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V iztekajočem se šolskem 
letu je deveti razred v vseh 
štirih osnovnih šolah radov
ljiške občine obiskovalo sku
paj 137 učenk in učencev, 
kar 35 pa jih je v vseh razre
dih osnovne šole doseglo 
odličen uspeh oziroma pov
prečno oceno najmanj 4,51. 
V Baročni dvorani Radovlji

ške graščine je odlične 
devetošolce takoj po zaključ
ku pouka sprejel župan Ciril 
Globočnik, jim čestital in 
izročil priznanja ter knjižna 
darila. Podelitev so z glasbe
nim programom spremljali 
učenci Glasbene šole Radov
ljica.
Prejemniki letošnjih priz
nanj za odlične osnovnošol
ke in osnovnošolce so: Tin

kara Jalen, Maruša Kristan, 
Ana Rogač, Teja Lana Rupel, 
Matija Potočnik, Neža Fister, 
Zala Klinar, Ema Kozel Tom
še, Luka Miličič Eržen, 
Timotej Willewaldt, Klara 
Babič, Vida Babič, Neža Ben
ko, Rebeka Biček, Meta Gaš
peršič, Jerneja Osmič Preše
ren in Enna Vukalić z Osno
vne šole Antona Tomaža 
Linharta Radovljica; Val Ber

gel Pogačnik, Kaja Erman, 
Jan Gračner, Maruša Legat, 
Iza Petek, Samo Pogačnik, 
Tinkara Torkar, Katarina 
Klobučar, Maruša Kos, Karin 
Poljanšek, Amelija Sodja, 
Lana Šumi, Jera Vovk in 
Hana Vukalić z OŠ Frana 
Saleškega Finžgarja Lesce 
ter Tinkara Bogožalec, Maja 
Papler in Nina Železnik z 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica.

Najboljši devetošolci  
na sprejemu pri županu
Sredi junija je župan Ciril Globočnik pripravil tradicionalni sprejem za najboljše učence, ki so letos 
zaključili osnovno šolo. Udeležilo se ga je petintrideset devetošolcev iz treh osnovnih šol, ki so v vseh 
razredih dosegli odličen uspeh oziroma povprečno oceno najmanj 4,51.

Na sprejem v Radovljiški graščini so letošnji najuspešnejši devetošolci prišli skupaj z razredniki in ravnateljicami. 

Simon Šubic

Tacen – Radovljiški policist 
Andrej Ristič je na podelitvi 
medalj policije za požrtvo
valnost in hrabrost, ki je sre
di junija potekala v parku 
Policijske akademije v Tac
nu, prejel posebno priznan
je za požrtvovalno dejanje. 
Vodja policijskega okoliša 
na Policijski postaji Radov
ljica je namreč aprila pre
prečil samomor z vžigom v 
casinoju v Lescah.
Aprila so gorenjske policiste 
obvestili, da moški v casinoju 
v Lescah grozi, da se bo zaradi 
izgube denarja polil z gori
vom in zažgal. Ko so prišli na 

kraj, je moški svojo namero 
jezno stopnjeval. V eni roki je 
držal gorivo, v drugi pa vžigal
nik. Medtem ko so ga polici
sti poskušali mirno pregovo
riti, se mu je Andrej Ristič 
približal z druge strani, ga 
hitro zgrabil z obema rokama 
in mu s tem onemogočil upo
rabo vžigalnika. Policisti so 
nato uporabili prisilna sred
stva in moškega obvladali. V 
dogodku ni bil nihče poško
dovan, niti ni nastala gmotna 
škoda. "Policist Andrej Ristič 
je pri svojem delu izkazal 
izjemno taktnost in požrtvo
valnost, zato prejme medaljo 
policije za požrtvovalnost," so 
poudarili v Tacnu.

Nagrajeni policist 
preprečil samomor

Policistu Andreju Rističu je medaljo za požrtvovalnost 
izročil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve 
Boštjan Šefic. / Foto: GPU

Marjana Ahačič

Prejšnji torek so na Brdu pri 
Kranju podelili priznanja na 
natečaju Prostovoljec leta 
2016, ki ga že petnajst let 
izvaja krovno združenje 
mladinskih organizacij Mla
dinski svet Slovenije. Preje
lo jih je devet prostovoljcev 
in trije projekti, med njimi 
tudi Klemen Dolenc iz 
Vrbenj, ki je postal naj pro
stovoljec nad 30 let, za pro
jekt Pet tekov za pet nasme
hov.

 

Priznanje Dolencu

Klemen Dolenc / Foto: Tina Dokl2. stran

MLADI

Ključ za uspeh
Štiri devetošolce, ki so se 
udeležili sprejema pri župa
nu, smo povprašali o vtisih 
iz osnovne šole.
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Nov avto za gasilce
Gasilci iz Kamne Gorice so 
na slovesnosti v soboto, 17. 
junija, prevzeli novo gasil
sko vozilo s prikolico.
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KRAJEVNE  NOVICE KULTURA

Njeni škrati z glasbilci
Pogovor z glasbenico in lik
ovno umetnico Ireno Kolar
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KULTURA

Festival Radovljica
Avgusta enajst vrhunskih 
koncertnih večerov z glasbe
no dediščino

stran 14

V begunjskem Elanu 
zaradi širitve proizvodnje 
iščejo nove sodelavce, 
zlasti za delo v 
proizvodnji. Takoj bi jih 
zaposlili vsaj petdeset.

stran 5

V Elanu 
zaposlujejo

Pred dnevom državnosti je 
občina tudi letos pripravila 
tradicionalno slovesnost pri lipi 
samostojnosti. Zbranim je za 
praznik voščil župan Ciril 
Globočnik.

stran 2

Ob dnevu 
državnosti
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OBČINA RADOVLJICA

Razpis za priznanja odličnim dijakom

V 7. številki Deželnih novic, ki so izšle 9. 6. 2017, in na spletnih 
straneh www.radovljica.si je objavljen občinski razpis, na kate-
rega se lahko prijavijo dijaki, ki so v šolskem letu 2016/2017 
zaključili srednješolsko šolanje z odličnim uspehom v vseh 
štirih letnikih, in zlati maturanti. Prejeli bodo denarno nagra-
do. Rok za oddajo vlog je torek, 25. 7. 2017.   

Občinska uprava Občine Radovljica
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"Lipa, simbol slovenstva, je 
na mestu, kjer se že četrt sto-
letja zbiramo, da se spomni-
mo za Slovenijo zgodovinsko 
pomembnih in prelomnih 
dogajanj v letu 1991, zasaje-
na v spomin, zahvalo in 
poklon vsem, ki so prispevali 
k osamosvojitvi naše drža-
ve," je zbrane nagovoril 
župan Ciril Globočnik. "Sim-
bolnemu pomenu lipe, pove-
zanemu z nastankom slo-
venske državnosti, primerno 
sledi tudi Krajevna skupnost 
Radovljica, ki lepo skrbi za 
urejenost njene okolice."
Kot je v svojem nagovoru še 
poudaril župan, smo lahko v 
vseh krajih v občini ponosni 
na lepo in urejeno okolje. 
"Sami na to včasih pozabi-

mo. Šele obiskovalci ter oce-
ne drugih nas spomnijo, 
kako zdravo, kakovostno in 
prijazno za vse generacije je 
bivanje v radovljiški občini. 
Prepričan sem, da je prav to 
merilo uspešnosti razvojnih 
projektov in naložb, ki jih 
vodimo in dosegamo s sode-
lovanjem."
Ob tem je župan Globočnik 
poudaril tudi prispevek, ki 
ga za polno in dostojno živ-
ljenje v občini dajejo številni 
prostovoljci. "Ob tej prilož-
nosti se vsem javno zahval-
jujem, še zlasti pa čestitam 
Klemenu Dolencu, ki je 
prav v tem tednu prejel priz-
nanje Mladinskega sveta 
Slovenije."
Na prireditvi sta nastopila 
Pihalni orkester Lesce in 
Plesno društvo BPS Radov-

ljica, sledil je start tekov 
šeste Radol'ške 10ke, ki jo 
organizira Športna zveza 

Radovljica, Bled, Bohinj, 
Gorje s Klemenom Dolen-
cem in PGD Radovljica.

Ob dnevu državnosti
Pred dnevom državnosti je občina tudi letos pripravila tradicionalno slovesnost pri lipi samostojnosti. 
Zbrane je na prireditvi prejšnji petek pozdravil in jim za praznik voščil župan Ciril Globočnik.

Občina je tudi letos pripravila tradicionalno slovesnost ob 
dnevu državnosti. Zbrane je pri lipi samostojnosti nagovoril 
župan Ciril Globočnik, srečanja se je udeležila tudi 
poslanka državnega zbora Irena Kotnik. / Foto: Primož Pičulin

Nastopili so plesalci Plesnega društva BPS Radovljica. Pihalni orkester Lesce / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

S slovesnostjo v Linhartovi 
dvorani v Radovljici je 
Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo Zgor-
nja Gorenjska obeležilo dvaj-
setletnico delovanja. Kot je 
povedal predsednik Janez 
Koselj, je bilo združenje 
ustanovljeno 20. junija 1997 
v Poljčah, ob ustanovitvi je 
imelo 250 članov, danes jih 
ima 1273. V združenju skrbi-

jo, da dogodki iz časa usta-
navljanja samostojne Slove-
nije ne bodo šli v pozabo in 
ohranjajo duh uporništva iz 
časov osamosvajanja. 
Slavnostni govornik je bil 
predsednik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo Ladislav 
Lipič, ki je območnemu zdru-
ženju izročil jubilejno plaketo 
za prispevek k ohranjanju 
spomina na dogodke v proce-
su osamosvajanja Slovenije. 
Lipič se je zavzel za medse-

bojno sodelovanje, spoštova-
nje, poštenost, etičnost, 
ponos in tovarištvo, vrednote, 
ki so se rodile v času osamo-
svajanja Slovenije, danes pa 
so žal mnogokrat pozabljene. 
Lipič je izrekel tudi nekaj kri-
tičnih misli zlasti o nekaterih 
vidnih politikih, ki da so v 26 
letih samostojne države skr-
beli predvsem za lastne inte-
rese. Kot je dejal, nas danes 
na vsakem koraku spremljata 
sovražni govor in ideološki 

ekstremizem, potegnjen je 
enačaj med resnico in lažjo, 
pravico in krivico. 
Za dosedanje delo in prispe-
vek k ohranjanju spomina na 
prelomne dogodke iz časov 
osamosvajanja Slovenije je 
Lipič območnemu združenju 
izročil jubilejno plaketo.
V kulturnem programu so 
nastopili veteranski pevski 
zbor pod vodstvom Franca 
Podjeda s solisti in Erazem 
Janc ter Miro Albinini.

Ohranjajo duh uporništva
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska je praznovalo dvajsetletnico.

Udeleženci slovesnosti v Linhartovi dvorani  
v Radovljici / Foto: Tina Dokl

Nastopil je veteranski pevski zbor pod vodstvom  
Franca Podjeda.
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S projektom je pripomogel 
k udeleževanju oseb z mot-
njo v duševnem razvoju na 
tekaških prireditvah.
Klemen Dolenc se je leta 
2013 pridružil Centru za 
usposabljanje, delo in vars-
tvo Matevža Langusa Radov-
ljica (CUDV) s predlogom 
projekta Pet tekov za pet 
nasmehov, ki je z leti prera-
sel v državni projekt Pet 
tekov za 300 nasmehov. V 
okviru projekta uporabni-
kom CUDV ponuja trening 
in priprave za udeležbo na 
tekaških tekmovanjih, s pre-
danostjo pa je k sodelovanju 
privabil vse CUDV v Slove-
niji in številne prostovoljce. 

S projektom je pripomogel 
k udeleževanju oseb z mot-
njo v duševnem razvoju na 
običajnih tekaških priredit-
vah.
Predsednik republike Borut 
Pahor, tudi častni pokrovi-
telj projekta, je dejal, da je 
treba med mladimi spodbu-
jati tekmovalnost, da bi pri-
šli do boljših zamisli in ino-
vacij, a bo tekmovalnost 
imela večji pomen in domet, 
če jo bo na drugi strani urav-
notežila solidarnost. Kljub 
prizadevanjem, da bi vsi 
imeli enake možnosti za 
razvoj talentov, bomo vedno 
potrebovali drug drugega, 
saj v nekaterih situacijah ne 
pomaga nič drugega kot srč-
nost sočloveka, je še dejal.

1. stran

Radovljiško območno združenje Rdečega križa prihodnji 
teden spet organizira tradicionalno krvodajalsko akcijo. Pote-
kala bo v ponedeljek, 3. julija, od 7. do 13. ure in v torek, 4. 
julija, od 6.30 do 12. ure v prostorih Osnovne šole Josipa 
Plemlja na Bledu. Organizatorji krvodajalce prosijo, da s 
seboj prinesete veljavni osebni dokument ter da pred odvze-
mom zaužijete lahek obrok in ne pridete tešči. Na Centru za 
transfuzijsko dejavnost Jesenice sicer lahko darujete kri vsak 
torek od 7.30 do 11. ure.

Prihodnji teden spet krvodajalska akcija

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in 
Naklo je v maju in začetku junija opravil testne meritve 
hitrosti vozil s stacionarnim radarjem. Meritve so bile 
opravljene na lokacijah, ki so jih predlagale tudi zainteresi-
rane organizacije, to je Svet za preventivo in varnost v 
cestnem prometu, šole, vrtci in krajevne skupnosti. Na 
območju občine Radovljica so bile testne meritve opravlje-
ne na 14 lokacijah. Izmerjena je bila hitrost 1835 osebnih 
vozil in 105 tovornih vozil. Od vseh izmerjenih je bila hit-
rost prekoračena pri dobrih devet odstotkov vozil oz. voz-
nikov. V tem tednu pa je medobčinski inšpektorat in redar-
stvo na območju celotne občine Radovljica začel z merje-
njem hitrosti in ob zabeleženih prekoračitvah tudi s prekr-
škovnimi postopki.

Začeli z meritvami hitrosti
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V začetku meseca je bil pri županu organiziran drugi letošnji 
sprejem za novorojenčke. Na sprejem je povabljenih 27 
novorojenčkov s starši, skupaj letos že 69 otrok. V občini 
Radovljica se je v letu 2015 rodilo le 140 otrok, kar je kar 39 
otrok manj kot v letu 2014 in najmanj od leta 1995, odkar 
Statistični urad RS objavlja podatke o številu rojstev po obči-
nah. V letu 2015 se je v občini Radovljica rodilo 78 dečkov in 
62 deklic. Podatkov za leto 2016 še ni, ima pa občina podatke 
o prejetih vlogah za darilo ob rojstvu novorojenčka. Leta 2015 
so jih v celem letu prejeli 131, do konca maja 49, lani 169 (do 
konca maja 71), letos pa do konca maja 51. V skladu z Odlo-
kom o pomoči za novorojene otroke v občini Radovljica je 
pomoč ob rojstvu otroka namenjena družini novorojenega 
otroka, ob pogoju, da je upravičenec državljan RS ter da ima 
eden od staršev oziroma skrbnik skupaj z novorojenčkom 
stalno prebivališče v občini Radovljica; vloga za pomoč pa 
mora biti oddana najkasneje v šestih mesecih od rojstva otro-
ka. Višina pomoči v obliki vrednostnega bona za prvega otro-
ka znaša 130, drugega 150 ter za tretjega in vsakega nadaljnje-
ga 200 evrov v obliki vrednostnega bona za nakup potrebščin 
in oblačil za otroke v specializiranih trgovinah.

Sprejem za novorojenčke

Junijskega sprejema se je udeležil tudi poveljnik Gasilske 
zveze Radovljica Janez Koselj z delom družinice (manjka 
najstarejši otrok); na sprejem je bil vabljen sin Martin.

Radovljiški občinski svet je prejšnji teden sprejel sklep o 
podelitvi občinskih priznanj za leto 2017. Veliko plaketo Obči-
ne Radovljica bo prejela zdravnica Nuša Potočnik za dolgo-
letno delo na zdravstvenem področju, sodelovanje v štabu 
civilne zaščite in aktivnosti v okviru radovljiškega območnega 
združenja Rdečega križa. Prejemnika plaket Občine Radovlji-
ca sta Krajevna skupnost Ljubno za intenziven, vzoren in 
napreden razvoj krajevne skupnosti in Željko Gvozdić za 
izjemne uspehe na področju športa, uveljavitev in razvoj tae-
kwon-doja ter prispevek k ugledu občine. Plakete Antona 
Tomaža Linharta pa bodo prejeli Mešani pevski zbor Anton 
Tomaž Linhart Radovljica ob 25-letnici delovanja zbora, 
Andrej Potočnik za aktivnost in povezovalnost v Kulturnem 
društvu Podnart in Nikolaj Mašukov za veličastna umetniška 
dela v cerkvah, kapelah in drugih arhitekturnih objektih.

Potrdili prejemnike občinskih priznanj

Marjana Ahačič

Proti smradu gnojevke
Svetnica Sabina Felc je župa-
nu predlagala, da občina 
sprejme odlok o obveznem 
dodajanju sredstev, ki uniču-
jejo smrad, v gnojnico. "Poli-
vanje gnojnice po kmetijskih 
površinah povzroča smrad, ki 
moti občane in turiste. Temu 
bi se lahko izognili, če bi 
kmetje v gnojevko dodajali 
mikroorganizme, ki smrad 
popolnoma uničijo, funkcija 
gnojnice pa ostane enaka," je 
utemeljila pobudo. Obenem 
je predlagala, da se občina s 
kmeti dogovori o delitvi stro-
škov za ta ukrep. Na občinski 
upravi, ki jo je za pripravo 
odgovora svetnici pooblastil 
župan, pojasnjujejo, da sicer 
veljavna zakonodaja ne dopu-
šča, da bi z občinskim odlo-
kom dodatno vplivali na ome-
jitve razvoza gnojevke ali 
določili obvezno izvajanje 
ukrepov za zmanjševanje 
smradu, k čemur sicer kmete 
poziva Kodeks dobre kmetij-

ske prakse. "Pobudo bomo 
poskušali upoštevati podob-
no, kot je omejevanje smradu 
izvedla Občina Bled, ki je na 
primer za nakup sredstva za 
zmanjševanje smradu name-
nila šest tisoč evrov," so poja-
snili na občinski upravi.

Slabo stanje  
poslovilnih vežic
Svetnik Gregor Remec je na 
župana naslovil pobudo za 
ureditev poslovilnih vežic na 
radovljiškem pokopališču. 
"Vežice so v zelo slabem sta-
nju. Skupni prostor – kuhinja 
je le ena in v primeru dveh ali 
treh obredov na isti dan se 
svojci drenjajo v istem prosto-
ru. Kuhinja ne premore osno-
vnega inventarja. Pozimi je v 
vežicah na voljo le kalorifer, 
ki ne zadostuje za ogrevanje. 
Oprema v prostoru za pokoj-
nika je dotrajana. Vsi prostori 
so potrebni osvežitve v smislu 
pleskanja in opreme," je v 
pobudo zapisal Remec.
Občinska uprava je v odgo-
voru svetniku pojasnila, da 

je Komunala Radovljica že 
izdelala projekt za obnovo 
objekta poslovilnih vežic na 
pokopališču v Radovljici, 
občina pa je v proračunu za 
leto 2018 za to zagotovila 
petdeset tisoč evrov.

