno so izpolnjevali glasbene želje, drugo soboto v maju pa so z nagovorom predsednika 
sveta krajevne skupnosti Dušana Jelovčana in župana Cirila Globočnika obeležili krajevni praznik  
v Mošnjah. 

Janez Tušar, ki je skrbel za tehnično izvedbo glasbenih želja, predsednik Sveta KS Mošnje 
Dušan Jelovčan, župan Ciril Globočnik in predsednica turističnega društva Damjana 
Pangerc / Foto: Peter Kramar

Marjana Ahačič

"Begunje so 4. maja vsako 
leto prizorišče spominske 
svečanosti. Na ta pomladni 
dan pred 75 leti so jetniki 
osvobojeni lahko stopili 
med cvetoče kostanje in se 
zazrli v nebo prihajajoče 
svobode. Žal je ta prostor 

postal prerani grob naših 
umorjenih domoljubov. Lju-
bili so domovino in se niso 
zlomili nemškemu terorju s 
priokusom domačih izdajal-
cev, niti ob mučenju in za 
ceno življenja. Tem juna-
kom je namenjena vsakolet-
na slovesnost. Malo je še 
živečih, ki so vojne morije 
preživeli, veliko pa nas je, ki 
smo za vse te grozote izve-
deli prav iz pričevanj preži-
velih in proučevanjem pol-
pretekle zgodovine. Zaveda-
mo se, da ta ne smejo v 
pozabo, spominjamo se jih 
in jih prenašamo na mlade. 
Vedeti morajo, kako trnova 
in s krvjo je tlakovana pot do 
svobodne, samostojne 
domovine Slovenije," je ob 
tej priložnosti povedala 
predsednica Združenja ZB 

za vrednote NOB Radovljica
Danijela Mandeljc
"Letošnja pomlad nam je 
postregla z dogodki, ki nam 
niso omogočili običajne slo-
vesnosti, čeprav verjamem, 
da so se številni v mislih 
spominjali tega dogodka. Le 
ožji skupini je bilo dovolje-
no, da se v imenu nas vseh, 

ki spoštujemo svojo polpre-
teklo zgodovino, ob vihranju 
prapora položi lovorov 
venec. Nekaj besed zahvale 
jim je namenil podpredsed-
nik Združenja ZB za vred-
note NOB Radovljica Drago 
Finžgar."
V letih od 1941 do 1945 je 
šlo skozi zapore v Begunjah 
11.477 zapornikov, večino-
ma pripadnikov gorenjske-
ga odporniškega gibanja. 
Četrtega maja 1945 je Kokr-
ški odred partizanske vojske 
zavzel begunjske zapore in 
osvobodil 632 jetnikov. V 
delu graščine, kjer so bile 
celice na smrt obsojenih, je 
danes urejen muzej, v graš-
činskem parku in v bližnji 
dolini Draga pa sta urejeni 
grobišči 667 talcev in parti-
zanov.

Ob obletnici 
položili venec
Tradicionalne svečanosti v spomin na 
osvoboditev zapornikov iz gestapovskih zaporov, 
ki so bili med drugo svetovno vojno v graščini 
Katzenstein sredi Begunj, letos zaradi epidemije 
ni bilo, so pa predstavniki Združenja borcev za 
vrednote NOB Radovljica 4. maj, ki je tudi 
praznik Krajevne skupnosti Begunje, vendarle 
obeležili s polaganjem venca.

Ožja skupina predstavnikov Združenja zveze borcev za 
vrednote NOB Radovljica je 4. maja, na 75. obletnico 
osvoboditve jetnikov iz begunjskih zaporov, položila venec 
ob spomenik padlim in zaprtim.

Ob 17. maju, dnevu veteranov vojne za Slovenijo, so se v 
območnem veteranskem združenju Zgornja Gorenjska spo-
mnili letos preminulih članov Ladislava Pibra, Marjana 
Zupana, Antona Kapusa, Borisa Vadnjava Sitarja in Darka 
Komaca. V soboto je tako delegacija pod vodstvom predse-
dnika Janeza Koselja, v kateri sta bila tudi podpredsednik 
Janko S. Stušek ter predsedniki občinskih odborov in pra-
porščak Vid Medvešek, na grobove letos umrlih članov 
združenja na pokopališčih na Bledu, v Bohinjski Bistrici, 
Kamni Gorici, Kranju in na Breznici položila vence in prižga-
la sveče. Na Bledu so venec položili tudi na grob Janeza 
Svetina.

Ob dnevu veteranov vojne za Slovenijo
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Pogovori

Marjana Ahačič

Dušan Jelovčan že od rojs-
tva živi v Mošnjah. Ima 
sedemletnega sina Gala. 
Srednjo šolo je obiskoval na 
Jesenicah, se leta 2006 
zaposlil v Lescah kot 
CNC-operater in to delo 
opravlja še danes.

Kakšne so vaše izkušnje z 
delom v lokalni skupnosti in 
zakaj ste se odločili, da boste 
sodelovali v svetu krajevne 
skupnosti?
V svet krajevne skupnosti 
sem vstopil v prejšnjem 
mandatu na povabilo takrat-
nega predsednika KS. Za 
ponovno kandidaturo pa 

sem se odločil predvsem 
zaradi želje krajanov, potem 
so me člani sveta na prvi 
seji izvolili za predsednika. 
Seveda smo si naloge razde-
lili, tako da ima vsak član 
točno določeno področje, in 
za zdaj zelo dobro delamo 
kot celota.

Katere cilje skušate uresni-
čiti kot predsednik sveta KS?
Kot predsednik si želim 
predvsem dobrega sodelo-
vanja med člani sveta, med 
društvi ter predvsem dober 
odnos s krajani. Ravno 
tako je pomembno, da 
imamo dobre odnose z 
Občino Radovljica na čelu 
z županom.

Kateri so aktualni projekti, s 
katerim se ukvarjate v KS?
V prvem letu mandata je bil 
velik poudarek na ureditvi 
kulturnega doma in delni 
obnovitvi otroškega igrišča, 
za letošnje leto pa smo se 
odločili, da bomo v veliki 
meri vložili v pokopališče 
in poslovilne vežice. Tako 
lahko povem, da smo pred 
kratkim zamenjali dotraja-
na kovana vrata, trenutno 
pa potekajo obnovitvena 
dela v poslovilnih vežicah. 
V kratkem se bo obnovil 
prostor pri odlagališču za 
sveče.

Na kaj ste v svoji krajevni 
skupnosti najbolj ponosni?

Najbolj ponosen sem na 
same odnose med krajani, 
predsedniki društev; kadar 
je treba, se dogovorimo in s 
skupnimi močmi izpeljemo 
potrebno.

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
KS?
Če seveda izpustimo kanali-
zacijo, je eden večjih proble-
mov zagotovo cesta Moš-
nje–Dobro Polje skozi Gra-
ben. V zvezi s sanacijo ceste 
smo imeli tudi že pogovor 
na občini. Ker gre za večji 
projekt, bodo najprej izvede-
ni ogledi, potem pa se bo to 
začelo reševati.

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas?
Poleg tega, da sem predsed-
nik krajevne skupnosti, 
opravljam še funkcijo pove-
ljnika Prostovoljnega gasil-
skega društva Mošnje, tako 
da kar nekaj časa posvetim 
temu. Nekaj časa namenim 
delu na vrtu, sprehodom v 
naravo z družino in seveda 
tudi druženju s prijatelji. 
Kar ostane časa, ga izkoris-
tim za igranje malega nogo-
meta in hokeja na rolerjih.

Lani so urejali kulturni dom,  
letos so na vrsti poslovilne vežice
Dušan Jelovčan je bil pred dvema letoma izvoljen za predsednika Sveta Krajevne skupnosti Mošnje. Je tudi poveljnik gasilskega 
društva v domačem kraju, kjer živi že vse življenje, zato je eno od pomembnih področij njegovega dela in prizadevanj 
vzpostavljanje dobrega sodelovanja – med člani sveta krajevne skupnosti, med društvi in s krajani. 

Dušan Jelovčan, predsednik Sveta KS Mošnje / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Predsednica Sveta KS Begu-
nje Marija Hrovat že vse živ-
ljenje živi na domači kmetiji 
v Begunjah. Ima družino ter 
hčerko Manco. Po izobrazbi 
je inženirka agronomije in 
že 17 let dela kot samostojna 
podjetnica v podjetju Hum-
ko, d. o. o., Bled ter je pred-
sednica GIZ – Profesional-
ne vrtnarske družbe, ki 
združuje 26 vrtnarskih pod-
jetij iz vse Slovenije. Rada 
ima naravo in živali. Veliko 
ji pomenijo vrednote, kot so 
delo, poštenost in pravič-
nost, pravi in poudarja, da 
gre za to zahvala njenim 
staršem. Zna biti zaščitniš-
ka, včasih je trmasta in 
nepopustljiva, še pove, pred-
vsem pa ne prenaša zahrbt-
nosti in krivice.

Kakšne so vaše izkušnje z 
delom v lokalni skupnosti in 
zakaj ste se odločili, da boste 
sodelovali v svetu KS?
Prve izkušnje sem pridobila 
že pred dvajsetimi leti, ko 
sem vodila občinsko komisi-
jo za kmetijstvo in podežel-
je. V tistem času sem sode-
lovala z gospodom Finžgar-
jem, ki je bil takratni predse-
dnik KS Begunje. Naredili 
smo mlekarno v Begunjah, 
da danes še peščica kmetov 
oddaja mleko, popravili šte-

vilne nekategorizirane pro-
metnice, naredili gozdne 
vlake … Kasneje sem se 
posvetila karieri in družini. 
Vedno pa sem bila priprav-
ljena pomagati, če je bilo to 
potrebno.
O delu v svetu KS niti nisem 
razmišljala, saj mi službene 
obveznosti vzamejo precej 
časa. Kljub vsemu pa sem se 
odzvala povabilu nekdanje 
predsednice KS gospe Mari-
je Kavčič Zupan ter sprejela 
ponujeni izziv. Očitno si 
nekateri radi nakopljemo še 
več dela.

Katere cilje skušate uresni-
čiti kot predsednica sveta 
KS?
Svet KS Begunje je tisti, ki 
odloča o ciljih, ki jih bomo 
izpeljali. Moram pohvaliti 
ekipo, saj se vsi zavedamo 
odgovornosti, ki so nam jo 
zaupali krajanke in krajani. 
Zato je moja prva skrb, da 
poskušam pomagati, kjer le 
lahko, seveda v okviru zmo-
žnosti naše KS oz. s pomoč-
jo občine. Dobro se zave-
dam, da imamo še veliko 
nerešenih zadev in projek-
tov, ki so zastali, pa vendar 
se v prvi vrsti trudimo rešiti 
prometno situacijo pri OŠ 
Begunje, zagotoviti varne 
šolske poti, umiriti promet 
ter predvsem zaščititi ter 
ohraniti naravo, vaška jedra, 

poskrbeti za kvalitetno biva-
nje vseh krajank in kraja-
nov. Veliko dela je še na 
področju infrastrukture.

Kateri so aktualni projekti, s 
katerimi se ukvarjate v KS?
Kot sem že omenila, je prio-
riteta na področju varnosti 
šolskih poti in prometna 
ureditev pri OŠ Begunje. 
Staro vaško jedro je ozko in 
prometno preobremenjeno. 
Prav tako prihaja do težav 
na področju Zgoše in Dvor-
ske vasi. Zato smo se z 
Občino Radovljica že sestali 
na usklajevalnem sestanku 
in v pripravi je projektna 
dokumentacija, izvedba pa 
je obljubljena za leto 2022. 
Na območju naše KS ima-
mo tudi številne mostove, ki 
so dotrajani. Enega je obči-
na obnovila lani, letos naj bi 
se saniral most pri župniš-
ču. Obnovitvena dela naj bi 
stekla še na Zgoši, saj smo 
pri ogledu na terenu opazili 
precejšnje poškodbe, ki jih 
bomo, vsaj upam, sanirali še 
v tem letu. Še vedno čakamo 
na že potrjen projekt uredi-
tve prehoda za pešce pri 
pokopališču. Trenutno na 
območju celotne KS poteka-
jo redna vzdrževalna dela, ki 
jih izvaja Komunala Radov-
ljica. Še v tem letu naj bi se 
izvedla preplastitev ceste v 
Dvorski vasi, ker se izvedba 

kanalizacije in obnova vodo-
voda odmikata, cesta pa je v 
katastrofalnem stanju. V 
Poljčah imamo odprt pro-
jekt odvodnjavanja kapelice. 
Na Zgoši pri Elanu bomo 
postavili solarno svetilko. 
Stekli so že pogovori o zašči-
ti doline Drage. Ostajajo pa 
odprti projekti: OPPN cen-
ter Begunj, namenska dvo-
rana ter preureditev objekta 
KS in PGD Begunje, pešpot 
in kolesarska pot ob Blatni-
ci, parkirišče za avtodome, 
priključek na Mlaki, rekon-
strukcije lokalnih cest, 
obnova ceste Hlebce–Begu-
nje ter še nekateri drugi.

