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Praznik
KS Podnart

Praznični
december

Ob prazniku so podelili
priznanja Magdi Štupnikar,
Robertu Šušmelju in
Prostovoljnemu
gasilskemu društvu
Podnart.

December tudi letos
ponuja prireditve za vse
generacije. Pestro bo
predvsem ob občinskem
prazniku ter ob koncih
tedna na Linhartovem trgu.
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Otroci zajtrkovali z
ministrico in županom

OBČINA RADOVLJICA

V okviru dneva slovenske hrane so tudi v radovljiških vrtcih in šolah zajtrkovali lokalno pridelan kruh,
maslo, med, mleko in jabolka. Učencem Osnovne šole Antona Janše Radovljica sta se ob tej
priložnosti pridružila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanislava Setnikar Cankar in
radovljiški župan Ciril Globočnik.

Ciril Globočnik
Župan

Marjana Ahačič
Ministrica Stanislava Setni
kar Cankar je obiskala
učence vseh razredov in se
z njimi pogovorila. Učenci
so pri pripravah na tradicio
nalni zajtrk na šoli izvedli
več aktivnosti; med drugim
so spoznavali delo čebelar
ja, kmetijska opravila, peko
kruha in vrsto drugih dejav
nosti. Župan pa je ministri
ci predstavil občinska priza
devanja za pridelavo zdrave
hrane in lokalno samooskr
bo. Občina sodeluje v
evropskem projektu Narava
nas uči z javnim učnim
vrtom pri radovljiški osnov
ni šoli, na katerem so imeli
svoje gredice tudi otroci iz
waldorfskega vrtca Čebeli
ca, učenci osnovnih šol A.
T. Linharta, Antona Janše
in waldorfske šole, dijaki
Biotehniškega centra Naklo
in varovanci CUDV Radov
ljica. Ob koncu obiska na
Osnovni šoli Antona Janše
Radovljica je ministrica
izrazila svoje navdušenje
tako nad otroki kot učitelji
ter strokovnim osebjem, ki
so jo prepričali s svojo topli
no in znanjem.
Vseslovenski projekt Tradi
cionalni slovenski zajtrk se

izvaja z namenom, da bi
izboljšali zavedanje o
namenu in razlogih za
lokalno samooskrbo, doma
čo pridelavo in predelavo
ter v okviru sistema javnega
naročanja spodbudili aktiv
nosti zagotavljanja hrane,
pridelane v lokalnem okol
ju. Ta dan šole in vrtci
ponudijo otrokom za zajtrk
ali malico pet živil – mleko,
kruh, maslo, med in jabol
ko, ki so pridelana ali pre
delana lokalno.

Osnovna šola Antona Janše
tudi sicer skrbi za zdravo
prehranjevanje otrok. Učen
ci tretjega, četrtega in pete
ga razreda so tako le nekaj
dni po zajtrku z ministrico v
družinski pekarni Resman
na Zgoši pekli kruh. "Ogle
dali smo si pekarno, kjer so
nam prejšnji teden spekli
čudovit kruh za tradicional
ni slovenski zajtrk, nato pa s
pekom Janezom tudi zame
sili testo, ga oblikovali in
spekli ¼ vse pod budnim

očesom in s pomočjo dveh
pekov z dolgo tradicijo in
neprecenljivimi izkušnja
mi. Testo se je pod našimi
rokami čudežno spreminja
lo v drobno pecivo najrazlič
nejših oblik: prest, žemljic,
ptičkov, srčkov, parkeljnov,
traktorjev, zajcev, kravjekov
... Vsak otrok je polno vrečo
svojih izdelkov, še toplih in
dišečih, odnesel svojim
domačim. Vse je dišalo ..."
so navdušeno strnili svoje
vtise.
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Občinski praznik

naslednji cilj je zmaga

Odlični gasilci

Adrenalin v steni

Proslava občinskega praznika bo tudi letos na rojstni
dan Antona Tomaža Linharta v četrtek, 11. decembra,
ob 20. uri v Linhartovi dvorani.

Domen Škofic si po treh uvrstitvah na zmagovalni oder
želi tudi zmage v svetovnem
pokalu v težavnostnem plezanju.

Slovenski gasilci so se tudi
z letošnjega svetovnega
prvenstva Firefighter Combat Challenge vrnili z izjemnimi rezultati.

Dokler nimamo priložnosti,
da se izkažemo, sploh ne
vemo, kakšne potenciale
ima naša osebnost!
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Praznični koncert Orkestra slovenske policije
Drevi, 5. decembra, ob 19. uri bo v Linhartovi dvorani tradicionalni koncert Orkestra slovenske policije. Tokrat se bo
orkester v Radovljici prvič predstavil z novim dirigentom in
umetniškim vodjem Nejcem Bečanom, solistka pa bo izvrstna mlada pevka Eva Černe. V programu koncerta bodo
tako skladbe domačih kot tujih skladateljev – od Avsenika,
Brahmsa in Puccinija do Grabnarja, Leharja in J. Straussa.
Nekaj vstopnic je še na voljo.

Osrednja proslava v Linhartovi dvorani
Osrednja proslava občinskega praznika, na kateri bo župan
Ciril Globočnik izročil priznanja občinskim nagrajenkam in
nagrajencem, bo tudi letos na rojstni dan Antona Tomaža Linharta v četrtek, 11. decembra 2014, ob 20. uri v Linhartovi dvorani v Radovljici. Pred proslavo bo tradicionalna podoknica
Linhartu. Sprehod z Mešanim pevskim zborom Antona Tomaža Linharta Radovljica se bo začel ob 19. uri na Linhartovem
trgu v Radovljici pri spomeniku Josipini Hočevar in nadaljeval
mimo Linhartove rojstne hiše do njegovega spomenika in Linhartove dvorane. Praznovanje pa se bo pravzaprav začelo že v
torek, 9. decembra, ko bosta 20. uri v Baročni dvorani Radovljiške graščine pod vodstvom občinskega nagrajenca Egija
Gašperšiča nastopila Moški pevski zbor Podnart in Mešani
pevski zbor Koledva, igralci Linhartovega odra pa bodo odigrali zaključni prizor iz Županove Micke v sodobni preobleki.

Naročnina na Gorenjski glas
je lepo darilo!

www.gorenjskiglas.si

Učencem Osnovne šole Antona Janše sta se ob dnevu slovenske hrane 21. oktobra pri
tradicionalnem slovenskem zajtrku pridružila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in
šport Stanislava Setnikar Cankar in župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Pokličite na

04 201 42 41

www.radovljica.si

V imenu Občine Radovljica
čestitam za občinski praznik
in vas vabim na osrednjo proslavo
v Linhartovo dvorano Radovljica
v četrtek, 11. 12. 2014, ob 20. uri.
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Zakon je stopil v veljavo sredi oktobra, omogoča
pa sofinanciranje nakupa tehničnega pripomočka
in prilagoditve vozila za invalide.
Marjana Ahačič
Namen zakona je preprečevati in odpravljati diskriminacijo invalidov, ki temelji
na invalidnosti, in je življenjskega pomena za tiste
invalide, ki potrebujejo več
podpore za samostojno življenje in so zaradi tega pogosto diskriminirani na različnih področjih življenja, so
sporočili z upravne enote
Radovljica, kjer pojasnjujejo, da zakon kot enega
izmed ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov
predpisuje sofinanciranje
tehničnih pripomočkov za
invalide s senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi,
slabovidni in gluhoslepi).
Drugi ukrep pa je sofinanciranje prilagoditve vozila
gibalno oviranim invalidom,
ki lahko vozilo upravljajo
sami, ter invalidom, ki sami
ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna
za vstop invalida v vozilo in
varno vožnjo.
"Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi

vozila podrobneje ureja
pogoje za pridobitev tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila, dobo trajanja, standarde kakovosti teh
pripomočkov in prilagoditev, način vzdrževanja in
vrednost posameznega tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila v
višini 85 odstotkov vrednosti pripomočka ali prilagoditve vozila. Lista tehničnih
pripomočkov je objavljena
na spletni strani Uradnega
lista RS, prav tako lista prilagoditev vozila. Vrednotnica v višini, v kateri se sofinancira tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila,
omogoča nakup tehničnega
pripomočka pri katerem
koli dobavitelju tehničnih
pripomočkov v Republiki
Sloveniji ali izvedbo prilagoditve vozila pri katerem
koli izvajalcu le-te," še
pojasnjujejo na Upravni
enoti, kjer lahko z izpolnjeno vlogo, za katero sicer ni
predpisan poseben obrazec, uveljavljate omenjene
pravice.

sprejem za novorojenčke
Zadnji petek v novembru so v prostorih občine pripravili
zadnji letošnji sprejem za novorojenčke pri županu; v dveh
skupinah se ga je udeležilo kar 30 otrok s starši. Letos je bilo
tako na sprejem povabljenih že 183 novorojenčkov, lani pa
jih je darilo občine prejelo 151.

Deset let kriznega
centra Kresnička
Kresnička, krizni center za mlade, letos praznuje desetletnico delovanja. podatki kažejo, da narašča
število mladih s težavami v obdobju odraščanja.
Marjana Ahačič
Krizni center Kresnička je bil
leta 2004 ustanovljen na
pobudo vseh petih gorenjskih
centrov za socialno delo,
danes pa velja za enega
najboljših v državi. Namenjen
je otrokom in mladostnikom
do 18. leta, včasih pa v njem
začasno namestitev najdejo
tudi mlajše že polnoletne osebe. Osnovna dejavnost centra
je strokovna pomoč mladim,
ki se iz različnih razlogov
znajdejo v hudi psihosocialni
stiski in ne morejo bivati v
domačem okolju. V centru
jim nudijo varno namestitev s
takojšnjo strokovno pomočjo.
Otroci naj bi v centru bivali do
21 dni, številni pa v njem ostanejo tudi dlje, dokler se strokovne službe skupaj s starši
ne odločijo, kako naprej, je
pojasnila direktorica radovljiškega centra za socialno delo,
v okviru katerega Kresnička
deluje, Urška Repar Justin.
Nekateri otroci se lahko vrnejo v družino, nekateri gredo v
rejniško družino, nekateri pa
v različne zavode.
V centru imajo hkrati prostor
za od šest do osem otrok, trenutno v njem bivajo štirje
otroci. Letno jih sprejmejo
okoli 40; gre večinoma za

Foto: Tina Dokl

Zakon o izenačevanju
možnosti invalidov

vodja kriznega centra Kresnička Ana Koren, nekdanja direktorica Csd radovljica Miloša
Kos Ovsenik, župan Ciril globočnik in nova direktorica radovljiškega Csd urška repar
Justin na slovesnosti ob 10-letnici delovanja kriznega centra za mlade Kresnička.
otroke, ki se v domačem okolju soočajo z neurejenimi
razmerami ter s fizičnim, psihičnim in spolnim nasiljem,
prihajajo pa z vse Gorenjske,
številni tudi od drugod.
Najpogosteje centri za socialno delo v Kresničko namestijo mlade, stare od 15 do 18
let, včasih pa zavetje centru
najdejo tudi mlajše polnoletne osebe, ki v kriznih trenutkih ne najdejo drugega zavetja, zato v Kresnički razmišljajo, da bi bilo dobro tudi

zanje urediti enoto po vzoru
kriznega centra za mlade. V
centru bi želeli ponovno uvesti svetovalnico za starše, ki
so jo pred časom že imeli, a
zdaj zaradi krčenja sredstev
za programe ne deluje.
Kot pravi vodja Kresničke Ana
Koren, v zadnjih letih narašča
število mladih, ki pridejo v krizni center zato, ker imajo hude
težave v odraščanju. »Žal še
vedno ostaja stalnica nasilje,
zaradi katerega so otroci nameščeni k nam, mi pa se trudimo

zagotoviti čim več programov,
ki bi jim nudili dodatno pomoč
in jim omogočali nova znanja
in spoznanja, da jim je kasneje
v življenju lažje.«
Korenova je zadovoljna, da so
v lokalnem okolju izjemno
dobro sprejeti. »Nikoli nismo
imeli težav, kadar potrebujemo kakršnokoli pomoč, nam
pomagajo. Sosedje, s katerimi se srečujemo pri delu na
vrtu ali opravkih v mestu, so
ljubeznivi, vključujejo nas v
življenje v kraju.«

V podjetju AKA gostili devetošolce
Bodoči dijaki so se osebno seznanili z delovnimi procesi v podjetjih in zaposlitvenimi možnostmi, kar
jim bo pomagalo pri odločitvi o tem, kakšno poklicno pot si bodo izbrali.
Marjana Ahačič
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»Danes so poklici popolnoma drugačni, kot so bili še
pred desetimi leti,« je mlade
in njihove starše nagovoril
lastnik in ustanovitelj leškega podjetja AKA, ki se ukvarja predvsem s tiskanimi vezji, Andrej Čufer. »Dobro
razmislite, katero šolo boste
izbrali, da boste po končanem izobraževanju lahko

dobili delo. V našem poslu
se praktično vse delo opravlja na Kitajskem; tisto, kar
opravimo tu, mora biti zato
opravljeno posebej natančno in precizno,« je pojasnil,
preden jih je popeljal po
delavnicah podjetja, v katerem je trenutno trideset
zaposlenih in kjer potrebujejo predvsem dobro izobražene delavce s področja
elektrotehnike.