Trim steza in družinske 
kolesarske poti
Svetnik Avguštin Mencinger 
je županu v pobudi za izbolj-
šanje turistične infrastruktu-
re predlagal, da se na Obli 
gorici uredi trim steza, naj-
manj prometne in zahtevne 
kolesarske poti, kakršno se 
na primer trase Radovljica–
Gorica–Zg. Otok–Drnča–
Begunje ter Lesce–Hraše–
Studenčice–Vrba in Radovlji-
ca–gozdna učna pot–Brezje 
pa razglasi za družinske. 
Kot je pojasnjeno v odgovo-
ru občinske uprave, je za 
območje Oble gorice Zavod 
za gozdove pripravil uredit-
veni načrt, ki dopušča ureja-
nje poti in ležalne ploščadi 
nad kopališčem, a je oboje 
skupaj z načrtovano uredit-

vijo trim steze zavrnil Zavod 
za varstvo narave. 
Glede pobude za označitev 
družinskih poti pa so svetni-
ku odgovorili, da je obstoječi 
sistem kolesarskih smeroka-
zov v občini izdelan tako, da 
kolesarje usmerja na kolesar-
ske poti, kjer te obstajajo, ozi-
roma na obstoječe manj pro-
metne ceste, po katerih je 
kolesarjenje načeloma varnej-
še. "Na teh cestah se odvija 
motorni kot tudi ves ostali 
promet, zato so kolesarji še 
vedno izpostavljeni določeni 
stopnji nevarnosti. Za razgla-
sitev družinskih kolesarskih 
poti bi veljalo razglasiti le 
poti, kjer so kolesarji fizično 
ločeni od površin z motornim 
prometom, torej le urejene 
kolesarske poti oziroma ste-
ze, na katerih bi bila najmlaj-
šim kolesarjem lahko zagoto-
vljena visoka stopnja varnos-
ti." Ob tem so svetniku poja-
snili še, da bo občina zagoto-
vila sredstva za dodatno stoja-
lo za kolesa na Linhartovem 
trgu, postavili pa ga bodo, ko 
bodo našli ustrezno lokacijo.

Pobude in vprašanja 
občinskih svetnikov

Radovljiške vrtce bo v novem šolskem letu lahko obiskovalo 
največ 757 otrok, ki bodo razvrščeni v 42 oddelkov sedmih 
enot, kolikor jih je v radovljiški občini, je potrdil radovljiški 
občinski svet. Število oddelkov tako ostaja enako kot v lan-
skem šolskem letu, ko je bila v radovljiške vrtce sprejeta 
večina otrok; nekaj težav je bilo le pri tistih, ki so jih starši 
želeli vključiti v točno določeno enoto vrtca in pri otrocih, ki 
so minimalni starostni pogoj za vstop v vrtec izpolnili po 
novem letu. Ker se število vlog še spreminja, bo dejansko 
število otrok, ki jih starši želijo vpisati v vrtec za prihodnje 
šolsko leto, znano šele septembra.

Število oddelkov vrtca ostaja enako

Marjana Ahačič

Občinski svet je na zadnji seji 
pred poletnimi počitnicami 
sprejel rebalans občinskega 
proračuna, s katerim se ta za 
leto 2017 zvišuje za približno 
487.000 evrov, tako da znaša 
21.430.000 evrov. Kot pojas-
njujejo na občinski upravi, so 
vanj vključeni dejanski pre-
sežki iz preteklega leta, višja 
primerna poraba in dodatna 
nepovratna sredstva, zmanj-
šujejo pa se predvideni pri-
hodki iz naslova komunalne-
ga prispevka. Zadolžitev v 
višini 2,5 milijona evrov za 
dokončanje izgradnje nove 
knjižnice v Radovljici, izgrad-
njo komunalne infrastruktu-
re in sanacijo cest ostaja nes-
premenjena. Za tekočo pora-
bo bo namenjenih 51 odstot-
kov proračuna, za investicij-
ske odhodke pa 49 odstotkov.

Spet o kamnolomu  
v Kamni Gorici
Svetniki so obravnavali in 
sprejeli tudi več osnutkov 
občinskih podrobnih prostor-
skih načrtov oz. njihovih spre-
memb. Največ pozornosti so 
posvetili osnutku občinskega 
podrobnega prostorskega 
načrta za območje površin 
nadzemnega pridobivalnega 
prostora JEL 29 - Kamnolom 
Kamna Gorica, ki v skladu z 
merili in pogoji v Prostorskem 
redu občine Radovljica ureja 
kompleks kamnoloma in 
načrtovano razširitev pridobi-
valnega prostora. Območje 
urejanja zajema del obstoječe-

ga kamnoloma ter zemljišče 
na severu in jugu. Na severu 
se območje pridobivalnega 
prostora povečuje za potrebe 
pridobivanja keratofirja, na 
južnem delu za potrebe prido-
bivanja dolomita. 

Strogi pogoji koriščenja
Z načrtom so določeni pros-
torski izvedbeni pogoji za 
nadaljnje izkoriščanje mine-
ralnih surovin in razvoj spre-
mljajočih dejavnosti pa tudi za 
sanacijo območja po konča-
nem izkoriščanju. To pomeni, 
da so natančno določeni pogo-
ji za širitev kamnoloma na 
območje novega pridobivalne-
ga prostora za izkoriščanje 
dolomita in keratofirja obe-
nem s pogoji za izkoriščanje 
in sanacijo, pri čemer bo obči-
na glede na pripombe v javni 
razpravi v predlog načrta 
vključila omejitev pridobival-
nega prostora – ohranitev 
obstoječega vrha nad smučiš-
čem in umik pridobivalnega 
prostora pod vrh in greben 
Drnovca oziroma Beblarce. V 
dokumentu so tudi določeni 
pogoji za drobljenje in separa-
cijo mineralnih surovin, 
komunalno urejanje območja, 
faznost izvajanja, ureditev 
naravne vrednote in kamnolo-
ma za predstavitev in ogled, 
tehnična in biološka sanacija, 
način spremljanja eksploataci-
je in sanacije, pogoji za 
ohranitev odkrite žile s kreme-
novim keratofirjem in apnen-
cem v dolomitu na zgornjem 
delu kamnoloma ter ohranja-
nje in varovanje vseh vodnih 

izvirov pred onesnaževanjem. 
Dovoljenje za izkoriščanje 
rudnine ima Gorenjska grad-
bena družba, d. d., ki ji je vlada 
koncesijo za izkoriščanje 
mineralnih surovin na obsto-
ječem območju podelila za 20 
let, to je do leta 2021. 

Prizadevanja za konsenz
"Prizadeval sem si, da smo 
za skupno mizo sedli pred-
stavniki civilne iniciative iz 
Kamne Gorice, projektanti 
in predstavniki koncesionar-
ja. Dogovorili smo se o zma-
njšanju prostora za pridobi-
vanja in na terenu dosegli 
konsenz o tem, kje se bo 
zmanjšanje izvedlo," je pove-
dal župan Ciril Globočnik. 
"Veseli me, da je bila razpra-
va na občinskem svetu kons-
truktivna, s poudarkom na 
ukrepih za zagotavljanje 
sanacije, ki morajo biti nad-
zorovani. Pa tudi, da se stri-
njamo, da se dolini zagotovi 
boljša cestna infrastruktura, 
ki bo omogočala kvalitetnej-
še življenje v vseh petih kra-
jevnih skupnostih: Lancovo, 
Kamna Gorica, Kropa, Sred-
nja Dobrava in Podnart."

Prostorski dokumenti
Sprejeti osnutek drugih 
sprememb in dopolnitev 
občinskega lokacijskega 
načrta Dolina v Lescah vse-
buje predvsem spremembe 
na posameznih območjih 
glede velikosti gradbenih 
parcel, povečanja števila 
objektov, uvozov in lege 

objektov. Osnutek bo v pro-
storih KS Lesce in Občine 
Radovljica javno razgrnjen 
še do vključno 7. julija 2017.
Osnutek prvih sprememb in 
dopolnitev občinskega pod-
robnega prostorskega načrta 
za stanovanjsko gradnjo 
Zapuže se nanaša na mož-
nost fazne gradnje objektov 
in komunalnih naprav za 
deset načrtovanih enostano-
vanjskih objektov v južnem 
delu Zapuž oziroma na seve-
rovzhodni strani Nove vasi. 
Območje Turistično nakupo-
valnega centra Lesce (TNC) 
urejajo trije načrti: zazidalni 
načrt za TNC – 1. faza, občin-
ski podrobni prostorski načrt 
za TNC – 2. faza in občinski 
podrobni prostorski načrt za 
priključek TNC na regional-
no cesto. Občinski svet je 
sprejel osnutke sprememb in 
dopolnitev vseh treh načrtov, 
v javni razgrnitvi v prostorih 
KS Lesce in Občine Radovlji-
ca bodo še do vključno 17. 
julija 2017. Spremembe 
obsegajo celovito ureditev 
površin za pešce, ustrezno 
rešitev križišč, umestitev pos-
tajališča za avtobuse in dolo-
čitev avtobusne linije, več 
zelenih površin, povečanje 
trgovskih objektov Lidl in 
Hofer, spremembo namem-
bnosti prizidka k bencinske-
mu servisu in možno postavi-
tev nadstrešnic nad parkirišči 
ASP. Svetniki so sprejeli še 
pravila za izvolitev predstav-
nikov občine v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta 
in za določitev kandidata za 
člana državnega sveta.

Seja občinskega sveta

Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu je pripravil 
nekaj napotkov za varno kolesarjenje. Kot poudarja predse-
dnik SPV Gregor Solce, je treba predvsem upoštevati pravi-
la, prometne znake in semaforje. "Vedno kolesarite po kole-
sarskem pasu ali stezi, oziroma ob robu cestišča; ne kolesa-
rite v nasprotni smeri, saj tako ogrožate sebe in druge voz-
nike, ki tega ne pričakujejo; bodite vidni in uporabljajte luči 
– spredaj belo, zadaj rdečo, da vas vozniki prej opazijo, 
nosite svetla in odsevna oblačila. Vedno uporabljajte čela-
do, po novem je obvezna za vse kolesarje do 18. leta staro-
sti ter za vse voznike mopedov. Raziskave kažejo, da lahko 
z uporabo zaščitne čelade pri kolesarjih zmanjšamo težo 
poškodb za kar 70 odstotkov. Uporabljajte roke za nakazo-
vanje smeri vožnje ter očesni kontakt z drugimi udeleženci, 
med vožnjo pa ne uporabljajte mobilnih telefonov in ne 
vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivni 
snovi. Bodite pozorni na pešce, ki so še bolj ranljivi kot kole-
sarji. In ne pozabite zlatega pravila, ko sedete na kolo: 
pomisli, poglej in šele nato, če je varno, zapelji."

Pazljivo na kolesu
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Jože Košnjek

Tiskovno društvo Ognjišče 
iz Kopra je s pomočjo števil-
nih prostovoljcev iz vse Slo-
venije, katoliških skavtov, 
malteških vitezov in posa-
meznikov, za katere je 
pomoč drugim del njihove-
ga življenja, je v soboto, 17. 
junija, organiziralo že 49. 
Narodno romanje bolnikov, 
invalidov in starejših na Bre-
zje. Božo Rustja, odgovorni 
urednik revije Ognjišče, je 
bil tudi letos najodgovornej-
ši za organizacijo enega od 
najmnožičnejših in najbolj 
znanih romanj v Sloveniji, 
saj se ga redno udeležuje po 
več tisoč ljudi. Ta dan je tako 
že postal slovenski narodni 
dan invalidov in bolnikov. 

Letošnjega romanja se je 
udeležilo okrog štiri tisoč 
romarjev, ki so prišli na Bre-
zje večinoma z avtobusi. 
Teh je bilo 54, so povedali 
brezjanski urejevalci prome-
ta in skrbniki za red na par-
kirišču. Med udeleženci 
romanja je bil tudi predsed-
nik državnega zbora Milan 
Brglez, ki je pred mašo poz-
dravil romarje na trgu pred 
baziliko. Ljudsko petje je 
vodil pater Franc Seničar.
Organizacija romanja in 
dogajanja pred baziliko je 
bila tudi letos izvrstna. Vsak 
od organizatorjev že ve, kaj 
mu je storiti. Organizirana 
je bila zdravniška pomoč. 
Prostovoljci so pomagali 
romarjem do mašnega pro-
stora pred baziliko in stregli 

z napitki. Spoved je bilo 
mogoče opraviti na prostem, 
na posebnem mestu tudi za 
gluhe in naglušne, škof in 
duhovniki pa so romarjem 
delili zakrament bolniškega 
maziljenja in obhajilo. 
Mašo je daroval ljubljanski 
pomožni škof dr. Franc Šuš-
tar. V pridigi je dejal, da smo 
prišli na Brezje po tolažbo, 
po zdravje za dušo in telo in 
še posebno po utrditev v veri. 
»Pred Marijo in Jezusa danes 
prihajamo takšni kot smo: 
vsak s svojim križem, ki je 
lahko bolezen, invalidnost ali 
starostna oslabelost, lahko je 
tudi križ skrbi in strahu za 
prihodnost, lahko je križ sla-

bih medsebojnih odnosov in 
osamljenosti, morda pa je 
križ zaradi nevere in oddalje-
nosti od boga. Križev je zelo 
veliko in vsak ima svojega. 
Seveda bi si vsak čim prej 
želel rešiti, da bi lahko z lah-
koto živel naprej,« je povedal 
pomožni škof Šuštar. Duho-
vniki so vedno pripravljeni 
priti na obisk k bolnemu člo-
veku, ki prosi za zakramente, 
tako na dom kot v bolnišni-
co, je dejal in obenem prosil 
otroke, naj spoštujejo svoje 
starše in njihovo vero in naj 
na njihovo željo omogočijo 
obisk duhovnika. Če že ne 
zaradi svoje vere, pa iz spoš-
tovanja staršev.

Križ sta lahko tudi 
strah in bolezen
Letošnjega romanja bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, ki je vsako leto tretjo junijsko soboto, 
se je udeležilo okrog štiri tisoč ljudi iz vseh delov Slovenije

Na Brezje je v soboto, 17. junija, romalo okrog štiri tisoč 
bolnikov, invalidov ter starejših ter njihovih svojcev in 
spremljevalcev. Avtobusi so pripeljali iz vseh delov 
Slovenije. / Foto: Tina Dokl

Zbranim pred bazoliko je maševal ljubljanski pomožni škof 
dr. Franc Šuštar. / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Sredi junija je obiskal Brez-
je predsednik portugalskega 
parlamenta Eduardo Ferra 
Rodrugues, ki je bil na pova-

bilo predsednika državnega 
zbora Republike Slovenije 
Milana Brgleza na uradnem 
obisku v Sloveniji. Portugal-
skega državnika je med obi-
skom Brezij, kamor je prišel 
po ogledu Bleda, spremljal 
podpredsednik našega drža-
vnega zbora Matjaž Nemec. 
Na Brezjah sta ga pred spo-
menikom papeža Janeza 
Pavla II. sprejela rektor sve-
tišča dr. Robert Bahčič in 
vodja Romarskega urada dr. 
Andreja Eržen Firšt. Portu-

galski gost se je seznanil z 
zgodovino bazilike in podo-
be Marije Pomagaj ter z nje-
nim pomenom za Slovence, 
nato pa je obiskal tudi Muzej 
jaslic in je bil nad njim nav-

dušen. Obisk kaže, da Brez-
je na Portugalskem niso 
neznane in da sodelovanje 
Brezij na nedavnem kongre-
su predstavnikov Marijinih 
svetišč že daje prve rezulta-
te. Portugalski državnik je 
bil še posebno presenečen, 
ko ga je rektor bazilike dr. 
Robert Bahčič nagovoril v 
portugalščini in mu v spo-
min izročil jubilejni rožni 
venec, prevzela pa sta tudi 
čudovita dežela in hrana ter 
seveda prijazni ljudje.

Portugalski 
državnik na Brezjah

Eduarda Ferro Rodriguesa bo na obisk 
gorenjskega romarskega kraja spominjal jubilejni 
rožni venec.

Predsednik portugalskega parlamenta med ogledom 
brezjanske bazilike / Foto: Romarski urad Brezje

Ena največjih svetovnih poto-
valnih agencij ameriška agen-
cija Trip Advisor je letos uvrs-
tila naše mesto med deset naj-
bolj »čarobnih« srednjeveških 
mest v Evropi. Radovljica se je 
tako znašla v družbi z mesti, 
kot so: Český Krumlov, Sala-
manka, York, Hallstatt, Cin-
que Terre, Hvar ...
Zavedamo se, da imamo lepo 
staro mestno jedro. Vemo, kje je 
dobra hrana, dobro pivo, dober 
sladoled. Druge stvari, kot je sta-
ra arhitektura, zgodbe, ki nam 
jih pripovedujejo stare hiše, ki 
nam jih je nekoč pripovedoval 
dr. Cene Avguštin, pa nas ne 
zanimajo preveč. Premalo se 
zavedamo, da je Linhartov trg 
muzej arhitekture in umetnosti, 
da se tu srečujeta barok in goti-
ka, da so na številnih hišah 
ohranjene freske izjemne vred-
nosti. Morda tudi zaradi tega, 
ker vsak dan to videvamo.
Eden od kriterijev za tako 
visoko uvrstitev našega starega 

Bomo znali 
izkoristiti?

V Deželnih novicah je bilo 9. 
6. letos objavljeno pismo g. 
Janeza Urbanca z naslovom 
'Zapiranje' pošte v Begunjah, 
na katero dajemo podrobnejša 
pojasnila. 
V Pošti Slovenije si, podobno 
kot izvajalci poštnih storitev v 
drugih državah EU, prizadeva-
mo poiskati pot in način, kako 
svoje poslovanje prilagoditi spre-
menjenim navadam potrošni-
kov. Ob tem izvajamo ukrepe 
tako na področju razvoja ter 
pridobivanja novih poslov kot 
tudi na področju zmanjševanja 
stroškov. Prizadevamo si za 
vedno višjo kakovost storitev, 
storitve stalno nadgrajujemo in 
uvajamo nove.

Pošta v Begunjah

Prejeli smo

mesta pa je tudi dejstvo, da je 
mesto zaživelo. In to življenje 
mu dajejo predvsem tisti, ki v 
mestu prebivajo, delajo, imajo 
gostilne in druge lokale. Pose-
bej pa so zaslužni tisti, ki 
obnavljajo in negujejo stare 
srednjeveške hiše in tako vzdr-
žujejo in bogatijo to kulturno 
dediščino. Letos bi lahko izpo-
stavili Mateja Vukoviča in 
Petra Kolariča. Matej Vuko-
vič je obnovil fasado Bastiona, 
nekoč srednjeveške trdnjave, ki 
dokazuje, kako mogočno je 
bilo srednjeveško mestno obzi-
dje. Obnovil jo je z ometom, s 
kakršnim je bila ometana pred 
stoletji, kljub temu da je dra-
žji. Še dražja in zahtevnejša 
obnova je uspela Petru Kolari-
ču. Skupaj z ženo in dvema 
sinovoma so obnovili štiristo 
let staro hišo in v njej uredili 
hotel in kavarno. Vsi, ki ima-
mo radi Radovljico, smo jim 
lahko hvaležni in jim čestita-
mo za obogatitev naše kultur-
ne dediščine.
Da se vrnem na začetek. Kak-
šne posledice bo imela uvrsti-
tev Radovljice med deset naj-

privlačnejših starih mest mest 
Evrope? Bo v naslednjih letih 
več turistov? Bomo znali to 
izkoristiti? Imamo odlično 
turistično organizacijo, župan 
in občinska uprava tudi kaže-
ta razumevanje; potrebujemo 
pa še kakšnega občana, ki bo 
podobno razmišljal kot Peter 
Kolarič in Matej Vukovič.