Na kaj ste v svoji KS najbolj 
ponosni?
V zadnjem letu in pol nam 
je uspelo dokončati kar 
nekaj projektov. Menim, da 
je pomembno predvsem to, 
da se stvari v kraju premika-
jo, da imam ob sebi dobro 
ekipo ter številne krajanke 
in krajane, ki so vedno prip-
ravljeni pomagati. Tu bi 
rada še posebej poudarila 
PGD Begunje, TD ter števil-
ne posameznike, za katere 
upam, da se boste prepozna-
li. Povezali smo se z Avseni-
ki, ki so gotovo ponos naše-
ga kraja. V pomoč nam je g. 
župnik, bolnišnica Begunje, 
NATO center Poljče, Elan, 
gostišče Draga, Tavčar, 

Agrarne skupnosti in še bi 
lahko naštevala. V dobrem 
letu se je povezala mlajša 
generacija, ki ob nasvetih 
starejših in izkušenih kole-
gov dobro dela. Krasen je 
občutek, ko kraj diha s pol-
nimi pljuči, zna ceniti vlo-
žen trud in delo. Želim si, 
da bi naša KS tudi v prihod-
nje ostala povezana, da bi 
znali zaščititi lepoto in zgo-
dovino naših Beg'n z okoli-
škimi vasmi.

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
KS?
Kot po večini drugih KS se 
tudi pri nas pojavlja prob-
lem prometne obremenitve 
lokalnih cest. Tu gre za naj-
ranljivejšo skupino otrok, ki 
zjutraj pešačijo po ozkih 
cestah. Situacijo bi rešili s 
pločniki, vendar prihaja do 
težav, ker gre tudi za del 
državne ceste in številne 
zahteve, ki so včasih nemo-
goče. Kot že omenjeno, naj 
bi se del problema varnega 
prihoda otrok v šolo rešil s 
prometno ureditvijo v letu 
2022. Občina naj bi namreč 
ukinila edino smiselno pro-
metno razbremenitev, pove-

zovalno cesto center 
Begunj–Poddobrava. Že v 
preteklosti je bila izražena 
želja po večji trgovini z raz-
širjeno lokalno ponudbo in 
dovolj velikim parkiriščem. 
To pa je že del OPPN center 
Begunj, ki nas še čaka.
Drug pereč problem, ki se je 
pokazal prav letos v času 
epidemije covida-19, ko so 
bile zaprte občinske meje, 
pa je bil naval ljudi v dolino 
Drage, v Krpin in naprej 
proti bližnjim hribom, 
goram ter smeti, ki jih ti 
puščajo za sabo. Zato tukaj 
prosim vse, ki obiskujete 
našo KS, da se obnašate 
odgovorno, spoštujete navo-
dila in pospravite za seboj in 
svojimi ljubljenčki. 

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas?
Tega nimam veliko, vendar 
ga poskušam preživeti z 
družino. Rada imam nara-
vo, najlepše je iti v hribe, za 
kratek odmor pa je dobrodo-
šel sprehod do Drage, skozi 
Presko, Drnčo. Uživam, ko 
naredim kakšno dobro foto-
grafijo, zase ali službo. V 
poletnih mesecih pomagam 
staršem na kmetiji.

Veliko dela na področju 
urejanja prometa
Začenjamo objavo pogovorov s predsedniki krajevnih skupnosti v občini Radovljica. Prva se 
predstavlja Marija Hrovat, predsednica Sveta KS Begunje.

Marija Hrovat / Foto: Gorazd Kavčič
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CAPTUR
SUV Renault

Novi

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo** 
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***

5 let podaljšanega jamstva**** 

 Že za  
13.990 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popus-
tom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. 
Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko 
Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217-0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00081 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03 – 0,6. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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. 
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Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

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

Konec aprila se je poslovil Tone Kapus, dolgoletni član Pro-
stovoljnega gasilskega društva Kamna Gorica in Združen-
ja za vrednote NOB Radovljica. 
Rodil se je 13. januarja 1944, očetu Lovru in materi Mari-
ji, na skromni domačiji v družini sedmih otrok. V jeku 
strelov, ko so partizani napadli nemško orožarsko postajo 
v Kamni Gorici. Oče je bil žebljar, sicer veteran prve sve-
tovne vojne; morda je bil tudi zato Tone, kot rečemo, rojen 
za poveljevanje. 
Osnovno šolo je obiskoval takrat še v Kamni Gorici, kovi-
narsko šolo pa v Štorah. Kot štipendist tovarne Plamen 
Kropa je postal strojni tehnik, ob delu pa je doštudiral in 
postal varnostni inženir. Želja po napredku in znanju ga 
je vodila še v druga delovna okolja: v Sukno Zapuže, Savo 
Kranj, na Občino Radovljica, na koncu je deloval kot 
samostojni podjetnik s področja požarne varnosti.
V življenju je počel marsikaj; v mladih letih je bil aktiven v 
športnem društvu TVD Partizan Kamna Gorica na podro-
čju atletike, posebno v kratkih disciplinah, v teku na 60 in 
100 metrov je bil med najhitrejšimi v takratni državi.
Vojaški rok je služil v Bileći, kje se je izšolal za rezervnega 
vojaškega starešino; bil je vojak v najboljšem pomenu, uni-
forma mu je strašno pristajala. Prav iz te šole je nemara 
odnesel več kot drugi, izostril je čut za strategijo in taktiko. 
Postal je komandant bataljona v rezervni sestavi, tako ime-
novanega partizanskega bataljona na Bohinjski Beli.
V prostovoljno gasilsko društvo se je vpisal, da bi po svoji 
izobrazbi kot višji gasilski častnik organizacijske smeri in 
požarne varnosti pomagal društvu zagotoviti vso potrebno 
dokumentacijo za delovanje. Izdelal je tudi obsežno gradi-
vo glede požarne ogroženosti Kamne Gorice. 
Pogosto je kdo pripomnil, da Toneta nič ne vidimo v domu. 
Res ni bil neposredni operativec in tudi ni sodeloval v poža-
rih ali drugih intervencijah, na področju zakonodaje pa je 
bil strokovnjak in pri tem je veliko naredil za društvo. Zad-
njič je bil v gasilskem domu lani ob skupinskem fotografira-
nju v počastitev 120-letnice društva, kjer mi je potarnal, da 
ne ve, kolikokrat bo še lahko prišel v dom. 
Tone je bil dejaven tudi na družbeno-političnem področju. 
Bil je predsednik Zveze socialistične mladine Radovljica, 
kasneje tudi SZDL in na zadnje predsednik Združenja za 
vrednote NOB Radovljica; en mandat krajevnega odbora 
NOB Dobrava - Kamna Gorica. Bil je tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Kamna Gorica, še posebno se ga spom-
nim, kako je bil zagnan pri obnovi rak, saj smo postavljali 
in betonirali nove temelje. Posebno je bil aktiven kot pred-
sednik Združenja za vrednote NOB Radovljica, ki ga je 
vodil več mandatov. Ogromno prostovoljnega dela je vgradil 
v delo na terenu, še zlasti so bili zahtevni projekti kot kon-
cert pevskega zbora Pinka Tomažiča in Kombinatk ali pa 
združen pohod veteranskih organizacij na Triglav.
Ko so prišle razmere v bivši državi Jugoslaviji do vrelišča, 
se je takoj orientiral. Kot član štaba Teritorialne obrambe 
se je javil prostovoljno, kot je rekel, dal svoje telo na razpo-
lago. Kot strateg je takrat razmišljal, kako preprečiti more-
bitni desant bivše vojske na letališče v Lescah. Bil je tudi 
član Zveze veteranov vojne za Slovenijo, član Zveze sloven-
skih častnikov in član društva Večno mladih fantov. Vsega, 
kar je počel, ni mogoče opisati. 
Drugače je bil Tone energičen in včasih hitre jeze, a mi, ki 
smo ga poznali, smo vedeli, da je po srcu predvsem dober in 
ustrežljiv, pripravljen pomagati, če je le mogel. Ko sem bil 
zadnjikrat pri njem, mi je rekel, da zelo rad vidi, če mu 
rečem tovariš Tone. Držal se je namreč reka, ki ga je izjavil 
legendarni poveljnik Franc Sever - Franta: "Gospod je lah-
ko vsak, tovariš pa ne more biti vsakdo."
Hvala, Tone, za vse, kar si nam dal.

Jože Skalar

V spomin 

Tone Kapus
(1944–2020)

Marjana Ahačič

»Med jem vsako jutro za zaj-
trk. Dam ga v kavo, tudi v 
jogurt ... mislim, da sem že 
prava Slovenka,« je zbrane v 
Čebelarskem muzeju v 
ponedeljek, na mednarodni 
dan muzejev in dva dni pred 
svetovnim dnevom čebel, 
nagovorila Lynda C. Blan-
chard, ameriška veleposlani-
ca v Sloveniji. Skupaj z 
županom Radovljice Ciri-
lom Globočnikom in direk-
torico Muzejev radovljiške 
občine (MRO) Petro Bole si 
je ogledala zbirko Čebelar-
skega muzeja in se na krat-
ko sprehodila po starem 
mestnem jedru.
Poudarila je, kako pomem-
bno je ohranjanje čebel za 
človeka in našo prihodnost. 
Z velikim zanimanjem si je 
ogledala muzej in bila še 
posebej navdušena nad zbir-
ko poslikanih panjskih kon-
čnic in živim panjem kranj-
ske čebele. Izrazila je zani-
manje za delo čebelarja 
Antona Janše, katerega roj-
stni dan obeležujemo kot 
svetovni dan čebel.
Kot je povedala Petre Bole, 
direktorica MRO, v okviru 
katerih deluje tudi Čebelar-
ski muzej, ob svetovnem 
dnevu čebel – letos ga obele-
žujemo tretje leto zapored – 
vedno gostijo visoke proto-
kolarne goste. 

»Obiski, kakršen je današ-
nji, so za nas seveda velika 
čast, pomenijo pa tudi odlič-
no promocijo tako za naš 
muzej kot tudi ozaveščanje 
o pomenu čebel in kulturne 
dediščine slovenskega čebe-
larstva, ki je neločljivo pove-
zana z Antonom Janšo,« je 
pri tem poudarila direktori-

ca Petra Bole. Povedala je, 
da letošnji svetovni dan 
čebel glede na trenutno situ-
acijo sicer obeležujejo dru-
gače kot običajno. Tako so 
na vrtu Šivčeve hiše že v 
ponedeljek odprli razstavo 
poslikanih panjskih končnic 
v stripu, ki bo na ogled vse 
do konca poletja. Prav obse-

žna zbirka panjskih končnic 
– poslikanih prednjih stra-
nic panjev kranjičev – je, 
tako poudarjajo v muzeju, 
največje bogastvo muzeja. 
Panjske končnice so nam-
reč značilne samo za Slove-
nijo in so resnična poseb-
nost slovenske ljudske kul-
ture. Zbirka zajema primer-
ke od najstarejše znane 
panjske končnice iz 18. sto-
letja do zatona te ljudske 
umetnosti na začetku 20. 
stoletja. Motivika panjskih 
končnic je različna, od 
nabožne vsebine s podoba-
mi svetnikov in njihovih 
zgodb do posvetnih prizo-
rov iz zgodovine in vsakda-
njega življenja. Na razstavi 
je najstarejša poslikana 
panjska končnica Božjepot-
na Marija iz leta 1758.
V okvir Muzejev radovljiške 
občine sicer sodijo še Kova-
ški muzej v Kropi, Muzej 
talcev v Begunjah, Mestni 
muzej Radovljica in Galerija 
Šivčeva hiša v starem mest-
nem jedru. V začetku maja 
sta po dveh mesecih vrat za 
obiskovalce spet odprla 
Čebelarski in Mestni muzej 
v Radovljici. Strokovnih vod-
stev po muzejskih zbirkah 
za zdaj sicer ne še izvajajo, 
so pa na spletu predvsem za 
otroke in mladino pripravili 
številne zanimive, z muzej-
skimi vsebinami povezane 
delavnice.

Veleposlanica 
obiskala muzej
Lynda C. Blanchard, od jeseni veleposlanica ZDA v Sloveniji, je v ponedeljek obiskala Čebelarski 
muzej v Radovljici ter na ta način pozdravila mednarodni dan muzejev, ki smo ga praznovali v 
ponedeljek, ter svetovni dan čebel, ki ga bomo, tokrat tretje leto zapored, obeležili jutri.

Ameriška veleposlanica Lynda C. Blanchard si je čebelarski 
muzej pod vodstvom kustosinje ogledala v spremstvu 
župana Cirila Globočnika in direktorice MRO Petre Bole. 

»Med jem vsako jutro za zajtrk. Dam ga v kavo, 
tudi v jogurt ... Mislim, da sem že prava 
Slovenka,« je zbrane v Čebelarskem muzeju 
nagovorila Lynda C. Blanchard, ameriška 
veleposlanica v Sloveniji.
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Po nekajmesečnem zaprtju je v prostorih Rdečega križa 
Radovljica na Gorenjski cesti 25 spet začela delovati sveto-
valna pisarna. V njej lahko vsako sredo od 16. do 17. ure 
dobite informacije s področja invalidskega zavarovanja, npr. 
kako pridobiti status invalida, pravico do poklicne rehabili-
tacije ali dodatka za pomoč in postrežbo ter oceno telesne 
okvare. Nudijo tudi pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za 
potrebe invalidske komisije, pisanju pritožbe na odločbe 
ZPIZ ... Svetovanje, ki je brezplačno, vodi Olga Grm. 