Leško podjetje je bilo eno od
170 slovenskih podjetij, ki so
prejšnji teden v okviru Dneva
odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše, ki so ga skupaj pripravili
Gospodarska zbornica Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod RS za šolstvo,
na široko odprlo svoja vrata
devetošolcem in njihovim
staršem ter jim predstavilo
delovne procese, naravo in

pogoje dela v realnem delovnem okolju. Z omenjeno
akcijo, v kateri je sodelovalo
več kot tristo slovenskih
osnovnih šol, so želeli predvsem razbiti številne stereotipe o »manj« oziroma »bolj«
priljubljenih poklicih in
predstaviti predvsem poklice,
ki jih gospodarstvo trenutno
najbolj potrebuje, kar bo mladim omogočilo lažjo odločitev o nadaljnjem šolanju.

OdgOvOrnA uredniCA:

Marjana Ahačič (marjana.ahacic@g-glas.si, 031/352-514)
uredništvO:
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Kaja Beton, Matjaž Klemenc, Peter Kolman
ČAsOpisni svet:

Gorazd Fajfar (predsednik),
Avguštin Mencinger, Darko Marolt, Andrej Potočnik in Blaž Trček
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Andrej Čufer je s svojimi sodelavci mladim predstavil
poklice, ki jih opravljajo v njegovem podjetju. / Foto: Gorazd Kavčič

večina devetošolcev je na ogled podjetja prišla skupaj s
svojimi starši. / Foto: Gorazd Kavičič

Deželne novice, petek, 5. decembra 2014

3

Občinske novice

Vabilo na proslavo
občinskega praznika

Drsališče bo pokrito

Proslava občinskega praznika bo tudi letos na rojstni dan Antona Tomaža Linharta v četrtek, 11.
decembra, ob 20. uri v Linhartovi dvorani v Radovljici.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
Proslava občinskega praz
nika bo tudi letos na rojstni
dan Antona Tomaža Lin
harta v četrtek, 11. decem
bra 2014, ob 20. uri v Lin
hartovi dvorani v Radovljici.

Tomaža Linharta so Egi Gaš
peršič, pevovodja in pisec
aranžmajev, za dolgoletno
vodenje pevskih zborov ter
delo na področju glasbene
vzgoje, Majda Odar za uvel
javitev in dolgoletno vodenje
Galerije Avla, sodelovanje in

orkestra Bid Bang. Medalje
Občine Radovljica pa prej
mejo Dušan Kopušar za pri
zadevanja pri ohranitvi kul
turnozgodovinske dediščine
Kamne Gorice in uspešno
obnovo kamnogoriške Mež
narije, Metoda Bole Finžgar

Ves december bo v Radovljici posebej slovesno. / Foto: Gorazd Kavčič
V kulturnem sporedu bodo
nastopili člani Linhartovega
odra – KUD Radovljica z
režiserko Alenko Bole Vra
bec in člani glasbene skupi
ne Link.Art, povezovala pa
ga bosta Katja Stušek in
Nejc Šmit. Scenaristka in
režiserka proslave Katja
Stušek bo ob 100. obletnici
rojstva Frana Milčinskega
Ježka v program vpletla
tudi njegova dela.

Občinski nagrajenci
Župan Ciril Globočnik bo na
proslavi izročil priznanja
občinskim nagrajenkam in
nagrajencem. Letošnji pre
jemniki plaket Antona

predanost pri obnovi kultur
nih spomenikov ter razvoju
kulture v občini in Jože
Eržen za ohranjanje kovaške
tradicije in kulturne dedišči
ne v Kropi. Prejemniki peča
tov Občine Radovljica so
Andrej Župan za promocijo
župnije in mesta Radovljica
ter obnovo kulturne dedišči
ne, Pavel Podlesnik za dol
goletno uspešno delo na
zdravstvenem področju, Ire
na Moro, direktorica Moro &
Kunst, d. o. o., za donators
tvo in prizadevanja za upora
bo avtohtonih slovenskih
semen ter Blaž Trček za
dosežke na glasbenem pod
ročju, vodenje in uveljavitev

za prizadevanja in prosto
voljstvo na socialnem podro
čju ter Goran Lavrenčak za
ustvarjanje zbirke dokumen
tarnega gradiva o mestu in
občini Radovljica.

Tradicionalna podoknica
Pred proslavo bo tradicio
nalna podoknica Linhartu.
Sprehod z Mešanim pev
skim zborom Antona Toma
ža Linharta Radovljica se bo
11. decembra začel ob 19. uri
na Linhartovem trgu v
Radovljici pri spomeniku
Josipini Hočevar in nadalje
val mimo Linhartove rojstne
hiše do njegovega spomeni
ka in Linhartove dvorane.

225-letnica prve
uprizoritve Linhartove
Županove Micke
KUD Radovljica – Linhartov
oder v sodelovanju s Knjiž
nico A. T. Linharta in JSKD
– OI Radovljica pripravlja
praznični večer, posvečen
225. obletnici prve uprizori
tve Županove Micke, ki je
bila v Stanovskem gledališ
ču v Ljubljani 28. decembra
1789. Prireditev bo v torek,
9. decembra, ob 20. uri v
Baročni dvorani Radovljiške
graščine. V prvem delu z
naslovom Cvetje s Kranjske
ga bosta pod vodstvom
občinskega nagrajenca z
Linhartovimi pesmimi na
stopila Moški pevski zbor
Podnart in Mešani pevski
zbor Koledva ob spremljavi
pianistke Jožice Potočnik.
Igralci Linhartovega odra pa
bodo odigrali zaključni pri
zor iz Županove Micke v
sodobni preobleki in v režiji
Alenke Bole Vrabec: © Ke bi
jo eden križem sveta iskal,
tok take punčke ne najde,
koker je vaša Micka.©
V Knjižnici A. T. Linharta
Radovljica bo ob obletnici
prve uprizoritve Županove
Micke v decembru na ogled
razstava knjig, Muzeji
radovljiške občine pa za Lin
hartov praznik vabijo na
predavanje kustodinje Mest
nega muzeja Radovljica
mag. Tite Porenta z naslo
vom Vloga slovenskega jezi
ka v 18. stoletju. Predavanje
bo v četrtek, 11. decembra,
ob 17. uri v projekcijski sobi
muzejev v prvem nadstrop
ju Radovljiške graščine.

Križev in težav z vremenom, ki so v preteklosti
pogosto okrnili drsalno sezono v Športnem parku
Radovljica, bo kmalu konec. To sezono bo
namreč drsališče prekrito z montažnim
aluminijastim šotorom.

Občina je šotor najela –
pogodbo za prekritje drsališ
ča je župan Ciril Globočnik v
tem tednu podpisal z direk
torico podjetja Petre Marijo
Petre. Na urejeno ledeno
podlago in uradno odprtje po
novem pokritega radovljiške
ga drsališča bo treba počakati

do predvidoma četrtka, 11.
decembra. Za otroke in mla
dino v starosti do 18 let ter
vrtce in šole občine Radovlji
ca bo drsanje še naprej brez
plačno, vstopnice za odrasle
rekreativce bodo tako kot lani
naprodaj po dva evra, nes
premenjena pa ostaja tudi
cena rezervacij za skupine,
to je 30 evrov na uro.

Planetu Zemlja prijazna občina
Sredi novembra so v Ljubljani podelili nazive in priznanja
občinam, ki so sodelovale na letošnjem jubilejnem vseslovenskem natečaju »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki ga
od leta 2010 organizira društvo Planet Zemlja. Komisija
letošnjega natečaja je izbrala občine, ki so s svojim delovanjem na področju varovanja gozdov, lokalne samooskrbe,
onesnaževanja s hrupom, trajnostnega turizma, sejemske
dejavnosti, ravnanja z odpadki, energetike in okoljskega
komuniciranja zaslužile najvišje ocene ter s tem naziv Planetu Zemlja prijazna občina 2014. Na natečaju je sodelovalo 18 občin, med njimi tudi radovljiška, ki je prejela priznanje v kategoriji nad 10 tisoč prebivalci.

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

Občinski svet je na svoji
delovnih teles. Nadzorni
Marjana Ahačič
Nadzorni odbor občine bo
tako po novem vodil Janez
Reš, magister javne uprave,
ki ga je predlagala Stranka
Mira Cerarja. V njem so še
Gašper Albinini, Cveto
Uršič, Bogomir Vnučec,
Klemen Erman, Drago Fin
žgar in Branko Bajič. Odbor
za finance bo vodila Ana
Urbanija (NSi), v njem so
še Danijel Kašca, Nevenka

JESENICE, LESCE
· specialistični
okulistični pregledi

www.optika-berce.si

· očala z naročilnico (RECEPT)
lahko tudi BREZ DOPLAČILA

Velika izbira korekcijskih okvirjev
· BREZPLAČNO
določanje
in in študente.
za najmlajše,
šolarčke,
dijake

· potrdilo za
vozniški izpit

kontroliranje dioptrije

· predpisovanje očal
· zdravljenje
očesnih bolezni

· VSAK PETEK v Lescah
specialistični
okulistični pregledi

tel: 04 531 89 34
LESCE, Železniška cesta 7
tel: 04 586 24 16
JESENICE, C. Maršala Tita 50

Brezplačno merjenje očesnega pritiska

Akcija velja od 1. 9. do 31. 12. 2014
* Slika je simbolična. V primeru naročila dveh cenovno različnih stekel, so zastonj cenejša.

DO NOVIH OČAL Z NAROČILNICO
VSEH OKULISTOV V SLOVENIJI LAHKO
TUDI BREZ DOPLAČILA?
LESCE, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34
JESENICE, C. maršala Tita 50, T: 04 586 24 16
Brezplačno merjenje očesnega pritiska.

