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Marjana Ahačič

Občina Radovljica bo v 
Evropskem tednu mobilno-
sti tudi letos organizirala 
brezplačno mestno krožno 
linijo avtobusnega prometa. 
Podrobnosti bodo objavlje-
ne na občinskih spletnih 
straneh. Vozni red bo prila-
gojen lanskemu odzivu, saj 
bi predvsem v Lescah radi 
dosegli boljši odziv potni-
kov, so sporočili z občinske 
uprave. Septembra lani je 
bilo sicer na mestnem avto-
busu vsak dan v povprečju 
150 potnikov. 
Tradicionalni kolesarski 
izlet pred dnevom brez avto-

mobila pa bo v četrtek, 21. 
septembra, ob 16. uri. Kole-
sarji se bodo zbrali na Vur-
nikovem trgu v Radovljici in 
se popeljali po trasi Lesce–
Hlebce–Zapuže–Spodnji 
Otok–Črnivec–Noše–Brez-
je–Črnivec–Podvin–Spodnji 
Otok–Zgornji Otok–Gorica–
Vrbnje in nazaj v Radovlji-
co. Če bo deževalo, priredit-
ve ne bo.
V Sloveniji je v tem letu k tej 
evropski pobudi pristopilo 
že 73 občin, med njimi 14. 
leto zapored tudi Občina 
Radovljica. Pri tem z različ-
nimi dejavnostmi sodelujejo 
tudi osnovne in srednje šole 
ter vrtci.

Evropski teden 
mobilnosti
Slogan Evropskega tedna mobilnosti 2017, ki bo 
potekal od 16. do 22. septembra, je Združimo 
moči – delimo si prevoz. Tudi letos brezplačna 
mestna krožna linija avtobusnega prometa.

Direkcija RS za infrastrukturo je med počitnicami rekonstru-
irala križišče regionalne ceste in Letališke ulice v Lescah, s 
čimer je vozilom, ki prihajajo v smeri iz Radovljice proti 
Lescam, omogočila zavijanje levo proti Lescam. S to spre-
membo je obenem razbremenjen promet mimo Osnovne 
šole F. S. Finžgarja Lesce. Poleg tega bo na odseku Begunj-
ske ceste mimo šole prepovedan promet za tovorna vozila, 
občina pa je na Letališki ulici v Lescah varno šolsko pot 
dopolnila tudi z novim pločnikom. Vrednost rekonstrukcij-
skih del na regionalni cesti znaša približno 91 tisoč evrov. 
Naložbo je sofinancirala država z 48 tisoč evri in Občina 
Radovljica s 43 tisoč evri.

Omogočili zavijanje levo

Na regionalni cesti je med Radovljico in Lescami na 
preurejenem križišču z Letališko ulico po novem mogoče 
zavijati levo proti Lescam. / Foto: Gorazd Kavčič
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Tudi za učence štirih osnov-
nih šol na območju občine 
Radovljica – OŠ Antona 
Tomaža Linharta Radovljica, 
OŠ Antona Janše Radovljica, 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
in OŠ Frana Saleškega Fin-

žgarja Lesce – se danes zače-
nja novo šolsko leto. Skupaj 
bo v šolskih klopeh sedelo 
1.762 učencev, kar je 58 več 
kot leto poprej. Med njimi 
bo 214 prvošolcev, eden 
manj kot preteklem šolskem 
letu; v Begunjah, podružnici 
leške osnovne šole, bodo 

letos prvič imeli dva oddelka 
prvošolcev.

Šole pripravili na pouk
Po vseh šolah so med počit-
nicami izvajali vzdrževalna 
dela, med večjimi sta sanaci-
ja kletnih prostorov leške 
osnovne šole po junijskem 

hudem deževju in ureditev 
dodatnih prostorov v Podru-
žnični šoli Begunje, ki jih 
potrebujejo zaradi dodatnega 
oddelka prvošolcev. Za obno-
ve in investicijsko vzdrževa-
nje šol občina letos namenja 
dobrih 216 tisoč evrov. 

Šolarji so od danes 
spet v šolskih klopeh
V štirih osnovnih šolah v radovljiški občini se danes za 1.762 učencev začenja novo šolsko leto. Med 
njimi je tudi več kot dvesto najmlajših, ki prvič sedajo v šolske klopi. V Podružnični šoli Begunje letos 
prvič dva razreda prvošolcev.

Tudi za 1.762 otrok, vključenih v štiri osnovne šole na območju občine Radovljica, se danes začenja novo šolsko leto. Med 
njimi je 214 prvošolcev; letos prvič dva oddelka tudi v podružnični šoli Begunje. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pet let zavoda UP
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Jože Košnjek

Na praznik velikega šmarna 
15. avgusta je veliko romar-
jev obiskalo cerkve, posveče-
ne Mariji. Med najbolj obis-
kanimi prazničnimi mašami 
so bile tudi letos v Lescah in 
na Blejskem otoku, kjer so 
bila včasih znana romarska 
središča. Največ romarjev je 
bilo na Brezjah. V nedeljo, 
ponedeljek in v torek je bilo 
tam blizu deset tisoč ljudi. 
Samo v torek, na praznični 
dan, dopoldne, jih je bilo več 
kot štiri tisoč. Prišli so z ose-
bnimi avtomobili, peš in 
mnogi tudi s kolesom. Šte-
vilni so obiskali Brezje 
popoldne, ko je bila najhujša 
gneča mimo in ko postanejo 
Brezje res kraj miru, premi-
šljevanja, molitve in spokoj-
nosti. Letošnje šmarenske 
maše so bile tudi jubilejne. 
Na njih so molili posvetilno 
molitev v čast 25. obletnice 
posvetitve slovenskega naro-
da Mariji, ki je bila opravlje-
na 15. avgusta leta 1992 na 
Brezjah, na Sveti Gori in na 
Ptujski Gori.
Ljubljanski nadškof metro-
polit Stanislav Zore je na 
Brezjah govoril o Mariji, ki 
je bila najbolj zvest Jezusov 
učenec, o njenem vnebovze-
tju, ki je praznik naše priho-
dnosti, in o njeni vzorni 
odgovornosti za življenje, ki 
jo je sprejela kot Jezusova 
mati, in koliko je pretrpela, 
da je sina obvarovala. Spom-
nil je na odgovornost za last-

no življenje in za življenje 
vseh drugih. 
»A prej moramo stopiti v 
Marijino šolo,« je dejal nad-
škof Zore. »Ali smo tudi mi 
kot posamezniki in kot dru-
žba dosledni varuhi življen-
ja od njegovega spočetja do 
naravne smrti. Bojim se, da 
ne. Nedavno smo lahko 
doživeli, kakšnih besed je 
bil deležen človek, ki se je 
zavzel za nerojeno življenje 
in brez olepševalnih besedi-

čenj povedal, da je tudi 
otrok, ki še ni rojen, nosilec 
človekovih pravic in najbolj 
temeljna med temi pravica-
mi je prav pravica do življe-
nja … Ker nimamo pravega 
odnosa do življenja na nje-
govem začetku, imamo veli-
ko težav tudi z življenjem na 
njegovem koncu. Ne znamo 
stopiti v pravi odnos spošto-
vanja do človekove smrti, do 
smrti vsakega človeka. To je 
tudi eden od razlogov, zakaj 

s takšno težavo pokopavamo 
žrtve, ki so zasute po rovih 
in jamah naše domovine. 
Hvala bogu, da se je tu ven-
darle začelo premikati,« je 
povedal nadškof. Prepričan 
je, da bomo nadaljevali po 
tej poti spoštovanja vseh 
mrtvih in zaslutili, kakšno 
dostojanstvo obdaja vsakega 
človeka, pa naj bo ta šele na 
poti, da bo ugledal luč sveta, 
ali pa je za »svetlobo tega 
sonca že zaprl svoje oči«.

Človek od spočetja 
do smrti
Več kot štiri tisoč romarjev je na veliki šmaren dopoldne obiskalo Brezje, kjer je pridigal ljubljanski 
nadškof metropolit Stanislav Zore. Številni romarji so prišli že v ponedeljek in v torek popoldne. 
Slovesno je bilo tudi v Lescah in na Bledu.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore med romarji na velikošmarenski slovesnosti 
na Brezjah / Foto: Tina Dokl
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Rektor Marijinega svetišča 
na Brezjah pater dr. Robert 
Bahčič je po šmarenski maši 
novinarjem povedal, da je 
vesel, da je 15. avgust dela 
prost dan, da ljudje lahko 
romajo k Mariji Pomagaj. 
»Zaradi nje prihajajo romar-
ji na Brezje, ne zaradi nas. 
Mi smo ti zato, da ljudem 
pomagamo in jim stojimo 
ob strani,« je dajal. Povedal 
je, da letno obišče Brezje od 
250 do 300 tisoč romarjev, 
med katerimi jih je veliko iz 
Južne Koreje, Oceanije in 
drugih azijskih držav. 
Spomnil je na dva jubileja: 
na 25. obletnico posvetitve 
slovenskega naroda Mariji 

leta 1992 in na 110. obletni-
co kronanja milostne podo-
be Marije Pomagaj. Krona-
nje je z dovoljenjem Svetega 
sedeža opravil 1. septembra 
leta 1907 tedanji škof Anton 
Bonaventura Jeglič. Glavna 
svečanost v spomin na ta 
dogodek bo v nedeljo, 3. sep-
tembra, ob 10. uri z mašo 
ljubljanskega nadškofa Sta-
nislava Zoreta, na predvečer 
praznika, 2. septembra, bo 
po večerni maši procesija po 
vasi, ob 20.30 pa bo koncert 
Slovenskega okteta s progra-
mom Marijinih pesmi. Ob 
jubileju so v Romarskem 
uradu pripravili poseben 
rožni venec, ki je v celoti 
zaznamovan in povezan z 
Marijo Pomagaj in baziliko.

Tu smo zaradi romarjev
V soboto, drugega septembra, se bodo začele slovesnosti v počastitev stodesete obletnice kronanja 
podobe Marije Pomagaj.

Gvardijan frančiškanskega samostana na Brezjah in rektor 
bazilike pater dr. Robert Bahčič / Foto: Tina Dokl

Za 24. september 2017 je raz-
pisan zakonodajni referen-
dum o Zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju 
z drugim tirom železniške 
proge Divača–Koper. Gorenj-
ski glas kot izdajatelj časopisa 
Deželne novice bo v skladu z 
zakonom o volilni kampanji 
in v skladu z uredniško politi-
ko predstavljal referendumsko 
tematiko. Uredništvo bo o 
novinarskih objavah odločalo 
samostojno. 
Vsi, ki so zainteresirani za 
referendum, lahko naročijo 
oglasne objave, pri katerih bo 
naveden naročnik, ki odgo-
varja za točnost in resničnost 
navedb v oglasu. 

V času referendumske kam-
panje bo Gorenjski glas v skla-
du z zakonom o medijih 
objavljal popravke in odgovo-
re, pri tem pa bo zavrnil nji-
hovo objavo vsem, ki bodo 
poskušali popravke in odgovo-
re izkoristiti za prikrito refe-
rendumsko kampanjo. 
Pritožbe na izvajanje teh pra-
vil naslovite na odgovorno 
urednico, pritožba mora vse-
bovati opis očitane kršitve, 
predlog razrešitve zapleta in 
naslov, kamor bo najpozneje 
v dveh dneh po prejemu prito-
žbe poslan odgovor.

Odgovorna urednica  
Marija Volčjak

Referendumska pravila

Občina Radovljica je na spletnih straneh www.radovljica.si 
med Aktualnimi razpisi in objavami objavila pogoje za pri-
dobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum-
sko kampanjo za referendum o Zakonu o izgradnji, uprav-
ljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge 
Divača–Koper. Organizatorji referendumske kampanje lah-
ko vloge za brezplačno uporabo plakatnih mest oddajo do 
vključno 12. septembra 2017.

Uporaba plakatnih mest za kampanjo

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNEGA POZIVA DELODAJALCEM

ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si 
bo v petek, 1. 9. 2017, objavljen javni poziv delodajalcem 

v občini Radovljica 
za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko 

leto 2017/2018,
kjer so na voljo tudi prijavni obrazci. 

Rok za oddajo vlog je 2. 10. 2017 oz. do porabe sredstev.

Dodatne informacije: 
Monika Sluga, tel. št. 04 537 2338, 

e-naslov: monika.sluga@radovljica.si 
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Krajevni odbor borcev za vrednote NOB Radovljica ob oble-
tnici smrti narodnega heroja Jožeta Gregorčiča in soborcev, 
padlih na Jelovici, tudi letos pripravlja spominsko sloves-
nost. Prireditev ob grobnici v grajskem parku v Radovljici bo 
v petek, 8. septembra, ob 18. uri, v vsakem vremenu.

Spominska slovesnost v grajskem parku
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Potem ko so v Podružnični 
šoli Mošnje lani izvedli nuj-
na sanacijska dela, bodo 
letos pripravili prostorsko in 
ekonomsko preveritev, na 
podlagi katere se bo občina 
odločila, kako bodo posodo-
bila in povečali obstoječe 
staro šolsko poslopje. Mož-
nosti sta rekonstrukcija in 
dozidava sedanje šolske 
stavbe ali novogradnja. Sle-
dila bo priprava projektne 
dokumentacije in pridobitev 
dovoljenj za gradnjo, zače-
tek izvedbe pa je predviden 
v letu 2019, so sporočili iz 
občinske uprave.

Za varno pot v šolo
Policisti, občinski redarji, 
gasilci in drugi prostovoljci 
bodo v prvih šolskih dneh 
pozorno spremljali varno pot 
otrok na najbolj obremenje-
nih križiščih in šolskih 
poteh. Svet za preventivo in 
varnost v cestnem prometu v 
občini Radovljica je poskrbel 
tudi za namestitev transpa-
rentov in drugih označb, ki 
voznike opozarjajo na zače-
tek novega šolskega leta.

Z rekonstrukcijo križišča 
regionalne ceste in Letališke 
ulice v Lescah, ki jo sofinan-
cirata Direkcija RS za infras-
trukturo in Občina Radovlji-
ca, bo razbremenjen promet 
mimo Osnovne šole F. S. 
Finžgarja Lesce. Občina je 
na Letališki ulici v Lescah z 
novim pločnikom dopolnila 

tudi varno šolsko pot, na 
odseku Begunjske ceste 
mimo šole pa bo po novem 
prepovedan promet za 
tovorna vozila.
Na poti iz Kamne Gorice do 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
bo umeščen nov prehod za 
pešce na priključku za Zgor-
njo Dobravo, kjer bo v bliži-
ni postavljeno tudi pokrito 
avtobusno postajališče. Dru-
go takšno novo avtobusno 
postajališče pa bo urejeno 
na Dobrem Polju. 
Na Kopališki cesti mimo vrt-
ca in Vurnikovem trgu v 
Radovljici je bila že pred 
poletjem uvedena cona 
umirjenega prometa, v Novi 
vasi pa bo nameščena hitro-
stna ovira. Še v tem letu obči-
na načrtuje tudi tlakovanje 
pešpoti, ki vodi od upravne 
enote proti Srednji gostinski 
in turistični šoli Radovljica.

Za Verigo še vedno po 
starem
Žal na cesti za Verigo, ki je 
tudi ena od poti, ki jo upo-
rabljajo šolarji, za zdaj osta-
ja vse po starem. Sodišče je 
namreč že pred desetimi leti 
zaradi uveljavljanja služnos-

tne pravice uporabnikov ozi-
roma lastnikov poslovnih 
prostorov, ki potrebujejo 
prostor za parkiranje, občini 
prepovedalo izvajanje kakr-
šnihkoli del na cesti, tudi 
vzdrževalnih. »Cesta je 
močno prometno obremen-
jena, žal tudi nevarna ravno 
zaradi parkiranih vozil na 

cesti. Za ukrepanje za zago-
tovitev prometne varnosti, 
ki občini ni dovoljeno, je 
občina zaprosila tudi polici-
jo,« pojasnjujejo na občin-
ski upravi.
»V šoli v Lescah smo tudi na 
pobudo staršev večkrat obra-
vnavali in nam je dobro poz-
nan problem ceste za Veri-
go«, je povedal Peter Kol-
man, predstavnik OŠ F. S. 
Finžgarja Lesce in hkrati 
član občinskega Sveta za 
preventivo in varnost v cest-
nem prometu. »Obračali 
smo se na občino, policijo, 
svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, sodišče 
in jih opozarjali ter pozivali 
k čim hitrejši rešitvi proble-
ma. Kot šola tu več ne more-
mo storiti. Občina je sicer v 
lanskem letu uredila vzpore-
dno šolsko pot na tem 
območju, da se otroci vsaj 
delno lahko izognejo najbolj 
nevarnemu delu.« 
Pri tem Kolman poudarja, 
da je sicer vloga šole z vzgoj-
no in izobraževalno funkcijo 
učence primerno opremiti z 
znanjem za odgovorno rav-
nanje v prometu, a da so za 
to prvi poklicani in odgovor-
ni vendarle starši. »Otroci 
opazujejo naše ravnanje in 
ga skušajo posnemati, zato 
je vloga staršev pri vzgoji 
otroka za pravilno ravnanje 
v cestnem prometu izredne-
ga pomena.«
»Zavedamo se, da vseh težav 
ni mogoče idealno in takoj 
rešiti. Strinjam se, da ima-
mo še vedno preveč nevar-
nih točk na šolskih poteh, se 
pa stanje vsako leto izboljšu-
je. Za učence je tam, kjer ni 
zagotovljene varne poti, tudi 
organiziran brezplačni šol-
ski prevoz,« je še povedal 
Kolman.