Avgust Mencinger

Glede ukinjanja pošt po državi 
naj poudarimo, da se zaradi 
nadomeščanja klasične izmen-
jave sporočil z elektronskim 
poslovanjem občutno zmanjšu-
je obseg poštnih in drugih stori-
tev, ki jih občani opravijo na 
poštnih okencih. Pri storitvah, 
ki jih uporabniki tradicionalno 
v največjem obsegu opravijo na 
poštnih okencih, v Pošti Slove-
nije v letih 2010–2016 beležimo 
26-odstotni upad pisemskih 
pošiljk, pri plačilnih storitvah 
pa že 44-odstotni upad. Razlo-
gi za upad prometa na poštah 
torej niso povezani s prodajo 
trgovskega blaga oziroma pro-
dajo »krame« na poštah. Spre-
menjenim okoliščinam se Poš-
ta Slovenije prilagaja tudi 
tako, da v skladu s svojo strate-
gijo optimizira poštno omrežje 
z uvajanjem t. i. pogodbenih 
pošt ter v manjši meri tudi z 
zmanjševanjem števila pošt. 
Primerjalni podatki evropskih 
držav kažejo, da ima Pošta 
Slovenije precej visok delež last-
nih pošt, za razliko od nekate-
rih drugih evropskih držav. 
Tako je njen delež 75-odstoten, 
medtem ko ima npr. Nemčija 
samo 0,1, Nizozemska pa 0,3 
odstotka lastnih pošt, vse druge 
so pogodbene. Majhen delež 

lastnih pošt imajo še Velika 
Britanija, in sicer 3,2 odstotka 
lastnih pošt, Irska 4,3 odstotka, 
Finska 9,3 odstotka ter Danska 
10,4 odstotka. 
Pošte preoblikujemo v pogod-
bene na osnovi podrobnih 
analiz za vsako pošto, ki 
vključuje pregled poslovanja 
pošte v preteklih letih, obisk 
uporabnikov, simulacijo giba-
nja števila storitev na poštnem 
okencu v prihodnje ipd. V 
skladu z navedenim namera-
vamo Pošto Begunje v letoš-
njem letu preoblikovati v pogo-
dbeno pošto, s čimer je bil sez-
nanjen že tudi župan. 
Glede prodaje trgovskega bla-
ga na poštah naj navedemo, 
da nas potrebe uporabnikov in 
konkurenca drugih ponudni-
kov storitev in blaga usmerjajo 
v širitev ponudbe dodatnih 
artiklov in vrst storitev, tovrst-
ni trendi pa so prisotni tudi 
pri drugih evropskih poštnih 
operaterjih. Prizadevamo si, 
da bi bili prostori pošt za 
stranke čim bolj prijazni, zato 
smo pričeli s prostorsko preure-
ditvijo nekaterih večjih pošt ter 
umestitvijo prenovljene ponu-
dbe blaga. V letošnjem letu 
nameravamo prenoviti okoli 
petdeset pošt po Sloveniji, v 

prihodnjih treh letih pa še 
dodatnih dvesto pošt.
Sočasno z optimizacijo poštne-
ga omrežja smo pismonoše 
opremili z mobilnimi telefoni, 
mobilnimi tiskalniki in 
POS-terminali, vzpostavljamo 
pa tudi sodobne oblike točk za 
sprejem in izročanje pošiljk – 
PS Paketomate, izročilna mes-
ta na Petrolovih servisih, samo-
postrežno POŠTO 24/7 idr.
Pošta Slovenije je gospodarska 
družba zasebnega prava in 
posluje v pogojih tržne konku-
rence ter v skladu s pričakova-
nji predstavnika lastnika – 
Slovenskega državnega hol-
dinga. Zanjo torej v celoti vel-
jajo tržne zakonitosti kot za 
vsako drugo gospodarsko dru-
žbo, od katere lastnik pričaku-
je čim bolj donosno poslovanje. 
Z nekaterimi zgoraj navedeni-
mi ukrepi ter z nadgradnjo in 
uvajanjem novih storitev Poš-
ta Slovenije zagotavlja social-
no varnost 5.615 zaposlenim 
in tako skrbi za rast in razvoj 
podjetja. S spoštovanjem,

Jasmina Roškar, 
direktorica Službe 

korporativnega 
komuniciranja pri Pošti 

Slovenije
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V Elanu, kjer je ta čas 738 
zaposlenih, iščejo nove 
sodelavce. Kot je povedal 
glavni izvršni direktor Jef-
frey Tirman, bi takoj zapos-
lili petdeset novih ljudi, 
predvsem za delo v proizvo-
dnji. Iščejo delavce, ki imajo 
nekaj znanj in veščin na 
tehničnem področju, ponu-
jajo pa jim zaposlitev za 
nedoločen čas. Želijo si 
namreč stalnih sodelavcev, 
ki bi v podjetju videli mož-
nost za razvoj kariere. Pov-
prečna bruto plača v podjet-
ju je okrog tisoč evrov, si jo 
pa prizadevajo zvišati, je 
povedal Tirman. Lani so 
spremenili sistem nagraje-
vanja zaposlenih, po kate-
rem z višjo plačo nagradijo 
tiste, ki dobro delajo. "Ni mi 
všeč koncept, da je delavec 
plačan, samo da se pripelje 
na delo. Želim nagraditi 
nekoga, ki dela dobro. Če 
dela dobro, tudi napreduje 
– in to se pozna tudi pri pla-
či," je dodal. "Rad bi, da 
Elan ni le delovno mesto, 
kamor ljudje hodijo po pla-
čo, temveč kamor radi pride-
jo in kjer imajo možnosti za 
lepo kariero," je dejal Tir-
man in povedal, da delav-
cem, ki v podjetje pripeljejo 
nove sodelavce in se ti izka-
žejo, plačajo poseben bonus.
Razlog za dodatno zaposlo-
vanje je rast proizvodnje v 
vseh štirih divizijah, ki ses-
tavljajo podjetje: zimski, 
navtični, vetrni in diviziji 
Elan Inventa, kjer izdelujejo 
predvsem zložljive tribune 

za športne objekte. Tako naj 
bi letos prodali tristo tisoč 
parov smuči, povečuje se 
prodaja na ameriškem in 
kanadskem trgu, obetaven 
je tudi kitajski trg. Izdelali 
naj bi več kot osemdeset 
velikih bark (lani so jih 69), 
med drugim veliko stavijo 
na nov model GT5, ki so ga 
razvili pred kratkim. V vetr-
ni diviziji imajo podpisano 
dveletno pogodbo s Siemen-
som in tudi v tem segmentu 
prodaja raste. Rast beleži 
tudi Elan Inventa, ki je z zlo-
žljivimi tribunami v zad-
njem obdobju opremil dvo-
rane v Kazahstanu, Švici in 
na Irskem.

Poleg vlaganj v kadre pa je 
Tirman napovedal tudi inves-
ticije v stavbe in opremo. 
Letos naj bi za to namenili pet 
milijonov evrov, ta čas poteka 
večja investicija v prenovo sta-
rega proizvodnega objekta, 
kjer bodo pridobili dodatne 
prostore za vetrno divizijo. 
Pred časom so v nove prosto-
re v upravni stavbni preselili 
tudi divizijo Elan Inventa. 
In kakšni so sicer načrti novih 
lastnikov – Elan je od leta 
2015 v lasti Wiltan Enterpri-
ses in Merrill Lynch Interna-
tional? "Zavedamo se, da je 
Elan pomemben del sloven-
ske zgodovine, žal pa je bil v 
zadnjih letih, ko je bil v držav-

ni lasti, zanemarjan. Mi mu 
želimo vrniti nekdanji sijaj," 
je poudaril Tirman in zatrdil, 
da je Elan ta čas v najboljšem 
finančnem položaju v zad-
njih tridesetih letih. Lansko 
leto je bilo sicer prehodno, ko 
so morali zapreti nekatere 
nedobičkonosne segmente in 
so za to porabili milijon evrov, 
zdaj pa so se stvari že obrnile 
navzgor. "Elan je danes pov-
sem drugačno podjetje, kot je 
bil pred dvema letoma in pol. 
Rad pa bi spremenil tudi 
mnenje javnosti o Elanu," je 
poudaril Tirman, ki na vpra-
šanje, kakšna je prihodnost 
Elana, odgovarja z eno bese-
do: "Odlična!"

V Elanu bi zaposlili 
petdeset ljudi
V begunjskem Elanu zaradi širitve proizvodnje iščejo nove sodelavce, zlasti za delo v proizvodnji. 
Takoj bi jih zaposlili vsaj petdeset. 

Glavni izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman je Američan, ki z družino živi v Švici,  
v Begunjah je prisoten vsak drugi teden, pogosto pa se sprehodi tudi po proizvodnji. 
"Vodim politiko odprtih vrat in vsak delavec lahko pride k meni na pogovor,"  
je dejal. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Podjetje Hočevar iz Novega 
mesta, ki je zadnja štiri leta 
tudi najemnik hotela, je v 
začetku meseca na javni dra-
žbi na radovljiškem okrajnem 
sodišču med osmimi dražite-
lji ponudilo najvišjo ceno, 
1,42 milijona evrov. Dražba je 
zaradi izterjave petih milijo-
nov evrov dolga potekala na 
zahtevo upnika Novoinno 
finance proti dolžniku Elba 
plus ter predhodnim lastni-
kom. Na dražbi se je prodaja-
lo celotno posestvo Lam-
bergh, ki vključuje prenovlje-

ni dvorec in štirizvezdični 
hotel z velnesom in spajem 
ter pripadajoče stavbno zem-
ljišče. Vrednost nepremičnin 
je bila ocenjena na 1,1 milijo-
na evrov, izklicna cena pa je 
bila osemsto tisoč evrov.
Kot je po dražbi pojasnil last-
nik in zastopnik podjetja 
Tomaž Hočevar, želijo nadal-
jevati zastavljeno delo. »Tru-
dimo se, da bi bili vsako leto 
boljši, in sicer z ekipo, ki je 
zaslužna, da je hotel v funkci-
ji, in bomo sedaj prišli tudi do 
njegovega lastništva,« je dejal 
Hočevar in pojasnil, da se nji-
hovo podjetje sicer večinoma 

ukvarja z živilsko industrijo, v 
turizem pa so vstopili, ko so 
se odločili za najem hotela 
Lambergh.
Poudaril je še, da so kom-
pleks vsa leta, odkar prek svo-
jega podjetja Lambergh kom-
pleks upravljajo, dobro vzdr-
ževali, vanj so vložili znatna 
sredstva, trudili pa so se tudi, 
da bi postali lastniki. Hipote-
ke, ki so na nepremičninah, 
naj bi se po javni dražbi izbri-
sale, tako da bo posestvo v 
zemljiški knjigi čisto bremen.
Direktor podjetja Lambergh 
Boštjan Božič je vesel, da se je 
po štirih letih zgodilo tisto, 

česar so si želeli, to je, da niso 
le upravljavci, temveč tudi 
lastniki hotela. Pojasnil je, da 
so bila vsa ta leta težka, saj je 
bilo poslovanje negativno, 
letos pa po številnih vlaganjih 
v promocijo prvič pričakujejo 
dobiček. 
Želijo si povprečno od 65- do 
67-odstotno zasedenost; celo-
tna povprečna zasedenost v 
prvih petih mesecih letos je 
sicer znašala štirideset odstot-
kov, a glede na rezervacije in 
visoko zasedenost v glavni 
sezoni že letos pričakujejo 
želeno povprečno zasedenost.
»Še naprej bomo razvijali 

butični turizem,« je še pojas-
nil Božič ter dodal, da so prej-
šnja leta vztrajali pri postav-
ljenih cenah storitev in niso 
pristajali na nizkocenovni 
turizem, kar se je izkazalo za 
pravilno. Tako sedaj dosegajo 
167 evrov donosa na sobo na 
nočitev in druge storitve.

Medicinski center sedaj delu-
je s pomočjo belgijske klini-
ke, ki za zaključek rehabili-
tacije bolnike pošilja v Dvor-
sko vas. Ti bolniki hotelu za 
zdaj prinašajo okoli deset 
odstotkov nočitev. Zanje 
skrbijo fizioterapevti, maser-
ji in medicinske sestre.

Najemnik kupil Drnčo
Podjetje Hočevar, dosedanji najemnik hotelskega kompleksa Lambergh v Dvorski vasi,  
je v začetku meseca na dražbi za dvorec s hotelom ponudilo 1,4 milijona evrov. Še naprej  
bodo razvijali butični turizem.

Kompleks Lambergh je zdaj tudi v lasti podjetja Hočevar, 
ki je imelo dvorec in hotel zadnja štiri leta v najemu.

Sredstva so namenjena za 
odpiranje novih delovnih 
mest z zaposlovanjem novih 
delavcev ali s samozaposlitvi-
jo, razvoj socialnega podjetniš-
tva in izobraževanje ter pro-
mocijo na področju podjetniš-
tva v letu 2017. Za samozapo-
slitev in odpiranje novega 
delovnega mesta je na razpisu 
moč pridobiti dotacijo v višini 
do 2400 evrov za stroške, kot 
so bruto plača oz. prispevki in 
nakup osnovnih sredstev.
Sredstva za spodbujanje raz-
voja socialnega podjetništva 
so namenjena zagonu in 
nadaljnjemu razvoju social-
nega podjetja ali njegove 
poslovne enote na območju 
občine Radovljica. Upravi-
čenci na razpisu lahko prido-
bijo do 2500 evrov oz. petde-

set odstotkov upravičenih 
stroškov. Samostojni podjet-
niki in gospodarske družbe 
lahko pridobijo tudi dotacije 
za podjetniško izobraževan-
je, usposabljanje in promoci-
jo (udeležbo na sejmih in 
razstavah), in sicer do petde-
set odstotkov upravičenih 
stroškov, vendar največ 250 
evrov na vlogo za izobraževa-
nje in največ petsto evrov na 
vlogo za udeležbo na sejmih 
in razstavah. 
Razpis bo odprt do porabe 
sredstev, vendar najkasneje do 
31. oktobra letos. Z razpisno 
dokumentacijo je objavljen na 
spletnih straneh Občine Rado-
vljica na povezavi www.radov-
ljica.si/objava/80089 oz. v 
zavihku Občinska uprava – 
Javni razpisi.

Sredstva za 
gospodarstvo še na voljo

Občinski javni razpis za spodbujanje razvoja 
gospodarstva je odprt do konca oktobra oziroma 
do porabe sredstev. 

Dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica so se 
sredi junija na delavnici E-odpadki in naše okolje seznanili z 
nastajajočo infrastrukturo oddajanja starih aparatov po 
državi ter razvijali nove ideje na področju e-cikliranja. Dogo-
dek so organizatorji pripravili v sklopu lanskega lansiranja 
uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v šest-
ih gorenjskih občinah, med katerimi je tudi Radovljica. Ude-
leženci so se na dogodku seznanili z vsemi zbirno-predelo-
valnimi skupinami e-odpadkov in odpadnih baterij.

Seznanili so se z recikliranjem e-odpadkov
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Kaj je tisto, zaradi česar ste 
bili v osnovni šoli tako uspe-
šni?
Maja: "Verjetno sem bila 
uspešna zaradi učiteljev, ki 
so zahtevali sprotno delo. 
Med urami smo ponavljali 
snov in poslušali ter sodelo-
vali pri spraševanjih. Zato se 
mi za nekatere predmete 
doma ni bilo treba veliko 
učiti in mi je tako ostalo več 
prostega časa."
Jan: "Po mojem mnenju pri-
tisk staršev in dejstvo, da 
bom samo z dobrim uspe-
hom dobil dobro službo in 
živel kvalitetno življenje."
Maruša: "Menim, da je veli-
ko vlogo imelo spremljanje 
pouka, delanje nalog in 
organizacija."
Matija: "Ja, meni se zdi, da 
sem bil uspešen predvsem 
zaradi tega, ker so me doma-
či malo preganjali, da sem 
se na koncu vse naučil. Sicer 
pa je bilo to večinoma zad-
nje dneve pred testi ali spra-
ševanji … "

Kateri je bil v osnovni šoli 
vaš najljubši predmet in 
zakaj?
Maja: "Najljubša mi je bila 
seveda športna vzgoja, ker 
smo se takrat lahko spočili 
od sedenja."
Jan: "Moj najljubši predmet v 
osnovni šoli je bila zgodovina, 
še posebno v devetem razre-
du, ko smo obravnavali mojo 
najljubšo temo: dvajseto stole-
tje."
Maruša: "Najraje sem priha-
jala k uram zgodovine. Ime-
li smo odlično učiteljico 
gospo Ireno Filipič, ki je 
snov zanimivo in razumlji-
vo razložila. Všeč so mi tudi 
vse teme, ki smo jih jemali."

Matija: "V prvih treh letih 
predmetne stopnje, torej do 
konca 8. razreda, mi je bila 
zmeraj najljubša športna 
vzgoja. V zadnjem, devetem 
razredu pa mi je bila daleč 
najbolj zanimiva zgodovina. 
Zato sem bil pri tem pred-
metu s snovjo tudi najbolj 
na tekočem. To pa zato, ker 
je bila snov zelo zanimiva 
(svetovne, vojne, taborišča, 
hladna vojna, fronte), pa še 
dobro učiteljico smo imeli 
in so bile ure pestre."

Kaj bi v osnovni šoli spre-
menili, če bi imeli možnost?
Maja: "Zagotovo bi v pouk 
vključila več športa. Tiste 
dve ali tri ure športne vzgoje 
tedensko je premalo. Že v 
našem majhnem razredu so 
se našli učenci, ki se v pros-
tem času niso nič rekreirali, 
pri športnih dnevih pa so 
manjkali. Ker vsi poudarja-
jo, kako je pomembno zdra-
vo življenje, bi lahko imeli 
več športnih dni. S tem bi se 
razred družil izven šole in 
se tako tudi bolje spoznal."
Jan: "To, da bi bili odmori 
malo daljši ter da bi šola tra-
jala od sedmih zjutraj do 
treh popoldan brez predur 
vsak dan. Zato, da bi lahko 
tisto, kar se tiče šole, naredi-
li v šoli in ne doma, saj tudi 
stvari, ki se tičejo družine in 
doma, ne delamo med šolo."
Maruša: "Najbrž bi se prej 
začela učiti. Pogosto sem z 
učenjem čakala do zadnjega 
popoldneva pred testom in 
snovi nisem dobro utrdila. 
Na šoli bi pri pouku lahko 
uporabljali več sodobne teh-
nologije, ker se ta tudi v 
vsakdanjem življenju vedno 
več uporablja."
Matija: "Jaz bi pa v šoli uki-
nil ocene, ker se mi zdi, da 

nam učencem povzročajo 
stres, velik stres. Dodal bi 
veliko več izbirnih predme-
tov, da bi se lahko več ukvar-
jali s stvarmi, ki nas zares 
zanimajo. Pa seveda … 
odmore bi podaljšal!"