OPTIKA BERCE d.o.o., TITOVA 50, JESENICE

Imenovali delovna
telesa in komisije

Vili Praprotnik, Slavko Kun
čič in Zvone Prezelj. Predse
dnik odbora za urejanje pro
stora in varstvo okolja je
Tomislav Kržišnik (Lista za
šport in rekreacijo), člani pa
Simon Resman, Mariana
Rebernik, Mirko Komac,
Miroslav
Pogačar;
predsed
Velika izbira
korekcijskih
nica
statutarno
pravne
okvirjev za najmlajše, šolarčke,
komisije
paštudente
je Monika
drugi seji v tem mandatu imenoval člane stalnih
dijake in
Ažman; člani so Gregor
odbor občine bo vodil Janez Reš.
ww
w . o p tika-be r ce .si
Remec, Gorazd Fajfar, Ani
ta Vidic in Miran Rems.
Osterc, Marko Nemanič in alno varstvo je Tea Beton Za delo v odboru za kmetij
Urška Kavar; odbor za gos (Lista Cirila Globočnika), stvo med svetniki tudi v
podarstvo pa Mark Toplak člani pa Maruša Šolar tem mandatu ni posebnega
(SDS) – drugi člani so Čuden, Franc Markelj, Lidi zanimanja. Zaenkrat se je
Maruša Šolar Čuden, Miloš ja Pajk in Lidija Kaučevič za kandidaturo kljub poda
Šter, Tomaž Frelih in Janez Pohar. Odbor za kulturo ljšanju roka odločil le Miro
Gale.
vodi Blaž Trček (Iniciativa slav Pogačar z Liste Cirila
Odbor za šolstvo in otroško za demokratični sociali Globočnika; ker morata biti
varstvo vodi Andreja Šmid zem), člani pa so: Tea Beton, v odboru vsaj še dva člana
(SMC); poleg nje so člani Neža Mezeg, Katja Praprot občinskega sveta, bo komi
tudi Simon Resman, Jernej nik in Avguštin Mencinger, sija za volitve in imenovan
Kolman, Sabina Felc in odbor za šport Darko Marolt ja, ki jo vodi Miran Rems,
Tamara Lazar. Predsednica (Lista za šport in prostovolj kandidacijski postopek
odbora za zdravstvo in soci stvo); člani so Izidor Arih, ponovila.
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Občinske novice
Zahvala
Spoštovani!
Ob izteku štiriletnega mandata – od novembra 2010 do
novembra 2014 – na mestu
predsednika Sveta KS Radovljica se vam, drage sokrajanke
in spoštovani sokrajani, želim
tudi v imenu vseh članov Sveta KS Radovljica in zunanjih
članov – sodelavcev zahvaliti

za vaše sodelovanje v korist
kraja in ljudi, ki tu živimo.
Posebno zahvalo namenjam
petim družinam z Bevkove ulice, ki so požrtvovalno in zgledno skrbele za redno zalivanje
in nego okrasnih cvetlic v
kozolcu ob vhodu v Radovljico
na Kranjski cesti. Hvala vam!
Ob tej priložnosti vam želim
vesele božične praznike, v
novem letu pa obilo sreče in
zdravja!
Bivši predsednik Sveta
KS Radovljica
Ladislav ERŽEN

Svetovalna pisarna za invalide
Pri Območnem združenju Rdečega križa Radovljica deluje
svetovalna pisarna, ki je namenjena vsem, ki želijo pridobiti
informacije za uveljavljanje pravic s področja invalidskega
zavarovanja in socialno-humanitarne dejavnosti. "Zaposlene, ki zaradi posledic bolezni ali poškodbe niso več sposobni opravljati svojega dela, in nezaposlene, ki so ali niso
prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in imajo težave z
zdravjem, poučimo o tem, kako pridobiti status invalida,
uveljaviti pravico do poklicne rehabilitacije (šolanje, prešolanje, usposabljanje), invalidnine za telesno okvaro ali dodatka za pomoč in postrežbo," pojasnjuje Tanja Rupel z
Območnega združenja RK. Kot pravi, v pisarni pomagajo
tudi pri izpolnjevanju obrazcev za invalidsko komisijo (delovna dokumentacija), pisanju pritožb in ostalih formalnostih.
Svetovalna pisarna je odprta vsako sredo od 16. do 17. ure v
prostorih pisarne OZRK Radovljica, Gorenjska cesta 25, in je
brezplačna. Vodi jo Olga Grm, dolgoletna sodelavka na
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Kranj.

Hotel ima novega lastnika
Radovljiški hotel Grajski dvor je dobil novega lastnika. Novejši del objekta, v katerem je 45
dvoposteljnih sob, je kupil podjetnik Miha Zalokar, ki načrtuje postopno prenovo ter čim hitrejšo
oživitev tega edinega radovljiškega mestnega hotela.
Marjana Ahačič
"Že letos smo prejeli prve
pohvale gostov, kljub temu
da smo šele začeli in je bil
hotel, ki smo ga prevzeli, v
precej slabem stanju," je
zadovoljen Zalokar, ki je
spomladi od podjetja JT
Damjana Tomana in Mitja
Peternela z lastnimi prihranki in posojilom Gorenjske banke kupil nepremičnino, ki nima nobenih hipotekarnih obremenitev.
Zalokar je sicer lastnik podjetja, ki se ukvarja z informatiko in ima dvanajst
zaposlenih, hotelirstvo pa
jemlje kot poseben izziv. "V
hotelu Grajski dvor ima
naše podjetje že dolgo poslovne prostore; težko mi je
bilo opazovati, kako hotel
propada. Več kot trideset let
se ukvarjam z informatiko,
a imam še ogromno energije, prehod iz strogo tehnične usmeritve v bolj človeško
plat podjetništva pa mi

Foto: Gorazd Kavčič

Mnenja

Miha Zalokar, novi lastnik novejšega dela hotela Grajski
dvor; stari del ostaja v lasti prejšnjih lastnikov.
predstavlja poseben izziv.
Poleg tega sem v vseh teh
letih veliko hodil po svetu,
spal v številnih hotelih in
izkusil, kje se počutim dobro in kje ne … Zato sem pre-

pričan, da je sodoben mestni hotel tisto, kar Radovljica
še kako potrebuje," pravi
Zalokar.
V hotelu je na skoraj 1.700
kvadratnih metrih površine

v petih nadstropjih 45 dvoposteljnih sob. Kljub temu
da so imeli v zadnjih letih le
okoli 600 nočitev na leto, že
v prihodnjem letu načrtujejo okoli 10 tisoč nočitev.
"Računamo na glasbenike,
ki jih je v Radovljici veliko
predvsem poleti, športnike,
ki hodijo na Gorenjsko na
priprave, turiste, ki jim je
Radovljica izhodišče za izlete po Sloveniji, ter seveda
tudi na romarje," je povedal
Zalokar, ki se zaveda, da bo
v prenovo hotela treba vložiti precej sredstev.
"Objekt je treba energetsko
sanirati, vse sobe so potrebne prenove. Delali bomo
postopoma. Hotel bo zato
čez zimo zaprt; v tem času
bomo prenovili eno nadstropje, vse ostalo pa temeljito
počistili."
Restavracije v
hotelu ne bo, zajtrke bodo
gostom ponujali v restavraciji, ki deluje v starem delu
hotela. Ta sicer ostaja v lasti
dosedanjih lastnikov.

Zima – ogledalo naše prometne kulture
Pozimi se razmere na cestah bistveno spremenijo. Sneg, poledica ali žled ogrožajo našo varnost. Za zagotavljanje prevoznosti cest in
varnosti v prometu v zimskih razmerah je potrebna vrsta aktivnosti, ki so v pristojnosti zimske službe. Je njena učinkovitost odvisna
tudi od našega sodelovanja?
Komunala Radovljica je v skladu z občinskimi predpisi izvajalec
letne in zimske službe na območju krajevnih skupnosti Begunje, Lesce in Radovljica. Na drugih območjih občine Radovljica
je urejanje javnih površin organizirano v okviru posameznih
krajevnih skupnosti.
Komunala Radovljica, d. o. o., izvaja zimsko službo na javnih
površinah, ki obsegajo približno 122 km cest, 22 km pločnikov
in 30 parkirišč. Pravkar zaključujemo s pripravo javnih površin
na zimo: postavljanje snežnih količkov in prometnih znakov,
opravljajmo tudi dela, ki nam bodo v pomoč pri čiščenju snega
in poledice z vozišča.

Kakšne bodo ceste ob sneženju
V občini Radovljica so ceste razvrščene na tri prednostne razrede, ki upoštevajo kategorijo ceste, gostoto prometa, geografske in krajevne potrebe. Poleg cest I. prednostnega razreda
prednostno vzdržujemo tudi dovoze do zdravstvenih ustanov,
šol in vrtcev.
Izvajalec začne cestišče posipati ob poledici ali čistiti ob sneženju, ko se začne sneg oprijemati cestišča. Velja splošno pravilo,
da je prevoznost zagotovljena, kadar je na glavnih (prioritetnih) cestah do 10 cm snega, na stranskih cestah in parkiriščih
do 15 cm novozapadlega snega, promet pa možen z uporabo
zimske opreme (zimskih gum ali snežnih verig). Zavedati se
moramo, da v primeru obilnega sneženja, zametov ali plazov
prevoznosti cest ni vedno mogoče zagotoviti.
Ceste prednostnega razreda so stalno prevozne, v izjemnih
primerih je možna začasna ustavitev prometa do dveh ur,
predvsem v času med 22. in 5. uro.
V Komunali Radovljica se zavedamo, da prekomerno posipanje
cest ne prispeva k varnosti v cestnem prometu. S tem povzročamo tudi negativne učinke na okolje in neracionalno porabo
sredstev.

Vzajemno do večje varnosti
V nadaljevanju navajamo nekaj napotkov, ki so za zagotavljanje varnosti v zimskih razmerah zelo pomembni.
Uporaba zimske opreme je za vozila obvezna od 15. novembra
do 15. marca. Kljub temu moramo predpisano zimsko opremo
uporabljati tudi izven uradne zimske sezone, če so na cesti zimske razmere, torej ko se sneg oprijema vozišča ali je vozišče
zasneženo ali poledenelo. Posledice uporabe neprimerne
opreme nosimo sami.
Pomembno bomo prispevali k varnosti, če bomo pred začetkom zimske sezone posekali drevje ali obrezali veje, ki visijo
na cesto ali omejujejo vidljivost. Dovoze k stanovanjskim
hišam čistijo lastniki sami. Metanje snega na cesto je nevarno
in zato prepovedano.
V Komunali Radovljica pluženje in odvoz snega z javnih površin
v gosto naseljenih stanovanjskih območjih izvajamo napovedano v nočnem času. Hitro in učinkovito odstranjevanje snega
zelo ovirajo ali celo onemogočajo vozila, ki so nepravilno
parkirana na pločniku ali na cesti.

Preudarnost in strpnost sta neprecenljivi
V času obilnejših snežnih padavin se moramo zavedati, da ni
mogoče zagotoviti pluženja na vseh površinah hkrati, saj pluženje poteka po izvedbenem programu zimske službe. Prebivalcem svetujemo, da se odpravijo na cesto samo takrat, ko je to
nujno potrebno. V prometu bomo takrat imeli odlično priložnost, da s strpnostjo in uvidevnostjo dokažemo svojo kulturo.
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
www.komunala-radovljica.si

Zimske razmere v strnjenih naseljih februarja lani

Delavci Komunale Radovljica, d. o. o., in kooperanti so v času od
15. novembra do 15. marca v stalni pripravljenosti na domu, v
primeru močnejšega sneženja pa tudi na sedežu podjetja.

Zimska služba – telefon: 04/537 01 18

Želimo vam brezskrbne zimske dni!
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Krajevne novice

Kakšna bo prihodnost
Gorenjske ceste?
Stanovalci in uporabniki objektov ob glavni ulici v centru Radovljice so se z načrtovalci prostorske
ureditve pogovarjali o tem, kako vidijo prostor, skozi katerega vodi Gorenjska cesta, in katere vsebine
si želijo v njem.
Marjana Ahačič
Občina Radovljica je v začetku novembra na srečanje
povabila stanovalce in uporabnike objektov ob Gorenjski cesti, glavni prometnici
skozi center Radovljice. Sestali so se z namenom, da
izvejo, kakšne so njihove
želje in pričakovanja glede
razvoja prometne in prostorske infrastrukture v prihodnjih desetih letih in več.