Na novo tudi v vrtcih
Radovljiške vrtce – v ustano-
vo je organiziranih sedem 
enot – bo od 1. septembra 
lahko obiskovalo največ 757 

otrok, od tega 180 otrok 
prvič vstopa v vrtec. »Število 
oddelkov vrtca v šolskem 
letu 2017/2018 se v primer-
javi s koncem preteklega 
leta zmanjšuje za en odde-
lek (41 oddelkov), bo pa 
mogoče za najmlajše, ki 
bodo med letom izpolnili 
minimalni starostni pogoj, 
odpreti dodaten oddelek v 
vrtcu v Lescah,« je pojasnila 
Karmen Korošec iz radovlji-
ške občinske uprave. Na 
čakalnem seznamu Vzgojno 

varstvenega zavoda Radov-
ljica imajo sicer trenutno še 
34 otrok, ki že izpolnjujejo 
pogoje za vstop v vrtec, med 
njimi so štirje iz drugega 
starostnega obdobja. Nekaj 
otrok bi sicer še lahko spre-
jeli, vendar imajo starši žel-
jo za prav določeno enoto ali 
starostno skupino ali pa v 
tem trenutku ne potrebujejo 
varstva, so pojasnili na sve-
tovalni službi radovljiških 
vrtcev. V času počitnic so po 
enotah vrtca izvajali različna 

vzdrževalna dela. V Kropi pa 
je bila zaključena energetska 
sanacija stavbe vrtca, in sicer 
z izvedbo toplotne izolacije 
fasade. Do jeseni bo urejena 
še pokrita terasa za najmlaj-
še. Občina pa sodeluje tudi 
pri obnovi strehe vrtca na 
Brezjah, ki jo vodi KS Brezje.
Občina je za nakup opreme, 
obnove in investicijsko-vzdr-
ževalna dela v radovljiških 
vrtcih v letu 2017 v proraču-
nu namenila nekaj več kot 
135 tisoč evrov.

Šolarji so od danes 
spet v šolskih klopeh
31. stran

Pred začetkom šolskega leta so pristojni poskrbeli za varne šolske poti; žal situacija na 
Cesti za Verigo že desetletja ostaja enaka. /Foto: Gorazd Kavčič
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V zadnjih dneh šolskih počitnic so urejali tudi pešpot od avtobusne postaje mimo upravne 
enote do gostinske in turistične šole, ki jo uporabljajo predvsem srednješolci. /Foto: Gorazd Kavčič

Policisti, občinski redarji, gasilci in drugi 
prostovoljci bodo v prvih šolskih dneh pozorno 
spremljali varno pot otrok na najbolj 
obremenjenih križiščih in šolskih poteh. Svet za 
preventivo in varnost v cestnem prometu v 
občini Radovljica je poskrbel tudi za namestitev 
transparentov in drugih označb, ki voznike 
opozarjajo na začetek novega šolskega leta.
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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Jože Košnjek

Avgust je v katoliški cerkvi na 
Slovenskem čas za osebne 
spremembe in premestitve 
duhovnikov. Dve sta bili 
opravljeni tudi v radovljiški 
občini. Najbolj je odmevala 
premestitev duhovnega 
pomočnika Pavla Juhanta iz 
Ljubnega na Vir pri Domža-
lah. Ljudski glas je govoril, da 
naj bi šlo v Juhantovem pri-
meru za kazensko premesti-
tev, čeprav je bila zaradi nje-
ga župnijska cerkev spet pol-
na, v Ljubno pa so se zaradi 
kipa Marije Udarjene in 
obnove cerkve in župnišča 
znova vračali romarji. Pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Ljubno Brane Fajfar je pisal 
ljubljanskemu nadškofu 
metropolitu Stanislavu Zore-
tu in opozoril na škodljive 
posledice premestitve in na 
zasluge, ki jih ima župnik 
Pavle Juhant za ljubensko 
faro. Odgovora do četrtka, 24. 
avgusta še ni prejel. Za žup-
nijo Ljubno je zadolžen žup-
nik z Ovsiš Franci Kadunc, 
kar piše tudi na spletni strani 
ljubljanske nadškofije. Ali je 

šlo v Juhantovem primeru 
res za kazensko premestitev, 
kot se je govorilo, smo vpra-
šali na nadškofijo Ljubljana. 
Pomožni škof in generalni 
vikar Franci Šuštar nam je 
odgovoril, da je šlo tudi v tem 
primeru za povsem običajno 
premestitev skladno s potre-
bami nadškofije. 
Druga sprememba pa zade-
va župniji Lesce in Radovlji-
ca. Gregor Šturm bo še nap-
rej župnik v Lescah, po 
novem pa bo kot duhovni 
pomočnik pomagal v sosed-
nji župniji Radovljica.

Za Ljubno skrbi 
ovsiški župnik
Ljubljanska nadškofija se je v radovljiški občini 
odločila za spremembo v župnijah Ljubno in 
Radovljica.

Pavle Juhant

Marjana Ahačič

Pet let že v Radovljici deluje 
zasebni zavod za upravno 
poslovanje UP, ki vse od 
ustanovitve poleg poslovnih 
nudi tudi brezplačne storitve 
na področju pomoči in sveto-
vanja v upravnih postopkih.
»Ideja o ustanovitvi zavoda 
se je razvila iz zaznanih dru-
žbenih potreb in izkazalo se 
je, da organizacijo, ki bi 
predvsem fizičnim osebam, 
uporabnikom upravnih sto-
ritev, zagotovila neodvisen 
in strokoven pristop pri 
opravljanju upravnih zadev, 
res potrebujemo,« je pove-
dal Jure Trbič, ustanovitelj 
in direktor Zavoda UP. 
»Uporabniki so pogosto 
neozaveščeni o svojih pravi-
cah, tako postopkovnih kot 
tudi vsebinskih, zelo pogos-
to jih tudi ne znajo ali ne 
upajo uveljavljati, vsaj v 
obsegu, kot bi jih lahko,« je 
strnil petletne izkušnje.
Približno dve tretjini proble-
mov, s katerimi se stranke 
obračajo nanje, je uprav-
no-procesne narave, tretjina 
pa splošne, kot so mejni 
spori in podobno. »Najbolj 

tipična težava, s katero se 
srečujejo naše stranke, je 
neodgovarjanje, to je molk 
organa, največ postopkov-
nih težav pa pri tako imeno-
vanih nosilcih javnih poob-
lastil, kot so na primer cen-
tri za socialno delo ali lokal-
na komunalna podjetja. Ne 
vem, zakaj je tako. Ob tem 
smo pri uporabnikih pogos-
to zaznali s tem povezane 
občutke nemoči in podreje-
nosti v postopkih, ki hitro 
lahko posežejo tudi v dosto-
janstvo človeka. Pomagamo, 
kjer lahko in kakor lahko. Iz 
izkušenj vidimo, da naše 
delovanje tako pripomore k 
bolj optimalnemu teku 
upravnih zadev, nižji stopnji 
neopravičenih pritožb, kraj-
šim postopkom in zadovolj-
stvu uporabnikov. Zato lah-
ko tudi zatrdimo, da se s 
tem, ko uradniki vedo, da 
imajo uporabniki pomoč, 
dviguje upravna kultura, kar 
pa je v korist demokraciji 
nasploh,« je še povedal 
Trbič.
Zavod UP je v preteklih pet-
ih letih brezplačno pomagal 
več kot stotim ljudem, pred-
vsem s področja Gorenjske. 

Opravili so več kot dvesto ur 
brezplačnih svetovanj in pri-
pravili že okoli dvajset brez-
plačnih izobraževalnih 
dogodkov za javnost. Prav 
izobraževanje uporabnikov 
o upravnih postopkih je ena 
od njihovih temeljnih dejav-
nosti, zato tudi ob peti oblet-
nici delovanja pripravljajo 
sklop aktivnosti. S prvim 
seminarjem na sedežu zavo-
da v Radovljici so začeli prej-
šnji četrtek, ko so predstavili 

slovenski upravni sistem na 
splošno. Teden dni za tem 
bo sledil seminar o obvezno-
sti delodajalcev na področju 
varnega in zdravega dela, v 
četrtek, 14. septembra, bodo 
pripravili delavnici na temo 
zdravja na delovnem mestu. 
Sledili bosta še delavnica o 
ustanavljanju nevladne 
organizacije ter seminar o 
uveljavljanju pravic v uprav-
nem postopku zadnji četr-
tek v septembru.

Peta obletnica zavoda UP
Ljudje se pogosto slabo znajdejo v upravnih postopkih, zato potrebujejo pomoč in podporo, po petih 
letih delovanja ugotavljajo v radovljiškem Zavodu UP, ki ga vodi Jure Trbič iz Begunj. Brezplačno so 
pomagali že več kot stotim ljudem.

Jure Trbič

Prizadevni člani in članice Hortikulturno-turističnega druš-
tva Lesce so 17. avgusta imeli delovno akcijo, v kateri so 
obrezali grmičke, grme in grmovja.

V delovni akciji obrezovali grmovje

Ivanka Korošec

V Lescah vsako leto na veliki 
šmaren obhajajo posebno 
slovesnost, saj je to godovni 
dan zavetnike njihove cer-
kve Marije Vnebovzete. Čep-
rav se to pogosto pozablja, 
so vendarle Lesce najstarej-
ša Marijina božja pot na 
Kranjskem. Prva cerkev naj 
bi stala tu že v rimski dobi, v 
4. stoletju. Po mnogih ruši-
tvah, graditvah, prezidavah 
in obnovitvah v kasnejših 
stoletjih je danes cerkev 
Marije Vnebovzete v Lescah 
eden najlepših baročnih 
spomenikov na Sloven-
skem. Maševal je domači 

župnik Gregor Šturm ob 
somaševanju duhovnikov iz 
drugih župnij. Marijo so 
prosili za varstvo ter se ji 
zahvaljevali za izkazano 
pomoč. Prazniku je dalo še 
večji pomeni tudi lepo petje 
domačega pevskega zbora, 
ki mu je dirigiral Jure Jelen, 
čudovite zvoke pa je iz orgel 
izvabljal organist Borut 
Zupan. Po slovesnosti, ki so 
jo popestrile tudi številne 
narodne noše, je bilo na 
župnijskem vrtu srečanje 
faranov in gostov, ki so pri-
šli od vsepovsod. Postregli 
so z bogračem, okoliške gos-
podinje pa so se potrudile za 
lepo pogostitev.

Slovesnost ob 
župnijskem prazniku

Marjana Ahačič

V Slovenskem društvu hos-
pic za letošnjo jesen načrtu-
jejo že 19. Tabor za levjesrč-
ne za žalujoče otroke in 
mladostnike. Namenjen je 
otrokom in mladostnikom 
od 5. do 17. leta starosti, ki 
so zaradi smrti izgubili bliž-
njo osebo, npr. starše, stare 
starše, brata, sestro ali dru-
gega sorodnika, ki je bil 
otroku zelo blizu. Stroške 
bivanja v Domu Miloša 
Zidanška na Pohorju otro-
kom krije Društvo hospic. 
»Tabor za levjesrčne, ki traja 
tri dni in pol, je vseslovenski 
program za otroke, ki so 
doživeli smrt bližnje osebe. 
Levjesrčni jih imenujemo, 
ker se pogumno soočajo z 
žalostjo ob izgubi nekoga, ki 
so ga imeli radi. Mladostni-
ku ali otroku omogoča zače-
ti ali nadaljevati pot po izgu-
bi zanj pomembne osebe,« 
pojasnjujejo na Slovenskem 
društvu hospic. »Zasnovan 
je v težnji, da pomagamo 
otrokom izgubo zdravo pre-
bolevati, tako da se bodo 
lažje vključevali v vsakdanje 
življenje. Z močjo spodbude 
jim želimo omogočiti, da se 

s pomočjo iger, likovnih teh-
nik, igranjem vlog, glasbo, s 
skupinskimi obredi in pogo-
vori odprejo drug drugemu, 
spregovorijo o pokojnem, o 
svojem odnosu z njim, pre-
poznajo in izrazijo svoje 
občutke, ki jih doživljajo ob 
izgubi. Tabor za levjesrčne 
nudi tako varen prostor pri 

otrokovem spoprijemanju z 
žalovanjem. Otroci imajo na 
taboru edinstveno možnost 
združevati žalost in veselje 
pri svojih lastnih naporih in 
soočanju z odzivi, ki jih pov-
zroča žalovanje.« Sočasno s 
Taborom levjesrčnih bo na 
drugi lokaciji v bližini tudi 
Tabor za starše žalujočih 
otrok. Prijave za tabor, ki ga 
bodo organizirali od 28. do 
31. oktobra, v Slovenskem 
društvu hospic zbirajo še do 
20. septembra.

Tabor za žalujoče 
otroke in mladostnike

V Slovenskem društvu hospic za letošnjo jesen 
načrtujejo že 19. Tabor za levjesrčne za žalujoče 
otroke in mladostnike. 

Levjesrčni jih 
imenujemo, ker se 
pogumno soočajo z 
žalostjo ob izgubi 
nekoga, ki so ga imeli 
radi.
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Marjana Ahačič

Radovljiški zavod za turi-
zem je razvoj turizma v 
Begunjah že pred leti kot 
eno od pomembnejših 
nalog vključil v strategijo 
razvoja turizma v občini. 
Letos se Begunjam posveča-
jo s še posebno veliko pozor-
nostjo; tako so že v začetku 
leta sklenili dolgoročno 
sodelovanje z Ansamblom 
Saša Avsenika, sredi poletja 
v sodelovanju s tamkajšnjim 
turističnim društvom odprli 
prenovljeno turistično infor-
macijsko točko v centru 
Begunj in za vodenje TIC 
Begunje izbrali Saša Gašpe-
rina, domačina z dolgoletni-
mi izkušnjami z delom v 
turizmu.
»Kot veste, večina oboževal-
cev glasbe bratov Avsenik 
prihaja iz nemških govornih 
področij: Avstrije, Nemčije – 
zlasti Bavarske, Švice ... Zato 
smo se odločili, da prav zanje 
pripravimo dva tematska 
sprehoda in en izlet v nem-
škem jeziku. Vsi izleti so 
tematsko vezani na življenje 
Slavka Avsenika oziroma na 
anekdote iz njegovega življe-
nja in na kraje, ki so vplivali 
na njegovo ustvarjanje. Z 
izleti želimo obiskovalcem 
predstaviti kraje, ki so navdi-
hnili izvorne Avsenikove 
skladbe. Gre za sprehod po 
vasi Begunje, predstavimo 
jim znamenito Golico, Plani-
co ... eden od pohodov pa nas 
seveda pelje tudi do cerkvice 
sv. Petra; Slavko Avsenik je 
večkrat izjavil, da je to zanj 
najlepši kraj na svetu,« je 
povedal Gašperin.
»Intenzivnejše povezovanje 
med Begunjami, Avsenikovo 
glasbo in Občino Radovljica 

ter turizmom se je začelo z 
izgradnjo spomenika v kroži-
šču v Lescah,« je prepričan 
Sašo Avsenik, vnuk Slavka 
Avsenika. »Za našo družino 
je bilo to presenečenje, po 
drugi strani pa nam je bilo v 
veliko veselje, da so se ga v 
domačih krajih na ta način 
spomnili še za časa njegove-
ga življenja.«

Pravi, da je vesel tesnejšega 
sodelovanja s Turizmom 
Radovljica, s katerim so se v 
začetku leta dogovorili, da s 
fotografijami znamenitosti 
Radovljice oblikuje podoba 
novega vozila ansambla 
Saša Avsenika. »Radi se 
odpravimo v tujino s tako 
veliko podporo kraja, po 
drugi strani pa z veseljem 

promoviramo kraje, od 
koder prihajamo.«
Prav pred letošnjim Festi-
valom Avsenik pa so skupaj 
izdali še Koledar za leto 
2018, na katerem so se čla-
ni ansambla predstavili na 
različnih destinacijah v 
Radovljici in njeni okolici. 
Fotografije so uporabili še 
za razstavo na prostem v 
centru Begunj, kjer so na 
panoje dodali še nekaj 
informacij o predstavljenih 
znamenitostih.
Direktorica zavoda Turi-
zem in kultura Radovljica 
Nataša Mikelj je prepriča-
na, da bo tesnejše povezo-
vanje z družino Avsenik in 
Begunjami pozitivno vpli-
valo na razvoj turizma tako 
v občini kot širše. Sašo 
Avsenik pa pravi: »Želeli bi 
si, da Begunje ohranijo svo-
jo podeželsko identiteto. 
Radi bi, da Begunje ostane-
jo vas, domačini pa, če želi-
jo, dobijo možnost za odda-
jo sob, ki jih v teh dneh 
pred festivalom seveda 
manjka. Od razvoja turiz-
ma v Begunjah imamo lah-
ko korist vsi.«
In načrti za naprej? »Zgod-
ba bratov Avsenik je izjem-
na, zaznamovana s kvalite-
to, a tudi s skromnostjo,« je 
odločen Sašo Avsenik. »Zato 
nočemo, da bi Begunje pos-
tale komercialen produkt, 
kjer bi obiskovalci za vsako 
malenkost plačevali vstopni-
no, v vasi pa bi rasli hoteli in 
podobno. Radi bi, da bi se 
obiskovalci veselili priti na 
podeželje, uživali v turistič-
ni ponudbi na vasi in avten-
tično doživljali kraje, ki so 
navdihovali Avsenikovo 
ustvarjanje.«

Begunjski turizem z 
roko v roki z Avseniki
Sredi poletja so v Begunjah odprli novo informacijsko točko. Sodelovanje z družino Avsenik je na 
področju turizma vse bolj intenzivno. Ansambel Saša Avsenika po Evropi potuje z vozilom, ki 
promovira lepote občine Radovljica, z enakim namenom so pred kratkim izdali tudi koledar.