Kako preživljate prosti čas 
med šolskim letom?
Maja: "Večino časa sem 
doma, le za konce tedna gre-
mo na obisk k sorodnikom 
in prijateljem. Doma mi ni 
nikoli dolgčas, saj imam 
psa, ki bi se rad vedno igral. 
Prav tako imamo kmetijo, 
zato dan hitro mine. Vedno 
pa se najde čas za dobro 
knjigo."
Jan: "Prosti čas med šolskim 
letom preživljam z družino, 
a veliko časa namenim igra-
nju videoiger, saj so me prav 
te pripeljale do sem, kjer 
sem sedaj. Seveda imam še 
druge hobije, eden največjih 
je rokoborba; s prijatelji se 
amatersko ukvarjamo s tem 
športom. Potem so tu še 
poslušanje glasbe in amater-
sko obdelovanje fotografij 
ter postprodukcija kratkih 
filmčkov."
Maruša: "V prostem času se 
ukvarjam s plesom. V BPS 
Radovljica plešem džezba-
let. Treningi in priprave na 
tekmovanja zavzamejo veli-
ko mojega prostega časa 
tako med tednom kot med 
ob koncih tedna."
Matija: "V prostem času 
sem večinoma lenaril. Gle-
dal sem televizijo, se večkrat 
dobil s prijatelji. Veliko svo-
jega prostega časa sem na 
žalost porabil tudi na telefo-
nu, sem bil pa tudi precej v 
naravi."

Kako boste preživeli počitni-
ce?

Maja: "Počitnice sem začela 
s pospravljanjem svoje sobe. 
Zadnje dni pred valeto sem 
povsod, kjer je bilo mogoče, 
odlagala razne stvari in oble-
ke, zato je bilo v sobi, kot da 
bi eksplodirala bomba!
Sicer pa bom počitnice preži-
vela čim bolj aktivno. Veliko 
bom na morju in ob reki bli-
zu hiše, saj naš pes najbolj 
uživa v vodi, jaz pa lahko tisti 
čas porabim za branje."
Jan: "Počitnice bom preživel 
karseda noro. S prijatelji bomo 
obiskovali zabave, šli na veliko 
koncertov elektronskih glasbe-
nikov in se udeleževali glasbe-
nih festivalov. Potem so tu še 
enodnevni izleti po Sloveniji, 
ki vključujejo ekstremne špor-
te. Seveda pa bom čas posvetil 
tudi stvarem, ki sem jih ome-
nil v prejšnjem odgovoru."
Maruša: "Veliko bom poto-
vala. V juliju gremo z druži-
no v London in na Krk. Prav 
tako se bom družila s prija-
telji in seveda počivala."
Matija: "Med počitnicami 
bom svoj čas porabljal za 
druženje s prijatelji. Verjet-
no bom tudi kam potoval z 
družino, v glavnem pa bom 
'na izi'."

V katero srednjo šolo ste se 
vpisali in zakaj? Se je veseli-
te?
Maja: "Vpisala sem se v 
Gimnazijo Kranj. Sprva mi 
še na misel ni prišlo, da bi 
na list za vpis na srednjo 
šolo napisala kranjsko gim-
nazijo, saj so mi vsi govorili, 
kako je zahtevna, in dobila 
sem strah pred njo. Ko pa se 
je bližal čas odločitve, me je 
teta, ki je tudi obiskovala 
Gimnazijo Kranj, začela 
prepričevati, naj se vpišem 
na to šolo. Hvaležna sem ji, 
da je vztrajala in iz mene 

spodila strah. Ugotovila 
sem, da mi šolanje na tej 
šoli ponuja veliko prednosti. 
Seveda se veselim septem-
bra, ampak si vseeno želim 
dolge počitnice, da dobim 
dovolj energije za naprej."
Jan: "Vpisal sem se na Gim-
nazijo Želimlje, saj je po 
mnenju mnogih to najbolj-
ša gimnazija v Sloveniji, in 
zato, ker tipu človeka, kot 
sem jaz, najbolj odgovarja. 
Ne skačem ravno od veselja, 
ker me čakajo štiri leta gara-
nja, se pa veselim novih 
izzivov v življenju in novih 
ljudi, ki jih bom spoznal."
Maruša: "Vpisala sem se v 
Gimnazijo Kranj. Nadaljeva-
nja šolanja se veselim, po 
drugi strani pa sem tudi živč-
na."
Matija: "Vpisal sem se na 
Gimnazijo Jesenice, to je 
šola, ki ti da veliko splošne-
ga znanja, jaz pa si bom tam 
lahko razjasnil, kaj me zares 

zanima, in se nato vpisal na 
pravo fakulteto. Nove šole se 
po eni strani veselim, saj 
bom spoznal neko novo živ-
ljenje, po drugi strani pa ne, 
saj vem, da bo težko."

Kje se vidite čez deset let?
Maja: "Trenutno se vidim 
kot učiteljica. Rada imam 
otroke."
Jan: "Čez deset let se vidim 
kot samozavestnega moške-
ga, ki ceni vsak dan svojega 
življenja. Seveda pa nihče 
na tem svetu ne ve, kaj bo 
čez deset let, zato je edini 
način, da to izvemo, da 
počakamo do leta 2027.
Maruša: "Vidim se na študi-
ju, mogoče še vedno v ple-
su."
Matija: "Upam, da bom čez 
deset let zaključeval kak štu-
dij fizioterapije in da bom 
lahko kasneje postal profesi-
onalni fizioterapevt ali 
maser."

Zbranost pri pouku in spodbuda 
staršev doma ključna za uspeh
Štiri od petintridesetih najboljših devetošolcev, ki so se sredi meseca udeležili sprejema pri županu, smo povprašali o vtisih iz pravkar zaključene osnovne 
šole ter pričakovanjih, ciljih in načrtih, ki so si jih postavili za prihodnost. Na vprašanja so odgovarjali Maja Papler iz OŠ Staneta Žagarja Žirovnica, Jan 
Gračner iz OŠ F. S. Finžgarja Lesce ter Maruša Kristan in Matija Potočnik iz OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica.

Maja Papler / Foto: Tina Dokl Jan Gračner / Foto: Tina DoklMaruša Kristan / Foto: Tina Dokl

Matija Potočnik / Foto: Tina Dokl
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Biba Jamnik Vidic

Danes 18-letna Judita Cer-
kovnik se je rodila z Downo-
vim sindromom. »Judita je 
razgledana punca, ki zelo 
rada bere, je komunikativna 
in socialno zrela,« pove nje-
na razredničarka Mateja 
Šporn Valenčič, profesorica 
defektologije na Osnovni 
šoli Antona Janše v Radovlji-
ci. In ker Judita še zlasti 
obožuje ure, ko na njihovo 
šolo pride knjižničarka Silva 
Kos – Silva že skoraj 15 let 
vodi projekt Beremo s knjiž-
ničarko – je bilo kar nekako 
logično, da bo Judita šla na 
delovno prakso v knjižnico. 
Po zimskih počitnicah se je 
Judita prvič odpravila v svo-
jo službo. "Čisto sama sem 
šla iz šole v knjižnico in 
nazaj. Z učiteljico sva bili 
dogovorjeni, da ji takoj, ko 
pridem v knjižnico, pošljem 
sporočilo ali jo pokličem, da 
je ne bi skrbelo." 
Vsak petek, do konca maja 
je od 10. do 12. ure pomaga-
la v knjižnici. "Po abeced-
nem vrstnem redu sem ure-
jala otroške slikanice, na 
knjige sem lepila tudi zaščit-
ne kode." Veliko ji je pome-

nilo, pove Silva Kos, njena 
mentorica v knjižnici, da jo 
je kolektiv sprejel medse. 
"Dve uri je bila enakovredna 
članica našega kolektiva. 
Ker je prišla ravno ob času 
malice, je z nami najprej 
popila kavo." 
"In kakšno kavo imaš najra-
je?« jo povprašam. "Črno 
brez vseh dodatkov," izstreli 
kot iz topa. Skoraj z enakim 
veseljem, kot je s kolegicami 
in kolegi – tako je klicala 
svoje sodelavce, razen Silve, 
ki jo je preimenovala v Silvi-

jo – popila skodelico kave, je 
lepila tudi posebne nalepke 
na knjige. "Ob delu sva 
pogosto klepetali o knjigah. 
Povedala mi je, katere je 
prebrala, katere so ji bile še 
posebno všeč in katere še 
namerava prebrati," naju 
dopolni Silva in pripomni, 
da si za domov ni izposojala 
knjig. "Knjige si izposojam 
v 'moji' knjižnici v Bohinju. 
Veliko si jih izposodim. 
Vsak dan berem." 
Ljubezen do branja ji je prav 
prišla tudi lani, ko je bila 

teden dni na delovni praksi 
v vrtcu. "Otrokom sem brala 
pravljice, tudi previjala sem 
jih, najraje pa sem jih crklja-
la." Tako kot je Judita v vrtcu 
crkljala otroke, so kolegi v 
knjižnici na njen zadnji 
delovni dan pocrkljali njo. 
"Jaz sem svojim kolegicam 
prinesla kavo in piškote, one 
pa so mi pripravile presene-
čenje. V rumeni vrečki sem 
našla predpasnik, majico s 
kratkimi rokavi in čokola-
do." Čokolada je namreč 
Juditina najljubša poslasti-
ca. 
Če se bo izteklo po načrtih, 
pove Silva, bo Judita jeseni 
spet postala del knjižnične-
ga kolektiva. "Judita je naš 
kolektiv obogatila s svojo 
toplino in neposrednostjo. 
Zdi se mi prav, da tudi ti 
mladi dobijo možnost, da se 
lahko na tak način vključijo 
v svoje socialno okolje." Tik 
preden se razidemo, Judito 
še vprašam, ali želi kaj spo-
ročiti zaposlenim v knjižni-
ci. "Želim, da se imajo vsi 
zelo lepo na počitnicah. Pa 
povejte jim, da jih imam 
rada. Vse. Še najbolj pa bom 
poleti pogrešala Silvo in 
Boženo."

Popila kavo, nalepila kode  
in uredila slikanice
Judita Cerkovnik je vso pomlad v okviru šolske prakse vsak petek dve uri kot enakovredna članica 
kolektiva pomagala v radovljiški knjižnici.

Judita (v sredini) z razredničarko Matejo Šporn Valenčič 
(levo) in mentorico knjižničarko Silvo Kos / Foto: Primož Pičulin

Čeprav Radovljica ni Pariz, imata vseeno nekaj skupnega. 
Poletno branje. Medtem ko Parižani od leta 2002 berejo na 
bregovih reke Siene, Radovljičani že enajst let knjige, časo-
pise in revije, prebirajo na letnem kopališču ali v senci breze 
pred knjižnico. "Brati zunaj je užitek. In pri nas to vemo, pa 
ne le vemo, tudi udejanjimo vsako poletje, že od leta 2006, 
ko smo Poletno branje postavili prvič v okviru praznovanja 
stoletnice javne knjižnice v Radovljici in 250-letnice rojstva 
A. T. Linharta," pove Božena Kolman Finžgar, direktorica 
knjižnice. Poletne bralce pod brezo čakajo ležalniki, oblazi-
njeni stoli, stolčki za najmlajše in mizica, na kateri je dnev-
no časopisje. Še posebno veseli so otrok, za katere so knjiž-
ničarji pripravili posebno škatlo s kredami, barvicami, 
pobarvankami, kartonkami in slikanicami za najmlajše. 
"Tako lahko tudi mamice in očki – pa seveda babice in ded-
ki – v miru preberejo časopis. V prijetni senci lahko naši 
obiskovalci prebirajo tudi knjige, časopise in revije iz naše 
čitalnice. Skoraj dvesto različnih naslovov jim je na voljo." 
In kako bo prihodnje leto, ko se knjižnica seli v nove prosto-
re? "Poletno branje ne bo več vezano samo na poletje. Ob 
kavarni v pritličju bomo imeli dnevno čitalnico, poleg nje bo 
knjižnica v tretjem nadstropju imela tudi teraso, zaščiteno 
pred soncem. Obiskovalci bodo lahko na teraso, takoj ko 
bodo prvi topli pomladanski sončni žarki dovolj ogreli ozra-
čje, sedli na ležalnike ali stole in uživali v branju. Knjižničar-
ji upamo, da bo projekt uspešno živel dalje, ne samo poleti, 
temveč vse dni v letu. V čitalnico, na teraso in seveda še 
zadnjič v senco breze pred knjižnico lahko pride vsak, tudi 
tisti, ki niso včlanjeni v našo knjižnico." Pa lepo poletje in 
veliko bralnih užitkov vam želijo iz knjižnice A. T. Linharta.

Poletno branje še zadnjič pod brezo



U
O

, stran
2 

št. 2
2

8
, 3

0
. junija 2

017
U

R
A

D
N

E
 O

B
JA

V
E

 O
B

Č
IN

E
 R

A
D

O
V

LJIC
A

V
I. P

R
E

JE
TA

 M
IN

U
S

 D
A

N
A

 P
O

S
O

JILA
 IN

 
S

P
R

E
M

E
M

B
E

 K
A

P
ITA

LS
K

IH
 D

E
LE

Ž
E

V
 (IV.-V.) 

1
0

.0
5

5
,11

C
. R

A
Č

U
N

 F
IN

A
N

C
IR

A
N

JA
 

S
kupina/P

odskupina kontov/K
onto 

R
ebalans I/2

017

V
II. Z

A
D

O
LŽ

E
VA

N
JE

 (5
0

0
) 

2
.4

8
5

.9
41

,16

5
0

 Z
A

D
O

LŽ
E

VA
N

JE
 

2
.4

8
5

.9
41

,16

5
0

0
 D

om
ače zadolževanje 

2
.4

8
5

.9
41,16

V
III. O

D
P

LA
Č

ILA
 D

O
LG

A
 (5

5
0

) 
5

7
2

.0
0

0
,0

0

5
5

 O
D

P
LAČ

ILA D
O

LG
A 

57
2

.0
0

0
,0

0

5
5

0
 O

dplačila dom
ačega dolga 

57
2

.0
0

0
,0

0

IX
. P

O
V

E
Č

A
N

JE
 (Z

M
A

N
JŠ

A
N

JE
 ) S

R
E

D
S

T
E

V
 N

A
 R

A
Č

U
N

IH
 

(I.+
IV.+

VII.-II.-V.-VIII.) 
- 1

.127.6
51

,91

X
. N

E
TO

 Z
A

D
O

LŽ
E

VA
N

JE
 

1
.913

.9
41

,16

(VII.-VIII.) 

X
I. N

E
TO

 F
IN

A
N

C
IR

A
N

JE
 

3
.0

51
.6

4
8

,18

(VI.+
VII.-VIII.-IX.)  

S
TA

N
JE

 S
R

E
D

S
T

E
V

 N
A

 R
A

Č
U

N
IH

 D
N

E
 31

. 12
. 

P
R

E
T

E
K

LE
G

A
 LE

TA
 

1
.127.6

51
,91

9
0

0
9

 S
plošni sklad za drugo 

- ali 0
 ali +

                                                            
2

. člen
(finančni načrti K

S
)

V 6
. členu O
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obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
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Peter Kolman

Turistično društvo Begunje 
je pod ruševinami nekoč 
mogočnega gradu Kamen 
tudi letos pripravilo zanimiv 
program. Obiskovalci so uži-
vali v glasbi in pesmi Pihal-
nega orkestra Lesce in Meša-
nega pevskega zbora A. T. 
Linhart Radovljica, nekateri 
so se preizkusili in spoznali 
streljanje z lokom, najmlajši 
pa so uživali v grajskih prav-

ljicah z Boženo Kolman Fin-
žgar iz radovljiške knjižnice. 
Poseben glasbeni večer pa je 
pričaral Maša Cilenšek Quar-
tet z odličnimi glasbeniki – 
Klemenom Smolejem s kita-
ro, Juretom Rozmanom s 
tolkali in Mitjo Jeršičem s 
harmoniko. Kot se za najkraj-
šo noč spodobi, je dogodek 
sklenil nastop skupine Čupa-
kabra z ognjenim spekta-
klom in prižigom kresa, ki je 
ožaril najkrajšo, kresno noč.

O kresi se dan obesi 
Tradicionalna prireditev ob dnevu državnosti in kresni noči je tudi letos privabila številne obiskovalce.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje z 60-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, 
elektromehanike in elektronike, z lastnim razvojem in trženjem 

zahtevnih sistemov, v celoti usmerjeno v izvoz.
Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 

proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni 
in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je 
za svoja prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja 

zaposlenih prejelo mednarodni naziv »VLAGATELJI V LJUDI«.
Družba šteje 650 sodelavcev.  

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite  
svoje poklicne ambicije.

K sodelovanju vabimo: 

PROIZVODNI DELAVEC (m/ž) 
(večje število)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
•	 osnovnošolska izobrazba,
•	 izkušnje z delom v proizvodnji.
       
Opis del in nalog:
•	  sestavljanje polizdelkov in izdelkov v skladu s predpisano 

tehnologijo in standardi kakovosti,
•	 i zvajanje delovnih operacij pri izdelavi plastičnih polizdelkov in 

izdelkov,

Nudimo:
•	 priložnost za osebni in karierni razvoj,
•	 delo poteka v treh izmenah.
 
Osebnostne lastnosti:
•	  natančnost, ročne spretnosti, samoiniciativnost, sistematičnost, 

zanesljivost
Delovna mesta so prosta na lokaciji v KAMNIKU.

PROGRAMER IN OPERATER CNC STROJA (m/ž)
 Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
•	 V. stopnja izobrazbe strojne smeri in znanje angleščine ali nemščine 
•	  vsaj 3 leta delovnih izkušenj z upravljanjem CNC strojev ( struženje 

ali rezkanje),
•	 dobro poznavanje vsaj enega od CAM programskih paketov,
•	 poznavanje materialov in tehnologij obdelave struženja in rezkanja,
•	 branje in razumevanje tehnične dokumentacije.
       
Opis del in nalog:
•	  izdelava CNC programov za obdelovalne stroje in upravljanje in 

nastavljanje CNC stroja,
•	 kontrola in merjenje končnih izdelkov,
•	  nastavljanje strojev, reševanje motenj v procesu ter izvajanje manjših 

vzdrževalnih del.
Nudimo:
•	 delo na najnovejši strojni in programski opremi,
•	 stimulativno nagrajevanje,
•	 priložnost za osebni in karierni razvoj.
      Osebnostne lastnosti:
•	  inovativnost, natančnost in zanesljivost, ročne spretnosti, sposobnost 

timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti.

      Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
•	 imajo izkušnje s Heidenhain krmilnikom,
•	 imajo izkušnje s SolidCAM programskim paketom.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.

TEHNOLOG V MONTAŽI (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
•	  najmanj VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri in znanje angleškega 

jezika.
•	 poznavanje tehnologij spajkanja, UZ varjenja, strojnega vida,
•	 poznavanje LEAN metod načrtovanja procesov,
       
Opis del in nalog:
•	 sodelovanje pri novih projektih,
•	  izdelovanje in pripravljanje tehnoloških postopkov in 

dokumentacije,
•	 sodelovanje pri uvajanju novih postopkov in izdelkov v proizvodnjo,
•	  izdelava zahtevnikov za opremo in komunikacija z dobavitelji 

opreme in nabava opreme,
•	 sodelovanje pri reševanju reklamacij.
Nudimo:
•	 delo na naprednih projektih, občasna službena potovanja
•	 priložnost za osebni in karierni razvoj.
 
Osebnostne lastnosti:
•	  komunikativnost, analitičnost, natančnost, zanesljivost in 

inovativnost

Dodatno prednost imajo kandidati, ki poznajo:
•	 osnove 3D konstruiranja,
•	 SAP.
  
Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in 
ustvarjalnega sodelovanja.

Delovni mesti sta prosti na lokaciji v LIPNICI in v KAMNIKU.     

Cenimo samostojnost,  komunikativnost, samoiniciativnost, 
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter  željo po 
pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju,  
Vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov,  
najkasneje do 15. 7. 2017:
ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.

Lipnica 8, 4245 Kropa, tel.(04) 53 55 109, faks: (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si

E-mail:bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Marjana Ahačič

„Danes je za gasilce Kamne 
Gorice velik dan, saj bomo v 
last svojega društva prejeli 
gasilsko vozilo s prikolico. 
Zahvala zanj gre seveda Obči-
ni Radovljica, županu in seve-
da občinskemu svetu, ki je 
potrdil nabavo vozila in priko-
lice v vrednosti 55 tisoč evrov; 
nekaj čez dva tisoč evrov je 

prispevalo naše društvo. 
Zahvaljujem se tudi botru 
našega avtomobila in prikoli-
ce, domačinu Gašperju Poto-
čniku,“ je zbrane na slovesno-
sti nagovori predsednik PGD 
Kamna Gorica Jože Skalar.
Prvo motorizirano vozilo so 
gasilci iz Kamne Gorice 
dobili leta 1974, podarila pa 
jim ga je tovarna Plamen 
Kropa. „To je bil odpisani 

kombi, ki smo ga preuredili 
tako, da smo vanj namestili 
motorno brizgalno in nekaj 
cevi. Drugi avtomobil pa 
smo gasilci dobili s sredstvi 
samoprispevka v Kamni 
Gorici leta 1989. To je bilo 
za takratne razmere kar 
sodobno gasilsko vozilo, v 
katerem je bilo poleg obvez-
ne opreme prostora še za 
devetčlansko ekipo.“

A vozni park se je staral in po 
časovnici, ki jo je določil 
Upravni odbor Gasilske zve-
ze Radovljica, so počasi na 
vrsto za novo vozilo prišli tudi 
gasilci iz Kamne Gorice. „V ta 
namen smo ustanovili komi-
sijo za nabavo vozila, ta pa se 
je odločila, da ne vem kako 
dragega orodnega avtomobila 
vas ne potrebuje. Komisija se 
je odločila za nabavo gasilske-
ga vozila in orodno prikolico, 
na kateri je vsa potrebna opre-
ma za gašenje. Izhodišče za 
tako odločitev pa je bilo med 
drugim tudi to, da Kamna 
Gorica, ki je prepletena z 
vodo, potrebuje mobilno pri-
kolico, ki jo je mogoče pripel-
jati na še tako odročno mesto 
v vasi.“ 
Komisija se je odločila za 
nabavo vozila WV transpor-
ter s pogonom na vsa štiri 
kolesa, v katerem je prostora 
za devet gasilcev, s prikolico. 
V njej je poleg motorne bri-
zgalne vsa moderna oprema 
za prvo gašenje požara. 
PGD Kamna Gorica trenut-
no šteje 103 člane, od tega je 
28 tako imenovanih operati-
vcev, 13 operativcev v rezervi, 
11 pripravnikov, kar 20 pio-
nirjev, devet mladincev, 12 
veteranov in deset podpornih 
članov. Lani so prenovili 
gasilski dom in orodišče, 
zamenjali dotrajano električ-
no napeljavo, obnovili tla, 
uredili novo ogrevanje doma 
ter obnovili požarni stolp.

Novo gasilsko vozilo
Gasilci iz Kamne Gorice so na slovesnosti v soboto, 17. junija, prevzeli novo gasilsko vozilo s prikolico.

Župan Ciril Globočnik je poveljniku PGD Kamna Gorica izročil ključe vozila. / Foto: Primož Pičulin
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Tekmovalci Taekwon-do kluba Begunje so se udeležili med-
narodnega turnirja v Malem Zvorniku. Skupno je nastopilo 
220 tekmovalcev iz petih držav. Begunjci so bili uspešni in 
so osvojili 23 medalj. Nastopili so v svojih, nekateri tudi v 
višjih kategorijah. Medalje so osvojili: Elena Lovrič, Vanessa 
Dobre (po pet medalj), Adrijana, Nikolina in Kristina Laza-
revič (po tri medalje), Miha Mulej dve medalji, David Mulej, 
Sebastjan Zupan Dimač, oba po eno medaljo. Šest tekmo-
valcev Taekwon-do kluba Begunje je uspešno opravilo izpit 
za črni pas. Črni pas so si priborili Elena Lovrič, Nikolina 
Lazarevič, Kristina Lazarevič, Vanessa Dobre, Taj Fister Lov-
šin in Domen Arko.

Taekwon-do

Mednarodni taekwon-do turnir v Malem 
Zvorniku

Šest tekmovalcev Taekwon-do kluba Begunje je uspešno 
opravilo izpit za črni pas.

Člani Taekwon-do kluba Radovljica so nastopili na Češkem 
na 10. Znojmo open. Nastopili so tekmovalci iz desetih 
držav. Naslednji tekmovalci iz radovljiškega kluba so se uvr-
stili na stopničke. Dečki, deklice (11 let): Taja Oblak, forme 
8. kup, borbe do 20 kg (obakrat druga), Tea Debeljak, borbe 
do 35 kg, tretja, Marko Oblak, borbe do 25 kg, drugo mesto, 
Tibor Oblak, forme 2. kup, borbe do 35 kg (obakrat drugo 
mesto), borbe do 30 kg, tretje mesto, Žan Teran, borbe do 
40 kg; starejše deklice, dečki (12, 13 let): Ivana Sitar, forme 
3. kup, drugo mesto, Medej Ručigaj, borbe do 35 kg, drugo 
mesto, forme 3. kup, tretje mesto,  mladinci, mladinke (14–
17 let): Špela Renko, forme 8. kup, drugo mesto, Jurij Sitar, 
forme 6. kup, drugo mesto; članice (18 in več let): Marijana 
Buhaj: forme 6. Kup, prvo mesto, Breda Pavlenč: forme 8. 
kup, drugo mesto, Barbara Sitar, forme II.–IV. DAN, drugo 
mesto, borbe do 65 kg, tretje mesto. Lina Buhaj, Tibor Oblak 
in Medej Ručigaj so dobili pokal za tretje mesto v skupin-
skih formah.

Taekwon-do

Deseti Znojmo open

V radovljiški malonogometni medobčinski ligi je glede na 
lansko sezono prišlo do zamenjave na vrhu. Ribno je zame-
njalo Fasaderstvo Kumalič Biser. Povsem zasluženo, saj 
ima jeseniška ekipa devet točk prednosti pred Ribnim. Na 
tretjem mestu je najboljša ekipa iz radovljiške občine, ekipa 
Smole. Lestvice po posameznih skupinah. Skupina A: 1. 
Fasaderstvo Kumalič Biser (50 točk), Ribno (41), 3. Smola 
(33), 4. Hrušica Pizzeria Trucker (32), 5. Utrip (23), 6. Pod-
nart (21), 7. Begne (19), 8. Lipce (15), 9. Brezje (15), 10. Cali-
mero boys (7). Skupina B: 1. A. G. Stara Fužina (40), 2. TVD 
Partizan Begunje (37), 3. Elmont Bled (32), 4. Dovje Mojs-
trana (31), 5. Cifra (27), 6. Lancovo (20), 7. Cometal Mošnje 
(19), 8. Mega bar (16), 9. Čpinarji Ljubno (12). FC KOV je 
iztopil iz lige. Skupina C: 1. Old school Vrbnje (53), 2. Gorje 
(48), 3. Hom (46), 4. Posavec (40), 5. Dvorska vas (40), 6. 
Kamna Gorica (37), 7. Zvezde Gorje (26), 8. Team orange 
(24), 9. Hraše team (16), 10. Sokol bar (16), 11. Podbrezje 
(16), 12. Brezje Mobydick (11). 

Mali nogomet

Fasaderstvo Kumalič Biser zamenjal Ribno

Tekmovalci Športnoplezalnega odseka Radovljica so se ude-
ležili dveh državnih prvenstev. V Šmartnem pri Litiji je bilo 
državno prvenstvo v težavnosti za srednje in starejše kate-
gorije. Poglejmo radovljiške uvrstitve med prvih deset. Cici-
bani: 2. Gorazd Jurekovič; mlajše deklice: 7. Hana Humerca; 
mlajši dečki: 10. Jan Ulčar; kadetinje: 2. Vita Lukan; kadeti: 
1. Luka Potočar; članice: 7. Vita Lukan; člani: 4. Domen Ško-
fic, 10. Luka Potočar. Drugo državno prvenstvo, tokrat na 
balvanih, je bilo v Logu - Dragomerju. Med deseterico so se 
uvrstili naslednji radovljiški tekmovalci in tekmovalke. Cici-
banke: 4. Lina Laharnar, 9. Ela Glavač; cicibani: 2. Gorazd 
Jurekovič; mlajše deklice: 10. Hana Humerca, mlajši dečki: 
6. Jan Ulčar; kadetinje: 1. Vita Lukan, kadeti: 7. Luka Potočar; 
članice: 7. Vita Lukan, člani: 1. Domen Škofic.

Športno plezanje

Dve državni prvenstvi
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Marjana Ahačič

V iztekajočem se šolskem 
letu je bilo 36 mladih vklju
čenih v PUM, neformalni 
izobraževalni program za 
mlade, ki jim omogoča 
dokončanje šolanja ali pri
dobitev zaposlitve. Ob 
pomoči mentorjev so samo 
v letošnjem šolskem letu 
skupaj opravili skoraj sto 
izpitov in za zaključek pri
pravili še imenitno lutkovno 
predstavo, ki govori o temah, 
s katerimi se pogosto sooča
jo prav pumovci: o stereoti
pih, predsodkih pa tudi o 
prijateljstvu in pestrosti kul
tur. "To ni klasična predsta
va o Sneguljčici, sedmih pal
čkih, čarobnem gozdu in 
zastrupljenem jabolku. To 
je zgodba o pravljičnih juna
kih, ki so odraz sodobne 
družbe, prežete s stereotip
nimi stališči," so povedali 
ustvarjalci Sneguljke za 
odrasle in poudarili, da je bil 
namen lutkovne predstave 
na humoren način seznaniti 
ljudi s kulturo izbranih 
narodov in hkrati spodbudi
ti gledalce k razmisleku o 
stereotipih in predsodkih do 
določenih narodov.

Mladi so si sami zamislili 
zgodbo, napisali scenarij in 
odigrali predstavo. Scenari
sti so Jan Šunkar, Žan Gor
janc in Jure Rimahazi, lut
karji pa Matic Papler, Sara 
Hušidić, Neja Žanko, Aljaž 

Peljhan, Janja Šabić, Jetlir 
Arifaj, Maksym Bondaruk, 
Dominik Dijanić, Veronika 
Petric in Žan Gorjanc. Pro
gram je povezoval Dominik 
Štern. Lutke so izdelali Gor
dana Pirc, Vesna Misjak, 

Sonja Zupanc, Zlata Dem
šar in pumovci, scenografijo 
pa Matic Papler, Janja Šabić, 
Veronika Petric in Sara 
Hušikić pod mentorskim 
vodstvom akademske slikar
ke Lučke Šparovec. 

S pravljico za odrasle 
proti predsodkom
Udeleženci programa PUM (Projektno učenje mlajših odraslih) in Mladinskega centra Kamra so 
šolsko leto zaključili z lutkovno predstavo Sneguljka in sedem palčkov.

Pumovci in kamrovci so ob koncu šolskega leta pripravili imenitno lutkovno predstavo za 
odrasle, ki so jo navdušenemu občinstvu odigrali pred polno Linhartovo dvorano.

Matjaž Klemenc

Končano je osmo prvenstvo 
v prstometu. Imamo nova 
zmagovalca, Jesenice pri 
moških in NikeCifra pri 
ženskah. V kvalifikacijah 
smo dobili dva nova prvoli
gaša, Stare lisjake iz Gorenj
ske lige in A Banko iz Ljub
ljanske lige. Ligo zapuščata 
Struževske korenine in Res

tavracija Center Lesce. Naj
boljši posamezniki po ligah: 
Milan Koprivec (Veseli Gor
janci), Anica Breza (KPrint), 
Anže Hafner (Ribiči 1). 
Na zaključni prireditvi v 
Podnartu je pokale in 
medalje podelil župan 
Radovljice Ciril Globočnik. 
Lestvice po posameznih 
skupinah. Prva moška liga: 
1. Jesenice (21 točk, več 

zmag), 2. Mišo tim (21), 3. 
Senica (20), 4. ŠDP Lesce 
(14), 5. Veseli Gorjanci (14), 
6. Duplica (14), 7. Rokce 
(14), 8. Dvojčki (13), 9. 
KPrint (11), 10. BegunjeCi
fra (10), 11. Podnart (9), 12. 
Flinger (9), 13. Struževske 
korenine (7), 14. Restavraci
ja Center Lesce (5). Prva 
ženska liga: 1. NikeCifra 
(23, več zmag), 2. Ločanke 

(23), 3. KPrint (21), 4. Rok
ce (20), 5. Kamna Gorica 
(17), 6. DU Šenčur (15), 7. 
Podnart (14), 8. DU Škofja 
Loka (11), 9. DU Kranj (0). 
1. Gorenjska liga: 1. Ribiči 1 
(28), 2. Stari lisjaki (25), 3. 
Senica 1 (22), 4. Skledarji 
Ljubno (22), 5. Ribiči 2 (13), 
6. Marin Kranj (12), 7. Kro
pa Macola (11), 8. No name 
(6), 9. Rokce 2 (5).

Jeseničani in NikeCifra na vrhu
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Matjaž Klemenc

V zadnjem obdobju sta naj-
več pozornosti poželi dve 
tekaški prireditvi, 28. 
Mošenjski tek in 6. 
Radol'ška 10ka. Na Mošenj-
skem teku je bilo 55 otrok in 
38 tekmovalcev (26 tekačev 
in 12 tekačic). Mlajši so se 
merili na razdaljah 350, 700 
in 1000 metrov. Zmagovalci 
po posameznih kategorijah 
so bili naslednji: deklice, 
dečki 7 let in mlajši: Eva 
Biček, Tevž Biček; deklice, 
dečki od 8 do 9 let: Vesna 
Gašperšič, Jaka Zupan; 
deklice, dečki od 10 do 11 let: 
Katja Robič, Jakob Sitar; 
deklice, dečki od 12 do 13 let: 
Eva Pačnik, Gaber Brajlih 
Novosel; dečki od 14 do 15 
let: Nejc Topič. Člani so tekli 
po tradicionalni progi, dolgi 
8 kilometrov. Prvi trije abso-
lutno v moški in ženski kon-

kurenci: moški: 1. Domen 
Potočnik 27:12,9, 2. Andrej 
Mikelj 27:50,1, 3. Klemen 

Zupan 28:30,1; ženske: 1. 
Tina Klinar 32:24,1, 2. Petra 
Race 33:59,2, 3. Nives Skube 
35:36,2. 
V Radovljici so se najmlajši, 
nastopilo jih je 25, merili na 
500, 1000 in 1500 m. Zma-
ge so se veselili dečki in 
deklice po naslednjih kate-
gorijah: deklice, dečki do 7 
let: Sara Bulovec, Nik Bulo-
vec; deklice, dečki od 8 do 9 
let: Vesna Gašperšič, Jaka 
Dolinar; deklice, dečki od 10 
do 11 let: Živa Kovačič, 
Andraž Bizjak; deklice od 12 
do 13 let: Zala Bohinc; dečki 
od 14 do 15 let: Natan Maj 
Poženel. 
Članska se je od prejšnjih 
tekem razlikovala tako po 
začetku kot po trasi. Po vide-
nem je prireditelj zadel v 
polno. 
Osma ura zvečer je še kako 
dobrodošla, saj sonce ni več 
tako moteč dejavnik. Letoš-

nja proga je imela kilometr-
ski krog – od Ekonomske 
šole do cerkve, ob drevoredu 
do banke in do startno-ciljne 
črte – ki so tekmovalci prete-
kli desetkrat. Prvi trije abso-
lutno v moški in ženski kon-
kurenci: moški (48 tekačev): 
1. Filip Baumgartner 
34:20,7, 2. Danilo Šimnic 
35:27,4, 3. Sandi Sever 
38:53,2; ženske (22 tekačic): 
1. Tina Klinar 41:41,5, 2. 
Jana Vouk 42:29,2, 3. Tama-
ra Jelen 43:58,8. »Bolj mi 
ustrezajo proge, ki so v 
enem kosu. 
Tokrat je bilo treba v Radov-
ljici preteči isti krog deset-
krat. Zato mi je bila ta proga 
težja. Na radovljiškem teku 
sem prvič. 
Velik plus te tekme je spod-
budo skozi vseh 10 kilomet-
rov," je bila po radovljiški 
tekmi zadovoljna Tina Kli-
nar.

Obakrat je zmagala 
Tina Klinar
Tina Klinar iz Zgornjih Gorij je bila najhitrejša tako na Mošenjskem teku kot na Radol'ški 10ki.

Tina Klinar je bila 
najhitrejša v Mošnjah in 
Radovljici.

Na Reki je bilo skupno odprto državno plavalno prvenstvo 
Hrvaške in Slovenije. Ta novost naj bi bila v prihodnosti stal-
nica, enkrat v Sloveniji, drugič na Hrvaškem. Državno prven-
stvo je bilo dobra preizkušnja za reprezentante, ki jih od 23. 
do 30. julija čaka svetovno prvenstvo v Budimpešti. Pobližje 
si poglejmo, kateri plavalci in plavalke Gorenjske banke Rado-
vljica so se domov vrnili z medaljami državnega prvenstva. 
Petkrat je na najvišjo stopničko stopila Anja Klinar, ki je bila 
najhitrejša na 200 m prosto, 1500 m prosto, 100 m delfin, 
200 m mešano in 200 m delfin. Tjaša Pintar je osvojila en 
naslov manj (100 m prsno, 200 m prsno, 50 m prsno, 100 m 
prosto in bila še druga na 200 m mešano in tretja na 200 m 
prosto). Rok Pečar je bil najhitrejši na 200 m delfin in 400 m 
mešano ter drugi na 1500 m prosto in tretji na 800 m prosto. 
Manca Marčun je bila zlata na 400 m mešano in dvakrat tre-
tja, na 400 m prosto in 800 m prosto. Državna prvakinja je 
postala še Gaja Kristan v disciplini 100 m hrbtno.

Plavanje

Anja Klinar petkrat na najvišji stopnički

V Kranju je potekal 23. Mednarodni miting Kranj – Memori-
al Vučko. Med številnimi udeleženci so se s stopničkami 
odrezali tudi člani Atletskega kluba Radovljica. V skupini 
U16 pionirke prvo mesto v metu krogle za Patricio Šolar. Pri 
pionirjih U14 je bil v skoku v daljino tretji Tjaš Peterlin. V isti 
disciplini je bila pri pionirkah U14 Ana Vajs prav tako tretja. 
Pri pionirkah U10 dve medalji za Katarino Rogač – prva je 
bila v teku na 60 m in tretja v skoku v daljino. Pri pionirjih 
U10 je tretje mesto v teku na 200 m dosegel Ažbe Smolni-
kar. Velja omeniti še tri uvrstitve tekmovalcev iz Radovljice, 
vse v kategoriji U8: pionirji – Nik Zabret, tretji v teku na 60 
m; pionirke – Nuša Avsenek, druga v skoku v daljino, Karla 
Kunstelj, tretja v skoku v daljino.