Svetovanje s področja invalidskega zavarovanja
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Program Igriva arhitektura, 
ki otroke in mladostnike 
izobražuje o pomenu in 
razumevanju prostora ter 
bogate slovenske kulturne 
dediščine, je lani praznoval 
desetletnico delovanja. Igri-
va arhitektura je program, ki 
s sodobnimi metodami uče-
nja z izkušnjo podpira raz-
voj kritičnega in kreativnega 
mišljenja. Ponuja zanimiva 
predavanja, izobraževanja 
in izkustvene delavnice za 
razumevanje arhitekture, 
prostora in oblikovanja v 
različnih izobraževalnih 
okoljih. Program so arhitek-
tke Polona Filipič, Lenka 
Kavčič, Špela Kuhar, Ana 
Struna Bregar, Barbara Viki 
Šubic in krajinska arhitekt-
ka Tanja Maljevac pred 
desetletjem začele pod okri-
ljem Zbornice za arhitektu-
ro in prostor Slovenije. 
V sodelovanju z arhitekti, 
krajinskimi arhitekti in dru-
gimi strokovnjaki so v tem 
obdobju ustvarili več kot šti-
risto arhitekturnih delavnic 
in predavanj ter tako svoje 
znanje na igriv način poda-
jali vrtčevskim otrokom, 
učencem osnovnih šol, sred-
nješolcem in pedagoškim 
delavcem. Program Igriva 
arhitektura, ki je bil leta 
2013 nagrajen s Plečnikovo 
medaljo za prispevek k 
bogatitvi arhitekturne kultu-
re, se izvaja v okviru zavoda 
Center arhitekture Sloveni-
je, ki so ga ustanovile arhi-
tektke. Danes ga vodijo Bar-
bara Viki Šubic, Špela Kuhar 
in Polona Filipič. Pred tremi 
leti so od Ministrstva RS za 
kulturo prejele status zavo-
da, ki deluje v javnem inte-
resu na področju kulture in 
s tem potrditev ter priznanje 
za vse dotedanje delo. Istega 
leta sta se jim pridružili tudi 
arhitektki Nives Čorak in 
Tina Gradišer.

Od leta 2017 je častni pokro-
vitelj programa Igrive arhi-
tekture predsednik Borut 
Pahor, država pa je Centru 
arhitekture Slovenije v zače-
tku lanskega leta podelila še 
status zavoda, ki deluje v 
javnem interesu na področ-
ju prostora. Center je pred 
dobrim letom dobil tudi 
prostore v Ljubljani, kjer v 

galerijskih prostorih gosti 
delavnice, predavanja, izob-
raževanja in razstave. V 
sodelovanju s številnimi 
sodelavci različnih strok in 
študenti pod eno streho skr-
bijo za prostorsko opismen-
jevanje otrok, mladih in 
odraslih po vsej Sloveniji. 
Kot direktorica ga vodi ena 
od ustanoviteljic Radovlji-
čanka Barbara Viki Šubic.
 
Kaj sporočate z razstavo, ki 
ste jo postavili ob desetletni-
ci programa Igriva arhitek-
tura in je zdaj na ogled tudi 
v radovljiški knjižnici?
Sporočiti želimo, da prostor 
ni nekaj samoumevnega. 
Kljub temu da smo ves čas v 
prostoru (odprtem ali zapr-
tem), se ga premalo zaveda-
mo. Prostor vpliva na nas, 
na naše življenje, delovanje, 
na naše zdravje in počutje. 
Tega se premalo zavedamo. 
Z različnimi aktivnostmi se 
trudimo posredovati različ-
na znanja s področja arhite-
kture, prostora in oblikova-
nja, s katerimi bo posamez-

nik postal kompetenten 
souporabnik prostora in 
hkrati kompetenten sogo-
vornik s stroko. Vse to zave-
danje nas je tudi spodbudi-
lo, da smo že pred več kot 
desetimi leti začele izvajati 
izkustvene delavnice. Zače-
le smo popolnoma brez 
sredstev, k sodelovanju smo 
povabile kolege arhitekte, 

vsak je zasnoval po eno 
delavnico in iz nabora raz-
novrstnih delavnic smo leta 
2013 skupaj z Zavodom RS 
za šolstvo izdale priročnik, 
ki ga je prejela vsaka šola z 
namenom, da bi te delavni-
ce začeli sami izvajati med 
poukom. Danes v okviru 
tehniških dni izvajamo 
delavnice po osnovnih šolah 
po celi Sloveniji. Ker priha-
jamo na šolo, ki se odloči 
dan posvetiti arhitekturi in 
prostoru, smo tako v nepo-
srednem stiku z različnimi 
učitelji in učenci vseh treh 
triad kot tudi s srednješolci, 
kar nam ponuja zelo širok 
vpogled v dejansko stanje 
na Slovenskem na področju 
arhitekture, prostora in 
oblikovanja. 

Vemo, da so bile delavnice 
med uporabniki že od vsega 
začetka lepo sprejete. Kaj pa 
stroka, kako so jih sprejeli 
vaši kolegi arhitekti?
Ves čas našega delovanja 
smo bile deležne podpore 
kolegov arhitektov in krajin-
skih arhitektov. Smo edini 
na svetu, ki k sodelovanju 
vabimo kolege arhitekte, 
urbaniste in druge umetni-
ke, da za nas zasnujejo in 
izvedejo eno delavnico. Pod-
ročje prostora, arhitekture 
in oblikovanja, ki ga obrav-
navamo, ni dovolj zastopano 
v šolskem kurikulu, zato 
tudi izvajamo tehniške dni 
po osnovnih šolah. V ekipi 
imamo izkušene arhitekte 
ter študente višjih letnikov 
študija arhitekture, tako da 
lahko izvedemo tudi tehniš-
ki dan za celo osnovno šolo 
v enem dnevu. Prizadevamo 
si, da bi vsak učenec imel 
osnovno izobrazbo o graje-
nem prostoru.

Kako se to nepoznavanje 
najbolj kaže?
Morda v odnosu do arhitek-
ture, ko se pogosto zdi, da 
vlada prepričanje, da "vsi 
vse znamo in vemo, zato 
tudi zmoremo sami". Sicer 
pa so bile v tem smislu v 
zadnjem času najbolj "raz-
vpite" pisane fasade, ki jih 
običajno poudarjamo kot 
primer odnosa do arhitektu-
re in okolja. Lastniki namreč 
pogosto v svoj zagovor reče-
jo, da je objekt njihov in 
imajo zato pravico sami 
odločati tudi o tem, kakšne 
barve bo. Mi pa poudarja-
mo, da je prostor dobrina 
vseh. Lahko si jemljemo 
pravico pri oblikovanju not-
ranjega prostora, v katerem 
bivamo, fasada pa je zagoto-
vo bolj sosedova kot naša. 

Kako ste iz tako rekoč nes-
končnega nabora tem zas-
novali najprej osnovne in 
nato širili področje?
Vsakemu arhitektu, ki smo 
ga prosili, da bi zasnoval 
eno od delavnic, smo pustili 
prosto polje, da je predstavil 
temo na način, ki mu je bli-
zu. Iz tega nabora smo nato 
delavnice v priročniku raz-
poredili na poglavja Naselje, 
Arhitektura, Odprti prostor 
in Notranji prostor. Delavni-
ce smo najprej izvajali po 
muzejih, a smo že kmalu 
ugotovili, da tja prihajajo 
otroci staršev, ki so ozaveš-
čeni, ki prejmejo vabilo in se 

nanj odzovejo, ker jim je to 
področje pomembno. Mi 
smo želeli, da bi bile delav-
nice na voljo vsem otrokom, 
zato izvajamo delavnice po 
vsej Sloveniji na vseh osnov-
nih šolah, tako se bo lahko 
dvignila zavest o pomenu 
prostora in arhitekture. V 
zadnjih letih se trudimo 
prodreti tudi v vrtce in smo 
tako nekaj delavnic pripravi-
li tudi za vrtčevske otroke.

V začetku smo si predstav-
ljali, da bodo delavnice, opi-
sane v našem priročniku, po 
šolah izvajali učitelji, a se je 
izkazalo, da nimajo dovolj 
znanja s področja arhitektu-
re in prostora, da bi se tega 
lotili dovolj samozavestno in 
kompetentno. Ugotovili 
smo, da je lažje, če se mi, 
arhitekti, priučimo nekate-
rih pedagoških prijemov in 
sami stopimo pred otroke. 
To še vedno počnemo. V 
Centru arhitekture Sloveni-
je pripravljamo še številne 

druge izobraževalne in pro-
mocijske projekte za različ-
ne starostne skupine ter 
strokovno in laično javnost. 
Poleg stalne ekipe imamo še 
nabor tridesetih arhitektov 
in študentov, ki nam pri 
izvedbi vseh teh aktivnosti 
pomagajo.
 
Kaj je tisto, s čimer jih naj-
bolj navdušite?
Izkustvenost, zagotovo. 
Izkustvenega učenja otro-
kom v šolah manjka. Otro-
kom pa je tak način dela 
zelo zelo všeč ...
 
In jih tako pridobite za arhi-
tekturo?
Ne, naše poslanstvo ni vzga-
janje malih arhitektov, 
ampak dvig splošne razgle-
danosti oz. ozaveščanje lju-
di, da bi drugače gledali na 
prostor ter se zavedali nje-
govega vpliva na svoja življe-
nja. Le s sistemskim vklju-
čevanjem tematike vzgoje in 
izobraževanja o grajenem 
prostoru in arhitekturi v 
proces formalnega in nefor-
malnega izobraževanja 
bomo lahko vzgojili ozaveš-
čene, ustvarjalne in aktivne 
državljane.
 
Vzgajate torej generacijo, ki 
čez dvajset let ne bo le bar-
vala svojih hiš na sivo, zele-
no ali vijolično, ampak tudi 
tiste, ki se bodo odločali, 
kako se bo razvijal prostor 
vseh – bodoče odločevalce. 
To je odgovorno delo, rezul-
tati pa bodo vidni šele čez 
desetletja.
Proces bi morda lahko pos-
pešili, če bi se otroci s pod-
ročjem arhitekture sistema-
tično srečevali vseh devet let 
osnovne šole. Zavedati se 
moramo, da bo v prihodnje 
kakovost prostora odvisna 
predvsem od naših otrok in 
mladine. Sicer se pa poleg 
Igrive arhitekture ukvarja-
mo tudi z drugimi izobraže-
valnimi projekti. Tako nam 
je prav Občina Radovljica 
dala možnost, da smo izpel-
jali ekskurzijo, na kateri 
smo si z ljudmi, ki odločajo 
o prostoru, ogledali primere 
dobre prakse. Sicer pa prav 
tako s podporo občine v 
Radovljici vsako leto junija 
ob krajevnem prazniku vse 
sedmošolce poučimo o delu 
in pomenu arhitekta Ivana 
Vurnika in njegove žene sli-
karke in oblikovalke Helene 
Kottler Vurnik. Letos bomo 
to – glede na trenutne raz-
mere – delno naredili na 
spletnih platformah, ampak 
izkustveno delavnico bodo 
lahko otroci naredili kar v 
domači sobi.

Dobra arhitektura in urejen prostor 
spreminjata življenje na bolje
V Knjižnici Antona Tomaža Linharta je na ogled razstava, ki jo je Center arhitekture Slovenije oblikoval ob desetletnici programa Igriva arhitektura. 
Program so pred desetletjem zasnovali z namenom, da mlade vzgojijo v kompetentne uporabnike prostora. O njem smo se pogovarjali z direktorico 
Centra arhitekture Slovenije Radovljičanko Barbaro Viki Šubic.

Arhitektka Barbara Viki Šubic, direktorica Centra 
arhitekture Slovenije / Foto: Gorazd Kavčič

Igriva arhitektura / Foto: arhiv Centra arhitekture Slovenije

»Naše poslanstvo ni vzgajanje malih arhitektov, 
ampak dvig splošne razgledanosti oziroma 
ozaveščanje ljudi, da bi drugače gledali na 
prostor ter se zavedali njegovega vpliva na svoja 
življenja.«

»Poudarjamo, da je 
prostor dobrina vseh. 
Lahko si jemljemo 
pravico pri oblikovanju 
notranjega prostora, v 
katerem bivamo, 
fasada pa je zagotovo 
bolj sosedova kot 
naša.«
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Sredi marca je po različnih 
krajih po Sloveniji potekalo 
49. tekmovanje mladih glas-
benikov Republike Slovenije 
(TEMSIG). Na najpomem-
bnejšem tekmovanju v drža-
vi se je tako letos pomerilo 
580 udeležencev, od tega 
415 solistov in 165 tekmoval-
cev v komornih skupinah, 
so sporočili z Glasbene šole 
Radovljica.
Tekmovali so v disciplinah: 
trobenta, harmonika, tam-
burica, tuba, tolkala, evfonij, 
pozavna, rog, jazz solo, 
kitarski duo, klavirski duo in 
komorne skupine z godali 
in klavirjem. Tekmovalce je 
ocenjevala mednarodna žiri-
ja uglednih glasbenikov. Iz 
Glasbene šole Radovljica se 
je tekmovanja udeležilo 13 
solistov v disciplinah tro-

benta, harmonika in pozav-
na. Njihovi rezultati so bili 
odlični, saj je vseh 13 prejelo 
zlata, srebrna ali bronasta 
priznanja. 
S harmoniko je Miha Moze-
tič zasedel drugo mesto in 
poleg zlate plakete prejel 
tudi posebno priznanje za 
najboljšo izvedbo skladbe 
slovenskega avtorja. Jakob 
Arih je s svojo trobento rav-
no tako dosegel odlično dru-
go mesto in prejel zlato pla-
keto. Matija Polanc je zase-
del tretje mesto ter zlato pla-
keto v disciplini harmonika. 
Na enakem inštrumentu sta 
zlato plaketo prejela tudi 
Jure Krč in Anja Gale, srebr-
no plaketo Špela Šemrl, Jan 
Štros in Martin Dijak, brona-
sto pa Zsuzsika Szomi Kralj 
in Patrik Lakner. 
V disciplini trobenta pa je 
srebrno plaketo prejel 

Timotej Možina, z inštru-
mentom pozavna pa sta 
bronasti plaketi prejela 
Martin Sever in Jan Res-
man. Učenci so se tekmo-
vanja udeležili pod budnim 

očesom mentorjev Tomaža 
Cilenška, Gašperja Primo-
žiča, Alena Ojcingerja, 
Žana Legata in Marka 
Možine, so še sporočili iz 
radovljiške glasbene šole.