Park naj (p)ostane park
Tisti, ki so se srečanja udeležili, so predvsem soglašali,
naj grajski park med starim
delom mesta in hotelom
Grajski dvor spet postane to,
kar je nekoč že bil: baročni
park, namenjen domačinom in obiskovalcem, predvsem pa ne površina, namenjena parkiranju, kar je vse
bolj postajal v zadnjih desetletjih. Uporabniki so pohvalili nedavne manjše posege,
s katerimi so uredili park in
njegovo okolico. »Včasih so
se pritoževali nad mladimi,
predvsem bližnjimi srednješolci, ki da se v parku neprimerno vedejo. A če je okolje
urejeno, se tudi otroci drugače obnašajo. Tudi v radov-

ljiškem parku je tako,« je
svojo izkušnjo opisala ena
od stanovalk. Pritrdil ji je
Franci Petek, direktor vrtca
montessori, ki ima prostore
v bližnji stavbi IBM. Tudi on
se je zavzel za to, da bi bil
park čim bolj urejen ter tako
kot še nekateri drugi izrazil
željo po tem, da bi bila hitrost prometa na delu
Gorenjske ceste od sodišča
do Linhartovega trga omejena na minimum. »Posebno
dopoldan je ta del Gorenjske
ceste prava promenada: prečkajo jo dijaki bližnje Ekonomske gimnazije in srednje šole, iz leta v leto več je
turistov, ki gredo po tej cesti
peš do starega mestnega
jedra, tu so montessori in
waldorfski vrtec ter šola pa
otroci, ki gredo v glasbeno
šolo ¼ «

Nova vsebina za prazne
objekte
Radovljičani so izrazili tudi
željo, da bi imeli izpraznjeni objekti, kakršna je na primer nekdanja stavba TVD
Partizan, novo vsebino.
Večina je želela, da bi bila ta
povezana z medgeneracijskim sodelovanjem. »Radovljica je bila nekoč občina

Janez Zaletel je posvaril pred hitrimi in
dokončnimi odločitvami, pri tem pa spomnil na
poslopje IBM, zaradi katerega so v sedemdesetih
podrli pomemben del stavbne dediščine
Radovljice in temu delu mesta naredili
nepopravljivo škodo.

obrtništva; slednje ima tu še
zdaj pomembno vlogo. Obrtniki si želimo svoja znanja
prenesti na mlade; če bi
imeli prostor, ki bi nam ga
omogočila občina, bi to
lažje organizirali,« sta se
strinjala arhitekt Marko
Smrekar in predsednica
Območne obrtne zbornice
Mimi Hudovernik. Barbara
Bogataj je ob tem poudarila
potrebo po prostorih za
mlada podjetja. »Mladi imajo veliko idej, ogromno start
up podjetij obstaja, ki nimajo kje začeti, zato bi bilo
dobro razmišljati o prostorih, ki bi jim to omogočali
in kjer bi lahko zrasel tudi
kakšen tehnološki park,« je
predlagala. Da je treba tudi
v središču mesta zagotoviti
prostor, kjer se bo ustvarjala
nova vrednost, je opozoril
tudi arhitekt prof. Blaž
Vogelnik.
Pogovor je tekel še o umeščanju avtobusne postaje v
mesto. Medtem ko so nekateri predlagali, da bi glavno
avtobusno postajo na novo
uredili nekje na obrobju
mesta, so drugi poudarili
potrebo po tem, da ta ostane
v centru, ker je le tu dovolj
dostopna za vse uporabnike.
Kot je poudaril arhitekt Marko Smrekar, jo je treba le
pazljivo in primerno umestiti v prostor.

Radovljica, čebelarsko in
glasbeno mesto
Udeleženci so izpostavili
potrebo obnovi nekaterih
starih objektov. Lastniki hiš

"Pri načrtovanju
novega razvoja centra
Radovljice je najprej
treba razmišljati o
tem, kaj čutimo do
tega prostora in kaj
želimo imeti v njem
na dolgi rok, ob tem
pa imeti spoštljiv
odnos do starih stavb
in pestre mešanice
arhitekturnih vrednot
različnih slogov, ki so
tu," je opozoril Marko
Smrekar.
so pri tem opozorili, da gre
za izjemno zahtevne in
finančno obremenjujoče
projekte, zato pri tem od
lokalne skupnosti in stroke
pričakujejo predvsem podporo, ne le direktiv.
Strinjali so se, da je osrednji
del Radovljice pomemben
del mesta in občine, s katero
je neločljivo povezan, zato je
pri oblikovanju idej o tem,
kaj želijo imeti na tem prostoru, treba razmišljati, kakšen naj bi bil vsebinski razvoj celotnega območja. Pri
tem so poudarili dejstvo, da
je Radovljica tudi mesto z
izjemno čebelarsko tradicijo
in vrhunsko glasbeno šolo,
ki bi ob primernih prostorskih pogojih lahko še
pomembneje vplivali na razvoj lokalne skupnosti v prihodnjih desetletjih.

Praznik krajevne skupnosti Podnart

Novi most za pešce
Izgradnja novega hodnika za pešce pomeni
izboljšanje prometne varnosti v središču kraja.
Peter Kolman
Z odprtjem novega hodnika
za pešce je bila uresničena
večletna pobuda, da se uredi
pešpot ob glavni cesti skozi
Zapuže. »Prve zahteve po
pločniku so bile izražene v
mandatu 2002–2005. Takratni predstavnik iz Zapuž
Janez Košir, ki je bil v svetu
KS Begunje, je že takrat predstavil perečo in nevarno pešpot čez most do avtobusne
postaje. Občina je sicer načrtovala izgradnjo mostu za
pešce v letu 2006, izdelan je
bil projekt, vendar do realizacije ni prišlo,« je povedala
predsednica sveta KS Marija
Kavčič Zupan.
V zadnjem mandatu je svet
krajevne skupnosti vsa sredstva, ki so bila vrnjena iz naslova telekomunikacij, namenil
za reševanje kritičnih točk v
naseljih. »Zato smo se v letu

2013 skupaj z Občino dogovorili, da se izdelani projekt pregleda, dopolni in pridobi vse
potrebne dokumente. Ob
koncu leta 2013 je bil izbran
izvajalec M Skala. Dela so se
začela šele pozno spomladi,
saj je bilo veliko deževja, ki je
onemogočalo delo v strugi
potoka Zgoša, pospešila v
oktobru in proti koncu meseca tudi zaključila.«
Stroške izdelave projekta je
nosila Občina Radovljica,
stroške izvedbe v višini
30.000 evrov pa bo pokrila
krajevna skupnost. »To je primer, kako se lahko z dobrim
sodelovanjem uspešno izvede
projekt, ki je bil nujno potreben,« je bila ob odprtju zadovoljna predsednica. Še vedno
pa ostaja odprto vprašanje
izgradnje pločnika proti avtobusni postaji, ki pa bo zaradi
ozkega prehoda ob cesti večji
problem.

Most je zdaj vendarle varen tudi za pešce.

Študentje za otroke v Afriki
Konec novembra so v prostorih Kluba radovljiških študentov pripravili potopisno predavanje na temo prostovoljnega
dela. "Predavala nam je Almedina Ramić, ki je v Gambiji en
mesec prostovoljno poučevala otroke in pomagala revnim
družinam. V Gambijo se je odpravila pod okriljem organizacije Otroci sveta, ki omogoča tudi botrstvo gambijskim otrokom, s katerim jim zagotavljajo šolanje ter prehrano," so
sporočili iz Kluba radovljiških študentov. Kot pravijo, organizacija Otroci sveta trenutno dela na projektu gradnje izobraževalnega centra v Gambiji, za kar potrebujejo kar nekaj
sredstev. Zato Almedina 6. decembra v jeseniškem baru
Tea-Ter organizira dobrodelno dražbo fotografij, izkupiček
katere bo namenjen gradnji. Klub radovljiških študentov je
za ta namen že zbral 100 evrov prostovoljnih prispevkov.

Marjana Ahačič
Magda Štupnikar je priznanje prejela kot dolgoletna
gonilna sila projekta starejši
za starejše v krajevni skupnosti Podnart, Robert Šušmelj pa za dolgoletno uspešno vodenje tamkajšnjega
športnega društva in sodelovanje s krajevno skupnostjo.
Gasilci so plaketo krajevne
skupnosti prejeli za požrtvovalno in uspešno delo ter
dobro sodelovanje s krajevno skupnostjo.
Zbrane je ob tej priložnosti
nagovori predsednik sveta
KS Sašo Finžgar: "Ker je

finančna kriza v naši državi
vse večja, je prav tako tudi v
naši občini in posledično
tudi v naši krajevni skupnosti. Vseeno nam je marsikaj
uspelo narediti. Najprej
moram omeniti asfaltiranje
in razširitev, do nedavnega
makadamske ceste v industrijski coni Na žagi. V začetku poletja smo začeli pridobivati ponudbe za popravilo
krajevne ceste na Poljšici
proti Kajžam in zelo poškodovanega občinskega dela
cestišča v Rovtah, med hišico za posipanje in košem.
Vendar kljub obljubam
župana in zniževanju cen

pri ponudnikih nismo uspeli realizirati obeh delov, kar
bi nam pocenilo ceno po
kvadratnem metru asfalta.
Zato smo šele pred kratkim
uspeli popraviti cesto na
Kajže in nekaj na Dobravici,
vendar vreme kroji usodo in
sedaj na koncu še prioritete
na državnih cestah," je dejal
Finžgar.
"Ker je v letošnjem letu
društvo AMD Podnart praznovalo zelo velik jubilej,
60-letnico delovanja, smo
ob praznovanju jubileja pripravili odprtje polnilne postaje za električne avtomobile
našega sokrajana in pionirja

električnih vozil Andreja
Pečjaka. Skrbimo pa tudi za
našo največjo stavbo, v kateri smo danes, zato nam ne
zmanjka del pri obnovah.
Letos nam je uspelo oprati
fasado proti cesti in z društvom upokojencev sanirati
zadnjo teraso pri vhodu v
bife. Končno nam je tudi
uspelo zamenjati zavese
ozadja na odru in obnoviti
obešala ter prepleskati zaodrje," je zadovoljen Finžgar,
ki je ob tej priložnosti
pohvalil tudi vsa društva v
kraju, ki se kljub težkim
časom vse leto trudijo dobro
delati in poslovati.

Naj bo ves december prazničen in lep. Naši odrasli, ki delajo in
ustvarjajo v dveh enotah varstveno delovnega centra, vas prijazno vabijo k ogledu in nakupu umetniških in unikatnih
izdelkov v lično, majhno trgovinico, kjer vas bodo prijazno
postregli od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure in v
soboto od 9. do 12. ure.
Varstveno delovni center Radovljica
Ljubljanska cesta 11, tel: 04 828 00 10, gsm: 051 442 608
E-naslov: vdc.radovljica@cudv-ml.si

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, CESTA NA JEZERCA 17, RADOVLJICA

Ob prazniku so podelili priznanja Magdi Štupnikar, Robertu Šušmelju in Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Podnart.

CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO
MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica

Unikatni izdelki iz gline, blaga in drugih naravnih materialov so delo oseb z motnja
ki svoja znanja spretnosti in nadarjenost podkrepijo z iskreno željo biti uspešen, p
in za svoje delo nagrajen.
Program vodenja, varstva in zaposlitve v Centru za usposabljanje, delo in varstvo R
izvajamo v dveh enotah Varstveno delovnega centra, na Jesenicah in v Radovljici.
Tam lahko v trgovini unikatna darila in uporabne predmete kupite vsak dan med 7
v decembrskem času pa tudi v popoldanskih urah.

VARSTVENO DELOVNI CENTER
RADOVLJICA
Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica

VARSTVENO DELOVNI C
JESENICE
Cesta železarjev 8b, 4270
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Prednovoletna zabava
za pridne delavce
Zaposleni v radovljiškem Varstveno-delovnem
centru, ki deluje v okviru CUDV Radovljica, so
bili tudi letos povabljeni na sprejem v podjetje
EMMA iz Lesc, za katerega že nekaj let opravljajo
storitve s področja sestavljanja in pakiranja sveč.
Marjana Ahačič
V leški Emmi so tudi letos
pripravili zabavo za skupino svojih najzvestejših kooperantov – delavcev iz radovljiškega Varstveno-delovnega centra, kjer vse leto
pridno sestavljajo in pakirajo sveče, ki gredo nato na
police trgovin po vsem setu.
Direktorica Tatjana Potokar
jih vsako leto povabi na
zabavo, kjer se pomenijo o
dosežkih in načrtih ter
seveda zabavajo – in tudi

letos je bilo tako, ko so se
zazibali ob ritmih in rimah
Roka Trkaja.
Ker je veseli december
naporen za vse, urnik pa
natrpan do zadnjega kotička, so se odločili, da se na
tradicionalnem srečanju
dobijo že konec oktobra.
Zdaj so dolgoletni sodelavci
postali tudi že dobri prijatelji, zato se vsi, tako uporabniki VDC kot zaposleni v
Emmi, vsakoletnih srečanj,
ki jih vedno pospremi odlična zabava, zelo veselijo.