Sašo Avsenik in Sašo Gašperin pred Turistično informacijsko točko, s katero v sodelovanju 
s Turističnim društvom Begunje upravlja radovljiški zavod za turizem. TIC bo odprt v času 
poletne sezone, to je predvidoma od maja do oktobra. / Foto: Gorazd Kavčič

Ansambel Saša Avsenika pred vozilom, s katerim med svojimi potmi po Evropi 
promovirajo tudi zanimivosti in lepote krajev v občini Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič

Sašo Avsenik: »Ko sem hodil v srednjo 
turistično šolo v Radovljico, kjer je bila 
direktorica Turizma Radovljica Nataša Mikelj 
moja profesorica, sem mislil, da bom sedel v 
avtobusu in s seboj v tujino vozil Slovence. No, 
sedaj se vozim z avtobusom v tujino, a s to 
razliko, da ne vozim Slovencev v tujino, ampak 
vabim tujce v Slovenijo.«

Ivanka Korošec

Krajevna skupnost Lesce 
tudi letos uspešno nadaljuje 
z uresničevanjem zastavlje-
nih ciljev. Še pred septem-
brom so se začela dela na 
Blejski cesti, na Cesti na 
Lipce in delu pločnika na 
Železniški ulici. Dobili so 
tudi pet betonskih košev z 

nosilci za vrečke. Enega 
bodo namestili pri mladin-
skem hotelu, druge štiri pa 
bodo postavili namesto 
sedanjih kovinskih, ki so 
premajhni, na krožišču na 
povezovalni cesti (ob bov-
ling centru), na Plani – pot 
na Šobec, na Savski cesti in 
v Rožni dolini.
Pravkar se zaključuje men-
java skodel na obzidju in pri 
vhodu na pokopališče nas-
proti osnovne šole v Lescah. 
Izvajalec del je Skodlarstvo 
iz Kamnika, ki ohranja alp-
sko skodlarsko in krovsko 
dediščino. Zaradi kvalitetne-

ga lesa in strmejšega naklo-
na je zagotovljena daljša 
doba trajanja strehe. 
Dela so se začela tudi na 
Letališki ulici, kjer bo pešpot 
vzdolž ceste zavarovana z 
leseno ograjo. Na šolski poti 
mimo Jereba bo odstranjena 
ograja in bo pot zato lahko 
širša, kar bo omogočilo lažjo 
strojno košnjo in pluženje. 

To investicijo bo financirala 
Občina Radovljica.
Prizadevanjem za čim bolj 
urejene Lesce pa kljubujejo 
nekateri posamezniki (ali 
skupine) ljudi. Zavestno in 
namerno s svojim ravnan-
jem povzročajo škodo. Tako 
je občinsko redarstvo obve-
stilo KS Lesce o poškodbi 
prikazovalnika hitrosti, 
nameščenega pred Hlebca-
mi iz smeri Lesc. Po prvih 
ocenah je poškodovano ohi-
šje naprave, ki je bila prevr-
njena skupaj z drogom, 
pogrešan je sistem za solar-
no napajanje.

Delavno v krajevni 
skupnosti Lesce
Obnavljajo krajevne ceste, nameščajo nove koše 
za smeti, menjajo skodle na obzidju pri vhodu na 
pokopališče in širijo šolsko pot.
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Razvojna agencija zgornje Gorenjske bo tudi v novem šol-
skem letu v osnovnih šolah organizirala podjetniške krožke, 
kamor vabijo vse, ki jih zanima podjetništvo in bi radi prido-
bili uporabno podjetniško znanje, z izvedbo poslovnih idej pa 
tudi prve podjetniške izkušnje. "Podjetniški krožek je zanimiv 
zaradi svoje drugačnosti in prav zato ima pri učencih dober 
sprejem. Pri krožku se izkaže kreativnost mladih, učenci spo-
znajo značilnosti skupinskega dela, spoznajo tehnike iskanja 
poslovne priložnosti, za katero pripravijo tudi pravi mini pos-
lovni načrt. Pri tem se učenci seznanijo z bistvenimi ekonom-
skimi pojmi in s temeljnimi sestavinami poslovnega načrto-
vanja. Vključeni so v pridobivanje informacij in podatkov za 
poslovni načrt, ki ga tudi vsebinsko in vizualno oblikujejo 
skupaj z mentorjem ter ga pripravijo v končni fazi kot izdelek. 
Mini poslovni načrt vsebuje elemente, ki se jih ne bi sramo-
vali niti številni starejši posamezniki," je pojasnila Hermina 
Biščević iz razvojne agencije. Na območju občine Radovljica 
so v krožku lani s poslovno idejo sodelovali učenci OŠ Anto-
na Tomaža Linharta in sicer s poslovno idejo: video snema-
nje in produkcija. Projekt Podjetniški krožki na osnovnih 
šolah Zgornje Gorenjske izvaja Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske, sofinancirajo pa ga občine Jesenice, Kranjska 
Gora, Gorje, Bled, Radovljica in Bohinj.

Tudi letos osnovnošolski podjetniški krožki

Marjana Ahačič

Gorenjski skavti so tradicio-
nalni poletni tabor, ki se ga 
je konec julija udeležilo več 
kot štiristo mladih, starih od 
11 do 16 let, tokrat pripravili 
v bližini Radovljice. Tabor, 
ki so ga letos organizirali 
pod naslovom Kvajdej, je 
velik skavtski dogodek, ki ga 
Slovenska skavtska organi-
zacija (Združenje sloven-
skih katoliških skavtinj in 
skavtov) organizira vsakih 
pet let, tokrat prvič v okolici 
Radovljice. Udeležilo se ga 
je tudi okoli dvajset mladih 
iz radovljiške občine.
Sara Grimani, skavtinja: 
»Kot gorenjska skavtinja 
sem se morala udeležiti naj-
večjega skavtskega dogodka 
na Gorenjskem. Tam so se 
zbrale vse gorenjske čete in 
ena teh je Četa dveh Sav iz 
Radovljice, katere pripadni-
ca sem tudi jaz. Dva dni 
pred začetkom se je naša 
četa, da bi ne imeli nepošte-
ne prednosti pred skavti od 
drugod, iz Bohinja s težkimi 
nahrbtniki (krame za cel 
teden!) podala proti Radov-
ljici. Da bi bil izziv večji, so 
nas gnali čez Jelovico, spali 
pa smo ali pod milim nebom 
ali v bivaku. V ponedeljek 
smo vsi izčrpani od dvodne-
vne hoje prispeli na taborni 
prostor. Ta dan smo se vko-
pali za ves naslednji teden: 
postavili smo šotore, v nara-
vi postavili kuhinje, kjer 
smo si med tednom priprav-
ljali obroke. Počeli smo veli-
ko stvari: postavljali različne 
taborne zgradbe, imeli veli-
ke zabavne igre, se učili 
prvo pomoč, se pretvarjali, 
da imamo zaresne službe ... 
ni manjkalo petja, smeha, 
druženja in sploh čudovitih 
trenutkov. En dan smo imeli 
služenje in četi, ki je čistila 
hosto in smeti v Lisjaku nad 

klavnico, se je pridružil celo 
naš predsednik. Meni je bila 
najbolj všeč pot preživetja, 
ko smo se valjali po blatu in 
plavali v mrzli Savi. Skakali 
smo s Fuksove brvi in verje-
mite mi, ta skok je bila naj-
daljša sekunda v mojem živ-
ljenju! Vsako noč smo bra-
nili zastavo, da nam je ne bi 
odnesli kakšni nepridipravi. 
Ta Kvajdej je bil definitivno 
ena boljših izkušenj v 
mojem življenju, spletle so 
se močne prijateljske vezi in 
preživela sem en super 
teden,« je doživetje opisala 
Sara in za neskavte oziroma 
nepoznavalce dodala kratek 
slovarček neznanih besed: 
»Kvajdej (ime tabora) je naj-
običajnejši začetek komuni-
kacije med Južnogorenjci, 
po naše pomeni: Kaj je 
sedaj?; super je vrsta goriva 
za avtomobile s svečkami, 
drugi pa žrejo nafto oziroma 
dizel; naš predsednik je gos-
pod Borut Pahor.«
Vid Urh, skavt: »Na taboru 
se nam je zgodilo mnogo 
lepih stvari. Začelo se je že s 
Triom adio iz Radovljice 1, ki 
so sebi in svojim skavtom 
nadeli nova in nenavadna 
imena, predstavljali pa so se 
kot Bogdan, Bogomir in 
Bogoslav, vsi trije pa so imeli 
ljubkovalno ime Bogo. Trije 
Bogoti so torej z veseljem 
ustvarjali dobro klimo na 
taboru, kar pa pravzaprav 
sploh ne bi bilo potrebno, saj 
je vsak udeleženec in voditelj 
res daroval svojo dobro voljo 
in nam res ni bilo težko se 
imeti fino. No, pa tudi vodi-
telji so prispevali delež z 
dobrim programom.«
Rok Anderle: »Na taboru 
sem bil letos v vlogi osebja. 
To so tisti, ki jih porabijo za 
čisto vse. Vendar mi ni bilo 
težko, saj je bila z mano zelo 
sposobna in dobrovoljna eki-
pa. Na tabor sem prišel zato, 

ker sem želel podoživeti duh 
Kvajdeja izpred petih let. 
Zelo lepo je spoznati veliko 
novih prijateljev in biti odgo-
vorno nor. Všeč mi je bilo, ko 
je 450 ljudi pelo himno in 
držalo roko v pozdrav. In po 
tem si bom zapolnil letošnji 
tabor, pa po zabavnem rima-
nju in blatu.«
Simon Resman, dolgoletni 
član skavtske organizacije v 
Radovljici, pravi, da je zado-
voljen z izvedbo tabora. »Na 
taborih, kakršen je bil Kvaj-
dej, ugotoviš, kako zelo spo-
sobni so otroci in mladi – 

samo stran od telefonov jih 
je treba spraviti ... Izkusili so 
ogromno novega in spletli 
številna nova prijateljstva.« 
V Radovljici deluje šestdeset 
skavtov, ki se dobivajo 
enkrat tedensko. Po starosti 
so razdeljeni v tri skupine: v 
prvi so otroci od prvega do 
petega razreda osnovne 
šole, v drugi mladi od šeste-
ga razreda osnovne šole do 
prvega letnika srednje šole 
in v najstarejši srednješolci. 
Skavtska organizacija v obči-
ni Radovljica deluje že od 
leta 1992.

Izkusili veliko novega in 
spletli številna prijateljstva
Štiristo mladih iz vse Gorenjske je sredi poletja na travniku pod Radovljico pridobivalo nove življenjske 
izkušnje. Postavljali so taborne zgradbe, imeli zabavne igre, se učili prve pomoči, se pretvarjali, da 
imajo zaresne službe ... predvsem pa ni manjkalo petja, smeha, druženja in čudovitih trenutkov.

Skakali so s Fuksove brvi.

Pestro družabno življenje v taboru

Marjana Ahačič

V okviru poletnega seminarja 
za vzgojitelje, učitelje in pro-
fesorje srednjih šol s sloven-
skim učnim jezikom, ki je bil 
konec avgusta na Bledu, je 
osem srednješolskih profe-
sorjev iz zamejstva skupaj z 
Andrejo Duhovnik Antoni, 
višjo svetovalko za slovenske 
šole v Italiji, obiskalo Eko-
nomsko gimnazijo in sred-
njo šolo Radovljica. Ravnate-
ljica Ksenija Lipovšček jim je 
v sodelovanju s profesorji 
predstavila programe na šoli: 
ekonomsko gimnazijo, eko-
nomskega in medijskega 
tehnika. Profesorji, ki pouču-
jejo v Gorici in Trstu, so si 
ogledali učilnico slovenščine, 
knjižnico, multimedijo, učno 
firmo, radijski studio, foto-

grafski studio, video studio in 
telovadnico. V sproščenem 
pogovoru so drug drugemu 
predstavili sistema izobraže-
vanja v Italiji oziroma Slove-
niji, ki se kar precej razliku-
jeta. »Profesorjem je bila 
šola izredno všeč, saj ponuja 
bogato in moderno opremo, 
prav tako so pohvalili prakso 
doma in v tujini, izmenjavo 
dijakov, ekskurzije po Slove-
niji in v tujino ter še mnoge 
dejavnosti, ki jih šola vsako-
letno nudi dijakom. Na kon-
cu nas je gospa Andreja 
Duhovnik Antoni povabila 
na ekskurzijo v zamejstvo, 
da ohranimo stike in razširi-
mo naša obzorja,« je sporo-
čila profesorica slovenščine 
na Ekonomski gimnaziji in 
srednji šoli Radovljica Ana 
Hlebanja.

Profesorji iz zamejstva 
obiskali radovljiško šolo

V okviru seminarja za učitelje šol s slovenskim 
učnim jezikom so profesorji iz zamejstva obiskali 
Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica. 
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Urša Peternel

V kampu Šobec se začenja 
velika investicija, gradnja 
novega objekta, v katerem 
bodo uredili restavracijo, 
trgovino in klubske prostore 
za goste. Kot je povedal pred-
sednik Turističnega društva 
Lesce Zlatko Kavčič, bodo 
novi objekt umestili na 
območje med recepcijo in 
bajerjem, približno tam, kjer 
sedaj stoji trgovina, ki jo 
bodo porušili. »Odločili smo 
se, da novi objekt ne bo utri-
nek trenutne arhitekturne 
mode, ampak bo izražal ide-
jo tradicionalne alpske arhi-
tekture z modernim pridi-
hom in najsodobnejšimi 
tehnološkimi rešitvami. Gla-

vni gradbeni material bo les, 
objekt bo zelo odprt in bo iz 
notranjosti omogočal pogle-
de v čudovito naravo, bo pri-
tličen in zelo razgiban. Upo-
rabnih površin v objektu bo 
več kot dva tisoč kvadratnih 
metrov. Ob objektu bosta 
velika terasa in prireditveni 
prostor. Objekt bo ogrevan s 
toplotno črpalko, ki bo izkori-
ščala vodo iz bajerja, imel bo 
sončno elektrarno in vse, kar 
imajo danes sodobni objekti. 
Novo zgrajeni objekt bo sicer 
namenjen predvsem zadovo-
ljevanju potreb kamping 
turistov, a omogočeno bo 
poslovanje vse leto. S tem se 
odpirajo možnosti za nekaj 
dejavnosti tudi v zimski 
sezoni,« je pojasnil Kavčič.

»Idejni načrtovalec in glavni 
arhitekt je arhitekt iz Italije, 
ki ima izkušnje z alpsko 
arhitekturo. V končno reši-
tev so vključene tudi naše 
dolgoletne izkušnje. Skupaj 
smo ustvarili idejo. Večji del 
ostale projektantske ekipe je 
iz Slovenije. Pogodba za 
gradnjo je podpisana s pod-
jetjem Kovinar gradnje ST z 
Jesenic, ki je bil tudi glavni 
izvajalec že zgrajene nove 
infrastrukture. Za lesene 
konstrukcije bo poskrbel 
Riko iz Ribnice, sodelujemo 
pa z mladimi in prodornimi 
projektanti, ki se ukvarjajo s 
svetlobo. Iščemo še dobavi-
telja za notranjo opremo, 
avdio in video opremo in 
podobno,« je dodal.

Gradnja mora biti končana 
do konca marca prihodnjega 
leta. Po Kavčičevih besedah 
bodo investicijo, vredno bli-
zu tri milijone evrov, v celoti 
financirali z lastnimi sreds-
tvi. »Prostore trgovine 
nameravamo oddati v 
najem, smo pred podpisom 
pisma o nameri z Mercator-
jem, a to še ne pomeni, da 
ima možnost izključno to 
podjetje. Dokončna odloči-
tev bo sprejeta po razpisu, 
na katerega se bodo lahko 
prijavili tudi drugi. Prav 
tako bomo oddali v najem 
tudi restavracijo. Prvi infor-
mativni razpis je zaključen. 
Zanimanje je. Končni razpis 
ali izbor bo sledil in bo bolj 
kot najemnini posvečen 

kakovosti ponudbe in dolgo-
ročnosti sodelovanja.«

»Comfort« kamp
Po načrtih bodo staro resta-
vracijo porušili, male sanita-
rije ob njej obnovili in na tej 
lokaciji bomo zgradili »com-
fort« kamp. »To so prostori 
v kampu, kjer so na parceli 
priključki za vodo, kanaliza-
cijo, elektriko, plin, lahko 
tudi internet in televizijo. 
Ali bodo na tem območju 
tudi savne, masaže in še kaj, 
je v projektnem načrtovan-
ju. Tudi nekaj drugih najle-
pših območij kampa bomo 
uredili na podoben način,« 
je pojasnil Kavčič. Priprav-
ljeni pa so tudi načrti za 
spodnji del kampa ob Savi. 
»V načrtu imamo izgradnjo 
trim steze na območju ob 
Savi Dolinki, dokler tam ne 
bomo dobili priložnosti za 
povečanje kampa z novo 
vsebino, ki bo drugačna od 
klasičnega kampa. Idejne 
zasnove so narejene, vseka-
kor bodo nekaj posebnega 
in bodo upoštevale, da je 
območje občasno poplavlje-
no. A tu se začne zelo težek 
dialog z varstveniki narave 
... Še prej pa moramo zgra-
diti nove sanitarije na obmo-
čju kampa ob Savi proti 
mostu. Brez tega bo dolgo-
ročno pod vprašajem najviš-
ji kakovostni nivo kampa s 
petimi zvezdicami. Nove 
sanitarije potrebujemo do 
naslednje sezone.« Na loka-
ciji blizu tenisa izven kampa 
pa bodo uredili novo otroško 
igrišče. »Novo lokacijo smo 
izbrali zato, da bi zmanjšali 
pritisk dnevnih obiskovalcev 
na kamp ob tem pa tudi 
domačinom ponudili nove 
možnosti. Ne želimo posta-
viti industrijsko oblikovanih 
igral, ampak smo našli izva-
jalce, ki znajo to narediti 
ročno in iz domačih materi-
alov, predvsem iz lesa,« je 
razložil Kavčič.