Uspehi glasbenikov
Z najpomembnejšega tekmovanja mladih glasbenikov v državi so se učenci radovljiške glasbene šole 
vrnili s številnimi visokimi priznanji. Miha Mozetič, Jakob Arih in Matija Polanc z najvišjim, zlatim.

Miha Mozetič

Jakob Arih

Matija Polanc

Marjana Ahačič

Na vrtu Šivčeve hiše so vče-
raj, na svetovni dan muze-
jev, odprli razstavo na pros-
tem: na ogled so poslikane 
panjske končnice v stripu, 
delo devetih avtorjev. Umet-
niki so si v Čebelarskem 
muzeju in Slovenskem 
etnografskem muzeju izbra-
li vsak svojo panjsko končni-
co in iz nje izpeljal svojo 
zgodbo s sodobno tematiko. 
Razstava je nastala v sodelo-
vanju z ljubljanskim Strip-
burgerjem, stripovsko revi-
jo, ki največjo pozornost 
vzbuja prav s svojimi pose-
bnimi izdajami, kakršna je 
tudi zbirka stripov po moti-

vih panjskih končnic z nas-
lovom Honey Talks, ki je 
izšla leta 2006. Gre za zbir-
ko stripov, ki se navdihujejo 
pri slovenski ljudski umet-
nosti. Avtorji, razen dveh 
domačinov, so zbrani iz vse 
Evrope, pojasnjujejo pri 
Stripburgerju. 
Večinoma imajo avtorji z izje-
mo kratkih obiskov le malo 
opraviti s Slovenijo, razen 
Marcela Ruijtersa, ki se je 
navdušil nad Slovenijo in v 
svojih stripih upodablja člove-
ško ribico, in Milorada Krsti-
ća, ki je rojen v Dornberku. 
Od slovenskih umetnikov na 
razstavi sodeluje Jakob Kle-
menčič. Razstava bo na ogled 
vsaj še do konca poletja.

Razstava na vrtu 
Šivčeve hiše
Od ponedeljka dalje je na vrtu Šivčeve hiše v 
Radovljici na ogled razstava panjskih končnic v 
stripovski obliki. 

Razstava bo na ogled vsaj še do konca poletja.
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S sproščanjem ukrepov za 
zajezitev epidemije so vrata 
po dveh mesecih odprle 
tudi vse enote Knjižnice 
Antona Tomaža Linharta, 
od ponedeljka naprej delu-
jejo po običajnem delovnem 
času.
Knjižnice so sicer odprte le 
za vračilo in prevzem gradi-
va, ob obisku pa lahko tudi 
podaljšate članstvo in porav-
nate druge finančne obvez-
nosti. Prost dostop do gradi-
va ter gibanje in zadrževan-
je v prostorih knjižnic za 
zdaj še ni mogoče. Čitalni-
ce, študijske, računalniške 

in pravljične sobe ostajajo 
zaprte.
Gradivo za vračilo se oddaja 
na posebej označeno mesto, 
saj mora kasneje za teden 
dni v karanteno, gradivo za 
izposojo pa je treba naročiti 
vnaprej: po telefonu in 
rezervacije preko Cobiss-a 
ali mCobiss-a ali direktno v 
knjižnici pri pultu naročite 
in počakate, da knjižničar 
prinese želeno gradivo.
Obiskovalci seveda lahko v 
knjižnico vstopajo le, če so 
zdravi. Ob vhodu si je treba 
razkužiti roke, uporabljati je 
treba zaščitno masko in 
upoštevati varnostno razdal-
jo med drugimi uporabniki.

Tudi knjižnica je spet 
odprla vrata

V knjižnici si je spet mogoče izposoditi knjige. 
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Kulturno društvo Kultu-
ra-Natura Slovenija, Ustano-
va za razvoj Lipniške doline 
FLD, Muzeji radovljiške obči-
ne – Kovaški muzej Kropa in 
Župnija Kropa bodo v četr-
tek, 4. junija, ob 18. uri prip-
ravili prvi dogodek v sklopu 
praznovanj ob 11. obletnici 
rojstva znamenitega rojaka, 
tenorista Antona Dermote. 
Dogodek so poimenovali 
Tisoč in en večer, naslov pa 
jim je, tako v imenu organi-
zatorjev pojasnjuje Slavko 
Mežek, "posodila" knjiga 
spominov velikega rojaka. 
"Prizorišče dogajanja bo 
'Dermotov' vrt ob mežnariji 

zraven podružnične cerkve 
kroparske Matere božje; 
zaradi znane legende o nas-
tanku ji Kroparji rečejo 
Kapelca. V mežnariji so svoj 
čas živeli Dermotovi – od 
skupno dvanajstih otrok so 
kar trije bratje zasloveli kot 
imenitni tenoristi: poleg 
Antona še Leopold, v tujih 
pevskih enciklopedijah zapi-
san kot Leo Cordes (Kordež) 
- Dermota, in Gašper, solist 
ljubljanske opere in dolgo-
letni član Slovenskega okte-
ta." 
Njihovemu življenju in 
delu, pojasnjuje Mežek, pa 
tudi siceršnjemu fenomenu 
kroparske glasbene, še pred-
vsem pevske tradicije bo 

namenjena oživljena hiša, 
zgrajena v 18. stoletju, ki jo 
bodo odslej skušali načrtno, 
a postopno obnavljati in 
napolniti z raznoterimi glas-
benimi dejavnostmi in 
dogodki.
"Napovedani priložnostni 
spominski program in dru-
ženje ljubiteljev lepega pet-
ja ter kroparske kulturne 
dediščine bosta to pot prila-
gojena skromnim 'prora-
čunskim' (ne)možnostim 
in koronačasu. Prostovoljni 
prispevki bodo namenjeni 
nadaljevanju obnove, 'vsto-
pnice' pa so lahko tudi 
sadike rož – trajnic ali 
grmovnic, ki bodo takoj 
našle prostor v nastajajo-

čem cvetličnem vrtu. Prve 
sadike sta podarili vrtnariji 
Antolin iz Radovljice in Šli-
bar iz Dvorske vasi," je še 
povedal.
Pobudniki upajo, da bo Kro-
pa tako dobila novo, vsebin-
sko bogato in razgledno 
lokacijo, ki jo bo vredno obi-
skati, doživeti.

Dermotovo leto:  
Tisoč in en večer
V Kropi bodo 4. junija pripravili prireditev v počastitev 110. obletnice rojstva 
velikega rojaka, tenorista Antona Dermote.

Četrtega junija 1910 v Kropi 
rojeni tenorist Anton 
Dermota je bil kar 45 let 
član Dunajske državne 
opere. Umrl je leta 1989 na 
Dunaju, kjer je tudi 
pokopan.
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Situacija v času koronaviru-
sa je tudi za vas nenavadna, 
kajne?
Lahko rečem, da je, saj nas 
je vse koronavirus kar malce 
presenetil. Za tako društvo, 
kot smo mi, je obvezno dru-
ženje, treniranje v skupini. 
Dva meseca smo brez tega. 
V podobnem položaju so 
ostala društva, delovne orga-
nizacije in vsi drugi. Verja-
mem, da bo tudi to minilo, 
kot so že vsi virusi, ki smo 
oziroma so jih preživeli. 

Laikom je izraz kempo arnis 
neznan.
Kempo arnis je mešanica 
vseh borilnih veščin, ki jih 
poznamo. Učimo karate 
kempo, ki so se ga včasih 
učili na Okinavi, le da je 
postavljen v moderno dobo. 

To ni karate, ki ga poznamo 
v športni izvedbi. Ta je 
namenjen samoobrambi. V 
osnovi je bil namenjen za 
obrambo pred vdorom sov-
ražnika. Kot v klasičnem 
karateju imamo tudi v kem-
po arnisu kate, zraven pa se 
učimo prijeme in mete, ki 
so v katah zapisani. Arnis 
izvira iz Filipinov in je bil 
prav tako namenjen za 
obrambo proti sovražni-
kom. Takrat so uporabljali 
meč bolo, danes pa je meč 
zamenjala palica.

Ste trener ju-jitsa z licenco. 
Na Jesenicah imate klub 
Kempo arnis. Kako so vaši 
člani trenirali v tem obdob-
ju?
Vsako društvo se je znašlo 
tako ali drugače. Mi smo 
delali s pomočjo Facebooka, 
po različnih skupinah glede 

na znanje. Pripravljeni so 
bili različni filmčki s kata-
mi, tehnikami in vajami. 
Kdor si je želel, se je lahko 
pridružil vajam. Že pred 
tem smo imeli možnost 
samostojnega treniranja.
 
Koliko članov vadi v jeseniš-
kem klubu?
V Jeseniškem klubu trenira 
dvanajst članov. Šest je otrok, 
šest je starejših. Klub se bo 
preselil v Radovljico, na Jese-
nicah pa bo ostala podružni-
ca. Zaradi bolezni, imel sem 
pljučno embolijo, smo klub 
v Radovljici ustanovili šele 
lanskega novembra. Septem-
brski čas, čas vpisov, smo 
zamudili, saj so otroci že 
izbrali svoje športne dejav-
nosti. Radovljiški klub deluje 
v Centru Veriga v Lescah, 
razen mojih dveh sinov otro-
ci še ne trenirajo. Za zdaj 

vadijo samo odrasli. Kempo 
arnis smo že predstavili in 
verjamem, da bomo septem-
bra imeli vpis. Se pa dobro 
zavedamo, da imajo otroci 
na voljo veliko športnih deja-
vnosti in v ospredju so jim 
ekipni športi.

Je kakšen pogoj za vpis?
Zaželeno je, da je otrok star 
šest oziroma sedem let. 
Predznanje ni potrebno. Če 
se je prej ukvarjal s kakšnim 
športom, je to samo dobro.
 
Omenili ste Center Veriga v 
Lescah ...
Taekwon-do Radovljica je v 
bivši Verigi Lesce v najem 
vzelo prostor za trening. Zara-
di moje bolezni smo se jim 
lahko pridružili šele novem-
bra. Imamo svoje termine, 
dodatna korist pa je zagotovo 
ta, da smo lahko tudi mi pri-
sotni na treningih Taek-
won-do kluba Radovljica.

Je v klubu mogoče le treni-
rati, brez udeležbe na tek-
movanjih?
Seveda. Bistvo je, da se tre-
nira, predvsem zaradi zdra-
vja, druženja. Tekme so 
predvsem zaradi otrok, saj ti 

potrebujejo neko motivacijo 
– in tekme to prav zagotovo 
so. Tekme so na sporedu 
približno dvakrat na leto. 
Kot ''orožje'' se uporablja 
mehka palica. 

V katero obdobje sežejo vaši 
začetki treniranja borilnih 
veščin?
Z judom sem se na Jeseni-
cah srečal že v prvem razre-
du osnovne šole. V tretjem 
letniku srednje šole sem se 
priključil Karate klubu 
Bohinj, leta 1998 pa pomož-
ni policiji, kjer sem se prvič 
seznanil z ju-jitsem. Šest let 
kasneje sem opravil mojstr-
sko stopnjo črni pas 1. DAN. 
Vzporedno sem treniral še v 
Karate klubu Slovan in judo 
na policiji v Kranjski Gori. 
Kempo sem prvič srečal leta 
2006 v Ljubljani. Pritegnil 
me je zato, ker ni šport, 
ampak veščina, ki je zasno-
vana na čisti samoobrambi. 
Leta 2012 sem opravil moj-
strsko stopnjo v kempo arni-
su. Dve leti nazaj sem jo v 
Novem mestu nadgradil na 
stopnjo 3. DAN. Konec lan-
skega decembra sem po 
bolezni prišel k sebi in šel na 
izpit 2. DAN v ju-jitsu. S tem 

sem pridobil inštruktorsko 
stopnjo in možnost podelje-
vanja pasov do mojstra. 

Večkrat lahko slišimo, da se 
na treningih borilnih veščin 
samo pretepajo. Kdor le 
malo pozna te športe, ve, da 
gre za zelo disciplinirane 
tekmovalce. Le disciplina in 
dobro delo dajeta možnost 
za uspeh.
Lahko zagotovim, da nika-
kor ni res, da se na trenin-
gih samo pretepajo. Sama 
borilna veščina je trening 
psihofizične sposobnosti. 
Otrok si pridobi prepotreb-
no disciplino in delovne 
navade. V šoli so bolj umir-
jeni, skoncentrirani in zato 
tudi uspešnejši. Za starejše 
treniranje pomeni zbranost 
in več energije na delovnem 
mestu.

Kako ste si zapolnili čas 
karantene?
Doma je bilo pestro, saj 
imam dva šoloobvezna otro-
ka, stara deset in dvanajst let, 
ki jima je bilo treba pomaga-
ti pri šolskih obveznostih. Ko 
sem sam delal od doma, 
jima je pomagala žena. Otro-
koma ta način šolanja ni bil 
najbolj po godu, nam, starej-
šim, pa je bilo to zanimivo. 
Otroci sedaj spoznavajo, 
kako se sploh dela šola in to 
je dobra priložnost, da se 
navadijo na red. 
 