Na zabavi v podjetju Emma v Lescah je goste iz
radovljiškega VDC-ja navdušil Rok Trkaj. / Foto: Gorazd Kavčič

Komu mar? Nam!
Ob svetovnem dnevu hospica in paliativne oskrbe je v kulturnem domu v Kropi v organizaciji Društva
za paliativno oskrbo Palias ter v sodelovanju Krajevne skupnosti Kropa in Kulturnega društva Kropa
potekal literarni večer z delavnico izdelovanja angelov iz filca.
Tjaša Kržišnik
Pripravili so kratek literarni
večer, na katerem nam je
gostja Dana Perič predstavila svojo življenjsko zgodbo,
ki je v njej pričela prebujati
pesniško žilico. Zbranim je
prebrala nekaj svojih pesmi,
ki jih je konec novembra
združila v pesniško zbirko
in v samozaložbi izdala pod
naslovom Zapustil mi je
pesmi. Sledila je dobrodelna
delavnica, na kateri so pod
vodstvom Anke Nardin
izdelovali angele iz filca za
neozdravljivo bolne.
Z dogodkom so počastiti
svetovni dan hospica in paliativne oskrbe, ki poteka vsako leto drugo soboto v oktobru. Letošnji 11. oktober je
zaznamovalo vodilo Komu
mar? Nam! (Who cares? We
do!) S tem opozarjajo na
množico strokovnjakov
(zdravnike, medicinske sestre, socialne delavce, izvajalce duhovne oskrbe, psihologe in druge), ki skrbijo za
izvajanje paliativne oskrbe
ter tudi svojce, prijatelje, ki
spremljajo in skrbijo za svoje hudo bolne bližnje. Dan
je namenjen širjenju zavesti

o pomenu hospica in paliativne oskrbe. »Z dogodkom
smo v prvi vrsti želeli počastiti ta dan, hkrati pa opomniti javnost, da je tudi pri
nas paliativna oskrba dostopna ljudem in jo izvajajo za
to usposobljeni strokovnjaki. Na Gorenjskem se lahko
pohvalimo, da je strokovnih
delavcev, ki imajo dodatna
znanja iz paliativne oskrbe,
zelo veliko. Delovanje našega društva je usmerjeno v
podporo izvajanja in razvoja
paliativne oskrbe na Gorenjskem. Za vse to pa poskrbimo z donacijami, ki jih zbiramo vse leto. Dogodek je
bil torej tudi v znamenju
popularizacije delovanja
društva in apel vsem ljudem
dobre volje, da proti koncu
leta, ko se bližamo praznikom, namesto kakšne voščilnice ali dragega darila
nekaj malega namenijo v
podporo delovanja društva
Palias,« je pojasnil Anže
Habjan iz društva Palias, ki
pravi, da so si tudi tokrat prizadevali narediti čim več
angelov upanja, ki jih bodo
podarili bolnikom, ki jih
obravnava mobilni paliativni tim jeseniške bolnišnice.

Na delavnici so izdelovali angele upanja.

Pesnica Dana Perič je predstavila svojo življenjsko zgodbo.

Naj spomin ne ugasne
Društvo izgnancev občine Radovljica je letos obeležilo sedemdeseto obletnico požiga Mošenj in
izselitve prebivalcev vasi, prihodnje leto pa pripravljajo spominsko svečanost ob obletnici njihove
vrnitve v domovino.
Ivanka Korošec

Tudi direktorica Tatjana Potokar se je navdušeno zabavala
z uporabniki radovljiškega VDC-ja, ki so že zdavnaj postali
tudi njeni prijatelji. / Foto: Gorazd Kavčič

tende - markize
žaluzije (zunanje in notranje)
rolete panelne zavese

®

Z vami smo že 15 let!

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS
komarniki screen roloji roloji
rolo garažna vrata
plise zavese

SVET
SENČIL
Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2
4290 Tržič
T: 04 59 55 170
G: 041 733 709
E: info@asteriks.net
www.asteriks.net

»V letih 1941–45 nas je bilo
triinšestdeset tisoč izgnancev, od tega nas je sedaj
samo še trinajst tisoč petsto.
Povprečna starost naših članov je bila lani 79 let, « je
povedal Tone Pristov, predsednik Društva izgnancev
občine Radovljica. "Letos
smo obeležili 70-letnico
požiga vasi in izselitve prebivalcev Mošenj, drugo leto
pripravljamo spominsko
svečanost ob 70-letnici vrnitve v domovino. Lani smo
pripravili razstavo v muzeju
v Mošnjah ter na panojih v
radovljiški graščini. Drugo
leto se bomo povezali z vsemi muzeji na Gorenjskem,
da bomo skupaj pripravili
primerno slovesnost. Svetu,
zlasti pa še mladim ljudem,
bi radi predstavili, kakšne
strahote so se nam dogajale
pred 70 leti; v Srebrenici so
se dogajale še ne daleč
nazaj, drugod po svetu pa se
takšne grozote dogajajo še
zdaj, ta hip. Naša skupna
dolžnost in poslanstvo je
ohranjati spomin na izgnanstvo, zgodovina pa naj bi nas
naučila, da se kaj takega

nikoli več in nikjer ne bi
ponovilo.
Naše društvo zbira muzejsko gradivo, v Mošnjah imamo tudi muzej o izgnancih.
Društvo izgnancev Slovenije
izdaja brošure in knjige s to
tematiko, izšla je že tretja
knjiga spominov in pričevanj izgnancev. Dolžni smo
povedati, da niso bili samo
partizani žrtve vojne, ampak
da je trpelo tudi civilno prebivalstvo. Pri tem je treba

pripomniti, da je vojno reparacijo deloma dobila država,
ki jo je porabila za druge
namene in ne za odškodnino žrtvam vojne.
Da si olepšamo jesen življenja, pripravljamo za člane
društva zanimive izlete, trudimo se, da ostarelim nudimo pomoč, vsako leto obiščemo vsaj desetino članstva
in se jih spomnimo ob jubilejih. Za kaj več ni denarja,
saj se financiramo sami.

Člani društva so obiskali Teharje.

Vse delo v društvu opravljamo člani prostovoljno. Letos
smo že tretjič po vrsti za člane pripravili izlet, in sicer
tokrat na Štajersko. Obiskali
smo Teharje, poznano predvsem kot kraj povojnih
izvensodnih pobojev.
Naslednje leto želimo pripraviti predstavitveni pano o
izgnancih iz Gorenjske, ki
nas bo dostojno predstavljal
v Muzeju izgnancev v Brestanici. Čez dve leti bo naše
društvo spet na vrsti, da priredi srečanje vseh gorenjskih društev izgnancev.
Nanj se bomo kot vedno
dobro pripravili,« je optimistično zaključil predsednik
Tone Pristov.
Društvo izgnancev radovljiške občine je eno od 85 tovrstnih organizacij v Sloveniji.
Obsega vso radovljiško občino, razen Dobrave, Krope,
Kamne Gorice in Podnarta.
Po številu je drugo največje
društvo, večje je samo škofjeloško. Njegov predsednik
Tone Pristov, upokojeni
elektroinženir iz Radovljice,
sicer pa Mošnjan, je tudi
sam kot štiriletni otrok doživel kalvarijo izselitve iz rodne grude v Nemčijo.
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Peli za dober namen

Komemoracija ob dnevu
spomina na mrtve
Ivanka Korošec

Na Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica je bila 27. novembra dobrodelna prireditev Lipniška dolina
poje, na kateri so zbirali sredstva za ureditev otroškega igrišča.

Pred dnevom spomina na
mrtve je krajevni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB tudi letos pripravil
komemorativno slovesnost
ob spomeniku talcev na Žagi.
K spomeniku so položili
venec, v programu pa so
sodelovali: Pihalni orkester
Lesce, ki se je prvič predstavil
z novim dirigentom Gašperjem Breznikom, pevski zbor
Triglav Lesce Bled pod taktirko Slavice Magdič, mešani
pevski zbor DU Lesce Slavček pod vodstvom Marije
Legat in Franc Ankerst, ki je
recitiral svojo pesem Pomniki, pa tudi praporščaki in
gasilci. Slavnostna govornica

Tjaša Kržišnik

Na OŠ Staneta Žagarja Lipnica so organizirali dobrodelno pevsko prireditev.

Matjaž Erjavec l.r.
Direktor občinske uprave
V postopku je bilo ugotovljeno, da v izreku navedeni zemljišči v naravi predstavljata dvorišče stavbe, ki stoji na parceli 2151-182/3-0. V

Številka: 7113-014/2014-14
Datum: 18.11.2014
Obrazložitev:

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec II
Z zemljišč z ID oznakami 2151-1816/1-0 in 2151-1817/1 se izbriše
zaznamba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih
novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi
Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v
znesku 18,12 EUR po tar. št. 2 ZUT.
ODLOČBO O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA

1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08,
79/09, 51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014), 21., 23. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (UPB,
ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. člena
Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/2010) in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica z 31. redne seje, z dne 1.7.2010,
Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

Mladi pevci

in vrtcu. Zanje so bila organizirana tudi predavanja in
delavnice: evritmija z Nedo
Zupan, učna ura po waldorfsko; priljubljena učiteljica
waldorfske šole v Ljubljani
Vera Grobeljšek pa je predavala o veščinah, ki jih otroci
potrebujejo, da bi se dobro
znašli v današnjem svetu.
Semenj so zaključili ob 17.
uri s pravljico za odrasle in
pesmimi Ljobe Jenče.

1. ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz javnega dobra

Začeli so ga s prijetnim kulturnim programom, v katerem so nastopili učenci 1., 2.
in 3. razreda waldorfske šole
pod taktirko Mateje Korošec
in ob glasbeni spremljavi
Gabra Trseglava na kitari,
Nataše Vester Trseglav na
klaviaturah in Aleša Ujčiča
Šefa na violini. Navzoče je v
do zadnjega kotička napolnjeni avli pozdravila vodja
OE Gorenjska Andreja Palčič, nekaj besed o lastnih
izkušnjah z waldorfsko šolo
pa je spregovoril eden od
staršev, igralec MGL Gaber
Trseglav.
Na hodnikih in v učilnicah v
prvem in drugem nadstropju
je sodelovalo veliko razstavljavcev s stojnicami. Na njih
je bilo na ogled ali za nakup
ponujeno veliko lepih, uporabnih izdelkov – ročno izdelane igrače, novoletni okraski, pletenine, izdelki iz polsti, lesa, ekoloških in biodinamičnih pridelkov in izdelkov, kar je bila odlična priložnost za nakup Miklavževih
in božično-novoletnih daril.
Otrokom so pripravili kavarno z napitki, prigrizki in
sladkimi dobrotami, palčkovo deželico s knjižnim kotičkom, palčkov rudnik, kjer so
palčki najmlajše sprejeli v

svoje domovanje in jim
pomagali poiskali skriti
zaklad. Waldorfske vzgojiteljice so izvedle štiri lutkovne
predstave, organizirali so
tudi delavnice za izdelavo
adventnih venčkov, frizerski
salon, izdelavo angelov iz
nepredene volne in delavnico za cirkuško-čarovniške
veščine.
Starši so lahko dobili vse
informacije o waldorfski šoli

skladu s sklepi Občinskega sveta Občine Radovljica z 31. redne seje
z dne 1.7.2010 je bila realizirana menjava zemljišč, s katero je občina
pridobila v last dejansko površino ceste, navedena zemljišča pa je
izročila zasebnemu lastniku. Ker sta na parcelah ostali vpisani zaznambi javnega dobra - občinska cesta, ki sta postali brezpredmetni,
predlagamo izbris z odločbo po uradni dolžnosti.

Ivanka Korošec

VSEBINA

Waldorfski vrtec in šola Radovljica sta prejšnjo nedeljo že četrtič
organizirala božični semenj.