Pod zemljo vse za nov 
kamp
Sicer pa so se velike investici-
je v kampu začele že lani, ko 
so celovito prenovili komu-
nalno infrastrukturo – od 

kanalizacije, vodovoda, elek-
tričnih vodov, optičnih kab-
lov, plinovoda do čistilne 
naprave, za kar so namenili 
več kot 1,2 milijona evrov. »V 
prispodobi povedano, pod 
zemljo smo zgradili vse, kar 
je potrebno za nov kamp. 
Kljub temu, da smo vseh šest 
desetletij, kolikor je minilo 
od začetka gradnje kampa, 
naprave dobro vzdrževali, pa 
je čas naredil svoje. Obenem 
pa smo z investicijo želeli 
ustvariti pogoje za sodoben 
prihodnji razvoj. Lahko napo-
vemo, da naslednjih petdeset 
let ne bo treba več tako celovi-
to prekopavati kampa.« 
Nekaj posebnega je lastna 
čistilna naprava, je poudaril 
Kavčič, na tem področju je 
kamp Šobec vzorčni primer 
med kampi v Sloveniji.

Dolgoročno razvojni 
načrti
 »Nove pridobitve imajo naj-
večji vpliv na položaj kampa 
v konkurenčnem mednaro-
dnem okolju. Kamping turi-
zem je pod močno kontrolo 
tujih avto klubov in agencij, 
katerih inšpektorji nepresta-
no preverjajo kakovost 
ponudbe. Kamp Šobec je v 
tem pogledu naredil velik 
preskok na lestvici najbolj-

ših. Tudi zato bodo finančni 
učinki prihodnjega poslova-
nja boljši. Višji standard 
pomeni višje cene, ki so po 
našem mnenju v tovrstni 
ponudbi Slovenije še preni-
zke,« je še dejal Zlatko Kav-
čič. Kot je dodal, so zadnja 
leta posvetili tudi pripravi 
dolgoročnih razvojnih načr-
tov, ne samo kampa Šobec, 
ampak celotnega rekreacij-
skega parka Šobec, ki obse-
ga območje hipodroma in 
zadnje terase proti Savi 
Dolinki pod Lescami. »Gre 
za več kot petdeset hektar-
jev zemljišč, lastnik večine 
je Turistično društvo Lesce, 
ki je tudi edini lastnik kam-
pa Šobec.   Turistično druš-
tvo Lesce je prek svojega 
podjetja Hitur, d. o. o., tudi 
lastnik hipodroma Lesce. 
Tam je že dan v proceduro 
nov prostorski načrt, ki bo 
javno objavljen letos jeseni 
in predvidoma sprejet do 
konca leta. To bo omogočilo 
posodobitev hipodroma, 
katere obseg in časovnica 
bosta odvisna predvsem od 
sposobnosti tistih, ki bodo 
tam imeli konje. Končni cilj 
je sicer evropsko razpozna-
vni jahalni center, vendar 
le, če bodo za to pogoji in 
sposobni ljudje.«

Restavracija do marca
V kampu Šobec bodo še ta mesec zabrneli gradbeni stroji. Začenja se gradnja objekta z restavracijo, 
trgovino in klubskimi prostori za goste. Dela morajo biti zaključena do marca prihodnje leto.

Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič in predsednik 
Turističnega društva Lesce Zlatko Kavčič / Foto: Tina Dokl

Novi objekt z restavracijo bodo zgradili na mestu sedanje trgovine. Glavni gradbeni material bo les, objekt bo zelo odprt, pritličen in zelo razgiban, z veliko teraso in prireditvenim 
prostorom. Ogrevan bo s toplotno črpalko, ki bo izkoriščala vodo iz bajerja, imel bo sončno elektrarno ...

 »V zvezi s premoženjem Turističnega društva 
Lesce ni odveč ponovno poudariti, da so povsem 
neresnične govorice o tem, da je kamp Šobec v 
lasti nekaterih posameznikov. Tako kamp kot 
vse ostalo je v stoodstotni lasti Turističnega 
društva Lesce. Društvo je ustanovilo več podjetij 
samo zato, da ločeno in pregledno lahko 
gospodari s premoženjem. Dejavnosti niso 
pomešane in računi so povsem čisti. Je pa res, 
da tisti, ki že dolga leta vodimo Turistično 
društvo Lesce, delamo tako, kot bi delali z 
lastnim premoženjem. Odgovorno in zavzeto. 
To, kar so začeli naši predniki, smo razvili do 
mednarodne ravni kakovosti in razpoznavnosti 
in želimo zapustiti novi generaciji tako, da bo 
lahko uspešna tudi naprej,« pravi Zlatko Kavčič.

»Kamp je sicer namenjen predvsem turistični 
dejavnosti, a v razvojnem konceptu Turističnega 
društva Lesce je poudarek na sožitju z lokalnimi 
prebivalci. To pomeni, da je takrat, ko ni 
turistov, urejeno okolje čudovit park za 
rekreacijo domačinov. Tudi med sezono kamp 
ni povsem zaprt, a s tem imamo kar nekaj 
problemov. Turisti v kampu temu niso 
naklonjeni,« je dejal Kavčič.

Letošnja sezona je po številu nočitev najboljša v vsej zgodovini kampa. / Foto: Tina Dokl
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v Kranju

    •ŠPORTNA TRŽNICA v mestnem jedru Kranja•
PREDAVANJA v stolpu Škrlovec•TEK ZA KRANJ po ulicah 

Kranja•PROGRAMI za osnovne šole in vrtce•
KONCERT RAPERJA ZLATKA v gradu Khislstein•

Organizator Izvajalci Pokrovitelja Medijska pokrovitelja
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Matjaž Klemenc

V Podnartu so slavili lep 
jubilej, tridesetletnico bali-
narskega turnirja. Ta je 
poseben, saj se igra nepreki-
njeno 48 ur. Športno druš-
tvo Podnart, organizator 
dogodka, je povabilo osem 
ekip. Sistem tekmovanja je 
postavil Jože Faganel. Naen-
krat se na dveh igriščih 
merita po dve in dve ekipi. V 
vsaki je največ deset igral-
cev. Igra se sedem ur in sle-
di menjava preostalih štirih 
ekip. Trije igralci sestavljajo 
ekipo, drugi se lahko polju-
bno menjajo. Treba je ome-
niti zmagovalno ekipo Extre-
me team. Poudarek ni zara-
di zmage. Vsi so zmagoval-
ci, ki na turnirju sodelujejo. 
Najbolj v oči pade podatek, 
da je za zmagovalno ekipo 
igral svetovni balinarski 
prvak Dejan Tonejc.
Leta 1988 je bil prvi turnir 
na Posavcu. Sledila sta še 
dva, nato se je z izgradnjo 

balinišča turnir preselil v 
Podnart. Niti ena priredi-
tev,vedno poteka okrog 15. 
avgusta, do sedaj ni bila 
odpovedana. Dež ne prekine 
prireditve. Zaustavi se le v 
primeru, ko balinček dobe-
sedno plava. Organizacijski 
odbor 1. junija začne s prip-
ravo. Vodja letošnjega tek-

movanja je bil Stane Miklav-
čič, pomočnika pa Rado 
Obid in Vojko Vidic. Celot-
no stvar je koordiniral 
Robert Šušmelj. Domačih 
ekip je bilo pet, tri ekipe, 
katere člani niso bili samo iz 
naše občine, je bilo treba 
poiskati. Ne smemo pozabi-
ti na pomoč krajanov, Druš-

tva upokojencev Podnart in 
Športnega društva Podnart 
pri nabiranju dobitkov za 
srečelov. 
Končni vrstni red je bil nas-
lednji: 1. Extreme team, 2. 
Čatič team, 3. Zavarovalnica 
Triglav Gold Expres, 4. 
Društvo upokojencev Pod-
nart, 5. Vipava, 6. Bar Pr' 
Grmač, 7. Joštov hram, 8. 
Podbrezje. Vse ekipe so pre-
jele pokale. Največjega sta 
dobila Bojan in Slavko Jošt, 
ki sta se udeležila vseh tride-
setih turnirjev. Ob druženju 
organizator največ pozorno-
sti nameni prav tradiciji.

Dva dni balinali
V Podnartu spoštujejo tradicijo. Že tridesetič so pripravili 
oseminštirideseturno neprekinjeno balinanje.

Na jubilejnem turnirju je sodelovalo osem ekip.

Veliko je bilo zbijanja.

Za zmagovalno ekipo je 
igral svetovni balinarski 
prvak Leščan Dejan Tonejc.

Marjana 
Lužar 
Kobelenski
(1972–2017)

Z globoko žalostjo in spoštovanjem vse ljubitelje atletike 
obveščamo, da je po hudi bolezni umrla naša nekdanja 
vrhunska atletinja Marjana Lužar, poročena Kobelenski.
Marjana je bila ena najbolj talentiranih slovenskih atletinj, 
ki nas je razveseljevala s svojimi vrhunskimi dosežki v 
obdobju med leti 1988 in 1994. Njena paradna disciplina 
je bil tek na 400 metrov z ovirami, večkrat je nastopila tudi 
v teku na 200, 400 in 800 metrov in štafeti 4 x 400 m.
Svoj največji uspeh je dosegla leta 1990, ko je osvojila srebr-
no kolajno v teku na 400 metrov z ovirami na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v Plovdivu. Bila je tudi rekorderka 
Jugoslavije (400 m ovire) z rezultatom 56.74 (1990, Plov-
div) in slovenska rekorderka v teku na 400 metrov (53.74 
– 1989, Varaždin). Leta 1989 je postala prvakinja Jugosla-
vije v teku na 400 metrov. Marjana je bila tudi večkratna 
prvakinja Slovenije (1988–1994). Zadnjič je nastopila za 
slovensko reprezentanco leta 1999.
Po poroki se je preselila v Radovljico in se nato atletskemu 
klubu Radovljica priključila kot trenerka za srednje proge. V 
spominu jo bomo ohranili kot izredno predano osebo, polno 
energije ter pozitivnega duha. Marjana, pogrešali te bomo.

Atletski klub Radovljica

Športno društvo Partizan Kamna Gorica jutri organizira 6. 
Langusov tek. Mlajši, zanje startnine ni, bodo tekli na dve-
sto, štiristo in tisoč sto metrov. Starejši bodo tekli na petki-
lometrski krožni progi po trasi: Kamna Gorica–Zgornja Lip-
nica–Ravnica–Kamna Gorica. Mlajši začnejo ob 16. uri, člani 
in članice pa ob 17. uri.

Tek
Organizirajo šesti Langusov tek

mali nogomet
Medobčinska liga

Prejšnjo nedeljo se je začela 
medobčinska malonogomet-
na liga Radovljica. Naslov 
brani Fasaderstvo Kuma-
lič-Biser. Ekipe po posamez-
nih skupinah. Skupina A: 
Fasaderstvo Kumalič-Biser, 
Podnart, TVD Partizan Begu-
nje, KMN Utrip, Hrušica – 
Pizzeria Trucker, Smola, Rib-
no, A. Gašperin, Begne, Lip-
ce. Skupina B: Šmeks Vrbnje, 
Cifra, Mošnje Cometal, ŠD 
Brezje, Elmont Bled, ŠD Moj-
strana - Dovje, ŠD Lancovo, 
Calimero boys, ŠD Gorje, 
Venezia. Skupina C: Podbrez-
je, Kamna Gorica, TVD Parti-
zan Žirovnica, Čpinarji Ljub-
no, Hom, Dvorska vas, Team 
Hraše, Sokol bar, Brezje – 
Moby Dick, Posavec, Zvezde 
Gorje, Team Orange.

Z začetkom šolskega leta Alpska šola SK Radovljica začenja 
tudi s splošno telesno vadbo, namenjeno otrokom od četr-
tega do devetega leta starosti. Gre za splošno telesno vad-
bo, otroci se skozi igro naučijo motoričnih spretnosti, ki so 
potrebne pri otrokovem odraščanju, pojasnjujejo v klubu. 
Vadbo, ki je organizirana dvakrat tedensko do konca maja, 
vodijo učitelji Smučarskega kluba Radovljica.

Alpska šola začenja z vadbo

Leški nogometaši, ki nastopajo v 3. Slovenski ligi center, so 
v prvih dveh tekmah gostovali. V prvi tekmi so se dobro 
odrezali in v dvoboju s Savo iztržili neodločen rezultat 1:1. 
Edini gol je dosegel Jaka Dermastija. Veliko slabše so se 
odrezali pri ekipi Brinje Grosuplje, kjer so izgubili s 6:1. Vse 
je bilo jasno že v prvem polčasu, ki so ga gostitelji dobili s 
5:0. Častni zadetek za Leščane je dosegel Miha Rozman. 
Jutri Leščani igrajo prvo domačo tekmo. Gostili bodo ekipo 
Ivančna Gorica, s pričetkom ob 17. uri.

nogomet
Visok poraz na drugi tekmi

Med 18. in 20. avgustom je na ljubljanskem hipodromu v 
Stožicah potekal turnir za Pokal Slovenije v preskakovanju 
ovir v organizaciji ŠD Titani. V treh dneh so opravili kar 45 
tekem v kategorijah od 60 do 145 cm visokih ovir. Vse dni 
sta kljub sobotnemu nevihtnemu vremenu uspešno tekmo-
vali tudi 15-letna Leščanka Kaja Erman in njena trenerka 
Anja Jakelj iz KK Pr Kral iz Noš, ki pa sicer tekmujeta za KK 
PIP Ljubljana. Mlada Kaja je s svojim konjem Indiana Jones 
- Indyjem v teh dneh dosegla dve zmagi ter po eno drugo in 
četrto mesto, njena trenerka Anja pa s konjem Abramowic-
zem drugo mesto v svoji kategoriji. Ob njiju so nastopile še 
Eva Peternel, Tjaša Zaplotnik in Lucija Makari in vseh pet 
jahačic je skupno doseglo kar 13 rozetk in štiri pokale. Da 
uspehi ne pridejo čez noč, govori dejstvo, da Kaja jaha od 
svojega osmega leta starosti, s treningi preskakovanja ovir 
pa je začela med devetim in desetim letom. 

Lep uspeh jahačic iz Noš
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VVaabbiimmoo  oottrrookkee   ,,   ddaa   ssee   pprriiddrruužžii jjoo   vvaaddbbii   vv   nnaašš ii   AAllppsskkii   ššooll ii .. 

 
SPLOŠNA TELESNA VADBA   
 

 Poteka v telovadnicah osnovnih šol Radovljica,Begunje,Lipnica in Žirovnica od septembra do junija    
 za otroke stare od 4. let do 9. let 
 2 x tedensko splošna telesna vadba po 1,5 ure  + sobote po dogovoru 

          
   športne in elementarne igre,igre z žogo,rolanje,kolesarjenje 
 pohodništvo,gimnastika,koordinacija,ravnotežje 
 atletika,osnovni elementi akrobatike,smučarska telovadba  

 

                         PRIJAVE :  prijave in več informacij na  www.radski.si 
Z vadbo bomo pričeli po urniku od 16.9. dalje 

* oš Begunje pričnemo 1.10. 
    Info.tel.: 041 647 973 ( Bojan ) 
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PRIČETEK SPLOŠNE TELESNE 
VADBE ZA OTROKE 

Alpska šola SK Radovljica s 14. 9. ponovno prične s splošno telesno 
vadbo otrok od 4. do 9. leta. Vadba poteka 2 x tedensko po 1,5 ure  + 

sobote po dogovoru. 
  športne in elementarne igre   igre z žogo   rolanje

  kolesarjenje   pohodništvo   gimnastika   koordinacija   ravnotežje
  atletika   osnovni elementi akrobatike   smučarska telovadba …

Prijave in več informacij na: www.radski.si 

Matjaž Klemenc

Kategorije v Smučarskem 
klubu Radovljica in njihovo 
delovanje?
»V klubu lahko organizira-
mo vadbo od najmlajših, to 
je Alpske šole, do mladinske 
kategorije. Bistvo v Alpski 
šoli je, da otroci radi vadijo. 
Pomembno je, da jim damo 
tisto osnovno motorično 
znanje, ki ga lahko izkoriš-
čajo za alpsko smučanje ali 
pa za druge športe. Tu je 
poudarek tudi na učenju 
medsebojnih kontaktov in 
sodelovanja z mlajšimi otro-
ki ter da znajo sprejemati 
informacije od trenerjev. Pri 
naslednji kategoriji cicibani 
so treningi že bolj resni, 
usmerjeni v smučanje. Tre-
ningi potekajo celotno sezo-
no, vključeni pa so tudi dru-
gi športi. Poudarek pri cici-
banih je vadba tehnike in 
privajanje na prva resna tek-
movanja: priprava na start, 
ogled proge in pravila. V 
otroški kategoriji so na spo-
redu prve mednarodne tek-
me. Želje so po vidnejših 
rezultatih, kar nam tudi 
uspeva. Kolajne so potrdi-
tev, da smo na pravi poti. 
Zadnja naša kategorija je 
mladinska. To je zadnja vez 
med klubom in reprezen-
tanco. V tej kategoriji skuša-
mo popraviti tiste zadnje 
malenkosti.«