Koliko koronavirus lahko 
vpliva na šport v prihodnos-
ti?
Čeprav se je veliko stvari 
ustavilo, je koronavirus 
samo prehoden. V teh dveh 
mesecih se nam je za pribli-
žno deset odstotkov zmanj-
šala udeležba, saj so si otroci 
lahko našli kaj novega. V 
življenju so pač vzponi in 
padci. Veseli me, da lahko 
že delamo zunaj po skupi-
nah, kmalu pa se bomo lah-
ko premaknili še v telovad-
nice.

Kempo arnis v sodelovanju s 
Teakwon-do klubom Radovljica
Mitja Jukič Grm iz Radovljice kot inštruktor veščine kempo arnis deluje na Jesenicah in od lanskega novembra tudi v Radovljici.

Mitja Jukič Grm

Ulica Staneta Žagarja 2b, Radovljica
T: 040-578-274
Slegel.simona@gmail.com
www.masaza-rozca.si

Gre za terapijo v hladni 
komori, v kateri je kar 
–150 stopinj Celzija. Zaradi 
suhega zraka v dušikovem 
oblaku nizke temperature 
ne občutimo kot nekaj 
neprijetnega – nasprotno: po 
končani dve- do triminutni 
terapiji se počutimo 
osvežene, spočite, polne 
energije in zadovoljstva.
Telo namreč dobi impulze, 
kot da zmrzuje, zato 
preklopi v samoobrambni 
način delovanja. To pa 
pomeni, da se v njem 
začnejo sproščati endorfini, 
dopamin in adrenalin, kar 
je naravni odziv telesa, mi 

pa to doživljamo kot močno 
osvežitev in regeneracijo v 
zelo kratkem času.
Terapija učinkovito deluje 
proti vsem vrstam bolečine. 
Zelo nizka temperatura 
namreč povzroči krčenje 
žil na površini kože, kri pa 
se intenzivneje pretaka v 
mišičje in notranje organe.
Metoda se je sicer v osnovi 
razvila za boljšo regeneracijo 
športnikov, a je svoje mesto 

našla tudi kot dodatna 
metoda pri obravnavi 
različnih kroničnih obolenj 
in pri zaviranju vnetnih 
procesov.
Velik učinek naj bi imela 
tudi pri simptomih 
izgorelosti, depresivnih 
stanjih in pomanjkanju 
energije. Pri vsaki terapiji 
pa uporabnik izgubi okoli 
petsto kalorij, kar pomaga 
pri hujšanju.

KRIO SAVNA, REVOLUCIONARNA 
NOVOST NA GORENJSKEM
Masažni salon Rož'ca v Radovljici kot edini na Gorenjskem omogoča  
terapije v hladni komori, po katerih boste spočiti, osveženi, polni energije  
in zadovoljstva.

Krio terapijo priporočamo: športnikom in rekreativcem, 
za regeneracijo in celjenje ran, pri odpravi stresa, izgore-
losti, za odpravo celulita, blaženje krčnih žil ter boljše 
spanje. 

Krio terapijo priporočamo:
•  za športnike in 

rekreativce
•  regeneracija in celjenje 

po operaciji
•  odpravlja celulit
•   odpravlja stres in 

izgorelost
•  blaži krčne žile
•  blaži luskavico
•  za boljše spanje

Krio terapija se odsvetuje:
•  nosečnicam
•  otrokom pod 10 let
•   pri visokem krvnem 

tlaku
•  pri težavah s srcem
•  pri venski trombozi
•  pri boleznih pljuč
•  pri hudi anemiji
•  pri bolezni ledvic in sečil
•  pri silikonskih vsadkih
•  če imate vročino
•  pri klavstrofobiji
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Cenik:
1 obisk 35 EUR
5 obiskov 150 EUR
10 obiskov 280 EUR

Terapija traja 2 do 3 minute.

Kempoarnis Jesenice-Radovljica: na levi glavni trener Mitja Jukič Grm, na desni pomočnik 
trenerja Midhad Midžan, vmes pa Radovljičana Tibor Oblak (borba, 1. mesto) in Matevž 
Grm (kate, 1. mesto) ter Jeseničani David Ferbežar, Jaka Rostohar Marinkovski, Lian 
Dolenc in Luka Jeretič na pokalni tekmi v Novem mestu februarja letos
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KUPON ZA 10-ODSTOTNI POPUST 
(velja od 25. do 30. maja 2020 za vse izdelke, ki niso v akciji)

Delovni čas
pon.–sob.: 9.00–20.00

Nedelje in prazniki zaprto.  

Rožna dolina 51, 4248 Lesce
Spletna stran: www.spodnje-perilo.si

Nova trgovina s spodnjim perilom
V trgovskem centru v Lescah je vrata odprla nova trgovina Spodnje-Perilo.si, ki je dobro založena  
s kakovostnimi izdelki priznanih blagovnih znamk za ženske, moške in tudi za otroke. 

Lesce so dobile novo prodajalno s 
spodnjim perilom – Spodnje-Perilo.si. 
Prostore ima v trgovskem centru v Lescah.
Vodja prodaje je Gašper Oletič, ki je 
omenjeni prodajni program strankam 
sprva nudil na spletu. Lani je nato v 
Medvodah odprl svojo prvo prodajalno, 
drugo pa pred kratkim v Lescah, kamor se 
je tudi preselil. „Že nekaj časa sem iskal 
primerno lokacijo na Gorenjskem in jo 
našel v Lescah. Lahko rečem, da so Lesce 
moj najljubši del Slovenije, kjer je tudi 
veliko priložnosti za kvalitetno preživljanje 

prostega časa,“ je pojasnil svojo odločitev. 
Trgovina Spodnje-Perilo.si v Lescah je 
dobro založena. Ponujajo moško in 
žensko spodnje perilo z veliko izbiro 
blagovnih znamk za mlade in tudi za 
starejše, ki pri njih dobijo tudi perilo, ki se 
lahko pere pri visokih temperaturah, 
nogavice brez elastike, kompresijske 
nogavice ... Večina perila prihaja iz držav 
Evropske unije.
Na policah najdete izdelke kvalitetnih 
blagovnih znamk, med katerimi so Laura 
Biagiotti, Anita, Jadea, Umbro, MarcLuis, 

Navigare, Uomo, UndrWr, Cristiano 
Ronaldo, Kappa ...   „Tik pred epidemijo 
covida-19 je prodajno ponudbo popestrila 
moja lastna blagovna znamka moških 
boksaric UndrWr. So prvovrstne kvalitete, 
izdelane v Italiji in po dostopni ceni. V 
času epidemije, ko je prodaja potekala le 
po spletu, so bile eden izmed najbolje 
prodajanih artiklov,“ je Oletič dodal nekaj 
besed o lastni blagovni znamki. Novosti v 
ponudbi so tudi že omenjena blagovna 
znamka Anita z zelo kvalitetno izbiro 
nedrčkov, kompresijske nogavice 
ReflexWear ter blagovna znamka Cristiano 
Ronaldo. „Iščem tudi lokalne proizvajalce 
spodnjega perila in nogavic, saj bi rad 
kupcem ponudil tudi izdelke, narejene pri 
nas,“ pravi Gašper Oletič.
Prodajni repertoar prodajalne 
Spodnje-Perilo.si se bo še širil. „Prihajajo 
novi dizajni boksaric, razvijamo pa tudi 
lastno blagovno znamko ženskega perila, 
kjer bomo, tako kot pri UndrWr., ustvarjali 
predvsem na najbolj iskanem in najbolj 
udobnem kroju ter najboljših materialih, 
prijaznih do kože in kar najbolj udobnih 
za nošenje. Seveda je pomembno, da 
bodo izdelki tudi cenovno dostopni,“ je 
povedal Oletič, ki ima v načrtu tudi 
odprtje tretje trgovine, najverjetneje prav 
tako na Gorenjskem. 
Za konec še poudarja pomen osebnega 
pristopa in zadovoljstva strank, ki se tudi v 
novo prodajalno v Lescah že vračajo.

Gašper Oletič je v Lescah odprl novo prodajalno s spodnjim perilom. Novost na 
trgu je tudi njegova lastna blagovna znamka moških boksaric UndrWr.

"

Alenka Brun

Kot imajo v Gasilsko reše-
valni službi Kranj navado, je 
tudi tokrat izmena poskrbe-

la, da si bo njihov vodja zad-
nji dan v službi zapomnil. 
Črt Praprotnik, vodja četrte 
izmene, je tako zadnjič 
pogasil ogenj, na njegovo 
pot v upokojitev pa ga je 
pospremilo še utripanje 
modrih luči in zavijanje 

siren. Ker je bil zadnji dan v 
službi v nočni izmeni, se je 
to zgodilo pet minut čez 
sedmo zjutraj naslednji dan, 
takoj ko je zaključil delo. 
»Kako dobro minuto je vse 
utripalo in tulilo, pa tudi 
kakšna solzica je pritekla,« 
so povedali gasilci.
Zadnji ogenj je Praprotnik 
pogasil ob enajstih zvečer na 
poligonu za vajo za gasilsko 
postajo – poslovilna vaja nje-
gove izmene. Tako se je moral 
pred odhodom iz vodje prele-
viti v gasilca in se opremiti za 
notranji napad ter seveda 
ogenj pogasiti. Je bila pa nje-
gova zadnja službena noč pes-
tra, saj so imeli ponoči alarm 
zaradi prometne nesreče, zju-
traj pa še požarnega.
Fantje iz izmene so mu za 
slovo naredili posebno maji-
co; ker pa je gurman in tudi 

zelo dobro kuha, so stopili v 
stik z nekdanjim tekmoval-
cem v slovenskem Master-
Chefu Bojanom Beštrom iz 
Podblice in ga povprašali za 
nasvet glede kvalitetnega 
noža, saj ima vsak dober 
kuhar ali žarmojster svojega 

najljubšega. Tako so Praprot-
niku ob odhodu podarili še 
profesionalni nož. In ker rad 
tudi potuje, predvsem so mu 
blizu topli kraji, mu njegovi 
fantje želijo, da ko koronaob-
dodbje mine, ponovno kak-
šnega od njih tudi obišče.

Utripanje luči in 
zavijanje siren
V začetku maja so kranjski poklicni gasilci z minutnim svečanim zvokom siren in utripanjem modrih 
luči pospremili v pokoj vodjo četrte izmene Črta Praprotnika iz Radovljice.

Črt Praprotnik / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Skupina Balkan River 
Defence (BRD, Balkanska 
rečna obramba) se je 1. maja 
v čolnih pridružila pobudi 
Protest z balkonov gre na 
kolesa! V bran rekam, nara-
vi, zdravi pameti in svobodi, 
kot so povedali, so se posta-
vili s protestnim veslanjem 
na enajstih slovenskih 
rekah, tudi na Savi. Kot je 
sporočil ustanovitelj gibanja 
veslač in biolog Rok Rozman 
iz Radovljice, se je akcije 
udeležilo več kot 160 ljudi.

"Onemogočanje nevladnih in 
drugih organizacij, na primer 
okoljskih mnenjedajalcev, na 
področju varovanja okolja ter 
s tem na široko odprta vrata 
investitorjem v okolju škodlji-
ve gradbene posege pod pret-
vezo boja proti virusu je v 
demokratični družbi nedopu-
stno dejanje. Gre namreč za 
skrajševanje postopkov ume-
ščanja gradenj v prostor na 
račun varstva okolja in ohran-
janja narave. Ne bomo dopu-
stili, da nam vladata kapital in 
diktatura," so odločni tudi v 
Balkan River Defence.

Veslači so se 
pridružili protestu
Na enajstih slovenskih rekah so veslali v 
podporo pobudi Protest z balkonov, tudi na Savi.

Veslanje v bran naravi tudi na reki Savi

Njegova zadnja 
službena noč je bila 
pestra, saj so imeli 
ponoči alarm zaradi 
prometne nesreče, 
zjutraj pa še 
požarnega.
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Jože Košnjek

V začetku maja je veleposla-
ništvo Suverenega malteške-
ga viteškega reda v Sloveniji 
Marijinemu narodnemu sve-
tišču na Brezjah darovalo 
zaščitno opremo, ki jo bodo 
uporabljali romarji. Darilo je 
nadaljevanje večletnega 
uspešnega sodelovanja med 
Malteškim viteškim redom 
in brezjanskim svetiščem, ki 
je sprva obsegalo le pomoč 
malteških vitezov pri organi-
zaciji večjih romanj. Leta 
2014 pa je bilo sodelovanje 
nadgrajeno z odprtjem laične 
bolniške sobe svetega Janeza 
Krstnika in namestitvijo avto-
matskega defibrilatorja, pri 
čemer so sodelovali tudi 
Brezjani sami in radovljiška 
občina, pomagala je pa tudi 
tovarna Krka iz Novega mes-
ta. V ambulanti dežurajo čla-
ni Malteškega viteškega reda, 
predvsem zdravniki in člani, 
ki imajo opravljene tečaje 

prve pomoči. In to ne samo 
pri množičnejših romanjih, 
kot sta romanje bolnikov in 
invalidov ter slovesnost v 
počastitev velikega šmarna, 

ampak tudi vsako nedeljo, ko 
se začnejo maše na zunan-
jem prostoru.
Na Brezje so sicer v prvi 
polovici maja spet začeli 

množičneje prihajati romar-
ji, čeprav so posamezno pri-
hajali tudi na vrhuncu epi-
demije, vendar ob strogih 
varnostnih ukrepih.