Časopis Občine Radovljica

Waldorfski božični semenj

jo nadaljevali tudi v prihodnje ter se trudili, da bo program vseboval vedno kaj
novega, zanimivega, ter
poudarila, da jim je poleg
zbiranja sredstev v veliko
veselje, da se s takimi prireditvami povežejo z okoljem
in pokažejo delo in znanje
učencev.

www.radovljica.si

nakup nadstandardne opreme za lažje in kakovostnejše
izvajanje pouka. Tokratni
izkupiček je namenjen
dokončanju otroškega igrišča pri matični šoli, konkretno za nakup gugalnic,« je
povedala predsednica šolskega sklada Mojca Brezovec, ki pravi, da bodo tradici-

Uradne objave, številka 192, 5. decembra 2014

zbirali denar za ureditev
otroškega igrišča. »Namen
prireditve je zbiranje sredstev za šolski sklad. Sredstva
iz šolskega sklada so namenjena za pomoč socialno
ogroženim družinam ter
sofinanciranju nadstandardnih programov, kot so šole
v naravi, dnevi dejavnosti,

deželne novice

V sklopu prireditve so učenci pod mentorstvom učiteljev pripravili prednovoletni
bazar s srečelovom in pevsko obarvan kulturni program. Nastopili so MePZ
Lipnica pod vodstvom Metke Soklič, MPZ Podnart,
MPZ Kropa, ŽPZ ter MePZ
Koledva pod vodstvom Egija Gašperšiča. Zapeli so
tudi trije zbori iz Osnovne
šole Staneta Žagarja Lipnica, in sicer OPZ in MPZ z
matične šole ter OPZ s podružnične šole Ovsiše, ki jih
vodi Matjaž Kokalj. Program so povezovale učenke
devetega razreda pod mentorstvom profesorice Katarine Perič. Sicer pa so pri
organizaciji sodelovali
učenci vseh treh triad.
Nekateri so izdelovali prednovoletne izdelke za bazar,
drugi so sodelovali pri kulturnem programu, nekateri
so na dan prireditve sodelovali pri ureditvi prostora za
prireditev ter pri prodaji
izdelkov in srečk.
Na prireditvi, ki je potekala
drugo leto zapored, so tokrat

je bila Marjana Kozamernik,
predsednica Rdečega križa
Lesce. V govoru, ki je bil
predvsem povezovalen, je
povedala, da v teh dneh po
vsej Sloveniji obujamo spomin in izrekamo čast in slavo
vsem, ki so s svojim življenjem in trpljenjem tlakovali
našo svobodo. Potekajo tudi
komemoracije za mrtve sodelavce okupatorjev, saj je
»smrt meja, ko ne obtožujemo mrtvih, ker spoštujemo
univerzalno pietetno načelo
in prizadetost svojcev«. Poudarila je, da se moramo vedno znova zavedati, kako dragocena sta mir in svoboda, ki
ju živimo, in kako velika je
bila cena, ki jo je slovenski
narod plačal zanju.
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Ko vas boli glava pri
urejanju računovodskih
zadev, vam mi priskočimo
na pomoč.
Prijetne praznike!
Računovodstvo Kranjec, d. o. o.
Brezje 17e, 4243 Brezje
T: 04 530 98 20
GSM: 041 528 548
Knjigovodsko-računovodske storitve, davčno
svetovanje, izterjava-kompenzacije-posredništvozastopništvo, pomoč pri zagonu podjetja

Streljanje

Strelci dejavni
Na Ržkovem memorialu v Gorenji vasi je od radovljiških
strelcev nastopil le Vid Komar in se v kategoriji mladinci
uvrstil na tretje mesto. Na 2. turnirju državne lige, ki je potekal v Ljutomeru, je poleg Vida Komarja nastopil še Patrick
Fister. Patrick je nastopil med pionirji in osvojil dvanajsto
mesto. Vid je bil med mladinci deseti. Najbolj so bili radovljiški strelci dejavni na dopisni ligi. Pri pionirjih je bil Patrick
Fister prvi, Žan Bohinc deseti in Urban Mohorič enajsti. Ekipno so osvojili drugo mesto. Pri članicah je Neža Turk osvojila drugo mesto. Pri veteranih od 60 do 70 let je bil Anton
Dežman štiriindvajseti, pri veteranih od 70 do 80 let pa je
Ivan Lotrič dosegel deseto mesto.

Vid Komar
Rokomet

Lepa zmaga proti ekipi Alples Železniki
Radovljiški rokometaši so v zadnjih štirih tekmah dosegli tri
poraze in zmago. V 5. krogu so doma izgubili s Pomurjem z
rezultatom 24:31. Sledil je poraz pri ekipi Metol Sežana z
rezultatom 28:25. Lepo so presenetili pred 14 dnevi na
gorenjskem derbiju, ko so na razburljivi tekmi presenetljivo
a zasluženo premagali Alples Železniki z rezultatom 24:22.
Prejšnjo soboto je v goste prišla ekipa Krim Olimpija. Hitro
je postalo jasno, da so gostje premočni za radovljiško mlado ekipo. Končni rezultat je bil 25:36. Krim Olimpija je na
vrhu s 14 točkami. Radovljica je osma s 5 točkami.
Plavanje

Plavalci bodo pokazali, kaj znajo
V petek, 19. decembra, bodo trenerji in plavalci Plavalnega
kluba Gorenjska banka Radovljica pripravili prireditev za
udeležence plavalnih tečajev z naslovom Pokaži, kaj znaš.
Otroci bodo staršem pokazali, kaj so se naučili v treh mesecih obiskovanja plavalne šole. Prireditev se bo začela ob
16.30 in bo trajala do 19.30.

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.
Popravljamo:
 prenosne računalnike, osnovne plošče, displeje,
 namizne računalnike, strežnike
 tiskalnike, monitorje, telefakse,
 računalniške mreže in internet,
 čistimo računalniške viruse
 instaliramo protivirusni program F-secure
 nadgradnje računalnikov

Srečno 2015!
Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

Računal na boljši
izkupiček
Članska ekipa Nogometnega kluba Šobec Lesce v letošnji sezoni spet igra v tretji slovenski ligi center.
Nepogrešljiv člen prve enajsterice je zagotovo tudi kapetan ekipe Jure Dolar.
Matjaž Klemenc
Ste z jesenskim izkupičkom
zadovoljni?
"Težko rečem, a če se že
moram odločiti, bi rekel, da
nisem zadovoljen s tem, kar
smo dosegli v jesenskem
delu. Računal sem, da bomo
osvojili vsaj pet točk več."
Kje ste po vašem izgubili
točke?
"Opekli smo se na tekmi z
Bledom. Prav tako bi lahko
dosegli več na uvodni tekmi
z Medvodami, nesrečno
smo izgubili v Kočevju in v
Radomljah."
Se strinjate, da ste najslabše
igrali na sosedskem derbiju
z ekipo Bleda?
"Tekme z Bledom nismo
odprli najbolje. Včasih je
treba malce počakati – 20,
25 minut – in videti, kako se
razpleta. Mi smo se preveč
odprli, na drugi strani pa je
Bled čakal na protinapade,
predvsem pa na naše napake in v svoji taktiki so povsem uspeli. Uvodni gol nas
je načel, drugi gol pa nas je
dotolkel."
Vas preseneča, da ste vse tri
ekipe, ki ste prišle iz 1.
gorenjske lige, v drugi polovici 3. lige center?
"Niti ne. Vseeno mislim, da
bi lahko bili kakšno mesto

više. Je pa res, da so razlike
od sedmega do trinajstega
mesta minimalne. (o. p. sedmo Radomlje B ima 15 točk,
trinajsto Kočevje 12 točk).
Izstopajo prve štiri ekipe na
lestvici, ostale so vse premagljive."
Kakšna se vam zdi kvaliteta
lige?
"Mislim, da je letošnja liga
po kvaliteti le nekoliko slabša, kot je bila prejšnja leta.
Je pa vsekakor zanimivejša.
Če gledam druge ekipe,
imajo po mojem mnenju
večji izbor igralcev. Vedeti je
treba, da so bile nekatere
ekipe iz naše lige v preteklosti tudi prvoligaši. Na
Gorenjskem je na majhnem
prostoru koncentriranih
veliko ekip. Vseskozi imam
občutek, da je pri nas najbližji sosed največji sovražnik.
Klubi iz ljubljanskega okolja
so med seboj bolj povezani."
Na kakšni ravni so igrišča v
tretji ligi?
"Lahko rečem, da so bila
igrišča do sedaj res na visokem nivoju. Problematična
je bila le tekma z Ilirijo v
gosteh, kjer pa je bila glavna
težava dolgotrajno deževje,
ki je dodobra uničilo igralno
površino."
Vaše domače tekme so lepo
obiskane. Vas to preseneča?

"Obisk naših tekem je bil
dober že v prvi gorenjski ligi."
Popestritev je bila gotovo
domača tekma s Trbovljami,
ki jo je spremljalo okrog 50
glasnih gostujočih navijačev.
"Tekma se je res končala
brez golov, a vzdušje na tribuni je bilo pravo. Škoda, da
ni več takih tekem."
Med sezono ste se še dodatno okrepili.
"Dobili smo nekaj mladih
perspektivnih igralcev, ki jih
je bilo treba postopoma uvesti v prvo ekipo. To obdobje
oziroma prestop iz mladinske v člansko vrsto je gotovo
najtežji."
Se spominjate svojih nogometnih začetkov?
"Moji športni začetki so
vezani na skakalni klub, saj
je skakalnica zelo blizu
mojega doma, a vse to ni trajalo dolgo. Z nogometom
sem začel nekje pri enajstih
letih. Poleg Lesc sem igral
še na Bledu. Odločitev, da
sem se preusmeril v nogomet, je bila pravilna, saj mi
bolj ležijo kolektivni športi."
V Lescah imate dobre pogoje za trening.
"S pogoji za trening smo
lahko povsem zadovoljni.
Nekaj bi bilo treba postoriti
le glede garderob."

Uspešno v Umagu
Matjaž Klemenc
Člani Taekwon-do klubov
Radovljica in Begunje so se
udeležili svetovnega pokala
in svetovnega prvenstva ITF
Taekwon-do, ki je potekalo
v Umagu na Hrvaškem.
Domov so se vrnili s kopico
odličnih uvrstitev. Pobliže
si poglejmo tiste, ki so se
uvrstili na stopničke. Mlajše
deklice (do 10 let): Elena
Lovrič: forme, rumeni pas,
1. mesto; Vanessa Dobre,
forme, rumeni pas, 2. mesto; mlajši dečki (do 10 let):
Domen Arko: forme, rumeni pas, 1. mesto; Tim Svetina, forme, rumeni pas, 2.
mesto; Taj Fister Lovšin,
forme, zeleni pas, 1. mesto,
borbe, do 40 kg, 2. mesto;
starejše deklice (10 do 14
let): Naja Zupan: forme,
črni pas 1. DAN, 1. mesto,
borbe, do 40 kg, 1. mesto;
Ivana Sitar: forme, rumeni
pas, 1. mesto, borbe, do 35
kg, 2. mesto; mladinke (15
do 18 let): Neja Fister, for-

me, črni pas, 1. DAN, 1.
mesto, forme, črni pas, 1.
DAN (članice), 2. mesto,
borbe, do 50 kg, 1. mesto.;
mladinci (15 do 18 let): Jaša
Kužnik: forme, črni pas, 1.
DAN, 1. mesto, borbe, do 65
kg, 2. mesto; Metod Miklič:
forme, črni pas, 1. DAN, 2.
mesto, borbe, do 55 kg, 1.

mesto; članice: (nad 18 let):
Pia Demšar: forme, črni
pas, 1. DAN, 1. mesto, borbe, do 55 kg, 1. mesto; Katja
Stojnič: forme, modri pas,
2. mesto; Barbara Sitar: forme, modri pas, 1. mesto,
člani (nad 18 let): Andrej
Miklič: forme, rumeni pas,
1. mesto.

Jure Dolar, dvaintridesetletni
kapetan Nogometnega
kluba Šobec Lesce
Kakšne cilje ste si postavili
pred letošnjo sezono?
"Spet smo novinci v tretji
ligi in v prvi sezoni je gotovo
glavni cilj ta, da v njej obstaneš. Po tihem sem pričakoval, da bom v prvi polovici
lestvice in v to še vedno verjamem."
Kaj si še želite doseči v
nogometu?
"Želim, da Lesce postanejo
stabilen tretjeligaš. Sam
imam namen igrati še dve,
tri leta oz. dokler bom še
lahko koristil ekipi. Potem
pa bo treba mesto prepustiti
mlajšim soigralcem."