So kategorije dobro zapol-
njene?
»Če gledam na število otrok 
po klubih v Sloveniji, smo s 
svojo številko zadovoljni. 
Kot sem že prej omenil, 
nam bazo otrok za tekmova-
nje daje prepoznavna radov-
ljiška Alpska šola. V tekmo-
valno sfero se jih manj odlo-
ča, a skupine so zapolnjene. 
Cicibanov je enajst, računa-
mo pa, da se nam pridruži 
še nekaj novih članov iz Alp-
ske šole. Otrok je sedem in 
prav toliko mladincev. To so 
številke, ki si jih želimo.«

Kdo so trenerji, ki skrbijo za 
te kategorije? 
»V Alpski šoli dela več kot 
trideset trenerjev. Pri ciciba-
nih sva dva trenerja. Meni 
pomaga Nik Peternel, sam 
organizacijsko vodim še 
Alpsko šolo. Pred Nikom mi 
je dolga leta pomagal Miha 
Trojar. Za otroško skupino 
skrbi Tomi Zupanc, za mla-
dince pa Mojmir Faganel. 
Kondicijski trener pri mla-
dincih je Nik Peternel.«

Je trenerjev dovolj?
»Program, ki ga imamo, 
lahko pokrijemo s tem števi-
lom trenerjev. Ob tem s 
pomočjo učiteljev smučanja 
pokrijemo tečaje smučanja 
v času zimskih počitnic. Teh 
tečajev se udeleži okrog 160 
otrok. Za tak projekt potre-
bujemo od 25 do trideset 
učiteljev. Ti učitelji smuča-
nja so bili v preteklosti člani 
našega kluba in jim tako to 
damo možnost, da se spet 
vrnejo v naše vrste.« 

Ste zadovoljni s pogoji za 
delo v klubu?
»Glede na finančne razme-
re, kakršne pač so, so pogo-
ji v klubu dobri. Želimo si 
nekaj večjo finančno pod-
poro, a smo realni. Veliko 
dela opravijo naši ''delav-
ci'' v klubu, predvsem čla-
ni upravnega odbora, ki 
skušajo pridobiti dodatna 
finančna sredstva. Ob tem 
imamo nekaj aktivnosti. 
Tu bi v ospredje postavil 
tradicionalni smučarski 
sejem. Vseskozi skušamo 
pridobiti nove sponzorje, 
predvsem zato, da znižamo 
stroške staršem. Če so 
stroški previsoki, zapiramo 
možnost tistim iz slabše 
situiranih družin. Smuča-
nje je specifičen šport. Naj-
bližji teren za izvajanje 
našega športa je Kranjska 
Gora ali avstrijska smučiš-
ča. Vezani smo na dnevne 
prevoze, na nakup kart, 
rezervacij prog – in to so 

stvari, ki zadevo otežijo. 
Tudi naša časovnica je dru-
gačna kot pri drugih špor-
tih. Mi veliko časa že izgu-
bimo že z vožnjo na prizo-
rišče treninga.« 

Kakšne so bile za javnost 
ponavadi neopazne, a še za 
sezono kako pomembne 
poletne suhe priprave?
»Z izjemo kakih treh ted-
nov odmora se kondicijska 
vadba izvaja vse leto. Poleti 
imamo tabore na Pokljuki, 
koliko časa, je odvisno od 
kategorije. Pred kratkim 
smo se vrnili z Malega Loši-
nja, kjer smo bili še 15-krat 
zaporedoma. Tam si v kam-
pu uredimo tabor, v restav-
raciji pa imamo organizira-
no prehrano. Ta tabor ni 
namenjen pripravam, 
ampak aktivnemu preživlja-
nju prostega časa. Učitelji 
in trenerji so stalno aktivni 
z otroki in tekmovalci v raz-
nih aktivnostih, ki jih je 
možno izvajati na morju. 
Treba je še zagotoviti, da 
šotori ''preživijo'' tudi kak-
šen naliv, močan veter in 
podobne nevšečnosti.«

Verjetno je bilo opravljenih 
tudi že nekaj treningov na 
ledenikih?

»Ti treningi se počasi izvaja-
jo, kljub temu da je bilo zelo 
vroče poletje in so se ledeni-
ki topili. Razmere gredo 
sedaj na bolje in tako je bilo 
opravljeno že nekaj posame-
znih treningov. S prvim sep-
tembrom stopijo v veljavo 
letne vozovnice in to pome-
ni za nas bolj množičen 
start na ledenik Mölltal.« 

Koliko reprezentantov je tre-
nutno v klubu?
»V minuli sezoni je v ženski 
članski ekipi nastopila Kata-
rina Lautar. Letos je ne bo 
več, saj je prenehala s tek-
movalnim smučanjem. V 
mladinski reprezentanci sta 
Tadej Paščinski in Borut 
Božič. Na robu reprezentan-
ce sta brata Matija in Luka 
Danilovič. Veliko jih je že v 
medregijskih reprezentan-
cah, ki se združujejo z osta-
limi klubi.«

Kakšne cilje ste si postavili 
za to sezono?
»Želimo, da izpeljemo vse 
programe, kot smo si jih 
zadali. Želimo si množič-
nost v nižjih kategorijah, da 
jih naučimo osnov in jim 
damo čim širše znanje, v 
višjih kategorijah pa si želi-
mo čim boljših rezultatov.«

Zadovoljni s pogoji
Trener Bojan Kavčič iz Žirovnice je že od leta 1985 povezan s Smučarskim klubom Radovljica.

Smučarski trener Bojan Kavčič

V Mittersdorfu v Avstriji je potekal evropski pokal v težavno-
stnem plezanju. Nastopila sta dva predstavnika Športnople-
zalnega odseka Radovljica. Vita Lukan je osvojila tretje mes-
to, Luka Potočar je bil osmi. Vita je nastopila še na evrop-
skem pokalu v Sofiji v Bolgariji, tokrat na balvanih. Za las je 
zgrešila finale in se uvrstila na deveto mesto.

športno plezanje

Vita Lukan tretja v težavnosti

V Železnikih so se strelci merili na regijskem prvenstvu s 
pištolo na razdalji petindvajset metrov. Na tekmovanju je 
nastopilo je enajst strelcev iz treh društev. Radovljiško strel-
sko društvo se je domov vrnilo s petimi medaljami. Luka 
Valjavec je bil s pištolo središčnega vžiga prvi. V isti disci-
plini je bil Jaka Habjan drugi. Uspešna sta bila še z MK-piš-
tolo. Jaka je bil drugi, Luka pa tretji. Ekipno, poleg obeh 
strelcev je nastopil še Boris Kozinc, so bili Radovljičani v 
obeh disciplinah prvi.

streljanje

Uspešno v Železnikih

Iztok  
Vrabec
(1966–2017)

Iztok Vrabec se je s športom ukvarjal že v mladih letih – 
igral je košarko in rokomet, kasneje pa je prek prijateljev 
spoznal plavanje in kmalu postal plavalni sodnik v PK 
Gorenjska banka Radovljica. V tem klubu je bil dolga leta 
član izvršnega odbora in vodja Sodniškega zbora ter vodja 
tekmovalnega mitinga Mobitel oziroma Telekom. Do lan-
skega leta je bil tudi član strokovnega sveta Zveze plavalnih 
sodnikov Slovenije. 
Spoznala sem ga pred leti, ko sem bila še sveža sodnica. 
Spomnim se, kako sem občudovala osebo, ki je z lahkoto 
urejala stvari, povezane s tekmovanjem, po potrebi vskočila 
v sodniški zbor in zraven še brez težav našla čas, da se 
zabava. Nekaj let kasneje sem ga srečala na tekmovanju v 
vlogi vrhovnega sodnika. Še sedaj dobro vem, kako z lahko-
to, brezhibno profesionalno je vodil tisto tekmovanje. 
Iztok je bil človek, ki mu nikoli ni bilo težko oditi in poma-
gati, ne glede na to, kje so ga potrebovali. Nesebičen, skro-
men in neobremenjen s funkcijami in položaji. Spomnim 
se priložnosti, ko je na tekmovanju, na katerem bi tudi sam 
lahko stal na mestu vrhovnega sodnika, stal ob robu baze-
na in nosil vodo sodnikom ter s tem dal možnost mladim, 
da se učijo in nabirajo izkušnje. 
Počivaj v miru, dragi prijatelj. Mi pa bomo vztrajno hodili 
naprej po plavalni poti, ki si jo pomagal začrtati in ki si jo 
podpiral.

Sonja Ulrih,
Zbor plavalnih sodnikov Slovenije

Na Krvavcu je potekalo državno prvenstvo v gorskih tekih. 
Nastopila sta tudi dva predstavnika Atletskega kluba Radov-
ljica. Med mlajšimi deklicami v kategoriji U14 je bila Lucija 
Medja druga. Pri mlajših dečkih v kategoriji U14 je Jaka Pač-
nik osvojil sedmo mesto.

atletika

Drugo mesto za Lucijo Medja

Radovljičanka Mojca Breganski se je z evropskega veteran-
skega atletskega tekmovanja v Aarhusu na Danskem vrnila z 
bronasto medaljo v teku na 400 m z ovirami. Tik pod sto-
pničkami je bila v skoku v višino in sedmeroboju. Nastopila 
je v kategoriji Ž45. Z Lidijo Pajk sta zastopali Slovensko vete-
ransko atletsko reprezentanco na šesteroboju na Ptuju. Moj-
ca je skakala v daljino in višino ter metala kopje. Lidija je 
tekla na 1500 m. Obe sta nastopili še v štafeti teka 4 x 100 m. 
Vrstni red reprezentanc na koncu je bil sledeči: 1. Avstrija, 2. 
Češka, 3. Madžarska, 4. Slovenija, 5. Švica, 6. Hrvaška. Lidijo 
čaka še ena mednarodna preizkušnja konec meseca na Bal-
kanskem atletskem veteranskem prvenstvu v Bolgariji.

Mojca Breganski do brona na Danskem



10 Deželne novice, petek, 1. septembra 2017

Kultura

Matjaž Klemenc

Vse se je začelo leta 1947, ko 
je bil Fotografski klub Rado-
vljica ustanovljen kot sekcija 
Fotokluba Jesenice. Ustanov-
ni člani so bili Severin Gol-
majer, Adi Fink, Edi Gnilšak, 
dr. Jakob Prešern, Stane 
Fon, Marjan Černe in še kdo 
bi se našel. Prvi prostor so z 
veliko improvizacije dobili 
pod streho TVD Partizan. 
Sledila je selitev v kletne pro-
store sedanje Černetove hiše. 
Danes imajo radovljiški foto-
grafi svoj prostor v kleti stav-
be Centra za socialno delo 
Radovljica. Ob 70-letnici 
društva smo na pogovor 
povabili tri nekdanje predse-
dnike: Severina Golmajerja, 
Ivana Pipana in Adija Finka.

Se spominjate svojih začet-
kov v Fotografskem društvu 
Radovljica?
Severin Golmajer: »Začetki 
Fotografskega društva sega-
jo v leto 1947. Za uvod smo 
se srečali z osnovnimi prob-
lemi. Od Fotografske zveze 
smo dobili filme 4,5 x 3 cm, 
a žal zanje nihče ni imel pri-
mernega fotoaparata. Kma-
lu so se rešili ti problemi, s 
temnico, ki smo jo sami 
naredili, se je začelo samos-
tojno delo. Pojavljali so se 
novi problemi, saj nikoli 
nismo imeli istega razvijal-
ca, fiksirja in papirja. Za 
razliko od danes je bilo 
takrat nekaj normalnega, da 
je tisti, ki je kaj novega ugo-
tovil, to delil z drugimi.«
Ivan Pipan: »Zasledil sem 
razpis za fotografski tečaj. 
Ker me je ta panoga zanima-
la, sem se prijavil. To je bilo 
nekje leta 1956 in po uspeš-
no opravljenem tečaju, ki je 
bil strokovno voden, sem se 
vpisal v Fotografsko društvo 
Radovljica. Član društva 
sem ostal vse do danes.« 
Adi Fink: »Začelo se je, ko 
sem se družil z Edijem Gnil-
škom, ki je deloval v Foto 
sekciji Jesenice. Radovljičani 
smo si želeli ustanoviti svoje 
fotografsko društvo. Zbralo 
se nas je okrog petnajst in 
leta 1947 smo začeli z delo-
vanjem. Spomnim se, da so 
bili začetki izredno težki.«

Kakšne funkcije ste imeli v 
društvu?
Golmajer: »Bil sem prvi 
predsednik Fotografskega 
društva Radovljica. Na tej 
funkciji sem bil do leta 
1952.«
Pipan: »Po nekaj letih delo-
vanja je društvo začelo stag-
nirati. V želji po novem 
predsedniku so na koncu 
izbrali mene. Na funkciji 
sem bil od leta 1967 in vse 
do leta 1977. Kasneje sem 
bil v društvu še tajnik, pod-
predsednik in član različnih 
odborov.«
Fink: »V društvu sem imel 
več funkcij, tudi predsedni-
ško. Predsednik sem bil dva-
krat. Prvič od leta 1956 do 
1960 in drugi od leta 1964 
do 1967.«

Vam je kakšno priznanje z 
razstav še posebej pri srcu?
Golmajer: »Zelo hitro smo 
začeli sodelovati na različ-
nih razstavah. Na republiški 
razstavi sem se predstavil s 
planinsko fotografijo s Kriš-
kih podov, ki mi je prinesla 
tretjo nagrado.«
Pipan: »Na prvo mesto bi 
postavil priznanje iz Novega 
Sada, z mednarodne razsta-
ve Kovina. Posnetek iz Žele-
zarne Jesenice mi je prine-
sel drugo nagrado.«
Fink: »Dobil sem številne 
nagrade. Posebej bi omenil 

natečaj Kup Jugoslavije, na 
katerega smo kot društvo 
poslali kolekcijo slik. Moja 
slika je dobila največ točk. 
Kar naenkrat je naše društvo 
postalo prepoznavno po 
celotni Jugoslaviji.«

Fotografiranje je v teh letih 
doživelo številne spremem-
be. Kako ste se soočili z nji-
mi?
Golmajer: »V času, ko sem 
bil najbolj dejaven v druš-
tvu, je bila v ospredju 
črno-bela fotografija. Spom-
nim se, da je na fotografiji 
morala biti ''diagonala''. 
Brez nje fotografija sploh ni 
prišla v ožji izbor. Danes se 
vse fotografije popravljajo in 
išče se atrakcija. Sam imam 
drugačen pogled na fotogra-
fijo. Sedaj fotografiram le še 
zase. Na prvo mesto sem 
postavil čebelarstvo. Z več 
hobiji ne moreš biti uspe-
šen.«
Pipan: »Prve posnetke sem 
naredil z izposojenim fotoa-
paratom. S svojim aparatom 
sem začel z DIA 6 X 6 mm, 
saj je bilo za začetek to naj-
bolj enostavno. V društvu so 
me nagovorili, da sem v 
osnovni šoli prevzel fotograf-
ski tečaj. Da sem se tega lah-
ko lotil, sem moral do potan-
kosti poznati črno-belo foto-
grafijo. Z znanjem, ki sem 
ga pridobil, sem se tudi sam 

začel bolj ukvarjati s črno-be-
lo fotografijo. Ob tem sem si 
doma tudi uredil temnico. 
Ob vsem tem je barvna foto-
grafija ostala še naprej. Imel 
sem veliko kolekcij, ki sem 
jih uporabil na predavanjih 
in na debatnih večerih. Ko se 
je pojavila digitalna fotografi-
ja, sem s fotografskim krož-
kom zaključil. Žal mi je, da 
ga ni več.«
Fink: »Današnje fotografira-
nje je robotika. Težko verja-
mem, da novodobni fotogra-
fi znajo narediti črno-belo 
fotografijo. Današnje foto-
grafije so daleč od tistih 
prej. Sedaj je vsaka fotogra-
fija popravljena in dodelana 
na računalniku.«

Kaj vam pomeni fotografira-
nje?
Golmajer: »Fotografiranje 
mi veliko pomeni. Zame 
ima vrednost le fotografija, 
ki jo držiš v rokah.«
Pipan: »Fotografija mi pred-
stavlja likovno izražanje, da 
poiščeš motiv, ki ti je všeč. 
Po drugi strani pa je tudi 
spominska dokumentacija. 
Vse svoje fotografije hranim 
na diapozitivih, v albumih 
ali posebnih skupinah.«
Fink: »Fotografiranje in 
fotografije so mi veliko 
pomenile. Največ sem foto-
grafiral človeka pri delu, 
otroke, gore in naravo.«

Pustili so pečat 
Fotografi Severin Golmajer, Ivan Pipan in Adi Fink so v sedmih desetletjih delovanja Fotografskega 
društva Radovljica pomembno vplivali na njegovo delo in razvoj – kot fotografi pa tudi kot 
predsedniki društva. Vsi trije so bili namreč tudi njegovi predsedniki.

Ivan Pipan, Adi Fink in Severin Golmajer

LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA

VABLJENI K VPISU ABONMAJEV

za dosedanje abonente: 
od 4. 9. do 17. 9.

za nove abonente: 
od 19. 9. do 24. 9.

za dosedanje abonente:  
od 11. 9. do 17. 9.

za nove abonente:
od 19. 9. do 24. 9.