Malteški red pomaga Brezjam
Veleposlaništvo Suverenega malteškega viteškega reda je Marijinemu narodnemu svetišču darovalo 
zaščitno opremo. Uporabljali jo bodo romarji, ki so spet začeli množičneje prihajati na Brezje.

Zaščitno opremo je v imenu Malteškega viteškega reda v Sloveniji patru dr. Robertu 
Bahčiču izročil primarij dr. Matija Cevc (desno) s sodelavci. / Foto: Romarski urad Brezje

Marjana Ahačič

Doktor Joško Fajdiga je spe-
cialist interne medicine, 
zaposlen v Splošni bolnišni-
ci Jesenice, doma pa v Rado-
vljici. Med epidemijo je pos-
tal tudi član zgornjegorenj-
ske koordinacijske skupine 
za izvajanje zdravstvene 
dejavnosti in zdravstvene 
nege v socialnovarstvenih 
zavodih, ki jo je konec mar-
ca imenoval minister za 
zdravje. Pristojni so za 
domove starejših občanov v 

Radovljici, na Jesenicah, v 
Bohinju in Kranjski Gori ter 
Center za usposabljanje, 
delo in varstvo Radovljica. 

Sodelovanje, kot ga 
doslej niso poznali
Kot je povedal, je skupina 
sodelovala pri organizaciji 
dela za izvedbo posameznih 
con, ki jih je bilo treba orga-

nizirati, da bi lahko ločili 
tiste s covidom-19 od sumov 
in tistih, ki nimajo ne suma 
niti potrjene okužbe. "To je 
bila za vsak dom starejših 
zahtevna naloga, če vemo, 
da so to primarno socialno-
varstveni zavodi, ki so pros-
torsko in kadrovsko podhra-
njeni. Še dobro, da so vsi 
domovi starejših pristopili z 
dobro voljo in ustvarjalnos-
tjo. Skupina naj bi oblikova-
la tudi ekipe za pomoč v 
socialnovarstvenih zavodih 
Zgornje Gorenjske. Sestav-

ljal naj bi jih medicinsko izo-
bražen kader iz zdravstvenih 
zavodov tako s primarnega 
kot sekundarnega nivoja. 
Sodelovanja v taki obliki dos-
lej še ni bilo. Za zdajšnje 
dobro sodelovanje je veliko 
naredila koordinatorica dr. 
Maja Robič, ki je zdravnica v 
Domu starejših občanov 
Jesenice in dobro pozna 
težave v takšnih zavodih.

Pomanjkanje kadra
Kot pravi, sta bili ključni 
težavi, s katerima so se soo-
čali, dve: "Najprej pomanj-
kanje kadra v socialnovars-
tvenih zavodih samih in v 
zdravstvenih zavodih, saj 
vemo, da zlasti medicinske 
sestre vseh profilov uhajajo 
iz zdravstva na bolje plača-
na, manj stresna in manj 
fizično naporna delovna 
mesta. Izredno zahtevno pa 
je bilo tudi organizirati 
posamezne cone v socialno-
varstvenih zavodih. Pone-
kod, na primer v Radovljici, 
so priskočile na pomoč 
občinske strukture in omo-
gočile primerno ureditev 
con. Ključni za varno delo z 
okuženimi in sumi na 
COVID-19 so namreč vsto-
pni/izstopni filtri, ki jih je 
včasih nemogoče ustrezno 
urediti v obstoječi stavbi. V 
radovljiškem domu starej-
ših so tako dostavili dva 
sanitarna kontejnerja in 
rešili prostorsko zagato."

Predani zaposleni
Pripravljenost za obvladova-
nje epidemije v naših social-
novarstvenih zavodih je viso-
ka, ugotavlja dr. Fajdiga. "Na 

tem mestu se lahko vsi na 
Gorenjskem mirno zahvali-
mo glavnim medicinskim 
sestram posameznih social-
novarstvenih zavodov, ki so s 
svojo prizadevnostjo in ino-
vativnostjo že pred razglasit-
vijo epidemije delale s polno 
paro in seveda čez polni 
delovni čas, da so predvidele 
obrise delovanja v razmerah 
izbruha epidemije v social-
novarstvenih zavodih, iskale 
in nabavljale varovalno opre-
mo na vseh možnih mestih, 
predvidele reorganizacijo 
dela zaposlenih. Še dobro, da 
so imele podporo direktorjev 
socialnovarstvenih zavodov 

za ukrepanje in nakup," je 
poudaril.

Odpiranje lahko vodi v 
nove okužbe
Zadovoljen je, da imajo 
usposobljeno ekipo za 
pomoč v socialnovarstvenih 
zavodih, čeprav socialnovar-
stveni zavodi zmorejo pri-
merno delovati z lastnim 
kadrom. "Prizadevamo si, da 
bi mogli sestaviti vsaj še eno 
ekipo za pomoč in jo usposo-
biti. Omejitveni ukrepi se 
namreč sproščajo, svojci spet 
smejo na obiske, s tem se bo 
bistveno povečalo tveganje 

za vnos okužbe. V prvih 14 
dneh po sprostitvi obiskov 
bomo vedeli kaj več."

Najprej skrb, nato akcija
In kakšna je njegova osebna 
izkušnja z virusom? "V času 
rojevanja epidemije na Kitaj-
skem še nisem bil zaskrb-
ljen, saj je Kitajska daleč. 
Tudi pozneje ob pojavu prvih 
primerov v Evropi ne. A 
COVID-19 je potrkal tudi na 
naša vrata in se hitro širil. 
Moram priznati, da me je 
zajel strah pred neznanim, 
drobnim, napol živim, a še 
kako smrtonosnim virusom. 
Pri delu od doma sem posta-
jal napet, čutil sem tesnobo, 
pomislil sem, da se lahko 
okužim in tudi resno zbolim. 
Če sem za sprostitev kaj pos-
toril na vrtu, ali če sem kot 
koordinator moral v kak dom 
starejših na obisk, je bilo 
počutje že boljše. Sčasoma so 
se napetosti nekoliko umiri-
le. Novice z radia in televizije 
sem spremljal le enkrat dnev-
no, kar je prav tako ublažilo 
napetosti. Če povzamem 
spoznanja, jih lahko strnem 
v tri nasvete: bodi aktiven, 
novice poslušaj ali glej enkrat 
dnevno, raje več beri."

Skrbel, da so bili v času 
epidemije čim bolje pripravljeni
Radovljičan, doktor Joško Fajdiga, specialist interne medicine, je epidemijo novega koronavirusa spremljal kot član koordinacijske skupine, ki jo je za čas 
epidemije imenoval minister za zdravje.

Joško Fajdiga, dr. med, specialist interne medicine

"A COVID-19 je potrkal tudi na naša vrata in se 
hitro širil. Moram priznati, da me je zajel strah 
pred neznanim, drobnim, napol živim, a še 
kako smrtonosnim virusom."

Če želite pomagati žalujočim in bolnim v stiski, vas v gorenj-
skem odboru Slovenskega društva hospic vabijo, da posta-
nete njihov prostovoljec ali prostovoljka. Šolanje za nove 
prostovoljce se bo v Radovljici začelo v ponedeljek, 8. junija, 
in bo trajalo do 16. julija. Potekalo bo ob ponedeljkih in 
četrtkih, v veliki sejni sobi na Gorenjski cesti 25 (zraven nek-
danje knjižnice), kjer so tudi društveni prostori, od 17. do 
20. ure. Gre za sklop v dvanajstih srečanj, so sporočili z 
društva. Tisti, ki bi se jim radi pridružili, jih lahko pokličete 
na telefonsko številko 051 614 621.

Hospic vabi nove prostovoljce

Telefonska linija za psihološko podporo, ki so jo v času epi-
demije vzpostavili v Zdravstvenem domu Radovljica, krajša 
delovni čas, telefonski številki pa ostajata enaki. Psihologi-
nja Maša Širnik je odslej dosegljiva vsak delovni dan od 8. 
do 10. ure dopoldan na številki 040 324 805, psihologinja 
Karin Kordež pa vsak delovni dan od 16. do 18. ure na števil-
ki 04 53 70 345.

Telefon za psihološko podporo
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KIA ODPRODAJA ,
KOT JE ŠE NI BILO!

KIA - Največ avta za vaš denar

-40%
PONUDBA LETA

€12.199
NOVI

1.0 T-GDi LX Active

9.999
NOVI

1.2 MPI LX Edition

€

NOVI ODLIČNO OPREMLJEN

DIZEL

€17.599
1.6 CRDI LX Edition

OMEJENA KOLIČINA VOZIL

€8.999
NOVI

1.2 MPI LX Fun

KIA - Največ avta za vaš denar

Komb. porabe goriva: 3,9 – 10,5 l/100km, emisije CO2: 97– 245 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,008 - 0,0404 g/km. Cena 8.999 EUR velja za Kia Picanto 1.2 MPI LX Fun, MY2019, leto proizvodnje 2018. Cena 9.999 EUR velja za Kia Rio 1.2 MPI LX Edition, MY2020, leto proizvodnje 2019. Cena 17.599 
EUR velja za Kia Sportage 1.6 CRDi LX Edition, MY2019, leto proizvodnje 2018. Cena 12.199 EUR velja za Kia Stonic 1.0 T-GDi LX Active, MY2020, leto proizvodnje 2020. 40 % popust velja za Kia Stonic 1.0 T-GDi LX Active, MY2021, z redno ceno 20.199 EUR, v primerjavi z modelom MY2020. Vse cene že vključujejo 
popust »VAUU / EOM 0 %« in popust »Bonus financiranje«. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. Financiranje se lahko zavrne, če 
stranka nima ustrezne bonitete. Cene veljajo v primeru financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER« za vozila Rio, Stonic in Sportage, ki zajema permanentno kasko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti 
in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA CENTER LJUBLJANA, LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠKA C. 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: Jereb, 05 616 80 11 / Kočevje: Randelj, 
01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 235 56 56 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 
80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

Na voljo je omejena količina vozil v neponovljivi Kia odprodaji. Na voljo pri vseh zastopnikih le do izteka zalog.

Junik - M, d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu Junik-M na Jesenicah!

JESENICE

Ivanka Korošec

Noč med 3. in 4. aprilom 
1944 je bila v Mošnjah noč 
joka, kričanja in groze. 
Nemški policisti so se zapo-
dili po hišah. Zaslišalo se je 
močno lajanje psov, bučanje 
motorjev, kričanje in razbi-
janje po hišnih vratih. Pov-
sod so gorele luči, policisti 
pa so vdirali v stanovanja in 
izganjali cele družine na 
zborno mesto v šolo. Ob tre-
tji uri po polnoči so bili že 
vsi Mošnjani, od najmlajše 
(tri mesece) pa do najstarej-
šega (85 let), zbrani v razre-
dih osnovne šole.
»Izgnanci iz Mošenj smo 
bili internirani v dve tabori-
šči (lagerja) na Bavarsko, na 
pretežno kmetijsko področ-
je, približno šestdeset kilo-
metrov južno od Münchna,« 
se spominja Tone Pristov, ki 
je tudi predsednik krajevne-
ga odbora DIS Radovljica. 
»Naši starši so morali oprav-
ljati prisilno delo na pode-
želskih kmetijah ali pa v 
manjših obrtnih delavnicah. 

V prvih spomladanskih 
mesecih leta 1945 so se 
močno povečali zavezniški 
letalski napadi na železniš-
ka vozlišča, mostove in 
tovarne. Vsem je bilo jasno, 
da Nemčija izgublja vojno. 
Tudi Nemci (stražarji, gos-
podarji na kmetijah ...) so 
postali manj agresivni in 
nevarni. Čutilo se je, da raz-

pada sistem. Nekatere naše 
družine so brez izpustnice 
zbežale iz lagerja, a so jih 
polovili na železniški postaji 
in jih poslali nazaj. Naša 
šestčlanska družina se je za 
beg odločila po 10. maju. 
Zbežali smo brez pravega 
načrta in upanja. Svoje stva-
ri smo pustili v lagerju, 
znancem. Železniška infras-

truktura je bila dnevno 
bombardirana, tako da so 
delovali le redki odseki pro-
ge. Tako smo iskali vse 
mogoče možnosti prevoza 
(zavezniški vojaki, tovornja-
ki in ostalo). Več dni smo se 
prebijali do doma. Podobno 
usodo so imele tudi druge 
družine, saj organizirane in 
varne vrnitve nismo dožive-
li. Mimo Vetrinja smo se 
končno varno vrnili domov 
po 15. maju, nekateri pa še 
kasneje. Iz Nemčije se je 
vrnilo vseh 29 družin; ena 
starejša ženska je umrla, 
rodil pa se je en fantek, tako 
da smo se vrnili v istem šte-
vilu, kot smo odšli.«
Že na začetku leta je UO KO 
DIS Radovljica začel razmi-
šljati, kako bi dostojno obe-
ležili 75. obletnico konca 
druge svetovne vojne in 
vrnitve izgnancev. »Povezali 
smo se s podružnično šolo 
A.T.L. v Mošnjah oziroma z 
njeno vodjo Tatjano Pret-
nar, da bi skupaj pripravili 
natečaj za učence, in sicer 
za risbico in prosti spis na 

temo izgnancev ali vojne,« 
je Pristov razgrnil zaradi 
koronavirusa propadle načr-
te. »Naše društvo bi denar-
no podprlo ta natečaj, šola 
pa naj bi ga izvedla do 9. 
maja, ko bi razglasili zma-
govalce, podelili priznanja 

in jih pogostili. Ker je pro-
jekt padel v vodo zaradi viru-
sa, smo obljubili, da natečaj 
speljemo jeseni.«
Krajevni odbor DIS se je že v 
februarju povezal s krajevno 
skupnostjo in Turističnim 
društvom Mošnje, da bi sku-
paj organizirali proslavo 9. 
maja, ko KS Mošnje praznu-
jejo svoj krajevni praznik. 
Seveda je tudi ta slovesnost 

zaradi virusa odpadla. Kot 
vsako leto so tudi letos naro-
čili spominsko mašo za vse 
žive in pokojne izgnance, 
taboriščnike in druge žrtve 
vojnega nasilja 1941–1945. 
Maša je bila z upoštevanjem 
vseh zdravstvenih ukrepov v 
nedeljo, 10. maja, ob 10. uri v 
baziliki Marije Pomagaj na 
Brezjah. Daroval jo je zlato-
mašnik pater dr. Viktor 
Papež. Maše se je udeležilo 
okoli 220 vernikov in izg-
nancev. Pridiga je bila zelo 
čustvena in z močnim sporo-
čilom, da se kaj takega ne 
sme nikoli in nikjer ponoviti. 
»V maju smo po vsej občini 
izobesili letake z obema 
obletnicama in z dvema sli-
kama otrok iz lagerja, pri 
spominski plošči pri osnov-
ni šoli smo namestili svež 
šopek rož in dva metra viso-
ko oglasno piramido; pred 
muzejem smo postavili sto-
jalo s fotokopijami original-
nih nemških dokumentov o 
tistih dogodkih ter izobesili 
našo zastavo,« je zaključil 
predsednik Tone Pristov.