Prstomet

Dva turnirja trojic
Prstometaši so se imeli priložnost udeležiti dveh turnirjev trojic. Glavni je bil v
Šenčurju, kjer se je odvijal 1.
Memorial Borisa Brezovarja, ki je hkrati štel tudi za
slovenski pokal. Zmage se
je med 40 ekipami veselila
trojka K-Print v postavi Slavko Markun, Vinko Hribar in
Desimir Vukič. Sledijo Senica in Senica 1. Med prvo
četverico najdemo tudi ekipo iz naše občine, in sicer
Skledarji Ljubno (Darko
Skumavec, Zlatko Groznik,
Bojan Perko). Pred turnirjem v Šenčurju je potekal
turnir trojk za Pokal Jurček v
Begunjah. Prvega mesta so
se veselili Veseli Gorjanci
(Tatjana Koprivec, Milan
Koprivec, Viktor Pavlič).
Drugi so bili Begunje-Cifra
(Sandi Jamnik, Dušan
Erjavc, Drago Zupan), tretji
Talenti Kamna Gorica (France Šolar, Tone Šolar, Jože
Varl). Četrto mesto med 24
ekipami je osvojila trojka
Balinčki v postavi Marjana
Prešern, Andrej Šolar, Darko Šolar.
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Naslednji cilj je zmaga

Padalstvo

Imeniten zaključek svetovnega pokala
Leški padalci so na najboljši možen način zaključili šesto
tekmo za svetovni pokal, ki se je odvijala v Locarnu v Švici.
Ekipa Elana je tokrat nastopila v malce spremenjeni postavi.
Domen Vodišek, Senad Salkič in Uroš Ban so stalnica ekipe.
Romana Karuna in Petra Balta sta uspešno zamenjala Borut
Erjavec in Matej Bečan. Leščani so prepričljivo dobili ekipno
tekmo, saj so bili za enajst centimetrov natančnejši od češke ekipe Dukla. Prvo mesto jim je pripadlo tudi v končni
ekipni razvrstitvi svetovnega pokala. Nič manj razveseljivo
se ni končala posamezna preizkušnja v moški konkurenci.
Zmage se je veselil Matej Bečan z dvema kazenskima centimetroma. Štirje so si razdelili drugo mesto s kazenskim
centimetrom več. Med njimi najdemo Senada Salkiča in
Uroša Bana. Skupne zmage med posamezniki se je veselil
Nemec Wiesner. Drugo mesto je pripadlo Domnu Vodišku,
tretje pa Senadu Salkiču.

Radovljiški športni plezalec Domen Škofic si po treh uvrstitvah na zmagovalni oder v naslednji sezoni
želi doseči tudi prvo zmago v svetovnem pokalu v težavnostnem plezanju.
Simon Šubic

Nogomet

Leščani dobro doma, slabo v gosteh

Domen Škofic se je v minuli sezoni svetovnega pokala v težavnostnem plezanju trikrat
povzpel na zmagovalni oder, bil je tudi četrti na svetovnem prvenstvu. / Foto: Gorazd Kavčič
tanco, ki jo vodi Roman Krajnik, s katerim sta se tudi
dobro ujela. »Poleg tega
imam zelo dobro podporo
celotne ekipe, ne smem pa
pozabiti tudi na starše, brez
katerih takih uspehov zagotovo ne bi bilo,« je dodal. »Za
Domnom je perfektna sezona. Naredil je takšen preboj,
v katerega še jaz nisem povsem verjel, kaj šele on. K
temu so pripomogle tudi
dodatne izkušnje. Nekaj jih
je pridobil že v lanski sezoni,
letos pa še dodatne,« pa je
Škofičevo sezono ocenil reprezentančni trener Roman
Krajnik.
Ob koncu sezone se je Škofic
znova okitil tudi z naslovom
državnega prvaka v težavnostnem plezanju. »Tudi osvojitev naslova državnega mi
veliko pomeni. Zares sem
zadovoljen, da sem že nekaj
let zapovrstjo državni prvak v
težavnosti, saj so vsi fantje
zelo dobro pripravljeni in

dobre rezultate dosegajo tudi
v svetovnem pokalu. Tudi v
državnem prvenstvu torej ni
lahko zmagati in vesel sem,
da je meni uspelo,« je pojasnil.
»Letošnja sezona je zagotovo
velika motivacija za naprej,
definitivno je mogoče še veliko doseči. Javno sicer o svojih
ciljih nikdar nisem rad govoril, ampak logično je, da bi bil
v naslednji sezoni korak naprej zmaga v svetovnem pokalu. Zadovoljen pa bi že bil, če
bi obdržal letošnji nivo plezanja in rezultate iz letošnje
sezone. Cilj mi je tudi uvrstitev med prve tri v skupnem
seštevku težavnostnega plezanja. Sicer pa delam na tem,
da v tem športu dosežem vse,
kar se da, torej v končni fazi si
želim nekoč osvojiti tudi prvo
mesto v skupnem seštevku
svetovnega pokala v težavnosti,« se je na naslednjo sezono že ozrl dvajsetletni Radovljičan, ki je oktobra letos zas-

lovel tudi s plezanjem na solkanski most z najdaljšim
kamnitim lokom na svetu.
»Zagotovo je bil solkanski
most dobra promocija, v plezanju sem neizmerno užival,
saj je bilo nekaj posebnega.
Mi je pa nekoliko smešno, da
me v zadnjem času vsi poznajo bolj po solkanskem mostu
kot po uspehih v svetovnem
pokalu. Raje bi videl, da bi si
me ljudje zapomnili po teh
dosežkih, ampak saj bodo slej
ko prej izvedeli tudi zanje,« je
še dejal venomer nasmejani
Radovljičan.
Škofic tudi rad pleza v naravni steni. »V skali sem sicer
letos zaradi priprav in tekem
preživel bolj malo časa, še
vedno pa mi je uspelo na
hitro preplezati tri smeri z
oceno 9a, kar je kar dober
nivo,« je dejal. Zadnjo
novembrsko nedeljo pa se je
že odpravil v Španijo s ciljem, da prepleza tudi smer z
oceno 9a+.

Atletski mnogoboj v Novi Gorici

Sejem rabljene smučarske opreme

Atletski klub Nova Gorica je uspešno organiziral tekmo v
mnogoboju. Radovljiški atleti in atletinje tudi tokrat niso
skoparili z odličnimi rezultati. V kategoriji U14 je Lea Holc
zasedla skupno drugo mesto. Ekipa v sestavi Lea Holc,
Meta Grilc, Eva Maier, Neža Fister, Kaja Rupar in Nina Šimnic, je osvojila drugo mesto. V kategoriji U12 je Pia Holc
osvojila drugo mesto. Ekipa v postavi Pia Holc, Nana Vukčevič, Eva Pačnik in Eneja Praprotnik Malej je bila prav tako
druga. Med fanti je Rok Makuc v kategoriji U12 osvojil tretje
mesto. Ekipno sta bila s Tjašem Peterlinom prva.

December je čas za smučarski sejem v Radovljici in tudi
letos ne bo nič drugače. Sejem rabljene smučarske opreme
se bo v telovadnici TVD Partizan začel v četrtek, 11. decembra, ko bodo od 16. do 19. ure sprejemali opremo, ki jo lahko v tem času prinesete v odkup. Sejem se bo nadaljeval v
petek popoldan, v soboto pa bo odprt ves dan, saj bodo na
ta dan tako sprejemali kot prodajali opremo. Prireditev se
bo zaključila, v nedeljo ko bo med 9. in 12. uro še prodaja,
pa tudi in vračilo neprodane opreme. Dodatne informacije
lahko dobite na prireditvi.
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Leški nogometaši v 3. ligi center igrajo po sistemu dobro
doma, slabo v gosteh. V 7. krogu so zasluženo izgubili
sosedski derbiji proti ekipi Bled Hirter. Gostje so tekmo
dobili s 3:0. Sledil je pričakovan poraz pri ekipi Zarica. Slednji so zmagali s 4:1. Za Leščane je tik pred koncem zadel
Remškar. Sledilo je gostovanje Rudarja iz Trbovelj. V povprečni tekmi sta se tekmeca razšla brez zadetkov. Na gostovanju pri ekipi Radomlje B so doživeli še en poraz z 2:1. Na
1:1 je iz 11-metrovke zadel Blažič. Gostujočo ekipo Kolpa so
premagali z lepim zadetkom Fermiška v 84. minuti in prišli
do pomembne zmage 1:0. Sledil je še en gostujoči poraz v
Ivančni Gorici. Gostitelji so tekmo dobili z 1:0. Za bolj spodbuden zaključek, so v zadnji jesenski tekmi premagali
Komendo z 2:0. V polno sta zadela Varl in Zajšek. Jesenski
prvak je Zarica s 33 točkami. Leščani so deveti s 14 točkami.

NAGRADNA IGRA

Didakta d.o.o. PE Gradnikova 91a, 4240 Radovljica
03/12/14 14:01

Plavanje

Svetovno prvenstvo v Dohi
Prav te dni v Dohi poteka Svetovno prvenstvo v kratkih
bazenih. Med sedmimi reprezentanti najdemo tudi dva iz
Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica, in sicer Anjo
Klinar in Roberta Žbogarja. Pred prvenstvom so se plavalci
udeležili dveh mitingov. Na Grand prixu Miting Mladost
Zagreb so radovljiški plavalci dosegli nekaj stopničk. Robert
Žbogar je zmagal na 200 m delfin in 200 m mešano in bil
tretji na 100 m mešano. Anja Klinar je bila najhitrejša na
400 m prosto in druga na 200 m prosto ter 200 m mešano.
Zmago si je priplavala še Tjaša Pintar na 200 m prosto. Na
100 m prosto je bila tretja. Tretja je bila tudi Špela Perše na
400 m mešano. Na kranjskem mitingu žal radovljiški plavalci niso bili tako uspešni, glavni razlog pa je bila bolezen
Roberta Žbogarja, Anje Klinar in Tjaše Pintar. Kljub temu je
Anja osvojila dve prvi mesti, in sicer z osebnim rekordom na
800 m prosto in 200 m prosto. Dve drugi mesti je prispeval
Žan Pogačar (100 m delfin, 50 m hrbtno). Špela Perše je bila
tretja na 800 m prosto in 400 m prosto, Tjaša Pintar pa na
200 m prosto.

Smučarski klub Radovljica, Gorenjska cesta 26, Radovljica

Radovljica – Radovljiškemu
športnemu plezalcu Domnu
Škoficu se je v minuli sezoni
uspelo prebiti v sam vrh svetovnega plezanja in je upravičil sloves enega najbolj perspektivnih mladih plezalcev
na svetu. V svetovnem pokalu v težavnostnem plezanju
se mu je namreč uspelo kar
trikrat uvrstiti med najboljše
tri, bil je drugi v južnokorejskem Mokpoju ter tretji v
francoskem Chamonixu in
japonskem Inzaiju, poleg
tega je ostal tik pod vrhom
na svetovnem prvenstvu v
Gijonu v Španiji, kjer je s
četrtim mestom dosegel najboljši slovenski rezultat v
moški konkurenci na svetovnih prvenstvih. Sezono svetovnega pokala je tako končal
na skupnem tretjem mestu v
kombinaciji ter petem mestu
v težavnosti.
»Minula sezona je bila brez
dvoma neverjetna. Če bi mi
nekdo na začetku rekel, da
bom imel take uvrstitve, bi se
mu samo smejal v obraz.
Ponosen sem na vse tri stopničke in četrto mesto na
svetovnem prvenstvu, kar je
bil zame zagotovo presežek,
saj sem si pred sezono za cilj
postavil ene stopničke v svetovnem pokalu, kar pa sem
izpolnil že takoj na začetku v
Chamonixu. Verjetno pa
sem najbolj ponosen na tekmo v Mokpoju, kjer sem bil
drugi. Tam mi je resnično
uspelo takšno plezanje, kot
mi redkokdaj uspe, morda
enkrat, dvakrat na sezono,«
je povedal po zadnji tekmi za
državno prvenstvo konec
novembra v Kranju. Letošnji
rezultatski napredek v svetovnem pokalu mladi plezalec
iz Vrbenj pripisuje predvsem
dobremu delu z reprezen-
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Figarova svatba na
radovljiškem odru
Radovljiška Območna izpostava Javnega sklada
za kulturne dejavnosti v nedeljo, 14. decembra,
ob 17. uri organizira gostovanje Slovenskega
opernega gledališča s predstavo Figarova svatba.
Vstop je prost.
Marjana Ahačič
Gre za gostovanje gledališča, ki združuje mlade talentirane operne pevce pod
mentorstvom Alenke Slokar Bajc, ki je tudi idejna
vodja gledališča. Ustanovljeno je bilo z namenom, da
imajo mladi možnost pridobiti težko dosegljive
operne odrske izkušnje. V
Radovljici se bodo predstavili s prerezom Mozartove

opere Figarova svatba, ki je
nastal pod umetniškim
vodstvom Alenke Slokar
Bajc.
Za režijo, izbor scene in
kostumov je poskrbel Boris
Kobal, dirigiranje orkestru
pa je prevzel Zoran Marković. Predstava je bila uspešno uprizorjena na različnih
odrih tako z orkestrom kot
s klavirjem. Sestav mladih
pevcev bo tokrat spremljala
pianistka Irina Milivojević.