Blagajna je v času prodaje abonmajev odprta: 
- med tednom od 9.00 do 11.00 in od 17.00 do 20.00;
- ob sobotah in nedeljah od 17.00 do 20.00
Informacije tudi v tajništvu Linhartove dvotane  
na 04/537 29 00 vsak delovnik od 8.00 do 15.00

ABONMA

LINHARTOV
GLEDALIŠKI

Čebelice in čmrlji
ABONMA ZA NAJMLAJŠE
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Ivanka Korošec

Tradicionalno srečanje slikar-
jev je bilo letos v ponedeljek, 
28. avgusta. Pod obokom hiše 
Pekarne Resman so se za 
bogato obloženo mizo že sed-
mič zbrali slikarji; tokrat Vin-
ko Bogataj iz Lesc, Vida 
Soklič iz Begunj, Anka Marzi-
dovšek iz Radovljice, Tone 
Kavčič iz Kamne Gorice, Raj-
ko Bogataj iz Kranja, Ciril 
Kraigher iz Zasipa in Franc 
Rant iz Železnikov. Jože Res-
man jim je predlagal nekaj 
motivov na Zgoši, v Begunjah 
in okolici, ki bi jih utegnili 
zanimati in bi jih želeli oveko-
večiti na slikah, saj jih do zdaj 
še ni nihče: staro kužno zna-
menje, dvorec Drnča, Škofo-
vo vilo ali rake na potoku, ki 
teče skozi vas. Le malo res 
posebnih starih stvari je še 
ostalo v vasi, saj se je arhaič-
nost s prenovami in prezida-
vami izgubila. Njegov sin, 
Janez Resman, nekdaj zelo 

uspešen v bodybuildingu, se 
zdaj vedno bolj posveča 
pekarni in prevzema odgo-
vornost za družinsko podjet-
je. »V naši pekarni smo štirje 
zaposleni, starša pa nam pri 
delu pomagata. Svoje različne 
izdelke prodajamo na Zgoši 
pa tudi po okoliških krajih. 
Radi sodelujemo na raznih 
dogodkih in prireditvah v 
okolici. Včasih povabimo na 
obisk vrtec ali osnovnošolce 
in jim pripravimo pekarske 
delavnice. Ob farnem prazni-
ku na angelsko nedeljo orga-
niziramo že nekaj let tržnico, 
kjer se predstavijo naši doba-
vitelji, kmetje in pridelovalci 
hrane. Predstavimo tudi kak-
šen naš nov izdelek. Na tržni-
ci je pestro in je vedno dobro 
obiskana, saj si obiskovalci 
lahko istočasno ogledajo tudi 
razstavo slik, ki jih umetniki 
ustvarijo na slikarskem sreča-
nju.« Tržnico bodo organizi-
rali jutri, v soboto, 2. septem-
bra, od 8. do 14. ure.

Slikarski dan na Zgoši, 
jutri razstava in tržnica

Janez Resman s svojim dekletom Saro ter Bernarda in Jože 
Resman s hčerkinim sinom Primožem

Dogodki v občini Radovljica 2016: Peš v šolo, avtor Janez Resman, diploma

V okviru tradicionalne prire-
ditve Langusovi dnevi v 
Kamni Gorici bo danes zve-
čer v tamkajšnji cerkvi Svete 
trojice koncert Komornega 
orkestra Furlanije - Julijske 
krajine. Nastopili bodo s 
solistom Benjaminom Bern-
steinom na violi. Koncert se 
bo začel ob 18. uri, na spo-
redu pa bodo dela znanih 
skladateljev: Händla, Tele-
manna in Mozarta.

Koncert v Kamni  
Gorici
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Marjana Ahačič

V letošnji abonmajski pro-
gram Linhartove dvorane je 
vključenih šest predstav slo-
venskih profesionalnih gleda-
lišč. »Iz Mestnega gledališča 
ljubljanskega prijaha Družin-
ski parlament, kjer bo prilož-
nost videti vse slabosti vlada-
nja na enem mestu. PG Kranj 
in SLG Celje sta združila 
vrhunske igralce v predstavi 
Žalujoča družina – gre za 
strupeno komedijo o lažeh, 
pohlepu in lovu na dediščino. 
Iz SLG Celje prihaja tudi 
predstava Meglica – ki govori 
o pomenu umetniških del, ki 
to morda sploh niso, iz SND 
Drama Ljubljana prihajata 
dve predstavi – Demokracija 
– politična satira o iluziji, 
imenovani demokracija, in 
Županova Micka, čisto sveža, 
čisto nova predstava, ki na 
ljubljanski oder prihaja sep-
tembra, na oder Linhartove 
dvorane pa upamo, da decem-
bra, v mesecu, ko se je rodil 
avtor nepozabne komedije. V 
predstavi bo nastopila vrhun-
ska igralska zasedba in ker 
pričakujemo velik naval, se 
dogovarjamo o dveh predsta-
vah, tako da bodo na svoj 
račun lahko prišli tudi tisti, ki 
ne bodo imeli abonmaja. Kot 
zadnja v sezoni prihaja na 
oder operna diva brez poslu-

ha Florence Foster Jenkins, ki 
jo je upodobila vrhunska 
Nataša Matjašec, v predstavi 
Drame ter Opera in baleta 
SNG Maribor,« program pov-
zema Katja Stušek, vodja Lin-
hartove dvorane.

Sedem otroških predstav
V otroški abonma Čebelice in 
čmrlji je vključenih sedem 
predstav. »Iz Mini teatra pri-
haja Sapramiška 2 – Saprami-
šja sreča Svetlane Makarovič, 
prav tako njen Čuk na palici, 
otroški lutkovni kabaret, ki so 
ga vrhunsko zasnovali v Kul-
turnem zavodu Kult. Ivana 
Djilas je v Plesnem teatru 
Ljubljana zasnovala predstavo 

Juri Muri v Afriki pleše; pred-
stavo po zgodbi Toneta Pavč-
ka odlikujejo dobra glasba, 
lutke nenavadnih velikosti in 
odlični interpreti, med njimi 
tudi raper Jose. V Radovljico 
ponovno prihaja Lucija Čiro-

vić in njeno Gledališče iz des-
nega žepka, tokrat s predstavo 
Gospa Pehtra, ki na koncu 
poskrbi, da je vse prav in pada 
sneg. Gostili bomo interaktiv-
no gledališče, ki v predstavi 
celotno publiko spremeni v 
gusarsko posadko – to bo 
Gusarsko gledališče kapitana 
Dade, naš oder bo obiskala 
deklica Jagoda, ki ima, čeprav 
je majhna, veliko srce. Seveda 
pa ne gre pozabiti Lutkovnega 
gledališča Ljubljana; prihajajo 
s predstavo Jutri je bila zaba-
va, na katero so prišle vse živa-
li. Prepričani smo, da bo v 
naši družbi in na naših zaba-
vah veliko otrok in njihovih 
odraslih spremljevalcev,« 
poudarja Katja Stušek, ki se je 
tudi letos oblikovanja progra-
ma lotila s po njenih besedah 
preprostim vodilom: raznoli-
kost predstav, novosti, uspeš-
nice in kanček nekonvencio-

nalnosti. »Pri otroški predsta-
vah je podobno: prepričajo 
me ustvarjalne ideje, bogata 
vsebina, scensko domišljene 
in prepričljive rešitve.«

V kinu uspešnice in art 
produkcija
Na področju kinematografije 
bodo v Linhartovi dvorani še 
naprej sledili svetovni, evrop-
ski in slovenski filmski pro-
dukciji. »Kot so obiskovalci 
vajeni, bodo na našem platnu 
še naprej prikazani tako ime-
novani komercialni filmi, kot 
člani slovenske art kino mre-
že in člani Europa Cinemas 
pa bomo seveda skrbeli tudi 
za prikazovanje kakovostnega 
filma. Programska shema, v 
kateri so komercialni in art 
filmi zastopani v enakovred-
nih deležih, je dobro sprejeta, 
kar kažejo tudi številke, saj 
naši gledalci v približno v 
50-odstotnem deležu obisku-
jejo filme art oziroma komer-
cialnega programa,« pojas-
njuje Katja Stušek in že za 
jesen napoveduje dve novosti.

Novosti: v kino  
z vozičkom
Prva je tako imenovani Kino 
voziček. »Že z oktobrom 
bomo enkrat mesečno v 
dopoldanskem času prika-

zovali filme iz rednega pro-
grama, ki pa bodo namenje-
ni staršem na porodniškem 
dopustu, ki bodo lahko prišli 
v kino z dojenčkom. Prav 
starši, večinoma gre za 
mamice, so nemalokrat pri-
krajšane za družabne večer-
ne izhode, zato jim namen-
jamo čas, ki bo namenjen 
samo njim, in prostor, kjer 
bodo lahko imele dojenčka s 
seboj in jih ne bo nihče hec-
no gledal, če bo dojenček 
zajokal ali se bo dojil. Proje-
kcije bomo prilagodili, da 
malčkom ne bodo moteče, 
staršem pa še vedno v užitek 
– dvorana bo nekoliko osvet-
ljena, film se bo predvajal 
nekoliko tišje, uredili pa 
bomo tudi prijeten previjal-
ni kotiček.« 

Gorniški filmi vsak mesec
Druga novost, ki se prav 
tako začne oktobra, pa je 
program Kino gore, meseč-
ni program filmov z gorniš-
ko, športno, naravovarstve-
no, in tako imenovano »out-
door« vsebino, v program pa 
so vključeni tudi pogovori z 
ustvarjalci, športniki, nara-
vovarstveniki … Kino gore se 
začenja s filmom Šerpa – 
Spor na Everestu, zmagoval-
cem 11. Festivala gorniškega 
filma. 

Nova sezona v Linhartovi dvorani
Jeseni začenjajo s svežim abonmajskim programom za odrasle in otroke, s filmi bodo sledili svetovni, evropski in slovenski filmski produkciji. Letošnja 
novost sta programa Kino voziček za starše z majhnimi otroki in Kino gore, ki ga že prihodnji mesec začenjajo s predvajanjem zmagovalnega filma 
enajstega Festivala gorniškega filma: Šerpa. 

Peter Kolman

Na letošnjem tečaju je akti-
vno sodelovalo kar dvajset 
udeležencev iz Slovenije in 
Avstrije različnih starosti in 
izkušenj. »Veseli me vse 
večje zanimanje za ta 
inštrument – tako med 
mladimi glasbeniki kot tudi 
profesionalci in ljubitelji, ki 
se z velikim navdušenjem 
vračajo vsako leto v Radov-
ljico,« je poudarila Mateja 
Bajt, profesorica kljunaste 
flavte na Konservatoriju za 
glasbo in balet ter Akade-
miji za glasbo v Ljubljani. 
Tokrat je tečaj vodila ob 
pomoči asistentke Une 
Košir, ki letos zaključuje 
magistrski študij kljunaste 
flavte v njenem razredu na 
Akademiji za glasbo v Ljub-
ljani. 
»Oblikovali smo sedem 
komornih skupin ter pro-
gram v celoti naštudirali z 

entuziazmom in zavzetim 
delom. Naše glasbeno dru-
ženje smo sklenili z odlič-

nim zaključnim koncertom 
udeležencev v radovljiški 
Baročni dvorani ter z iskre-

no željo po snidenju prihod-
nje leto,« je še dodala Mate-
ja Bajt.

Mojstrski tečaj pod vodstvom 
profesorice Mateje Bajt
Že devetnajsto leto zapored, četrtič pod okriljem Festivala Radovljica, privablja poletni seminar  
za kljunasto flavto pod vodstvom profesorice Mateje Bajt vedno več udeležencev.

Na letošnjem mojstrskem tečaju kljunaste flavte pod vodstvom Mateje Bajt je aktivno 
sodelovalo kar 20 udeležencev iz Slovenije in Avstrije.

Iz predstave Juri Muri v Afriki / Foto: Luka Gorjup, arhiv Linhartove dvorane

 »Že z oktobrom bomo enkrat mesečno v 
dopoldanskem času prikazovali filme, ki bodo 
namenjeni staršem na porodniškem dopustu, ki 
bodo lahko prišli v kino z dojenčkom. Projekcije 
bomo prilagodili, da malčkom ne bodo moteče, 
staršem pa še vedno v užitek – dvorana bo 
nekoliko osvetljena, film se bo predvajal 
nekoliko tišje, uredili pa bomo tudi prijeten 
previjalni kotiček.«
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

Urša Peternel

Več kot štirideset modelov 
radijsko vodenih letal se je 
letos predstavilo na 29. Alp-
skem pokalu letečih mode-
lov, ki je na veliki šmaren 
potekal na leškem letališču. 
Modeli se od pravih letal raz-

likujejo samo po velikosti, v 
samem letenju pa menda 
skorajda ni razlik. Modelarji 
iz Slovenije, Hrvaške, Italije 
in Avstrije so tekmovali v 
treh kategorijah, in sicer jad-
ralni, motorni, jet, letos pa so 
po besedah Bogdana Žnidar-
ja iz modelarske sekcije 
Aerokluba Alpski letalski 
center Lesce uvedli novost, 
in sicer kategorijo samograd-
nja, v kateri so gledalci lahko 
videli, kakšne mojstrovine 
lahko nastanejo v domačih 
delavnicah. Komisija je oce-

njevala videz in letenje, naj-
boljši so bili tudi nagrajeni. 
Na mitingu se je predstavljal 
tudi Klemen Rant z Golnika 
s svojim modelom Falcon 
120, ki je sicer kitajske izde-
lave, a ga je Klemen dogra-
dil z doma izdelano turbino. 
Model z gorivom vred tehta 

8,5 kilograma, razpon kril 
ima 1,4 metra, v dolžino pa 
meri slaba dva metra. Dose-
že hitrost več kot dvesto 
kilometrov na uro, leti pa 
lahko sedem minut. 
Klemen je bil eden redkih 
Gorenjcev na mitingu, kajti 
po besedah Bogdana Žnidar-
ja je modelarstvo v tem delu 
Gorenjske kar malce v zato-
nu, odkar ni več staroste 
modelarstva Marjana Men-
cingerja, zaradi starosti pa na 
mitingu več ne sodeluje niti 
Albin Novak.

Modeli letijo kot  
prava letala
Na letališču v Lescah je potekal že 
devetindvajseti miting malega letalstva.

Na ogled so bili zanimivi modeli starih letal, med drugim 
denimo letalo nemške Luftwaffe Bücker Jungmeister. 

Marjana Ahačič

Nobenih posebnih pravil si 
ni postavil, nobene izrazite 
želje nima, da bi nabral 
določeno število kilometrov, 
višinskih metrov ali kakrš-
nihkoli drugih merljivih 
razdalj. Všeč so mu izzivi, 
dobra družba in spoznavan-
je novega. Zato je med nje-
govimi kolesarskimi cilji 
zelo pester nabor destinacij: 
Passo Stelvio nad Bormiom, 
najvišji asfaltirani prelaz v 
Dolomitih, pet znamenitih 
prelazov v francoskih Alpah 
v petih dneh, najvišji na sko-
raj treh tisočakih, do Blatne-
ga jezera na Madžarskem pa 
do Beograda ob Dravi, po 
stranskih poteh, ki jih tisti, ki 
se na pot odpravijo z avtom, 
skoraj zagotovo zgrešijo ... 
»Iz Radovljice proti Beogradu 
smo se letos odpravili že tret-
jič. Tokrat smo posebno uži-
vali v vožnji po slikoviti hribo-

viti Slavoniji med Savo in 
Dravo. Imeli smo tudi gorski 
cilj, 490 metrov vzpona v 

šestih kilometrih,« pripove-
duje z navdušenjem. Lani so 
kolesarili kar po domači Slo-
veniji; Marjan Tušek pravi, da 
je bila to zaradi številnih 
vzponov in spustov ena najte-
žjih pa tudi najlepših tur. 
Na pot se po navadi odpravi 
s skupino desetih do pet-
najstih kolesarjev. »Večina 
je stalnih članov, po dva ali 
trije na turo se menjajo. Do 
danes se je z mano na kole-
sarjenje odpravilo 35 različ-
nih ljudi, večinoma iz Rado-
vljice in okolice ter Ljublja-
ne.«
Startno mesto  Pedalerjev je 
vedno kavarna Linhartov 
hram v starem mestnem jed-
ru Radovljice. »Odpravimo se 
ob zvokih harmonike, nato pa 

spoznavamo nove kraje, pri-
dobivamo nove izkušnje in 
uživamo v druženju ter dose-
ganju lastnih ciljev,« še pravi.
Načrtov za prihodnja leta ima 
še veliko. Pravi, da tako njega 
kot njegove sopotnike še ved-
no vleče Balkan; neznanih 
poti je še veliko. Vznemirja ga 
sloviti Đerdap, tudi Črna gora 
je slišati privlačno ...
Za letošnjo jesen pripravlja 
srečanje z vsemi, ki so ga 
spremljali na dosedanjih 
kolesarskih poteh; prav goto-
vo se bo tudi takrat rodila kak-
šna nova ideja za pot. Pozitiv-
na energija, ki jo pridobi prav 
na skupinskih kolesarskih 
popotovanjih, pa ga bo v nas-
lednjih letih gnala novim in 
novim izzivom naproti.

Desetletje popotovanj 
s kolesom
Radovljičan Marjan Tušek se je pred desetimi leti odločil, da želi svet spoznavati kot kolesar.  
Že na prvo pot je povabil nekaj prijateljev in znancev. Ti ga še vedno spremljajo na vsakoletnih 
popotovanjih po Sloveniji in drugih evropskih državah. Družba navdušenih kolesarjev se je 
poimenovala Pedalerji.

Na pot se kolesarji vedno odpravijo izpred kavarne Linhartov hram v starem mestnem 
jedru Radovljice.

Navdušenje nad osvojenim prelazom v italijanskih 
Dolomitih.

s kuponom do 30. 9. 2017.