Spomin na vrnitev iz taborišč
Krajevni odbor Društva izgnancev Slovenije Radovljica vsako leto v maju obeležuje spomin na konec druge svetovne vojne in vrnitev izgnancev na svoje 
požgane in opustošene domove.

V Mošnjah so se tudi letos spomnili obletnice vrnitve 
izseljencev v domačo vas.

"Iz Nemčije se je 
vrnilo vseh 29 družin; 
ena starejša ženska je 
umrla, rodil pa se je 
en fantek, tako da smo 
se vrnili v istem 
številu, kot smo odšli."
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Zanimivosti

Biba Jamnik Vidic

"Moj poklic je takrat visel na 
nitki. Potem pa sem se spo-
mnila na dihalno telovadbo, 
ki smo se je učili, ko sem v 
Moskvi študirala operno 
petje," je povedala. Po mese-
cu dni dolgih vaj je bil njen 
glas boljši kot kadarkoli v 
njenem življenju, pravi. Pa 
ne samo to. Bila je polna 
energije, zbujala se je spoči-
ta, nič več je niso mučile 
alergije, celo koža se ji je 
izboljšala.
Pove, da dihalna telovadba 
ni namenjena le opernim 
pevcem. "Priporočam jo 
vsem ljudem, ki si želijo 
izboljšati imunski sistem, 
hitreje ozdraveti, lažje pre-
magovati vsakodnevni stres 
ter postati bolj veseli in pozi-
tivni."

Lahko to dihalno telovadbo 
primerjamo z običajnimi 
dihalnimi tehnikami?
Ne, saj gre za prav nasprot-
no vadbo. Pljuča se pri tej 
vadbi, pravijo ji tudi parado-
ksalna vadba, krepijo tako, 

da jih stiskamo. Za razliko 
od drugih dihalnih tehnik, 
ki delajo na širjenju prsnega 
koša. Ob kratkih vdihih 
delamo še različne majhne 
gibe s telesom.

Rezultati dihalne telovadbe 
so, pravijo, tudi zelo hitri.
Tisti, ki vsakodnevno vadijo 
po mojem programu, poro-
čajo, da imajo že po nekaj 
dneh vadbe občutno več 
energije, izboljša se jim tudi 
psihično počutje. Nad vadbo 
so navdušeni tudi bolniki z 
astmo. Več udeleženk mi je 
sporočilo, da ne uporabljajo 
več inhalatorjev, eni je pul-
mologinja po 14 dneh oseb-
ne vadbe z mano celo ukini-
la zdravila.

Vaše zdravstveno stanje se 
je, odkar redno izvajate 
dihalno telovadbo, precej 
spremenilo.
Dihalna telovadba je tako 
močno okrepila moja pljuča, 
glasilke in preponsko miši-
co, da je petje postalo zelo 
lahko. Moja pljuča so odprta 
do konca in res močna. 

Eden od zdravnikov mi je 
dejal, da imam pljuča moš-
kega profesionalnega šport-
nika. Poglavje zase je zgod-
ba mojega imunskega siste-
ma. Vse življenje sem bila 
nagnjena k prehladom, 
pogosto sem zbolevala za 
anginami, gripami, imela 
dolgotrajne bronhitise. Zdaj 
skoraj ne vem več, kaj je to. 
Če že kaj staknem, se hitro 
pozdravim – tudi s pomočjo 
intenzivne dihalne telovad-

be. Tako zdrava nisem bila 
še nikoli prej.

Avtorica te "čudežne" vadbe 
je operna pevka Aleksan-
dra  Strelnikova, ki zaradi 
obolenja srca skoraj ni 
mogla več peti.
Začetnica te tehnike je bila 
pravzaprav njena mama, ki je 
hčerine napade kašlja, ob 
katerih je izgubljala glas, 
reševala z dihalnimi vajami. 
Aleksandra je tehniko skozi 

desetletja nadgrajevala in 
začela sodelovati tudi z zdrav-
niki z različnih področij. Nje-
na metoda je bila večkrat kli-
nično testirana, prejela je 
tudi certifikat Ruskega mini-
strstva za zdravje. Uradna 
medicina v Rusiji njeno 
metodo uporablja kot pomoč 
pri zdravljenju astme, depre-
sije, bolezni srca in ožilja, 
alergij, oslabljenega imun-
skega sistema, hudih obolenj 
dihal, izgube glasu, težav s 
kožo, celo pri hujšanju.

Za konec bi vas prosila, da 
nam predstavite kakšno vajo 
za izboljšanje imunskega 
sistema. 
Vaja ''Dlani'' je preprosta 
ogrevalna vaja, ki jo lahko 
izvajate kadarkoli in kjerko-

li. Edino pravo število pono-
vitev morate narediti – ved-
no štirikrat osem zapored. 
Sicer pa vse vaje vsebujejo 
kratke, ritmične, silovite vdi-
he skozi nos, ki se morajo 
slišati kot strel iz pištole. 
Občutek je, da se nosnici 
skoraj hočeta zlepiti skupaj.
Vajo delate stoje, lahko pa 
tudi sede ali celo leže (vaja 
vam bo pomagala tudi, da 
boste lažje zaspali).
Stojte vzravnano, dlani 
odprite in jih dvignite v viši-
no ramen. Ob vsakem sun-
kovitem vdihu skozi nos dla-
ni močno stisnite v pest in 
jih ob izdihu spet razprite. 
Telo mora biti ob izvajanju 
vaje povsem sproščeno. 
Pazite, da ne dvigate ramen 
ali napenjate vratu.

Ruska dihalna telovadba za 
krepitev imunskega sistema
Domačinka mezzosopranistka in pevka Manca Izmajlova je pred tremi leti, ko je skoraj ostala brez glasu, začela intenzivno proučevati in izvajati dihalno 
telovadbo, ki jo je spoznavala že med študijem opernega petja v Moskvi.

Manca Izmajlova / Foto: osebni arhiv

Stojte vzravnano, dlani odprite in jih dvignite v 
višino ramen. Ob vsakem sunkovitem vdihu 
skozi nos dlani močno stisnite v pest in jih ob 
izdihu spet razprite. Telo mora biti ob izvajanju 
vaje povsem sproščeno. Pazite, da ne dvigate 
ramen ali napenjate vratu.

Ivanka Korošec

"Znanstvenofantastične zgo-
dbe, ki izhajajo v reviji Živ-
ljenje in tehnika, govorijo o 
razvoju umetne inteligence 
in vse večjem vplivu pamet-
ne tehnologije na človeka. 
Pišem o možnih posledicah 
sobivanja človeka in robota, 
ki pogosto pripeljejo do 
negotovosti in bojazni, da bi 
umetna inteligenca prevla-
dala in ušla izpod nadzora 
človeških možganov. Iščem 
mejo med človeško osebnos-
tjo, prepleteno s številnimi 
čustvi, in osebnostjo, ki jo na 
podlagi samoučenja razvija-
jo sodobne nevtronske mre-
že," pojasnjuje Majda Srna, 
sicer učiteljica fizike na 
osnovni šoli v Lescah.
Po končanem šolanju na 
Pedagoški akademiji v Ljub-
ljani, predmetna skupina 
matematika-fizika, je leta 
1982 je začela poklicno pot 
predmetne učiteljice nara-
voslovnih predmetov, ki jo 
je vodila od službovanja na 
Jesenicah in v Radovljici do 
Lesc. 

Verjame, da vsak človek 
skriva v sebi številne nadar-
jenosti, in vedno se je trudi-
la, da bi jih poiskala. Njeno 
delo se ne omejuje zgolj na 
poučevanje, temveč tudi na 
skrb za dobre medčloveške 
odnose, skrb za naravo in 
živali ter na vzgojo odgovor-
nih ljudi.
V okviru krožka naravoslov-
ja je bila mentorica mladim 
v številnih slovenskih in 

mednarodnih projektih. Že 
več kot 15 let s svojimi pris-
pevki sodeluje na Festivalu 
znanosti v Ljubljani. Leta 
2015 je predstavila lastne 
modele učil na evropskem 
festivalu Znanost na odru v 
Londonu.
Že od mladih nog jo je priv-
lačil svet umetnosti in 
ustvarjanja. Najraje je 
ustvarjala izdelke iz odpad-
ne embalaže in jim podarja-

la novo uporabno vrednost. 
Reviji Atelje in Unikat sta 
objavili 72 njenih prispev-
kov. V zadnjih letih pa so 
izšli članki v revijah Vzgoja, 
Fizika v šoli in Matematika v 
šoli. 
Majda Srna je napisala še tri 
knjige za otroke, ki čakajo 
na izdajo, vendar je v tem za 
kulturo zelo nepredvidlji-
vem času težko najti založ-
nika. Upa, da bodo kljub 
težavam čim prej izšle.
Njena hči Andreja srna je 
umetnica, ki ustvarja v 
Radovljici in Loškem Poto-
ku. Mamine zgodbe ilustri-
ra s črtno risbo, ki je na 
meji abstrakcije, da lahko 
bralec poteze sam poveže v 
podobe in jih dopolni s svo-
jimi občutki ob branju. 
Dodala je še: "Vsi člani naše 
družine enostavno obožuje-
mo znanstvenofantastične 
filme, knjige in zgodbe. Z 
mamo imava radi skupne 
izzive. Najino skupno 
ustvarjalno pot sva začeli s 
slikanico Bager Agi in nje-
gove dogodivščine, ki jo je 
izdala Celjska Mohorjeva 

družba. Po izboru Javne 
agencije za knjigo RS in 
revije Bukla se je slikanica 
uvrstila med knjige, ki so 
zaznamovale leto 2019. 
Veseli sva, da nama je to 
uspelo."
Andreja Srna je leta diplo-
mirala na Akademiji za 
likovno umetnost in obliko-

vanje (ALUO) v Ljubljani 
na slikarskem oddelku in 
nato na isti akademiji še 
magistrirala. Izpopolnjeva-
la se je tudi na akademiji za 
umetnost in oblikovanje v 
Dublinu. Do sedaj je kljub 
mladosti pripravila že več 
samostojnih razstav, stalno 
sodeluje pri skupinskih 

razstavah ter je prejela že 
tri nagrade na slikarskih 
ekstemporih.
Zanimajo jo različni motivi 
kot tudi odnosi med real-
nostjo, domišljijo in sve-
tom sanj. V času študija na 
ALUO se je poleg slikarstva 
vzporedno učila tudi kipar-
stva, ilustracije, fotografije, 

videa in grafičnih tehnik, 
zato pri svojem ustvarjal-
nem delu uživa tudi v razi-
skovanju različnih medijev. 
Likovni kritiki hvalijo njen 
velik razpon možnosti izra-
žanja, ne samo v pestrem 
naboru motivov, temveč 
predvsem v obsegu zmož-
nosti realizacij svojih idej. 

Mama in hči sta uspešen tandem
V reviji Življenje in tehnika izhajajo znanstvenofantastične zgodbe Majde Srna, opremljene z ilustracijami njene hčerke Andreje Srna. Ta radovljiška 
dvojica je uspešno sodelovanje pokazala že lani ob izidu skupnega projekta – slikanice Bager Agi.