Atletika

Memorial Vučko

Matjaž Klemenc

S tekmo na Grobniku se je 
začel Svetovni pokal padal-
cev v skokih na cilj. Kljub 
nekaj težav z vremenom je 
bila na koncu tekma le izpe-
ljana. Ekipa Elana, glavno 
leško orožje, je bila okrnjena, 
saj je od prve peterice skakal 
le Matej Bečan. Slednji je bil 
tudi najvišje med posamez-
niki, na enajstem mestu. V 
Maji Sajovic smo imeli tudi 
svojo predstavnico v ženski 
konkurenci. Maja je bila na 
lanski uvodni tekmi prva. 
Letos je bila le stopničko 

nižje, na drugem mestu. Po 
tradiciji padalce iz Hrvaške 
pot vodi v Slovenijo, na leško 
letališče. Podobno kot na 
Grobniku, so organizatorji 
imeli obilico težav z vreme-
nom (o.p. premočan veter, 
dež in možnost nevihte), 
zato je bilo tekmovanje več-
krat prekinjeno, a vseeno 
regularno zaključeno (o.p. za 
regularnost je potrebno izve-
sti najmanj štiri serije). 
Tekma v Lescah je bila dobro 
obiskana, saj je nastopilo 184 
tekmovalcev in 74 tekmovalk. 
Skupno 45 ekip iz enaindvaj-
setih držav. Domača ekipa 

Elana, tokrat v prvi postavi 
Roman Karun, Uroš Bečan, 
Senad Salkič, Borut Erjavec, 
Matej Bečan, je bila ekipno 
najbolj precizna, s 34 kazen-
skimi centimetri. Na odru sta 
bili še ekipi INT Italija 42 cm 
in Dukla A Češka 43 cm. V 
moški konkurenci zmaga za 
Wiesnerja Nemčija (3 kazen-
ski centimetri). Med deseteri-
co sta bila od Leščanov Borut 
Erjavec na petem mestu s 5 
cm in Roman Karun na sed-
mem mestu s 6 cm. Pri žen-
skah je bila najbolj precizna 
Macichova s 7 cm. Maja Sajo-
vic je bila četrta z 10 cm.

Ekipa Elana spet na vrhu
Ekipa Elana, tokrat v prvi postavi Roman Karun, Uroš Bečan, Senad Salkič, 
Borut Erjavec, Matej Bečan, je v Lescah ponovila lansko ekipno zmago.

V Lescah zmaga za ekipo Elana

Če je še pred nekaj leti masaža veljala za 
simbol razvajanja, je v današnjem času, 
polnem stresa, dolgotrajnega sedenja za 

računalnikom in velikih fizičnih obremenitev na 
številnih delovnih mestih, postala tako rekoč 
potreba za utrujenega, napetega in obremenjenega 
sodobnega človeka.

Prav zato k maserki Simoni Šlegel, ki je svoj 
salon pred dobrim letom iz stavbe AMD preselila 
v sodobne prostore poslovnega objekta ob 
športnem parku v Radovljici, prihajajo številne 
medicinske sestre, vzgojitelji, trgovci, delavci za 
tekočim trakom, poslovneži ...

„S svojim delom pomagamo mnogim, da sprostijo 
mišice in limfo, ter s tem prispevamo k temu, da je 
manj bolniških odsotnosti v podjetjih, da se ljudje 
bolje počutijo in so zato bolj zdravi in posledično 
uspešnejši pri delu,“ poudarja Simona Šlegel.

„V masažnem salonu Rož’ca se potrudimo s 
kvalitetnimi masažami. Lahko izvajamo tudi dve 
masaži hkrati, saj sta dva prostora z električnimi 
mizami, ki so primerne tudi za invalide ter starejše. 
Lahko izbirate med klasično masažo, športno 
masažo, limfno drenažo, masažo s čokolado, 

masažo z medom, antistresno masažo glave, 
kinesiotapingom ter oblikovanjem postave z 
aparatom Cryo21. S cryo lipolizo pri –10 stopinjah 
dosežemo, da se maščobne celice razpočijo ter 
se v dveh tednih izločijo preko limfe in krvnega 
obtoka. Stranke so ob koncu kot prerojene, še boljši 
rezultati pa so, če se držijo navodil glede športa in 
prehrane ter pijejo zadostne količine vode.

V salonu Simona Šlegel s sodelavcema poskrbi 
za masažo mladih in starih, športnikov, nosečnic, 
moških in žensk, ki se lahko odločijo za masažo 
v paru. Na voljo so tudi darilni boni za masažo, in 
zelo smo ponosni na to, da so skoraj stoodstotno 
unovčeni. In ne nazadnje: v neposredni bližini 
salona je tudi imenitna trgovina za zdravo življenje 
Suzana, kjer lahko svojo skrb za zdravje in dobro 
počutje dopolnite z nakupom hrane, zdravil in 
pripomočkov – in strokovnim nasvetom izkušene 
lastnice trgovine.

Na masaže se je treba predhodno naročiti, in sicer 
na tel. št. 040 578 274, e-naslov slegel.simona@
gmail.com ali s sporočilom na Facebooku na 
Masaže – Rož’ca Simona Šlegel s.p. 

Ulica Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica
T: 040 578 274
www.masaza-rozca.si

ROŽ’CA – DOTIK HARMONIJE
v Športnem parku Radovljica

www.gorenjskiglas.si
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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/

Ivanka Korošec

Njeno življenjsko pot sta 
prav gotovo pomembno zaz-
namovala starša, mama 
Marija Kolar, priljubljena 
učiteljica glasbe, ki je glas-
beno znanje posredovala 
številnim generacijam učen-
cev v Glasbeni šoli Radovlji-
ca, ter oče Anton Kolar, priz-
nani dirigent.

Kaj je bilo prej: nagnjenje k 
risanju ali h glasbi?
"Mislim, da kar vse skupaj. 
Pri otrocih se po mojem 
mnenju ustvarjanje prepleta 
in se prosto seli z enega 
področja na drugega. Koli-
kor se spomnim svojega 
zgodnjega otroštva, sem 
neumorno poslušala pravlji-
ce na kasetah, pela in dekla-
mirala sem ob njih. Gledali-
ške predstave so se mi zdele 
čarobne, tam je bilo zajeto 
vse, na stolu sem sedela kot 
vkopana od začetka do kon-
ca predstave. Ja, ves ta svet 
me je že zelo zgodaj zazna-
moval in potegnil vase."
 
Kateri je bil vaš najljubši 
predmet v osnovni šoli?
"Hm, naj pomislim … Liko-
vna vzgoja. Gospa Mertelj 
nas je učila in seznanila z 
različnimi likovnimi tehni-
kami. Rada sem risala, pred-
vsem ljudi, živo naravo. 
Omenila bi še pouk sloven-
ščine ter dramski krožek pri 
gospe Bračič. Izredno sem 
uživala in na koncu osemle-
tke sem sanjarila, da bom 
igralka." (smeh)

Kaj je prevladalo, da ste se 
odločili za glasbo kot poklic?
"Odločitev ni bila lahka. 
Zanimalo me je precej sme-
ri. V gimnaziji se je nenado-
ma okrepilo nagnjenje do 
risanja, prevzela me je lepo-
ta tujih jezikov, želela sem si 
plesati, na poletnih šolah 
sem odkrila čembalo … 
Glasba in igranje klavirja sta 
me spremljala že iz otroštva. 
Doživela sem vzpone in 
padce, precej osebnih izku-
šenj in s tem širšega razu-
mevanja se mi je nabralo 
prav na glasbenem področ-
ju. Vedela sem, da želim 
delati z otroki, in glasba je 
bila takrat najmočneje pri-
sotna v mojem življenju."

Kje ste študirali?
"Študirala sem na Dunaju, 
na Visoki šoli za glasbo in 
upodabljajočo umetnost. 
Izbrala sem si pedagoško 
smer čembala in klavirja. 
Izkušnja je bila iz vseh vidi-
kov zelo močna, bila je svež 

veter in širjenje obzorja ne 
samo na glasbenem področ-
ju. Na Dunaj in na šolo ter 
njene profesorje imam zelo 
lepe spomine, z nekaterimi 
smo ohranili stike vse do 
danes. Seveda me je pot 
zanesla tudi v razne dunaj-
ske galerije. Razstavo Gusta-
va Klimta sem imela čez ces-
to, kjer sem takrat stanovala, 
tako da sem si jo kar večkrat 
z zanimanjem in seveda 
občudovanjem ogledala."

Kaj najraje rišete?
"Najraje rišem otroške in 
pravljične prizore, razne 
škrate, palčke in pajace. Vse 
najraje v naravnem okolju, 
makro svet v visoki travi, 
ogromnih listih, ob potoku 
… In seveda s kakšnim glas-
bilcem v roki, tu ne morem 
iz svoje kože." (smeh)

Kje dobite navdih?
"V naravi. Sprehod po gozdu, 
po travniku ali ob morju mi 
da neskončno idej. Ko sediš v 
travi in opazuješ, kaj vse ras-
te in leze po njej, kaj vse je 
ustvarila narava in kako je 
vse povezano v smiselno 
celoto, fenomenalno … Nav-
dih pride tudi iz spominov, 
ko sem bila sama otrok, iz 
doživljanja otroške duše, ko 
opazujem svoje otroke pri 
igri, ali iz življenja samega, 
kot ga razumem jaz."

Kot ilustratorka ste sodelo-
vali pri knjigi o Planici in v 
pravljici Miška išče svoj 
dom. Kakšne možnosti ima 
ilustrator za izražanje?
"Bolj ko ti domišljija dela, 
lažje je. (smeh) Šalo na 
stran, znanje je seveda zelo 
pomembno. Akademsko 
izobražen ilustrator ima 
precej širše obzorje in več 
orodja na razpolago za izra-
žanje kot samouk. Ilustraci-
ja na slovenskem ima izre-
dno visok nivo, osebno naj-
bolj občudujem dela Marije 
Lucije Stupica, zdijo se mi 
dovršena v vseh vidikih. 
Možnosti za izražanje ilus-
tratorja so gotovo povezana 
z željami naročnika. Pri 
knjigi o Planici in pravljici 
Miška išče svoj dom so mi 
naročniki postavili določene 
okvirje, vendar je bilo sode-
lovanje zelo vzajemno. 
Pomembno je, da smo našli 
skupni jezik in da je končni 
izdelek kar se da kvalite-
ten."

»Risanje je poštenost umet-
nosti. Ni možnosti goljufa-
nja. Je ali dobro ali slabo,« je 
rekel Dali. Se strinjate z 
njim?

"Se strinjam. In otroci so 
najbolj iskreni kritiki. 
(smeh) Prava umetnost te 
navdihne, notranje obogati, 
lahko te razveseli ali pomiri. 
Ni pomembno, ali si ti 
ustvarjalec, poustvarjalec ali 
gledalec oz. poslušalec. Spo-
ročila umetnikov ali umet-
nin so univerzalna, vsak pri-
dobi. Pravi umetnik ali pra-
va umetnost te sploh ne želi 
ogoljufati, le zakaj bi te? 
Njeno poslanstvo je iskre-
nost, lepota, estetika, duhov-
na sporočilnost, vse, kar je 
dobrega, želi deliti naprej … 
Živimo v zelo manipulativ-
nem svetu, ogromno je sebi-
čnosti, napuha, posledično 
goljufanja in plitkega peha-
nja za dobičkom. Otrokom 
vedno bolj pogosto vsiljuje-
mo animatorje, kot da jim 
ne priznavamo njihovega 
lastnega bogatega domišljij-
skega sveta … Zato se mi zdi 
izredno pomemben odnos 
do kulture in umetnosti že 
od mladih nog naprej." 

Ste tudi članica glasbene 
skupine Link.art, ki povezu-
je več umetnosti – poezijo, 
dramatiko, razne glasbene 
zvrsti in vizualno podobo. 
Pisano vam na kožo, ali ne?
"Res je, Link.art bi bila lahko 
kar moja izkaznica vsega, kar 
me v življenju veseli. (smeh) 
V naši glasbeni predstavi 
smo precejšen umetniški 
delež prispevali prav člani 
sami, od večine priredb, last-
nih skladb, do scenskega oza-
dja … Za izdelavo scene sem 
najprej prebila precej ur pri 
računalniku, da sem izrisala 
ali poiskala na spletu primer-
ne figure in motive, ki so 
ustrezali vsebini predstave. 
Nato je sledilo dva meseca 
rezljanja iz papirja in postavi-
tev v majhen 'scenski studio' 
v velikosti formata A4. Svoj 
mali studio sem obsvetila z 
močno lučjo, ki je sijala na 
izrezljan material iz več zor-
nih kotov in ustvarjala zani-

mivo igro svetlobe in senc. 
Vse skupaj sem fotografirala 
in spet vnesla na računalnik, 
kjer sem posnetke obdelala, 
da so bili primerni za projek-
cijo na platno. Tako smo 
dobili scensko ozadje za našo 
glasbeno predstavo."
 
Ste tudi spretna oblikovalka, 
znate tudi dobro šivati, lon-
čariti, navsezadnje pa so 
tudi slaščice izpod vaših rok 
imenitne …
"Preveč me hvalite, se sliši, 
kot da sem kak superman! 
(smeh) Veselje do ročnih del 
in dobre kuhinje so mi pre-
dale moje prednice, od 
matere do vključno obeh 
babic. Ob vseh družinskih 
srečanjih ni manjkalo doma 
spečenih dobrih jedi in sla-
dic. Kupljenih jedi ali sladic 
v otroštvu res nisem pozna-
la. V času študija sem se 
navdušila še nad grško kuhi-
njo in od takrat dalje so grš-
ki recepti tudi na naši mizi 
redno na programu. "

Ima tudi kateri od vaših treh 
otrok umetniška nagnjenja?
"Vsi trije radi ustvarjajo. 
Risanje se najbolj močno 
izraža pri najstarejšem 
Vidu, ki si želi nadaljevati 
šolanje na srednji oblikovni 
šoli v Ljubljani. Vid in mlaj-
ši Nejc sta nekaj časa doma 
snemala svoje kuharske 
oddaje, ki smo se jim iz srca 
nasmejali … Nejc je tudi 
zelo iznajdljiv graditelj, ki iz 
kock gradi vse mogoče po 
svojih lastnih zamislih. Naj-
mlajša Tina se rada igra in 
pleše, posebno rada se use-
de za klavir in preigrava 
pesmice, ki se jih je naučila 
igrati na flavtico." 
Na spletni strani ayrin-art.
com si lahko ogledate širšo 
paleto njenih del. Starši, 
vzgojitelji in pedagogi si lah-
ko s te spletne strani tudi 
prosto prenesete pobarvan-
ke z glasbeno tematiko za 
otroke.

Njeni škratki v rokah 
držijo glasbilca
Irena Kolar je vsestranska umetnica. Na Dunaju je na pedagoški smeri študirala čembalo in klavir, 
tako da danes poučuje mlade glasbenike na radovljiški glasbeni šoli. V začetku junija pa je v 
radovljiški knjižnici predstavila ilustracije, s katerimi opremlja glasbene pravljice za otroke.

Irena Kolar / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Na letni koncert so Lipine pev-
ke dobesedno pripele, saj so 
bili za njimi že štirje koncerti 
pod motom Sožitje generacij. 
Konec maja so bile imele kon-
cert v Psihiatrični bolnišnici v 
prelepi dvorani gradu Katzen-
stein v Begunjah, namenjen 
pacientom, osebju bolnišnice 
in krajanom. Gost je bil talen-
tirani mladi pianist Marko 
Ponjavič iz Glasbene šole Jese-
nice. Na naslednji postaji je 
Lipa počastila rojstnodnevno 
praznovanje stanovalcev v 

Domu sv. Martina v Srednji 
vasi. Tretji v sklopu kvarteta 
koncertov je bil v Kropi, ko se 
je pevkam pridružila domača 
dramska skupina Čofta in odi-
grala skeč z naslovom Žebljar-
jeve težave. Mala turneja se je 
zaključila v Zgornjih Gorjah, 
kjer sta ob zboru nastopili tudi 
pianistka Emilija Šmitran in 
klarinetistka Natalija Šmitran 
iz Glasbene šole Jesenice. 
Lepota Baročne dvorane že 
sama po sebi ustvarja ugodje, 
ki ga peti ali zaigrani zvoki 
požlahtnijo. Lipa je odkrila 
tudi kos domače kulturne 
dediščine s pesmima Vodni 
kos in Pastiričica Vladimirja 
Kapusa, publicista in lovske-

ga pisatelja, ki se je rodil leta 
1885 v Kamni Gorici. Velik 
ljubitelj naravnih lepot je 
pisal za najrazličnejše revije, 
v samozaložbi je izdal Lovske 
spomine in Pesmice iz priro-
de. Pogrešan je od oktobra 
1943. 
Franc Ankerst se je že uvel-
javil v nekaterih pesmih Eve 
Zupan, za Sožitje generacij 
pa je na novo uglasbila troji-
co njegovih pesmi: Govorica 
duše, Vintgar in Življenje, 
ki sporočajo globok moto: 
Bodi človek, vzor sveta! 
Preostali program je razkril 

skrben izbor iz zakladnice 
slovenske ljudske in umetne 
pesmi in dokazal pogloblje-
no studioznost zborovodkin-
je Elizabete Demšar Zupan, 
ki se je tokrat odlikovala tudi 
kot voditeljica, in radostni 
odziv "njenih" pevk. Med 
nastopajočimi je bila tudi 
mlada simpatična in nadar-
jena generacija učenk iz 
Glasbene šole Jesenice in 
sijajna solistka Andreja Ger-
žina z Venčkom slovenskih.
Sožitje generacij je sklenila 
doživeta Ave Maria Frana Ger-
biča, skladatelja in zelo dobre-
ga tenorista, rojenega 1840 v 
Cerknici, ki se mu je življenje 
utrnilo pred sto leti, leta 1917. 

Sozvočje generacij
Ženski pevski zbor LIPA DU Radovljica je na 
letnem koncertu v Baročni dvorani presenetil s 
petimi krstnimi izvedbami pesmi.

Pevski zbor Lipa na letnem koncertu v radovljiški Baročni 
dvorani.

Lipa je odkrila tudi kos domače kulturne 
dediščine s pesmima Vodni kos in Pastiričica 
Vladimirja Kapusa, publicista in lovskega 
pisatelja, ki se je rodil leta 1885 v Kamni Gorici.
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Marjana Ahačič

Mešani pevski zbor Slavček 
Društva upokojencev Lesce 
je sredi maja nastopil v hote-
lu Delfin v Izoli. "Zapeli smo 
dvanajst narodnih pesmi, 
nastop pa je popestrila fol-
klorna skupina iz Lesc, ki je 
v gorenjskih narodnih nošah 
zaplesala gorenjske narodne 
plese," je sporočil Tone Noč. 