Samo Lesjak

Walter ni samo partizanski 
junak, ki je obvaroval Saraje-
vo, temveč njegovo ime skozi 
znamenite gostilnice po vsej 
deželi živi še danes. Najbolj 
priljubljena gostilna s čevapči-
či na Gorenjskem pa tudi šir-
še Das ist Walter je pred krat-
kim med svoje lokacije dodala 
tudi Radovljico in Jesenice. 
Obiskali smo sveže odprto 
gostilnico na Cankarjevi ulici 
v Radovljici, kjer je njena vod-
ja Sanja s pomočjo simpatič-
nih strežnikov predstavila 
bosanske tradicionalne kuli-
narične dobrote, med drugim 
nudijo različne vrste pit, tar-

hane, enolončnice, sudžuki-
ce, sarme, baklavo, tufahijo, 
tulumbe … ter predvsem Wal-
terjev zaščitni znak: čevapčiče 
v lepinji s čebulo in kajma-
kom ter domačo kavo s kocko 
ratluka. Vse to v Walterja 
upravičeno privablja vse gur-
mnaske navdušence – enako 
velja tudi za simpatično gostil-
nico v Radovljici, ki se lahko 
pohvali tudi s prijetnim notra-
njim ambientom ter s pros-
torno zunanjo teraso. Vsa 
kulinarična ponudba, ki jo 
popestri balkanska glasba, 
tako predstavlja pravi raj ne le 
za vse jugonostalgike, temveč 
vse, ki cenijo prave specialite-
te bosanske kuhinje.

Walter odprl svoja vrata tudi v Radovljici
Priljubljena restavracija Das ist Walter, pravi raj za vse ljubitelje čevapčičev ter drugih bosanskih 
kulinaričnih dobrot, je odprla svoja vrata tudi v Radovljici.

Edinstvena postrežba za vse ljubitelje bosanskih 
kulinaričnih dobrot: Walter vas bo vsak dan od 10. do 22. 
ure nahranil tudi v Radovljici. / Foto: Primož Pičulin



Jože Košnjek

Festival Avsenik, ki se je s tre-
tjim koncertnim večerom 
končal v nedeljo in je v treh 
dneh pod veliki šotor ob 
begunjskem gasilskem domu 
privabil okrog štiri tisoč ljudi 
iz Slovenije in tujine, je res 
nekaj posebnega. Odvija se v 
kraju, kjer sta se rodila in sta 
naredila prva glasbene korake 
brata Slavko in Vilko Avsenik 
oziroma Ovsenik. Doma, pra-
vijo, Avsenikova glasba še 
posebno lepo zveni! Mnogi so 
obiskali Slavkov grob na bliž-
njem pokopališču, kjer počiva 
skupaj s svojo ženo Brigito. 
Festival organizira družina 
Avsenik in pri tem je uspešna. 
V organizacijo in izvedbo je 
vpeta vsa družina. Njegova 
»duša« je Gregor Avsenik, 
izvrsten kitarist. Avseniki pa 
so tudi med nastopajočimi. 
Ansambel Saša Avsenika je bil 
tudi letos vodilna skupina, z 
njim pa je igral tudi Gregor 
Avsenik. Avsenikov krog sta 

sklenila pevka Gregorjeva 
hčerka Monika in pianist Blaž 
Avsenik, sin Slavka Avsenika 
mlajšega. Avseniki so tudi po 
smrti Slavka in Vilka glasbeno 
ustvarjalni. Del tega smo sliša-
li tudi na festivalu. Begunjski 
glasbeni dogodek pa je tudi 
primer dobrega sodelovanja z 
lokalnim okoljem. Ansambel 
Saša Avsenika zaradi sodelo-

vanja s Turizmom Radovljica 
ni le glasbeni ambasador 
dežele, iz katere prihaja, 
ampak je tudi njen promotor. 
Mnogi iz tujine prihajajo k 
nam, in to se je pokazalo tudi 

na festivalu, prav zaradi Avse-
nikove glasbe. Ko je Sašev 
ansambel igral v Kastavu na 
Hrvaškem, ga je poslušalo 
osemsto ljudi. Zanimanje za 
Avsenikovo glasbo in za kraje, 
kjer je živel, je, tako Sašo, vre-
dnejše od marsikaterega priz-
nanja.
V Begunjah so tri dni peli, 
igrali in vriskali. Poleg Ansam-

bla Saša Avsenika, Gregorja 
Avsenika, Monike Avsenik in 
Blaža Avsenika so na festival-
skem odru igrali mnogi doma-
či in tuji ansambli. Alpski 
kvintet je Vilku Ovseniku v 
spomin zaigral nesmrtnega 
Pastirčka (solist na klarinetu je 
bil Franjo Maček). Iz tujine so 
prišli izvrstni izvajalci Avseni-
kove glasbe Die Mooskirc-
hner, Lechner Buam, Die Gei-
ninger in pevka Stefanie Her-
tel. Domača zasedba je bila 
pestra, saj so nastopili Hišni 
ansambel Avsenik, Gregorji, 
Modrijani, Veseli svatje, Pos-
kočni muzikanti, Veseli Begu-
njčani, Kvintet slovenskih 
deklet in Slovenski muzikan-
tje. Peli so znameniti člani 

Avsenikovega pevskega terce-
ta Jožica Kališnik, Jožica Svete 
in Alfi Nipič ter Oto Pestner, 
ki poje tudi z Alpskim kvinte-
tom. Harmoniko je igral Blaž 
Potočnik, zmagovalec zadnje-
ga tekmovanja harmonikarjev 
pri Avseniku, plesali pa so 
dekleta in fantje iz Folklorne 
skupine Iskraemeco iz Kranja. 
Sašo Avsenik je bil v dvojni 
vlogi: bil je glasbenik in obe-
nem moderator večerov sku-
paj z Hubijem Aschebrücker-
jem, Betko Šuhel Mikolič in 
Francijem Podbrežnikom - 
Solčavskim.
Avseniki že vabijo na priho-
dnji, peti Festival Avsenik, 
ki bo konec avgusta leta 
2019.

Deželne novice, petek, 1. septembra 2017

Kultura

13

Avseniki najlepše 
zvenijo doma
Konec preteklega tedna je bil v Begunjah festival Avsenikove glasbe, ki je v tem kraju doma in v njem 
tudi najlepše zveni. Festival je bil tudi spomin na nedavno umrlega Vilka Ovsenika.

Alpski kvintet je v spomin na Vilka Ovsenika zaigral večnega Pastirčka. / Foto: Gorazd Kavčič

Brez njiju ni festivala: oče Gregor in sin Sašo. / Foto: Gorazd Kavčič

V spomin

Vilko 
Ovsenik
(1928–2017)

Dobri dve leti za Slavkom Avsenikom je odšel med nesmrt-
ne tudi njegov leto starejši brat Vilko. Ni se pisal Avsenik, 
ampak Ovsenik. Izpolnil je namreč očetovo željo, da bi 
eden od otrok sprejel stari družinski priimek Ovsenik, ki so 
ga med prvo svetovno vojno spremenili v Avsenik. 
Vilko, za Janezom in Majdo ter pred Slavkom po starosti 
tretji otrok Ivana in Marije Avsenik, je bil izjemna, vses-
transko ustvarjalna osebnost. Ko sem še za časa njegovega 
življenja in po njegovi smrti prebiral zapisano o njem, sem 
spoznaval nove in nove skrivnosti njegovega življenja, s 
katerimi se ni nikoli hvalil ali jih obešal na veliki zvon. 
Glasba ga je prevzela že v otroštvu, ko mu je oče v družin-
skem ansamblu potisnil v roke klavirsko harmoniko, mlaj-
šemu Slavku pa manjšo, diatonično. Harmonika ga ni 
osvojila tako kot mlajšega Slavka. Zagledal se je v klarinet 
in saksofon in na teh glasbilih postal tudi akademsko izo-
bražen glasbenik. Začel je sicer s študijem prava, vendar ga 
je opustil in se predal glasbi. Potem je igral in študiral. Do 
leta 1959 tudi v Slavkovem Gorenjskem kvartetu in Kvin-
tetu Avsenik, ko je moral zaradi bolezni odnehati. Potem 
se je v celoti predal bratovemu ansamblu in njegovi glasbi. 
Že prej je aranžiral vse bratove viže, saj je le on znal brati 
njegove opise melodij in poslušati posnetke na snemalniku. 
Bratove glasbe nihče ni bolje razumel od njega. Po koncu 
aktivnega igranja je prevzel tudi skrb za snemanja, ki jih 
je tudi vodil, za iskanje in uvajanje novih članov v bratov 
ansambel, za notne zapise, ki jih je pisal kljub težavam z 
roko. Skratka za vse, da je ansambel lahko nemoteno delo-
val. Bil je, kot so pogosto rekli, »dobri duh ansambla«. 
Avseniki so bili res njegova prva izbira, vendar je spodbujal 
in kot glasbeni urednik na Radiu Ljubljana in kasneje kot 
vodja Založbe Helidon odpiral vrata v svet številnim glas-
benikom. Mnogi povedo, da so bila vrata njegovega doma 
zanje vedno odprta, da nikomur, ki je želel vzeti glasbo 
resno in odgovorno, ni odrekel nasveta. Šel je s časom in 
razvojem tehnologije naprej. Bil je človeški in prijazen, pa 
tudi strog in dosleden. Če ni bil vpet v glasbo, je bral, šahi-
ral ali igral tenis. Bil je človek, ki je želel ustvarjalno preži-
veti vsak dan svojega življenja. 
V duši je ostal Gorenjec, »Jožovčev Vilc« iz Begunj. Njego-
vo delo ga je postavilo med Slovence, ki bodo trajno zapisa-
ni v narodovi zgodovini. Hvala!

Jože Košnjek

Festival je projekt družine Avsenik. Vsak ima svojo nalogo. 
Gregorjev sin Aleš je tekal od mize do mize in s sodelavci 
skrbel, da gostje niso bili lačni in žejni / Foto: Gorazd Kavčič
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POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 4* 
v Orebiću, na polotoku Pelješac.  Z avtobusom boste potovali do 
hotela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob morju, v obje-
mu borovega gozda, po sistemu vse vključeno (lahki all inclusive).  
Lahko se boste sončili, kopali, se sprehajali ali se za doplačilo odpra-
vili na lepe izlete po polotoku Pelješac, na Korčulo ali v Dubrovnik. 
Pohitite s prijavo. 

Termin: od 21. do 26. septembra 2017
Cena: 360 EUR na osebo

Cena vključuje:  avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, bivanje v lepem 
Aminess Grand Azur hotelu Orebić s štirimi zvezdicami – lahki all inclusive (vse vključeno) 
po programu: samopostrežni zajtrki, kosila in večerje s pijačo (točeno belo in rdeče vino, 
pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda pri kosilu in večerji), stroške vodenja in organi-
zacije potovanja ter DDV.
Popust: otrok do 14. leta v sobi z 2 odraslima – 40 EUR popusta, otrok do 14. leta v sobi z 1 
odraslim – 25 EUR popusta. Doplačila ob prijavi: za sobo s pogledom na morje – 20 EUR, za 
enoposteljno sobo – 40 EUR. Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete.

          POČITNICE // OREBIĆ / OD 21. DO 26. SEPTEMBRA 2017

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

Ivanka Korošec

Angela se je rodila 29. avgus-
ta 1927 v Radovljici v družini 
Bercetovih, po domače pri 
Mlakarju. »Bili smo številna 
družina z 11 otroki. Bila sem 
najmlajša, a sem morala pri-
dno delati že od malega,« se 
spominja otroštva.
Mlakarjevi so bili partizanska 
družina. Trije bratje in dve 
sestri so odšli v partizane. »To 
se je hitro razvedelo in nasle-
dnje jutro, bil je april 1943, so 
nas zbudili težki koraki. 
Doma smo bili mama, brat, 
sestri in jaz. Sestri sta pobeg-
nili in ju niso našli, nas so 
odpeljali v Goričane, od tam 
pa v taborišče Windsheim. 
Vse dela sposobne izgnance 
so napotili na delo po različ-
nih okoliških krajih in so se le 
enkrat na teden vračali na 
obisk k svojcem v taborišče. 
Domov so se vrnili tri mesece 
po osvoboditvi. »Doma je bilo 
vse prazno. Pričakala nas je le 
naša mačka,« se spominja 
Angela. 
Dokončala je osnovno šolo in 
v Ljubljani gimnazijo, kjer je 
delala tudi v mladinski orga-
nizaciji. Angeli je usoda pri-
peljala na pot Šefka Pozderca, 
vojaškega oficirja in študenta 
arhitekture. Spoznala sta se 
na vlaku, bila je ljubezen na 
prvi pogled. Izmenjala sta si 
naslova in začelo se je dopiso-
vanje. Štiri leta sta si pisala in 
se občasno obiskovala. Leta 
1951 seje rodil prvi sin, Šefko. 
Naslednje leto sta se v Zagre-
bu poročila in se potem za 
kratek čas preselila v Maribor. 
Kasneje se je družina preseli-
la v Sarajevo, kjer je Angela 
končala višjo pedagoško šolo, 
oddelek bibliotekarstvo in kot 

knjižničarka je delala vse do 
upokojitve. Po 12 letih se jima 
je rodil še en sin.
Uživala je v delu in v svoji 
družini. Bilo je prelepo, da bi 
trajalo. Kot strela z jasnega jo 
je zadela bolezen. Zbolela je 
za rakom na dojki. »Na pre-
gledu v Ljubljani so mi nare-
dili punkcijo in čez nekaj dni 
sem dobila novico v Sarajevo, 
da moram takoj priti na ope-
racijo. Moža so že pripravili 
na to, da ne bom preživela. 
En sin je takrat študiral, drugi 
je obiskoval četrti razred. Naj-
bolj me je skrbelo, kako bo z 
njima.« Preselili so se v Cazin 
v Bosno, od koder je bil doma 
Šefko. Tam je imel sestro in 
ona je prevzela skrb za otro-
ka. Zdravljenje je trajalo dol-
go, saj je bila naslednje leto 
potrebna še ena operacija. Po 
zdravljenju je bila še eno leto 
na bolniškem dopustu, nato 
se je upokojila, saj je imela 
dovolj delovne dobe. 
Na neki razstavi pohištva je 
slučajno videla tapiserije, ki 
jih je razstavljal umetnik 
Mersad Berber. Zelo so ji bile 
všeč in tako se je tudi sama 
preizkusila v njihovem izde-
lovanju. Domačinke v Cazinu 
so jo naučile tkati in začela je 
delati vozlane tapiserije. Mož 
jo je pri tem ves čas spodbu-
jal. Na razstavi v Bihaču je 
dobila prvo nagrado, sledile 
so še druge razstave, njeno 
glavno delo je postalo tkanje. 
Kritiki in udeleženci razstav 
so bili navdušeni. »Tkala sem 
noč in dan. To je bilo zame 
najboljše zdravilo in terapija. 
Vsaka tapiserija je bila moja 
lastna ideja in stvaritev. Delo 
mi je bilo v užitek in pridobila 
sem si novo samozavest. Vse, 
kar sem obesila na zid, sem 

tudi prodala. Veliko tapiserij 
sem nosila na Plitvice, kjer so 
jih kupovali turisti.« 
Ko se je začela vojna v Bosni, 
je bila to še hujša izkušnja kot 
tista v taborišču. Angela se je 
z možem vrnila v Slovenijo, 
sinova pa sta ostala v vojski. 
Angela je trepetala in v mno-
gih neprespanih nočeh misli-
la nanju. Z možem sta se 
nastanila pri bratu Vinku v 
Radovljici, dokler nista dobila 
stanovanja v Lescah. S tapise-
rijami se ni mogla več ukvar-
jati, saj je bilo stanovanje pre-
majhno. Že same statve zav-
zamejo veliko prostora, potre-
bne pa je tudi na stotine kilo-
gramov volne. Takrat se je 
začela ukvarjati s slikanjem. 
Nastajali so tihožitja, pokraji-
ne in portreti. 
Že od osnovne šole dalje se 
je ukvarjala s pisanjem. Tudi 
kasneje v taborišču, ko je ves 
čas nadnjo visela senca smrti 
in je sanjala le o domu, je 
pisala pesmi. Kasneje so se 
porajale izpovedne in ljube-

zenske pesmi, nato pesmi za 
otroke, nazadnje še pesmi o 
bolezni. Nekaj jih je napisala 
tudi v srbohrvaškem jeziku. 
Objavljala jih je v reviji za 
izseljence in v glasilu Okno, 
ki ga izdaja Društvo onkolo-
ških bolnikov Slovenije. Leta 
2010 je v samozaložbi izdala 
knjigo s preprostim naslo-
vom Pesmi. V knjigi so kot 
ilustracije mnoga njena liko-
vna dela in fotografije tapise-
rij. 
Lansko leto je bilo zanjo naj-
težje obdobje v življenju. 
»Mož je padel in si zlomil 
kolk; nikoli več ni stopil na 
nogo. Jaz sem bila tudi vsak 
dan bolj izčrpana in tako sva 
preživela zadnje leto v domu 
upokojencev v Sarajevu. Po 
njegovi smrti pa živim pri 
sinu v Sarajevu. Časa imam 
dovolj, le volje za slikanje mi 
zmanjkuje. Sicer pa mi nič 
ne manjka, zadovoljna sem. 
A če bi mogla, bi zamenjala 
vse svoje sklepe,« se prisrčno 
nasmeje.

Kjer je volja, tam je pot
Angela Pozderac se je v družini Bercetovih v Radovljici kot zadnji, enajsti otrok rodila 29. avgusta 
1927. Z vojaškim oficirjem Šefkom Pozdercem se je poročila v začetku petdesetih let in se nato  
z družino preselila v Sarajevo, kjer je do upokojitve delala kot knjižničarka in kjer živi še danes.