Majda in Andreja Srna

Pišem o možnih posledicah sobivanja človeka in 
robota, ki pogosto pripeljejo do negotovosti in 
bojazni, da bi umetna inteligenca prevladala in 
ušla izpod nadzora človeških možganov. Iščem 
mejo med človeško osebnostjo, prepleteno s 
številnimi čustvi, in osebnostjo, ki jo na podlagi 
samoučenja razvijajo sodobne nevtronske 
mreže.
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Turizem
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Jože Košnjek

Iz Romarskega urada in 
frančiškanskega samostana 
na Brezjah so sporočili, da 
bo od 1. junija naprej znova 
odprt Muzej jaslic. Med ted-
nom bo odprt med 9. in 13. 
uro, ob koncu tedna pa med 
9. in 16. uro. Po prehod-
nem dogovoru je za posa-
meznike in skupine mogoč 
ogled tudi izven odpiralne-
ga časa.
Sicer pa muzej na Brezjah, 
ki letos praznuje dvajseto 
obletnico odprtja, stalno 

bogati svojo zbirko. Sedaj je 
v leta 2016 obnovljenih pro-
storih na ogled že več kot 
petsto primerkov jaslic iz 67 
držav z vseh koncev sveta. 
Razporejene so v desetih 
prostorih in obiskovalec 

med ogledom res izve vse o 
jaslicah: o njihovem izvoru 
in pomenu, materialih, iz 
katerih so izdelane, orodjih, 
ki jih uporabljajo izdelovalci 
jaslic, in o tipih jaslic, tudi 
izvirnih slovenskih. Muzej 
tako hrani jaslice, ki jih je 
načrtoval arhitekt Jože Pleč-
nik, narodne jaslice Maksi-
ma Gasparija in jaslice Leo-
polda Layerja iz leta 1828. 
Te naj bi bile njegovo zadnje 
delo pred smrtjo. Novost so 
jaslice z glasbenim okvir-
jem, ki so jih muzeju na 
Brezjah podarile šolske ses-
tre iz Zemuna. Nastale naj 
bi pred letom 1887. Nekaj 
posebnega so tudi jaslice iz 
poljskega mesta Krakov, 
»Szopki krakowskie« ime-
novane.

Junija znova ogled 
jaslic na Brezjah
V zbirki Muzeja jaslic na Brezjah je že več kot 
petsto primerkov iz sedeminšestdeset držav sveta.

Jaslice v glasbenem okvirju, 
darilo šolskih sester iz 
Zemuna 
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Marjana Ahačič

Življenje se tudi na področ-
ju turizma počasi vrača v 
stare tirnice. "Odpirajo se 
lokali in restavracije, turisti-
čne namestitve, odprli smo 
turistično-informacijski 
center, počasi se odpirajo še 
muzeji in v naslednjih ted-
nih verjetno tudi kinodvora-
ne," so sporočili iz zavoda 

Turizem in kultura Radov-
ljica. 
Turistično-informacijski cen-
ter je tako med tednom odprt 
od 9. do 17. ure, ob sobotah 
in nedeljah pa od 9. do 12. in 
od 13. do 18. ure. Obiskoval-
cem so v TIC na voljo infor-
macije o mestu ter zemljevidi 
pohodniških in kolesarskih 
poti in druge zanimive infor-
macije o destinaciji. 

"Če boste v Radovljico prišli 
z otroki, v TIC povprašajte 
po Medeni dogodivščini. Z 
zanimivo knjižico, kjer bos-
te našli vse točke dogodivšči-
ne in zabavne naloge, boste 
na igriv način spoznali živ-
ljenje čebel. Štiri interaktiv-
ne točke vas bodo popeljale 
na dogodivščino, na kateri 
vas bo spremljala ljubka 
čebelica, na koncu pa boste 
za opravljene naloge zaslu-
žili sladko presenečenje v 
TIC Radovljica. Dogodivšči-
no zaključite v Čebelarskem 
muzeju, ki je trenutno odprt 
od ponedeljka do petka, ob 
koncu tena pa lahko obišče-
te Lekarniški in alkimistični 
muzej," predlagajo radovlji-
ški turistični delavci. 
Poudarjajo tudi, da je Rado-
vljica s svojimi pohodniški-
mi in kolesarskimi potmi 
tudi odlično izhodišče za 
družinske aktivnosti. "Peš 
ali s kolesom se lahko poda-

te do reke Save, do sotočja 
Save Dolinke in Save Bohi-
njke ali pa obiščite eno od 
številnih tematskih poti ali 
gradov. Vse najdete na splet-
ni strani Turizma Radovlji-
ca."
Ker pa je Radovljica ena 
vodilnih kulinaričnih desti-
nacij v Sloveniji, si po razi-
skovanju zelenih travnikov, 
prebujajočih gozdov in 
žuboreče vode obvezno pri-
voščite razvajanje v eni od 
gostiln Okusov Radol'ce in 
si odpočijte na kakšni od 
teras lokalov v starem mes-
tnem jedru, še vabijo. 
Informacije o delovnem 
času gostincev in tudi o 
tem, kdo vam hrano dosta-
vi na dom, pa najdete na 
spletni strani www.radolca.
si "Vabljeni Radovljico! Na 
sprehod, pohod, v muzej, 
na kosilo ali pa samo na 
kavico v očarljivo staro 
mestno jedro."

Radovljica spet odpira 
vrata turistom
Od začetka tedna je spet odprt tudi turistično-informacijski center v Mrakovi hiši na vhodu v staro 
mestno jedro. Obiskovalcem so tam na voljo informacije o mestu, zemljevidi pohodniških in 
kolesarskih poti ter druge zanimive informacije o destinaciji.

Medena dogodivščina otroke popelje na vznemirljivo pot 
spoznavanja življenja čebel.

Radovljica je s svojimi pohodniškimi in 
kolesarskimi potmi tudi odlično izhodišče za 
družinske aktivnosti. Peš ali s kolesom se lahko 
podate do reke Save, do sotočja Save Dolinke in 
Save Bohinjke ali pa obiščite eno od številnih 
tematskih poti ali gradov.

Marjana Ahačič

Približujejo se Vurnikovi 
dnevi, ki so posvečeni 1. 
junija 1884 rojenemu radov-
ljiškemu rojaku, arhitektu 
Ivanu Vurniku, njegovemu 
življenju in delu. Na dan 
obletnice njegovega rojstva, 
ko obeležujemo tudi radov-
ljiški krajevni praznik, pa 
tudi v tednu po tem, se bo 
zvrstilo kar nekaj dogodkov, 
ki jih bosta tudi letos organi-
zirala Center arhitekture 
Slovenije in Krajevna skup-
nost Radovljica. 
Zaradi trenutnih razmer v 
Sloveniji bo del prireditev 
potekal na spletu, vse razsta-
ve pa bodo na ogled na posa-
meznih lokacijah in razsta-
viščih, kot tudi na spletni 
strani. Vsi videoposnetki 
bodo dostopni na Facebook 
strani Centra arhitekture 
Slovenije in na spletni strani 

www.centerarhitekture.org, 
je pojasnila Barbara Šubic, 
direktorica centra.
V ponedeljek, 1. junija, bo 
tako ob 19. uri na Facebook 
strani Centra arhitekture 
Slovenije najprej spletno 
odprtje Vurnikovih dni 
2020 z videoposnetkom 
nagovora predsednika Kra-
jevne skupnosti Radovljica 

Andreja Golčmana. Video-
posnetek bo objavljen tudi 
na spletni strani www.cente-
rarhitekture.org.
Četrt ure za tem bo sledila 
(spletna) slavnostna podeli-
tev Vurnikove študentske 
nagrade. Razstava prispelih 
predlogov bo v Radovljici v 
zgornjem nadstropju Rado-
vljiške graščine na ogled od 

1. do 30. junija, dostopna pa 
bo tudi na spletni strani 
Centra arhitekture.
V torek, 2. junija, bo ob 19. 
uri razglasitev zmagovalcev 
in spletna razstava študent-
skega natečaja Idejna in gra-
fična zasnova Vurnikove poti 
po Radovljici, v sredo, 3. 
junija, pa še razglasitev zma-
govalcev in spletna razstava 
Vurnikovega fotografskega 
natečaja. Razstava prispelih 
predlogov bo v Radovljici v 
avli Radovljiške graščine na 
ogled od 1. do 30. junija, dos-
topna pa bo tudi na spletni 
strani Centra arhitekture.
Letošnji Vurnikovi dnevi se 
bodo zaključili 17. junija s 
kratko spletno predstavitvijo 
knjige dr. Borisa Leskovca 
Vurnikove misli in teze o 
zgodovini umetnosti in 
arhitekture ter vlogi arhitek-
ta v družbi, so še sporočili 
organizatorji.

Vurnikovi dnevi tudi na spletu
Letošnji Vurnikovi dnevi, ki so posvečeni radovljiškemu rojaku arhitektu Ivanu Vurniku, njegovemu 
življenju in delu, tudi letos prinašajo pester nabor različnih dogodkov. Del prireditev bo zaradi 
trenutnih razmer potekal na spletu. 

V ponedeljek, 1. junija, bo tako ob 19. uri na 
Facebook strani Center arhitekture Slovenije 
najprej spletno odprtje Vurnikovih dni z 
videoposnetkom nagovora predsednika Krajevne 
skupnosti Radovljica Andreja Golčmana. Sledila 
(spletna) slavnostna podelitev Vurnikove 
študentske nagrade. Razstava prispelih 
predlogov bo v Radovljici v zgornjem nadstropju 
Radovljiške graščine na ogled od 1. do 30. junija, 
dostopna pa bo tudi na spletni strani Centra 
arhitekture.

Muzej na Brezjah, ki 
letos praznuje dvajseto 
obletnico odprtja, 
stalno bogati svojo 
zbirko. Sedaj je v leta 
2016 obnovljenih 
prostorih na ogled že 
več kot petsto 
primerkov jaslic iz 67 
držav z vseh koncev 
sveta. Razporejene so 
v desetih prostorih.
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ZA TOPLO ZIMO IN POMLAD, 
KURILNO OLJE DOSTAVLJA HUBAT!

DOSTAVA KURILNEGA OLJA  www.hubat.si

Brezplačen 
prevoz ali 
plačilo na 
obroke

 080 22 36

deželne novice

Marjana Ahačič

Ker tradicionalne prvomaj
ske budnice letos ni bilo 
mogoče izvesti, a so se zato 
gasilska vozila na praznik 
dela, 1. maja, zapeljala po 
ulicah in posneto budnico 
Pihalnega orkestra Lesce 
predvajala po zvočnikih. 
Edina izjema je bil Dom dr. 
Janka Benedika v Radovljici, 
kjer je stanovalce na prazni
čni dan ob 9. uri zjutraj ven
darle presenetila čisto prava 
budnica, ki so jim jo pripra
vili člani Pihalnega orkestra 
Lesce. Kljub temu da so pri
šli v okrnjeni, šestčlanski 
zasedbi, so s treh različnih 

mest pod domom imenitno 
odigrali vse priljubljene 
napeve, stanovalci in zapos

leni pa so se jim z balkonov 
in oken zahvalili z navduše
nim aplavzom.

Prvomajska budnica

Stanovalci Doma dr. Janka Benedika Radovljica so bili 
edini, ki so bili letos deležni prave budnice pihalnega 
orkestra v živo.

Sicer pa pravi, da se je veči
na otrok v ponedeljek v vrtec 
vrnila z veseljem, starši pa 
so jih v varstvo vzgojiteljic 
prepustili z zaupanjem. 
"Seveda so imeli tudi nekaj 
vprašanj, a zagotovili smo 
jim, da bodo vse strokovne 

delavke delale strokovno, 
odgovorno in čuječe. Ne 
nazadnje so bile tako rekoč 
vse polne optimizma in 
pozitivne energije, ko so se 
vrnile na delovna mesta, 
kjer delo dosledno poteka 
tudi po smernicah primer
nih vzgojnih pristopov," je 
še povedala.

Na dobro počutje otrok in 
zaposlenih seveda vplivajo 
tudi manjše skupine ter dej
stvo, da so s skupino ves čas 
iste vzgojiteljice. Prehrana 
je za otroke zagotovljena na 
enak način kot prej, le da je 
pripravljena in razdeljena 
ob zaostrenih higienskih 
priporočilih.
Opozorila je še, da so star
ši, ki otrok niso vključili v 
vrtec, plačila oproščeni, za 
tiste, ki še prihajajo, pa se 
bo zaračunalo od dne vsto
pa v vrtec dalje, je pojasnila 
Andreja Peternel, ki se star
šem ob tej priložnosti tudi 
zahvaljuje za zares striktno 
upoštevanje vseh navodil, 
ki veljajo v času ponovnega 
vključevanja otrok v vrtec 
po epidemiji. Kot pravi, 
bodo starše sicer sproti 
obveščali o morebitnih 
spremembah in dodatnih 
navodilih pristojnega mini
strstva.
Uprava RS za zaščito in 
reševanje je sicer za upora
bnike na področju vzgoje in 

izobraževanja zagotovila 
zaščitne maske, ki jih 
osnov nim in srednjim 
šolam ter vrtcem razdeljuje
jo občinski štabi Civilne 

zaščite. Radovljiški štab CZ 
je tako že prejšnji teden vrt
cem, osnovnim in srednjim 
šolam razdelil 13.600 preje
tih mask, iz svojih zalog pa 

še 1760 mask, 68 zaščitnih 
očal, 2800 rokavic, 137 li
trov razkužila za roke in 44 
kilogramov razkužila za 
površine.

Življenje se počasi vrača v stare 
tirnice
31. stran

Že nekaj dni so odprti tudi gostinski lokali. Lepo pomladno vreme je predvsem na terase 
privabilo številne Radovljičane. / Foto: Gorazd Kavčič

Posebno so bili sproščanja strogih karantenskih ukrepov veseli športniki. Že od prejšnjega 
tedna so namreč odprti športni parki in športna igrišča po različnih krajih v občini.

Odprle so se tudi knjižnice, kjer lahko gradivo spet prevzemamo osebno, ob tem, da gredo 
vmes, po vračilu, tudi knjige za teden dni v karanteno. / Foto: Gorazd Kavčič

V ponedeljek so vrata spet odprli vrtci in šole. V vrtcih je 
trenutno približno polovica vpisanih otrok. /Foto Gorazd Kavčič
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