Pojasnil je, da izolski hotel 
vsak četrtek organizira kul-
turni program z nastopi pev-
skih zborov, folklornih sku-
pin, recitalov in solistov. 
"Gostje hotela in drugi pos-
lušalci so nas nagradili z buč-
nim aplavzom, na koncu 
smo vsi skupaj zapeli nekaj 
pesmi in zaplesali. Tudi za 
vse nastopajoče je bilo to pri-
srčno in prijetno doživetje," 

je povedal Noč in poudaril, 
da so pevci hvaležni tako ple-
salcem Folklorne skupine 
Lesce za izviren in lep nastop 
kot tudi vodstvu hotela za 
topel sprejem in pogostitev, 
Društvu upokojencev Lesce 
pa za podporo in pomoč. V 
zboru poje 18 pevcev in pevk, 
vodi jih Marija Legat, s har-
moniko jih spremlja Franci 
Ažman. 

Slavček prepeval v Izoli

Leščani so se sredi maja s petjem in plesom predstavili v Izoli. / Foto: Stane Frelih

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

www.visitkranj.si
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MESTO 
NA SKALI 
premiera filma

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

Brezplačne vstopnice 

v Kranjski hiši

Jugendsinfonieochester - WJSO

Igor Kavčič

Letošnji avgust bo v Radov-
ljici že petintridesetič minil 
v znamenju stare glasbe. 
Med 5. in 22. avgustom se 
bo na festivalu zvrstilo deset 
koncertnih večerov v baroč-
ni dvorani Radovljiške graš-
čine in en koncert že tradici-
onalno v cerkvi Marijinega 
oznanjenja v Velesovem. 
Marija Kolar je sopotnica 
festivala že od vsega začetka, 
dvajset let pa ta poteka v 
sodelovanju Društva ljubite-
ljev stare glasbe, katerega 
predsednica je, in Občine 
Radovljica, ki v festivalski 
proračun, ta je skupaj s pro-
danimi vstopnicami okrog 
66.000 evrov, prispeva več 
kot tretjino sredstev. „Pri 
tem je prav zaradi omejenih 
sredstev veliko našega pros-
tovoljnega dela, saj ne želi-
mo okrniti kvalitete in obse-
ga programa,“ poudarja 
Kolarjeva.
Na letošnjem festivalu bodo 
nastopili umetniki iz enajstih 
evropskih držav, Južne Afri-
ke, ZDA in Kanade. Kot v 
minulih letih v sklopu festi-
vala tudi letos prirejajo dve 
delavnici – za pevce z legen-
darnim nizozemskim basis-
tom Harryjem van der Kam-
pom, in tečaj za kljunasto 
flavto z domačinko Matejo 
Bajt. Festival, ki ga že enajsto 
leto oblikuje Domen Marin-
čič, vsako leto obišče približ-
no 2500 obiskovalcev. Letoš-
nji festival bosta med drugim 
zaznamovali dve obletnici, 

450-obletnica rojstva sklada-
telja Claudia Monteverdija in 
250-obletnica smrti skladate-
lja Georga Philippa Teleman-
na, ki jima bosta posvečena 
dva koncerta. Več večerov 
prinaša tudi glasbo, poveza-
no z ozemljem današnje Slo-
venije. Na koncertu z največ-
jo zasedbo na festivalu v zad-
njih enajstih letih bo prvič po 
17. stoletju zazvenela pozno-
renesančna polifonija iz 
rokopisov, povezanih z ljub-
ljansko stolnico in gornje-
grajsko sostolnico. Že tradici-
onalno imajo posebno mesto 
v festivalskem programu pro-
jekti, ki poudarjajo nekoč 
neločljivo povezavo med 
besedo in glasbo. Letos so to 
nove glasbene rekonstrukcije 
pesmi iz staroislandskega 
epa Edda, ki so ga zapisali v 
13. stoletju, večer Montever-

dijevih madrigalov in Schu-
bertov cikel samospevov 
Lepa mlinarica. Za kar nekaj 
koncertnih večerov so glasbe-
niki pripravili program, ki bo 
na festivalu predstavljen pre-
mierno.
„Vsako leto znova se poka-
že, da festival nima le tradi-
cije, ampak tudi stalno pub-
liko, ki leto za letom obisku-
je koncertne dogodke, ob 
tem pa se njegova prepoz-
navnost tako doma kot v 
tujini vztrajno povečuje. 
Zato je občina z razlogom in 
veseljem 'zraven',“ je prepri-
čan župan Ciril Globočnik. 
Cene vstopnic so enake kot 
lani, 11 evrov za študente in 
upokojence in 16 evrov za 
ostale poslušalce, še nekaj 
dodatnih ugodnosti so prip-
ravili tudi za abonmajske 
vstopnice za celotni festival.

Festival Radovljica
Na 35. Festivalu Radovljica enajst vrhunskih koncertnih večerov z glasbeno 
dediščino od 13. do 20. stoletja

Domen Marinčič je tudi letos pripravil izvrsten program, 
na predstavitvi festivala sta župan Ciril Globočnik in 
predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Marija Kolar 
podpisala tudi pogodbo o financiranju. / Foto: Igor Kavčič

Marjana Ahačič

Konec maja je bil v Linhartovi 
dvorani Slavnostni koncert ob 
50-letnici delovanja harmoni-
karskega orkestra Glasbene 
šole Radovljica in KUD Rado-
vljica. Veteranski orkester, v 
katerem igrajo nekdanji har-
monikarji orkestra, je pod 

vodstvom Tomaža Cilenška 
nastopil s skladbama Korač-
nica za rojstni dan ter Bag-
dadski Kalif, harmonikarski 
orkester GŠ Radovljica in 
KUD Radovljica pa se je naj-
prej predstavil z "retro" šop-
kom, odlomki skladb, ki so se 
igrale v petdesetletni zgodovi-
ni orkestra, nato pa še s sklad-

bami: Proms, Hrestač Itali-
janka iz Alžira, Caricias, 
U-dance, Zita, za dodatek pa 
so postregli z Avsenikovo 
Avtocesto. V orkestru že snu-
jejo načrte za jesen, ko bodo 
občinstvo spet navduševali, 
tokrat z novim programom, 
je povedal dirigent Gašper 
Primožič.

Harmonikarji navdušili

Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica letos praznuje 50-letnico delovanja. 
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Zanimivosti

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

Barve: oranžna, rumena, modra

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

Barva: rumena

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

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

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

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

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

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

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

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

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

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

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

www.komunala-radovljica.si

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

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

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

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

 

Kanalizacija danes in jutri 

Mislimo zeleno!

Poslanec Zver je povedal, da 
so delovni dnevi poslanca v 
Evropskem parlamentu zelo 
pestri in natrpani z obvez-
nostmi. Predstavil je pred-
nosti in slabosti EU. Med 
prvimi je poudaril demokra-
tičnost, solidarnost, poveza-
nost in finančno podporo, 
kot slabi strani pa je izposta-
vil preobsežno birokracijo in 
premalo zaupanja med 
državami članicami. Evropa 
je še vedno premalo integri-
rana, je bil mnenja. Pojasnil 
je tudi, da se v EU denar 
porazdeljuje po načelu soli-
darnosti, to pomeni, da 
bogatejše države vanjo vla-
gajo, manj bogate, kot je na 
primer Slovenija, pa denar 
prejemajo.
Na vprašanje o eksistencial-
ni krizi EU je odgovoril, je 
EU še naprej stabilna kljub 
izstopu Velike Britanije, ver-
jetno pa bi jo ogrozil izstop 
Francije, o katerem se je 
govorilo med predsedniški-
mi volitvami. Ključen se mu 
zdi odnos med Francijo in 
Nemčijo. Na vprašanje o 
vplivu majhne Slovenije v 
EU je z odgovorom presene-
til, saj je poudaril njen velik 
pomen glede na število pre-
bivalstva v primerjavi z osta-
limi večjimi državami: tako 
en slovenski glas velja več 
kot en glas v neki drugi večji 
državi. Bil je tudi mnenja, 

da Slovenija premalo vlaga v 
varnost in obrambo ter da 
pogreša njeno sodelovanje 
in zanimanje za EU. Žal mu 
je, da poklic vojaka nima 
takega ugleda, kot bi ga 
moral imeti. Tudi mediji v 
Sloveniji, je povedal, so pre-
malo proevropsko usmerje-
ni.
Ker je šola že drugo leto 
vključena tudi v program 
Erazmus plus, ki mladim 
omogoča različne oblike 
učne mobilnosti, so dr. Zve-
ra kot stalnega poročevalca 
za ta program vprašali o 
delu in oceni uspešnosti 
tega projekta. Povedal je, da 
je v program vključenih že 
devet milijonov Evropejcev. 
Kot poročevalec spremlja 
delo, se srečuje z udeležen-
ci, šolami in agencijami, žal 
pa se projektu po njegovem 
mnenju še vedno namenja 
premalo denarja.
Ob koncu obiska so dijakin-
je predstavile še svojo izkuš-
njo učne mobilnosti. Z uči-
telji mentorji so se za tri 
tedne odpravili na Tenerife; 
dijaki Ekonomske gimnazi-
je in srednje šole so sicer 
prakso opravljali tudi v 
mnogih drugih državah, kot 
so Italija, Avstrija, Nemčija 
in Madžarska, so povedale 
Karin, Maja, Klara in Sara, 
ambasadorke evropskega 
parlamenta.

Evropski poslanec 
med dijaki
Dijake radovljiške Ekonomske gimnazije in 
srednje šole je sredi junija obiskal evropski 
poslanec in stalni poročevalec za projekt 
Erazmus plus dr. Milan Zver.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je prav na 
dan obiska evropskega poslanca dr. Milana Zvera prejela 
naziv šola ambasadorka evropskega parlamenta.

Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran je slogan, ki se 
ga bodo Poletavci – poletni bralci držali tudi letos. Z akcijo za 
spodbujanje branja so v vseh enotah Knjižnice Antona Toma-
ža Linharta Radovljica začeli 12. junija. Med počitnicami se 
lahko tako otroci, stari od 7. do 12. let, skupini Poletavcev 
pridružijo tako, da 30 dni berejo po pol ure na dan in pri tem 
vodijo dnevnik branja. "Berejo lahko karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte ... Zgibanke z navodili in pre-
glednico, kamor vpisujejo prebrano, dobijo v vseh knjižnicah, 
kamor po 12. septembru, ko se akcija zaključi, zgibanko tudi 
oddajo," je povedala knjižničarka Irena Razingar. "Najstniki, 
stari več kot 13 let in manj kot 16 let, se lahko pridružijo Naj-
poletavcem. Prebrati morajo tri običajne knjige ali e-knjige in 
izpolniti obrazec na spletni strani radovljiške knjižnice www. 
rad.sik.si. 28. septembra bodo vsi povabljeni na zaključno 
prireditev in predstavo Gusarsko gledališče kapitana Dade. 
Dobili bodo priznanje in rumeno majico Poletavci. Vsi pridni 
bralci sodelujejo pri žrebanju številnih nagrad."

Začela se je akcija Poletavci

Na osnovi državnega operativnega programa odvaja-
nja in čiščenja odpadnih voda, katerega novelacija je 
v pripravi, je na področju varstva voda pred onesnaže-
njem zasnovan koncept izgradnje javne kanalizacije in 
komunalnih čistilnih naprav tudi v občini Radovljica. 

Kanalizacijski sistem je sestavni del komunalne infrastruk-
ture, s pomočjo katere izvajalci obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja skrbijo za zmanjšanje 
vplivov človeka na okolje. Delovanje kanalizacijskega siste-
ma je ključno za zagotavljanje zdravja prebivalcev, kakovo-
sti bivalnega okolja in trajnostnega razvoja družbe.

Po državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda mora biti vsak kanalizacijski sistem zaklju-
čen s centralno čistilno napravo ali povezan na skupno 
večjo čistilno napravo. Območja aglomeracij (poselitve) 
nad 2000 PE (populacijskih enot – v praksi prebivalcev), kjer 
je država neposredno pod evropskim nadzorom, bi mora-
la biti že opremljena s kanalizacijskim sistemom in objekti 
nanj že priključeni. V občini Radovljica sta dve taki območji, 
ki zajemata kraje v širšem območju naselij Radovljica, Lesce 
in Begunje in sta povečini že opremljeni s kanalizacijskim 
sistemom. Zgrajen je tudi kanalizacijski sistem na območju 
Krope, ki se bo razširil na območje Kamne Gorice.

Na ostalih območjih aglomeracij v občini (na primer naselja 
Podnart, Posavec in Ljubno z zalednimi kraji) pa kanalizacij-
ski sistem še ni zgrajen. 

Pričakujemo, da bo nov državni operativni program sprejet 
do konca tega leta. Predvidevamo, da bodo z novim ope-
rativnim programom predpisane manjše zahteve. Praksa 
je pokazala, da je opremljenost z javno kanalizacijo, ki je 
povezana na »večje« čistilne naprave, najboljši način za 
zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov in kvalitetno čišče-
nje odpadne vode.

Osnovni in s tem obvezni program javne kanalizacije v 
občini Radovljica je naslednji: 
•   izgradnja kanalizacijskega sistema v Kamni Gorici (letos 

od OŠ Lipnica do Kamne Gorice, ostalo pa predvidoma v 
letu 2018),

•   izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Lancovo ter 
prevezava na obstoječi kanalizacijski sistem Radovljice, 

•   izgradnja kanalizacijskega sistema Dvorska vas–Otok–
Mošnje–Črnivec–Brezje–Posavec–Ljubno  –Podnart in 
ČN Podnart.

Na območjih, ki imajo zgrajeno kanalizacijo s čistilno napra-
vo, je priklop nanjo obvezen. Rok za priključitev je največ 
šest mesecev po izgradnji kanalizacije. Za priključitev je 
odgovoren lastnik objekta. Uporabnike, ki imajo možnost 
priključitve na javno kanalizacijo, prosimo in pozivamo, da 

to storijo v najkrajšem času. Uporabniki morajo pred priklo-
pom na kanalizacijsko omrežje pridobiti soglasje upravljav-
ca kanalizacije. Na to omrežje lahko priključujejo le komu-
nalne odpadne vode iz gospodinjstva, meteorne vode pa 
morajo ponikati na mestu nastanka.

V primeru, da območje poselitve v državnem operativ-
nem programu ne bo opredeljeno za opremljanje z javno 
kanalizacijo, bodo morali lastniki v primeru novogradenj 
ali rekonstrukcij obstoječih stavb za odpadne vode sami 
zagotoviti čiščenje z malimi (individualnimi) komunalnimi 

čistilnimi napravami.

Občanom svetujemo, naj se pred investicijo v MKČN 
ali za priključitev na javno kanalizacijo najprej pozani-
majo, ali bo ter kdaj bo na uporabnikovem območju 
zgrajena javna kanalizacija. Informacije za področje 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda dobite na tele-

fonskih številkah 04/537 01 33 in 04/537 01 28.

UTRINKI Z GRADBIŠČ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

Trenutno poteka gradnja sekundarne kanalizacije in vodo-
voda Brezovica ter izvedba preostanka kanalizacijskih pri-
ključkov v Kropi. Zaključuje se gradnja komunalne opreme 
za območje OLN Brezje. 

V drugi polovici julija bo stekla prva faza obnove komunal-
ne infrastrukture na Langusovi ulici. V drugi polovici leta se 
bo začela gradnja primarnega vodovoda Lipnica–Kamna 
Gorica in povezovalne kanalizacije, ki bo povezana s pri-
marno kanalizacijo in čistilno napravo Kropa. 

Načrtovana je še gradnja drugih odsekov komunalne 
infrastrukture, in sicer: prva faza povezovalnega vodovoda 
med Ovsišami in Dobravico, sanacija dela kanalizacije v Lju-
bnem, primarni vodovod v Dvorski vasi. V delu Gradnikove 
ceste v Radovljici bo vzporedno ob urejanju prometne ure-
ditve potekala obnova vodovoda in kanalizacije, ob gradnji 
pločnika na Cesti na Jezerca pa prenova vodovoda. Priprav-
lja se tudi dokumentacija za obnovo komunalne infrastruk-
ture na Šercerjevi ulici v Radovljici. Če se bo ob državni cesti 
na območju Podnarta začela gradnja pločnika, se bosta 
hkrati gradila tudi vodovod in kanalizacija.

Izdelana je bila idejna zasnova za novelacijo občinskega 
Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda, ki je del državnega operativnega programa. Na tej 
osnovi je občina v proračunu za leto 2017 zagotovila tudi 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za grad-
njo komunalne infrastrukture za območje od Podnarta do 
Posavca z zalednimi kraji.

Ivanka Korošec

Slikarka Vida Soklič je dobila 
ob zaključku ekstempora na 
temo Lepote Notranjske priz-
nanje odličnosti. Ekstempo-
ra, ki ga je organiziralo Kul-
turno društvo Rak Rakek, je 
bil razpisan za obdobje od 19. 
aprila do 10. maja. Umetniki 
so svoja platna žigosali na 

društvu, ob zaključku pa so 
svoja dela razstavili. Strokov-
na komisija v sestavi Božidar 
Mišo Strman, akademski sli-
kar, Martin Petrič, akadem-
ski oblikovalec vizualnih 
komunikacij in mag. Teja 
Tegelj, prof. lik. umetnosti je 
med tridesetimi ustvarjalci 
podelila edino nagrado in 
priznanje odličnosti Sokličevi 

za njeno sliko z naslovom 
Rakov Škocjan. Učinek likov-
nega dela je povezan z upo-
rabljeno tehniko in materiali 
(pesek, zemlja). Vida Soklič 
pa je dobila še eno priznanje, 
in sicer za svojo fotografijo 
Večerni odsev na razstavi 
umetniških fotografij Tako 
vidim v likovni galeriji Zveze 
kulturnih društev Ljubljana. 

Priznanje Vidi Soklič

 Vida Soklič
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Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

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

www.gorenjskiglas.si

                        + p ošt nina

EUR
10   

POLETNA  
AKCIJA

                        + p ošt nina

12 50
EUR

                        + p ošt nina

12 50
EUR

                        + p ošt nina

10   
EUR

                        + p ošt nina

EUR9   90

                        + p ošt nina

EUR
12   

PETEK, 30. junija   
VELIKI SLOVENEC, ROJAK ANTON BONAVENTURA JEGLIČ, 18.30: 
predavanje dr. Matjaža Ambrožiča, dvorana Psihiatrične bolnišnice 
Begunje

LETNI KINO ob 21.30: Dotik vode, Francija, trg pred Linhartovo dvo-
rano Radovljica 

    

SOBOTA, 1. julija
SOBOTNA PODVINSKA TRŽNICA, od 10.00 do 12.00, pred Vilo 
Podvin

IV. FESTIVAL GLEDALIŠČA, ob 20.00: (MOJ) DEVETSTO, gledališka 
predstava, Patrizia Jurinčič Finžgar in AGRFT, Dvorana kulturnega 
doma v Kropi

NEDELJA, 2. julija   
URHOV SEMENJ V BEGUNJAH, od 9.00 do 19.00, 9.00: sveta 
maša v župnijski cerkvi sv. Urha in blagoslov obnovljene fasade žup-
nijske cerkve (škof dr. Anton Jamnik), 10.15: nastop Pihalnega orkes-
tra Lesce in pogostitev, 10.30: sprevod s Pihalnim orkestrom Lesce 
na osrednje prizorišče, center Begunj, 11.00: kulturni program: Pihal-
ni orkester Lesce, Folklorna skupina KPD Lesce, odprtje razstave na 
prostem: Življenjska pot in delo knezoškofa dr. Antona Bonaventure 
Jegliča, 12.10–13.00: čas za begunjsko kulinariko, 12.30: start Begunj-
ske avanture, info točka TD Begunje, 13.00–19.00: veselo druženje z 
ansamblom Veseli Begunjčani. Sejemsko dogajanje bodo zaokrožile 
stojnice z dobrotami in izdelki domače obrti.