Angela Pozderac

Agencija M servis, d.o.o., 
Slovenski trg 8, 4000 Kranj, 
T: 04 20 20 440 in 04 20 20 450

NOVIM IZZIVOM NAPROTI
Čas brezskrbnih počitnic in dopustov se za marsikoga s svetlobno 
hitrostjo približuje koncu, za marsikoga se je že iztekel, a prav gotovo 
je to čas, ki je prav vsakega izmed nas napolnil z novo energijo, z 
dodatnim zagonom za uresničitev novih ciljev in izzivov tako na ose-
bnem kot na kariernem področju.
Obdobje šolanja že dolgo ne predstavlja le sedenja za knjigami, saj 
vedno več mladih šolske in študijske obveznosti dopolnjuje z nabi-
ranjem dodatnih delovnih izkušenj, navad in kompetenc z občasnim 
in začasnim delom. To pa jim prinaša tudi spoznavanje novih ljudi, 
mogoče celo bodočih delodajalcev, in dodaten zaslužek, torej zače-
tek njihove karierne poti. Šolski sistem se vedno bolj nagiba od teo-
retičnega k praktičnemu znanju, zato je občasno in začasno delo 
tudi odlična priložnost za opravljanje obvezne prakse.
Ko v življenju nastopi točka iskanja redne zaposlitve, so v očeh delo-
dajalcev v večini primerov na prvem mestu izkušnje, konkurenca na 
trgu dela pa je izredno močna, zato dandanes zgodnje načrtovanje 
kariere predstavlja nujnost za uspešen nastop na trgu dela. Dijaki in 
študentje, bodite boljši od konkurence in z le nekaj kliki popolnoma 
brezplačno postanite naš član oziroma podaljšajte članstvo v Agen-
ciji M servis. S tem se vam odpre:
- pestra ponudba del, 
- možnost naročanja napotnic za opravljanje dela, 
- možnost pregledovanja zaslužkov in izkušenj, 
- možnost kariernega svetovanja,
- možnost koriščenja številnih popustov in ugodnosti.

Čas je, da izstopite iz povprečja z novo pridobljenimi znanji in 
izkušnjami!

Z vsakim novim šolskim letom pa se nekaj posameznikov znajde v 
nezavidljivi situaciji, ko ne izpolnjujejo več pogojev za pridobitev 
statusa, delodajalec, pri katerem so opravljali občasna in začasna 
dela pa jih kljub zadovoljstvu s kvalitetno opravljenim delom iz obje-
ktivnih razlogov ne more zaposliti. Z Agencijo M servis je vaša skrb 
odveč, saj vam ponujamo rešitev v obliki kadrovskega najema preko 
Agencije z minimalnim delovno pravnim tveganjem.

Skupaj z nami novim izzivom naproti!

Pridruži se nam in uresniči svoj karierni izziv!

Pišite nam, pokličite ali nas obiščite.

Marjana Ahačič

Tudi letos bodo pripravili trž-
nico z bogato ponudbo čebe-
ljih pridelkov, izdelkov iz 
naravnih sestavin (mila, ete-
rična olja …) ter dobrot z 
lokalnih kmetij, ustvarjalne 
delavnice za otroke in tek-
movanje v določanju vrste 
medu. Na voljo bodo medeni 
koktejli in medeno pivo, za 
obiskovalce bodo organizira-
li ogled čebelnjaka in čebe-
larskega centra.Program se 
bo začel ob 10. uri s predava-
njem o vključevanju čebeljih 
pridelkov v vsakdanjo pre-
hrano z delavnico določanja 
vrste medu. Predavanje se bo 
zaključilo s podelitvijo  priz-
nanja mladim čebelarjem za 
sodelovanje v čebelarskem 
krožku in udeležbo na tek-
movanjih. V popoldanskem 
času se bodo predstavile tri 

generacije apiterapevtov v 
predavanju z naslovom Kako 
vnovčiti zaklade iz panja? s 
pričetkom ob 15. uri. Dijaki 
Srednje gostinske in turistič-
ne šole Radovljica pod vods-
tvom mentorice Marije Arh 
Ivanšek bodo predstavili 
bogate medene menije, kate-
rih rdeča nit so štruklji. Pred-
stavitev in degustacija jedi z 
medom bosta potekali ob 
11.30 in 16.00. Na popoldan-
ski predstavitvi bodo predsta-
vili tudi skrivnostno jed »Kje 
je zajec«, ki je zmagala na 
letošnjem Čebelarskem pra-
zniku v Laškem.

Tudi letos Festival 
medu v Lescah

V soboto, 23. septembra, bodo v čebelarskem 
centru v Lescah pripravili Festival medu in Dan 
medu v kulinariki, letos pod naslovom Prid'te na 
štruklje.

Program se bo začel ob 
10. uri s predavanjem 
o vključevanju čebeljih 
pridelkov v prehrano.
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Pohištvo za vaš dom
www.pohistvo-zakelj.si

Pohištvo Žakelj LESCE,   Alpska cesta 62,   T: 04/53 53 530

kuhinjesedežne  garniture

pisarniški stolivzmetnice in postelje
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PETEK, 1. septembra
Langusovi dnevi, 17.00: Meddruštvena vaja PGD Lipniške doline in 
družabne igre za prehodni pokal gasilskih društev Lipniške doline, 
športno igrišče Kamna Gorica
Glasbeni večer, ob 19.00: Hišni ansambel Avsenik, Gostilna Avsenik 
Begunje
Vaiana, ob 18.00: animirani film, Linhartova dvorana
Pariz lahko počaka, ob 20.00, film, Linhartova dvorana

SOBOTA, 2. septembra
Langusovi dnevi od 10.00 do 14.00: Ustvarjalne delavnice za otroke 
in družine, vaško jedro Kamne Gorice od 10.00 do 18.00: Pokal Kam-
ne Gorice: tekmovanje v prstometu, športno igrišče Kamna Gorica; 
16.00: Langusov tek za otroke, športno igrišče Kamna Gorica; 17.00: 
Langusov tek na 5 km, start na športnem igrišču Kamna Gorica; 
18.00: Podelitev priznanj za tekmovanje v prstometu in teku; 19.00: 
Družabno srečanje, športno igrišče Kamna Gorica
Trd oreh 2, ob 16.00: animirani film, Linhartova dvorana
Druga stran upanja, ob 18.00: film, Linhartova dvorana
Krij mi hrbet, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

NEDELJA, 3. septembra 
Bolšjak, od 9.00 do 13.00: Sejem antikvitet in rabljenih predmetov, 
Linhartov trg Radovljica
Trd oreh 2, ob 16.00: animirani film, Linhartova dvorana
Druga stran upanja, ob 18.00: film, Linhartova dvorana
Krij mi hrbet, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

TOREK, 5. septembra
Likovna razstava uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in vars-
tvo Matevža Langusa, ob 18.00: Ples barv, Galerija Avla Občine Rado-
vljica

SREDA, 6. septembra
Na mlečni poti, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

ČETRTEK, 7. septembra
Barry Seal: Tihotapec, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

PETEK, 8. septembra
Glasbeni večer, ob 19.00: Glasbeni večer z ansamblom Igor in zlati 
zvoki, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem
Barry Seal: Tihotapec, ob 18.00: film, Linhartova dvorana
Tisto, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

SOBOTA, 9. septembra
Venerina pot na Pustem gradu: ob 10.00: nastop skupine Čupakabra, 
predstava in otroške delavnice za otroke, Pusti Grad
Fotografska razstava, ob 16.00: Fotografska razstava treh dežel (Avs-
trije, Italije in Slovenije) ob 70-letnici Fotografskega društva Radovlji-
ca, avla Radovljiške graščine
Langusovi dnevi, ob 17.00: Kamna Gorica praznuje z MePZ Lipnica in 
prijatelji, otvoritev prenovljene kapelice, srečanje pevskih zborov, Pod 
Lipo v Kamni Gorici

1.– 23. septembra 2017
Jaz, baraba 3, ob 16.00: animirani film, Linhartova dvorana
Carrie Pilby, ob 18.00: film, Linhartova dvorana
Marie Francine, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

NEDELJA, 10. septembra
Jaz, baraba 3, ob 16.00: animirani film, Linhartova dvorana 
Tisto, ob 18.00: film, Linhartova dvorana
Na mlečni poti, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

SREDA, 13. septembra
Lady Macbeth, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

ČETRTEK, 14. septembra
Atomska blondinka, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

PETEK, 15. septembra
Glasbeni večer, ob 19.00: Glasbeni večer z ansamblom Okrogli muzi-
kanti, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem
Košarkar naj bo, ob 18.00: film, Linhartova dvorana
Loganovi srečneži, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

SOBOTA, 16. septembra
Sova in miška, ob 16.00: animirani film, Linhartova dvorana
Atomska blondinka, ob 18.00: film, Linhartova dvorana
Odpadniki, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

NEDELJA, 17. septembra
Sova in miška, ob 16.00: animirani film, Linhartova dvorana
Odpadniki, ob 18.00: film, Linhartova dvorana
Loganovi srečneži, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

SREDA, 20. septembra
Glasbeni večer, ob 19.00: Glasbeni večer z Ansamblom Saša Avseni-
ka, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem
Odiseja, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

ČETRTEK, 21. septembra
Kvadrat, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

PETEK, 22. septembra
Glasbeni večer, ob 19.00: Glasbeni večer z Veselimi Begunjčani, Gos-
tilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem
Kingsman: Zlati krog, ob 18.00: film, Linhartova dvorana
Kvadrat, ob 20.00: film, Linhartova dvorana

SOBOTA, 23. septembra
Festival medu in Dnevi medu v kulinariki, ves dan: Čebelarski center 
Lesce, predavanja, kulinarične in ustvarjalne delavnice, razstava, trž-
nica lokalnih dobrot, ponudba medenih menijev v izbranih gostilnah 
in restavracijah, združenih v Okuse Radol'ce (od 22. do 24.9.)

Peter Kolman

Na sobotno in nedeljsko tek-
movanje, 2. in 3. septembra, 
ki bo tokrat na domačem tere-
nu v Radovljici, se zavzeto 
pripravljajo tudi trije gasilci iz 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Begunje, ki so na zad-
njih dveh tekmovanjih na 
Poljskem in v Nemčiji posegli 
po najvišjih uvrstitvah. 
Domače društvo so med več 
kot 150 pretežno poklicnimi 
gasilci iz Evrope in sveta zas-
topali Domen Pavlič, Lucija 
Grubar in Patrik Sukič.

V poljskem Szczecinu je na 
posamični tekmi v začetku 
avgusta Lucija zasedla prvo 
mesto, Domen je bil drugi, 
skupaj pa sta bila v kategoriji 
dvojic prva. Še boljše rezultate 
pa so zadnji konec tedna v 
avgustu dosegli v nemškem 
Geiselwindu, kjer sta posame-
zno tako Domen kot Lucija 
zasedla prvi mesti, s 4. mes-
tom v svoji kategoriji pa se 
jima je pridružil 17-letni Patrik 
Sukič. Ravno tako so tudi eki-
pno in v dvojicah Domen in 
Patrik ter v mešanih dvojicah 
Domen in Lucija zasedli prvo 
mesto.
Uspehi pa so trdo delo pred 
tekmovanji. »Dolge priprave 
se začnejo že po novem letu, 
dva meseca gre predvsem za 
kondicijske treninge, potem 
pa je vadba vse bolj specializi-
rana – v fitnesu, naravi, na 
progi, kot je na tekmi, od 4- do 
6-krat na teden, odvisno od 
urnika in obveznosti,« razloži 
Domen, ki poudari, da pripra-
va na tekmovanje pravzaprav 
pomeni pripravljenost na delo 
v domačem gasilskem druš-

tvu. Motiv pa je tudi preizkus 
lastnih sposobnosti in biti 
boljši. Domen je tudi član slo-
venske reprezentance, ki se bo 
udeležila svetovnega prvens-
tva konec oktobra v ameriš-
kem Kentuckyju. 
»V društvu smo ponosni, da 
imamo takšne gasilce, ki so 
sposobni prenesti take fizič-
ne in psihične obremenitve. 
Tak gasilec bo svoje delo na 
intervenciji dobro in laže 
opravil, saj ne bo vprašljiva 
njegova pripravljenost,« je 
poudaril Jani Pavlič, povelj-
nik PGD Begunje. 

Tekmovanje Fire fighter Com-
bat Challenge, na katerem 
najboljši gasilci na svetu v čim 
krajšem času skušajo prema-
gati poligon z različnimi teža-
vnostnimi ovirami, bo to 
soboto in nedeljo potekalo v 
Radovljici na parkirišču pred 
Grajskim dvorom. Po bese-
dah predsednika PGD Radov-
ljica Igorja Marjana bo sobot-
ni del med 12. in 20. uro 
namenjen posamičnim tek-
movalcem, v nedeljo pa se 
bodo med 9. in 16. uro pome-
rili v dvojicah in ekipno. Priča-
kujejo več kot dvesto tekmo-
valcev iz 11 evropskih držav in 
ZDA, med njimi bo okoli 15 
tekmovalcev iz domače obči-
ne. Zanimivo in privlačno, 
tudi eno najtežjih tekmovanj, 
pomeni za gasilca, da pod 
obremenitvijo zaščitnih obla-
čil in dihanja prek izolirnega 
dihalnega aparata tekmuje v 
petih različnih nalogah. Če je 
zelo dober, mu to uspe v dveh 
minutah ali manj. Zmagova-
lec pa je vsak, ki nalogo opravi 
v manj kot šestih minutah in 
premaga progo.

Najboljši na Poljskem 
in v Nemčiji
Domen Pavlič, Lucija Grubar in Patrik Sukič, 
gasilci PGD Begunje, razveseljujejo z najvišjimi 
mesti. V soboto in nedeljo se bo mednarodno 
gasilsko tekmovanje Fire fighter Combat 
Challenge odvijalo v Radovljici.

Domen Pavlič, Lucija Grubar in Patrik Sukič

Tekmovanje Fire fighter Combat Challenge, na 
katerem najboljši gasilci na svetu v čim krajšem 
času skušajo premagati poligon z različnimi 
težavnostnimi ovirami, bo to soboto in nedeljo 
potekalo v Radovljici na parkirišču pred Grajskim 
dvorom.
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Marjana Ahačič

Rekreacijski Klub večno 
mladih fantov Radovljica je 
v soboto pripravil tradicio-

nalni pohod na Stol z druža-
bno prireditvijo ob prihodu 
v dolino. Letošnjega, že 43. 
pohoda se je udeležilo 108 
pohodnikov, med katerimi 

je bila že tretjič zapored sku-
pina iz Avstrije, prišli so 
tudi pohodniki iz Zagreba 
ter skupina društva gorenj-
skih tajnic. 
Najstarejši pohodnik je bil 
86-letni Stane Jereb iz Lesc, 
ki je v skorajda polstoletni 
zgodovini pohodov Večno 
mladih fantov manjkal le 
enkrat, najmlajši pa sedem-
letni Maks Pesjak iz Lesc. 
Na vrhu Stola so krstili 
osem novih pohodnikov. Ob 
vrnitvi pohodnikov v Radov-
ljico je bil popoldan na Lin-
hartovem trgu koncert treh 
pihalnih orkestrov: domače-
ga Pihalnega orkestra Lesce, 
Godbe Gorje in Pihalnega 
orkestra iz Slovenj Gradca, 
zvečer pa so namesto dose-
danje veselice pod šotorom 
kot novost pripravili še kon-
cert Bid Banga z gostjo 
Nušo Derenda.

Stotnija večno mladih se je  
spet odpravila na Stol
Rekreacijski Klub večno mladih fantov Radovljica je prejšnjo soboto pripravil tradicionalni pohod na Stol z družabno prireditvijo  
ob prihodu v dolino. Letošnjega, že triinštiridesetega pohoda se je udeležilo sto osem pohodnikov.

Pohodniki z letošnjim simbolom »klofarjem« so se po prihodu s Stola v povorki skupaj  
s pihalnimi orkestri odpravili proti Linhartovemu trgu.

Ob vrnitvi pohodnikov v Radovljico je bil popoldan na 
Linhartovem trgu koncert treh pihalnih orkestrov: 
domačega Pihalnega orkestra Lesce (na fotografiji), Godbe 
Gorje in Pihalnega orkestra iz Slovenj Gradca.

Marjana Ahačič

Kar enajst ekip s pestro sesta-
vo in še pestrejšim naborom 
imen se je prejšnjo soboto 
pomerilo na že sedmih Vaš-
kih igrah v Ljubnem: Chpin-
ners, Prtepenci, Oldtimerji, 
Lubnpower, 7 hudih kmetov, 
Švicam ful, Praprot, Sosedje, 
Lepo složni, Sončki 2008 in 

Špica tim. Tudi nabor iger je 
bil zanimiv: streljanje žogic s 
katapultom v sode, vožnja s 
triciklom, prebijanje čez poli-
gon z zavezanimi nogami, lov-
ljenje balončkov, napolnjenih 
z vodo, pretakanje vode po 
cevi, metanje pokrovk na tarčo 
in spuščanje po mokri drči. 
Najbolje so se odrezali Sose-
dje, ampak točke in sekunde 

v Ljubnem tokrat niso bile 
glavne, je povedal dolgoletni 
predsednik ljubenskega 
športnega društva Vili Prap-
rotnik. Pomembnejše je bilo 
druženje ob športnih aktiv-
nostih, zato so bili prav tako 
kot tekmovalci pomembni 
in dobrodošli tudi navijači, 
ki jih kljub poznopoletni 
vročini ni bilo malo.

Šport, zabava  
in veselo druženje
Letos se je na Vaških igrah v Ljubnem pomerilo kar enajst sedemčlanskih 
ekip, v katerih so sodelovali domačini, stari od deset do petinšestdeset let. 
Zmagovalci: ekipa Sosedje.

Med najbolj zahtevnimi je bilo pretakanje vode po ceveh, ki niso bile sklenjene med seboj.

Zabavno, slikovito in naporno drsenje po mokri plastični podlagi pod cestoMatej Pagon, Grega Praprotnik in Primož Janc, glavni med organizatorji