BOLŠJAK, od 9.00 do 13.00, Linhartov trg, Radovljica

MAŠA ZA KOVAČE, ob 9.30, pri Kapelci v Kropi

SLOVESNA SVETA MAŠA OB NEDELJI SLOVENCEV PO SVETU, 0b 
10.00, Bazilika Marije Pomagaj Na Brezjah

IV. FESTIVAL GLEDALIŠČA, FILMSKI VEČER, ob 19.30: spremljeval-
ni program, igrani film o nastanku legende o najdbi podobe Matere 
Božje v Kropi, mala dvorana Kulturnega doma v Kropi

PONEDELJEK, 3. julija
IV. FESTIVAL GLEDALIŠČA, STRAŽA NA GROBU, ob 19.00: KD Kro-
pa, Predstava za otroke, Dvorana Kulturnega doma v Kropi 

IV. FESTIVAL GLEDALIŠČA, KDO BO ZMAGAL?, ob 19.00: KD Kro-
pa, Predstava za otroke, Dvorana Kulturnega doma Kropa

KONCERT: LJUBLJANSKI KLAVIRSKI TRIO, ob 20.00: Siavush GAD-
JIEV – klavir, Vasilij MELJNIKOV – violina, Igor MITROVIĆ – violon-
čelo, Alessandra Schettino – sopran, Baročna dvorana Radovljiške 
graščine

ČETRTEK, 6. julija
MEDNARODNI FESTIVAL ULIČNEGA GLEDALIŠČA ANA DESETNI-
CA V RADOL‘C, OB 19.30: Rogur cirkus Somiru, SLO, Linhartov trg 
Radovljica

ČETRTKOVE OSVEŽITVE NA TRGU, ob 21.00: KONCERT FUCOG-
NITO IN STREET FOOD Z OKUSI RADOLCE, Linhartov trg Radov-
ljica

PETEK, 7. julija
MEDNARODNI FESTIVAL ULIČNEGA GLEDALIŠČA ANA DESETNI-
CA V RADOL‘C, ob 19.30: Ben Smalls: MozArt, Nemčija, Linhartov 
trg Radovljica

KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKIH TEČAJEV KLAVIRJA, VIO-
LINE IN VIOLONČELA, KLAVIRSKI DUO, ob 20.00, Dvorana Glas-
bene šole, Radovljica

IV. FESTIVAL GLEDALIŠČA, SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK FESTIVALA 
IN ODPRTJE KOVAŠKEGA ŠMARNA: ob 21.00: ROMANCA V KAR-
LOVCU, gledališka predstava, Pred Fovšaritnico v Kropi

LETNI KINO, ob 21.30: Kavarniška gospoda, ZDA, trg pred Linharto-
vo dvorano Radovljica     

SOBOTA, 8. julija
KOVAŠKI ŠMAREN 2017, Kropa, od 10.00 do 18.00: turnir v košarki, 
tek po ulicah krope, turnir v prstometu, dan odprtih vrat kovaškega 
muzeja vigenjc Vice, 10.00: prikaz izdelkov mojstrov domačih obrti 
na stojnicah, predstavitev Jamarskega društva Kranj, s postavitvijo 
ziplinea prek Kroparice, 10.00–17.00 umetniško kovanje pred Pivko-
vo hišo, z mojstrom Milanom Šinkovcem iz Komende, 12.00–16.00: 
dan odprtih vrat muzejske hiše Foušaritnica, 13.00: nastop Pihalne-
ga orkestra Lesce, 17.00: nastop Pihalne godbe Vodice, 18.00 poz-
drav predsednice TD Kropa, 18.30: Romanca v Karlovcu, gledališka 
igra dramske skupine Čofta, pred muzejsko hišo Foušaritnica, 19.00: 
nastop Mira Albininija in Erazma Janca, 20.00: družabno srečanje z 
ansamblom Toni

KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKIH TEČAJEV KLAVIRJA, VIO-
LINE IN VIOLONČELA, KLAVIRSKI DUO, ob 20.00, Dvorana Glas-
bene šole, Radovljica

TOREK, 11. julija
KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKIH TEČAJEV KLAVIRJA, VIO-
LINE IN VIOLONČELA, KLAVIRSKI DUO, ob 20.00, Dvorana Glas-
bene šole, Radovljica

30. junij–21. julij 2017
ČETRTEK, 13. julija

ČETRTKOVE OSVEŽITVE NA TRGU, ob 21.00: KONCERT PRISMO-
JENI PROFESORJI BLUESA IN STREET FOOD Z OKUSI RADOL'CE, 
Linhartov trg Radovljica

PETEK, 14. julija
KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKIH TEČAJEV KLAVIRJA, VIO-
LINE IN VIOLONČELA, KLAVIRSKI DUO, ob 20.00, Dvorana Glas-
bene šole, Radovljica

LETNI KINO, ob 21.30: Jaz, Daniel Blake, VB, trg pred Linhartovo 
dvorano Radovljica   

SOBOTA, 15. julija
KONCERT UDELEŽENCEV MOJSTRSKIH TEČAJEV KLAVIRJA, VIO-
LINE IN VIOLONČELA, KLAVIRSKI DUO, ob 20.00, Dvorana Glas-
bene šole, Radovljica

ČETRTEK, 20. julija
ČETRTKOVE OSVEŽITVE NA TRGU, ob 21.00: KONCERT HAMO & 
TRIBUTE TO LOVE IN STREET FOOD Z OKUSI RADOL'CE, Linhar-
tov trg Radovljica

PETEK, 21. julija
LETNI KINO, ob 21.30: Popolni tujci, Italija, trg pred Linhartovo dvo-
rano Radovljica

Kaja Beton

Kot prva se je v organizaciji 
Linhartovega hrama včeraj 
predstavila blejska zasedba 
Doors Highway. V nadalje-
vanju prihajajo štirje julijski 
četrtki v organizaciji Turiz-
ma in kulture Radovljica. 
Prvi bodo nastopili Funcog-
nito z odlično vokalistko 
Karin Zemljič, teden kasne-
je prihajajo Prismojeni pro-
fesorji bluesa, za njimi ver-
jetno najbolj znano ime 
letošnjega izbora Hamo & 
Tribute to Love ter na zadnji 
julijski četrtek še mednaro-
dni projekt Flamenco Pro-
ject, kjer bosta, kot se za fla-
menko spodobi, koncert 
popestrila plesalca iz Špani-
je. Poletni četrtkovi večeri se 
bodo letos zaključili 3. avgu-
sta, ko bo v sklopu prazno-
vanja občinskega praznika 
še zadnji koncert. Ponovno 

bo na Linhartovem trgu nas-
topil domači Bid Bang z 
Alenko Godec. 
Glasbi se letos pridružuje 
kulinarika. Vsak teden bodo 
največ trije gostinci iz projekta 
Okusi Radol'ce na trgu ponu-
jali grižljaje poulične prehra-
ne po enotni ceni, izbor vin pa 
bo pripravila Vinoteka Sod-
ček. Tako kot glasba bo tudi 
kulinarična ponudba vsak 
teden drugačna. Na voljo bo 
od pol devete ure dalje, kon-
certi pa se tudi letos začenjajo 
ob devetih. Izjema je avgus-
tovski koncert, ki bo na spore-
du že ob osmih. 
V Radol'co julija ponovno 
prihaja tudi gostja iz Ljub-
ljane Ana Desetnica. V sklo-
pu mednarodnega festivala 
uličnega gledališča bosta v 
starem mestnem jedru pote-
kali dve predstavi, prva v 
četrtek, 6. julija, in druga v 
petek, 7. julija, obe ob 19.30.

Četrtkovi večeri
Julijski četrtki imajo v Radovljici posebno mesto. 
Ob mraku se namreč na Linhartovem trgu že 
tradicionalno odvijajo koncerti. Letos se glasbi 
pridružujejo tudi Okusi Radol'ce.

Najbolj znano ime letošnjega izbora so Hamo & Tribute to 
Love, ki bodo na Linhartovem trgu nastopili v četrtek, 20. 
julija. / Foto: arhiv JZ Turizem in kultura Radovljica 

Atletsko društvo Olimpik v soboto, 8. julija, organizira že 
deveti Tek po ulicah Krope. Tekmovalne proge bodo poteka-
le v več težavnostnih kategorijah: na 10,8 kilometra, na 3,6 
kilometra, na 1 kilometer in na 400 metrov dolgi progi. Tek-
movalci bodo razporejeni v več starostnih skupin. Poseb-
nost kroparske prireditve, ki se bo začela ob 10. uri, je tek na 
3,6 kilometra dolgi progi z nazivom Kroparska milja, kjer 
bodo ženske in moški tekli v enotni kategoriji. Na isti progi 
bodo v svoji kategoriji tekli tudi mladinci.

Tek po ulicah Krope

V okviru praznovanj leškega praznika so domači umetniki 
tudi letos pripravili razstavo svojih del. Odprtje razstave je 
bila v Čebelarskem centru v ponedeljek, 19. junija. S krajšim 
uvodnim nagovorom je razstavo odprla vodja centra Špela 
Razinger Kalan, kulturni dogodek pa je popestril pevec 
Tomaž Eržen. Slikarji, ki so na ogled postavili svoja dela, so: 
Vinko Bogataj, Tanja Eržen, Zvone Ivanovič, Marja Čampa, 
Vida Soklič, Polde Gros, Alja Pristov Gogala, Sandra Rebek 
in Miroslav Pengal. Za pogostitev je poskrbela Krajevna sku-
pnost Lesce, izvedla pa jo je Kavarna Panj. Razstava bo na 
ogled en mesec.

Leški umetniki razstavljajo

Ob 80. obletnici smrti begunjskega rojaka knezoškofa dr. 
Antona Bonaventura Jegliča bo v petek, 30. junija 2017, ob 
18.30 uri v dvorani Psihiatrične bolnišnice Begunje predava-
nje dr. Matjaža Ambrožiča z naslovom: Veliki Slovenec, 
rojak Anton Bonaventura Jeglič.

Predavanje o Antonu Bonaventuri Jegliču
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Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala 
Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je tako imenovani 
“Ćira” zadnjič vozil leta 1974. Del proge v obliki osmice od Mokre Gore 
do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski vlak ponovno 
vozi skozi številne tunele. Res zanimivo doživetje.

Cena na osebo: 199 evrov (pri udeležbi najmanj 40 oseb)
 
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v 
hotelu turistične kategorije na območju narodnega parka Tara v dvo-
posteljni sobi, turistično takso v hotelu, obvezno vstopno takso za Sr-
bijo, vožnjo z muzejskim vlakom Šarganska osmica, vstopnino v muzej 
Sirogojno, vstopnino v Drvengrad, vstopnino v samostan Raša, lokalno 
vodenje po NP Tara, ladijsko vožnjo po Drini in kosilo na ladji, vodenje 
izleta, organizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatne informacije čim prej pokličite na tel. št.  
04/201 42 41. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju ali pišete na: narocnine@g-glas.si.

        I IZLET / od 22. do 24. septembra 2017

ŠARGANSKA OSMICA IN VIŠEGRAD
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Marjana Ahačič

Letno kopališče Radovljica 
so letos odprli že 10. junija, 
med tednom je odprto od 10. 
do 18. ure in od 20.30 do 
21.30, ob sobotah in nedeljah 
pa od 10. do 19. ure, so spo-
ročili iz plavalnega kluba 
Gorenjska banka Radovljica, 
ki upravlja radovljiško letno 
kopališče. Cena vstopnic 
ostaja enaka kot lani: za dne-
vno vstopnico je treba odšteti 
5,50 (4 evre popoldanska) 
oziroma 3,90 evra za otroke 
do 14. leta starosti (3,20 
popoldanska). Plavalni klub 
Gorenjska banka Radovljica 
tudi letos v juliju organizira 
poletne plavalne tečaje za 
otroke. Tečaji, ki jih vodijo 
izkušeni klubski vaditelji, so 
namenjeni predšolskim in 
osnovnošolskim otrokom od 
petega leta dalje.
V Kropi so letno kopališče 
odprli prejšnji četrtek, s slo-
vesnostjo, s katero so obele-
žili tudi ureditev novega 
otroškega igrišča, ki ga je 
občina uredila v kopališkem 
kompleksu. Kopališče je 
odprto vsak dan od 9. do 18. 
ure, cene vstopnic pa ostaja-
jo enake lanskim: 5,50 evra 
za odrasle, 4,50 za dijake, 
študente in upokojence, 
3,50 za otroke od 8. do 14. 
leta, 2,50 evra za otroke, sta-
re od tri do sedem let; ob 
sobotah, nedeljah in prazni-

kih so cene za 50 centov 
višje, za najmlajše pa bo 
kopanje v Kropi brezplačno. 
Cena sezonskih vstopnic se 
giblje od 20 evrov za naj-
mlajše do 45 za odrasle.
"Ko smo pred leti dobili pre-
novljen bazen, smo si zadali 
za cilj, da bomo uredili tudi 
vse spremljevalne objekte. 
Zgradili smo piknik prostor, 
dve igrišči za odbojko na 
mivki, nogometno igrišče, 
na malčke smo pa kar malo 
pozabili in to napako letos 
popravljamo. Imamo igrišče 
s peskovnikom, toboganom, 
gugalnicami, vse je certifici-
rano, tako da je poskrbljeno 

za varnost," je na slovesnosti 
povedal predsednik Športne-
ga društva Kropa Tomi Krži-
šnik. Dve igrišči za odbojko 
na mivki z razsvetljavo je 
Kroparjem zgradilo podjetje 
GGD Kranj, prostor za pikni-
ke so pa večinoma urejali s 
prostovoljnim delom, vse od 
leta 2002 naprej. Za otroško 
igrišče je večino sredstev pri-
spevala občina.
Bazen v Kropi je bil sicer 
zgrajen leta 1952 z udarniš-
kim delom Kroparjev, leta 
2002 so ga popolnoma pre-
novili. Odkar so leta 2011 
dobili toplotno črpalko, je 
voda v njem ogrevana, tako 

da se ob koncih tedna tam 
zbere tudi do 400 ljudi. "Pri-
bližno polovica je domači-
nov, vse več jih prihaja tudi 
iz okoliških mest – iz Radov-
ljice pa celo iz Kranja in Trži-
ča. Pridejo, ker je tu lepo in 
mirno, pa tudi: ne vem, ali 
pri nas obstaja še kakšno 
kopališče, ki je umeščeno v 
tako čudovito zeleno naravo, 
kot je naše," je še povedal 
Kržišnik, ki je na slovesnosti 
ob začetku kopalne sezone 
društvu Sožitje, s katerim 
kroparski športniki sodeluje-
jo že vrsto let, izročil pet 
sezonskih družinskih vstop-
nic za bazen.

Po osvežitev na bazen
Radovljiški bazen so odprli že 10. junija, dva tedna kasneje tudi priljubljeni bazen v Kropi, kjer so se 
letos najmlajši posebej razveselili tudi novih igral.

Šolarji so med počitnicami radi na radovljiškem bazenu. 

Občina Radovljica je za kopališče v Kropi v zadnjih dveh letih namenila okoli 17 tisoč 
evrov, je povedal župan Ciril Globočnik, ki je na slovesnosti prerezal trak pred novim 
otroškim igriščem ob bazenu. / Foto: Primož Pičulin

Tomi Kržišnik, predsednik Športnega društva Kropa 

Alenka Bole Vrabec

Prangeriada je vsakoletno 
srečanje turističnih društev 
slovenskih krajev, kjer stoji-
jo starodavni sramotilni ste-
bri – le v Radovljici je stra-
motilna klop. Letošnje pri-
zorišče starodavnih sojenj, 
ko so zlikovca vtaknili v oko-
ve "prangerja" vsem v pos-
meh, je prevzelo TD Bresta-
nica. Linhartov oder je pre-
mierno uprizoril komično 
enodejanko Kje je bala?, ki ji 
je botrovalo dejstvo, da so 
bile v Radovljici v 18. stolet-
ju tri barvarske družine, na 
Zgoši pa manjša suknarna.

Tudi letos sodelovali na Prangeriadi

Tatjana Rituper, Neža Kozjek, Rija Jamnik, Januša Avguštin, Mimi Urbanc, Franci Černe, 
Mojca Škofic in Alenka Bole Vrabec v Brestanici
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Kovaški šmaren v Kropi se bo letos odvijal v soboto, 8. julija. 
Dnevom odprtih vrat, prikazu kovanja v Vigenjcu Vice in sto-
jnicam domače obrti se letos pridružuje umetniško kovanje 
pred Pivkovo hišo. Predstavilo se bo tudi jamarsko društvo 
Kranj, ki bo preko potoka Kroparica pripravilo zipline. Preko 
popoldneva se bosta zvrstila nastopa leškega Pihalnega 
orkestra ter Pihalne godbe Vodice, ob pol sedmih zvečer pa 
bo domača dramska skupina zaigrala gledališko predstavo 
Romanca v Karlovcu. Ob 19. uri sledi nastop Mira Albininija 
ter Erazma Janca, za njima pa družabno srečanje z ansam-
blom Toni. Čez dan bo potekal tudi športni program s tur-
nirjem v košarki in prstometu ter tekom po ulicah Krope.

Prihodnjo soboto Kovaški šmaren v Kropi

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2016: Čevlji naših 
pradedov (Kovaški šmaren 2016), avtor Žarko Petrovič, 
diploma

V nedeljo, 2. julija, bodo v Begunjah spet pripravili Urhov 
semenj. Pri organizaciji so se povezali turistično društvo, 
krajevna skupnost, gasilsko društvo, župnija, Društvo Ejga 
in številni posamezniki ter pripravili zanimiv in pester pro-
gram, ki ga povezuje ideja po obujanju tradicije in povezo-
vanju v kraju.  Dogajanje se bo začelo ob 9. uri z mašo v 
župnijski cerkvi in blagoslovitvijo obnovljene fasade cerkve, 
ki jo bo opravil škof dr. Anton Jamnik. Po maši bo na župnij-
skem dvorišču pogostitev in nastop Pihalnega orkestra Les-
ce, ki bo v sprevodu pospremil obiskovalce na prireditveni 
prostor v centru Begunj. V kulturnem programu ob 11. uri 
bodo nastopili Pihalni orkester Lesce, Župnijski otroški pev-
ski zbor Kor bend in Folklorna skupina KPD Lesce. Poseb-
nost bo odprtje razstave na prostem z naslovom Življenjska 
pot in delo knezoškofa dr. A. B. Jegliča. Med 12. in 13. uro bo 
čas za kosilo. Kulinarika Urhovega semnja bo sestavljena 
predvsem iz jedi, povezanih s sv. Urhom – ribe in piščanca. 
Aktivnemu druženju v tradicionalni rekreativni pohodni 
dogodivščini se boste lahko pridružili ob 12.30. Začetek 6. 
Begunjske avanture bo pred info točko turističnega društva 
v centru Begunj. Družabna aktivnost je namenjena tako sku-
pinam, posameznikom in družinam, ki se na poti skozi vas 
srečajo z različnimi nalogami in izzivi, povezanimi s spoz-
navanjem kraja in okolice. Od 13. ure dalje pa sledi druženje 
z ansamblom Veseli Begunjčani. Sejemsko dogajanje bodo 
zaokrožile stojnice z dobrotami in izdelki domače obrti.

V nedeljo Urhov semenj v Begunjah