Uspeh Pihalnega orkestra Lesce
V soboto, 8. novembra, je Pihalni orkester Lesce sodeloval na
19. tekmovanju godb Slovenije v zabavnem programu za
pokal Vinka Štrucla. Organizirali so ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Občina Ormož in Glasbena šola Ormož.
Vinko Štrucl (1933–2006) je bil vsestranski glasbeni ustvarjalec – skladatelj, dirigent, aranžer, pozavnist in tekstopisec. V
treh kategorijah je tekmovalo 14 orkestrov. V tretji kategoriji so
poleg Leščanov nastopili še Pihalni orkester Mežica, Godba
Domžale, Laška pihalna godba in Pihalni orkester Ptuj. Vsak
od nastopajočih se je predstavil z eno od Štruclovih skladb in
z eno po lastni izbiri. Strokovna žirija je leškemu orkestru prisodila 87 točk, s katerimi so godci osvojili zlato plaketo.

Glasba je na prvem mestu
Gašper Breznik, novi dirigent Pihalnega orkestra Lesce, je ponosen, da dirigira orkestru, ki je povezan
z Avseniki. V orkestru želi vzpostaviti dobre odnose, se udeleževati tekmovanj, veliko nastopati, iskati
nove izzive in ohranjati dobro energijo ter veselje do glasbe.
Ivanka Korošec
Potem ko je dolgoletni dirigent Pihalnega orkestra Lesce
Marko Možina v septembru
podal odstopno izjavo, je vodenje orkestra že prevzel trobentar Gašper Breznik. Na razpis
za novega dirigenta se je prijavilo kar sedem kandidatov,
izvršni odbor je glede na razpisne pogoje kot najustreznejšega izbral še ne tridesetletnega
Breznika, ki prihaja iz Pameč
pri Slovenj Gradcu, sicer učitelja trobil na Glasbeni šoli
Jesenice, kjer vodi tudi šolski
pihalni orkester.

Kako ste začeli svojo
glasbeno pot?
"Izhajam iz glasbene družine, saj je že moj ded prepeval
in igral v ansamblu Štirje
kovači. Poleg tega je osnoval
družinski zbor, v katerem
prepevamo zdaj že njegovi
vnuki. V tem zboru pojem že
od svojega petega leta, repertoar smo v zadnjih letih še
razširili in tako nadaljujemo
družinsko glasbeno tradicijo.
Najprej sem dokončal Glasbeno šolo v Slovenj Gradcu,
nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v Mariboru, nato pa
sem vpisal študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri
rednem prof. Antonu Grčarju. V letu 2009 sem uspešno
diplomiral na pedagoški in
umetniški smeri. V obdobju

šolanja sem se udeleževal različnih poletnih šol pri mednarodno priznanih profesorjih.
Prejel sem tudi več nagrad in
priznanj tako v Sloveniji kot v
tujini. Nastopal sem v različnih zasedbah, big bandih,
Simfoničnem orkestru AG,
narodno zabavnem ansamblu Šestica, sedaj pa igram v
big bandu The Moonlightning orchestra."
Kako da ste z rodne Koroške
prišli na Gorenjsko?
"Prišel sem s trebuhom za
kruhom. Že med študijem
sem občasno poučeval, po
diplomi sem eno leto učil v
Velenju in si tako nabiral prve
delovne izkušnje. Ko je bil na
Jesenicah razpis v Glasbeni
šoli, sem se prijavil, bil sprejet
in tako sem od leta 2011 učitelj trobil, vodim tudi šolski
pihalni orkester. V šolskem
letu 2013/14 sem se udeležil
seminarja za dirigiranje pri g.
Miru Sajetu, kjer sem se naučil voditi orkester ter samega
dirigiranja."
Vaši hobiji in druge dejavnosti?
"V mojem življenju je glasba
na prvem mestu in tudi najrajši jo imam, zato mi vzame
največ časa. Dokončal sem
tudi prvi letnik Višje šole za
mehatroniko (vključuje elektroniko, robotiko in strojništvo), kar me zelo veseli, saj
lahko sam popravim televizij-

Novi dirigent Gašper
Breznik
ski aparat ipd. Rad se tudi
ukvarjam z različnimi športi."
Kakšen orkester ste prevzeli?
Kakšno je vzdušje v njem?
"Orkestra prej nisem poznal,
znan mi je bil edino iz sodelovanja s Pihalnim orkestrom iz Slovenj Gradca, katerega član sem že od leta
1997.
Slišal sem marsikatero kritiko, da leški orkester ne
dosega več kvalitete, ki jo je
imel v preteklih letih, ko je
posegal po lovorikah na različnih tekmovanjih. Vendar
sem bil ob prevzemu prijetno presenečen, da orkester
vseeno dobro funkcionira in
tudi vzdušje med člani je
dobro."

Vaša pričakovanja in načrti?
"Najprej moram orkester dobro spoznati. Na tekmovanju v
novembru sem videl, kaj je
zmožen narediti na odru. Treba je iti po korakih in spoznavati, v katero smer se bo orkester razvijal. Zdaj pripravljamo program za božično-novoletne koncerte. Moj cilj je
spraviti orkester vsaj na podoben nivo, kot je bil včasih. Pripravljali bomo koncerte, ki
bodo ljudem všeč. Polna dvorana je najboljše zagotovilo za
dobro delo. Po drugi strani pa
mora biti program dovolj zahteven, da se godbeniki ne dolgočasijo.
Ponosen sem, da bom dirigiral
orkestru, ki je povezan z Avseniki. Sam sem zaradi družinske tradicije bolj povezan s
Štirimi kovači, vendar zelo rad
poslušam Avsenike in njihove
čudovite skladbe. Zelo mi je
všeč, da ima orkester povezavo
s to legendo naše glasbe.
Vodenje pihalnega orkestra
mi bo v veliko veselje. Vabim
vse, ki imajo glasbeni talent,
da se nam priključijo, vsak je
dobrodošel, saj bi rad imel
čim popolnejšo zasedbo v
orkestru. Kot dirigent bi želel
imeti v orkestru dobre odnose
s člani, se udeleževati tekmovanj, veliko nastopati, iskati
nove izzive za orkester in
ohranjati dobro energijo ter
veselje do glasbe. "
Srečno in naj vam to v čim
večji meri uspe!

Razstava slik Ivana Prešerna
Pihalni orkester Lesce je na tekmovanju v Ormožu prejel
zlato plaketo.

Božično-novoletni koncert glasbene šole
Glasbena šola Radovljica že vrsto let ob izteku koledarskega
leta prireja božično-novoletni koncert s prazničnim programom. "Na šoli spodbujamo skupinsko, orkestrsko in
ansambelsko muziciranje in praznični december je priložnost, da se učenci predstavijo svojim domačim, pa tudi
zunanjim poslušalcem," so sporočili. Letos bodo tako nastopili učenci glasbene pripravnice,mladinski pevski zbor,
mladinski pihalni orkester, godalni orkester, kitarski ansambel in mali godalni ansambel Glasbene šole Radovljica. Prejšnja leta so koncerte pripravljali v Baročni dvorani Radovljiške graščine, ki pa je zaradi vedno večjega števila nastopajočih postala pretesna. Zato so se odločili, da letos koncert
pripravijo v Festivalni dvorani na Bledu, in sicer v torek, 23.
decembra, ob 18. uri. Vstop je prost.

Znani in priljubljeni glasbenik in slikar Ivan Prešern Žan je razstavil svoje slike v pekarni Pr' Resman.
Ivanka Korošec
V četrtek, 20. novembra, so
bili veža, galerija in drugi
prostori pekarne kar premajhni za številne obiskovalce, ki so se udeležili odprtja razstave znanega ter priljubljenega glasbenika in
slikarja Ivana Prešerna
Žana.
Ivan Prešern Žan je bil rojen
leta 1945 v Hlebcah. Po
bogati glasbeni karieri pri
Alpskem kvintetu in nekaterih drugih znanih zasedbah
je udejanjil še svojo drugo
umetniško strast – likovno
izpoved. Že od mladosti ga
je privlačila risba, po letu
1997 pa se je slikarstvu
posvetil intenzivneje. Likovni kritiki so si edini, da na
področju uporabljajoče
umetnosti vidno izstopa iz
povprečja, ki je v Sloveniji
kar visoko.
Z znanjem in neumornim
delom (diplomiral je na šoli
za risanje in slikanje v Ljubljani), s proučevanjem stru-

Slikar Ivan Prešern Žan pred eno od svojih razstavljenih slik
kture in govorice barv, s pristopom in načinom se Prešern nedvomno uvršča v
zanimiv in izviren sodoben
vrh slovenskega tabelnega
slikarstva. Obiskuje slikarske kolonije, tečaje in
ex-tempore. Imel je že veliko samostojnih razstav v

Radovljici, drugod po Sloveniji in tudi v tujini. Je član
več različnih likovnih sekcij
in društev.
V uvodnem kulturnem programu so nastopili: trobentača Franci Rihter in Peter
Kunstelj ter Katarina Poklukar, Nives Košnjek in Luka

Resman na kitari. Program
je povezovala Eva Poklukar,
ki je predstavila Ivana Prešerna in njegovo vsestransko dejavnost. Razstavo, ki
bo na ogled do konca leta, je
uradno odprl lastnik galerije
in pobudnik takšnih kulturnih dogodkov Jože Resman.

Deželne novice, petek, 5. decembra 2014

11

Zanimivosti

Obeležili visoke jubileje

Vsaka minuta je dragocena

Društvo upokojencev Kropa je svojim članom, ki so ali še bodo letos obeležili osemdesetin devetdesetletnico, pripravilo posebno praznovanje, ki se ga bodo spominjali še zelo dolgo.
Tjaša Kržišnik
Zdenka Resman, Micka
Gašperin, Tončka Lazar,
Anica Bogožalec, Filip Šimnic, Marjan Gašperšič ter

zaradi bolezni odsotne Josipa Kavčič, Stana Gašperin,
Ema Dobre in Vera Klemenčič so slavili osemdeset let,
Zofija Peternel, Milka Fister
in Kati Zupan pa so oziroma

bodo letos praznovale devetdeset let. Jubilantom sta čestitali predsednica in tajnica
Društva upokojencev Kropa
Metka Petrač in Minka Bešter, nato pa je sledilo druže-

æimnice, o katerih

sanjate podnevi

Letošnji jubilanti in jubilantke DU Kropa

Izberite pravo
Slovensko
posteljo

LASTNA PROIZVODNJA
Z VEŒ KOT 150 LETNO
TRADICIJO!
Postelja, d. o.
o., Zapuže 10 B
4275 Begunje na Gorenjskem
LEÆIØŒE POMEMBNO VPLIVA NA ZDRAVJE!

Med spanjem se telo psihofiziœno regenerira in krepi imunski
sistem. Ker tretjino æivljenja prespimo, je pravilna izbira leæiøœa
zelo pomembna. Pomanjkanje kvalitetnega spanja namreœ
vpliva na porast tveganja k visokemu krvnemu tlaku,
nevarnosti srœnih bolezni,… poslabøanje zdravstvenega stanja.
Zato skrbno izberite svoje leæiøœe, ki mora telesu omogoœati
œim bolj ergonomsko lego in vsebuje certificirane ter pravilno
obdelane materiale, ki niso økodljivi zdravju.

Najveœja moæna vsebnost naravnega kavœuka za
veœjo prilagodljivost in zraœnost kot jo dobite
sicer v lateksovih leæiøœih; poveœana elastiœnost je
identiœna spominski peni. 100% naravno!
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NAJDRAÆJE
Obiščite
nas,LEÆIØŒE NI NUJNO NAJBOLJØE!
Najdraæji materiali niso primerni za vsakogar, zato se nakup leæiøœa brez kvalitetnega
posvetujte
se z lahko spremeni v pravo noœno moro. Leæiøœa razliœnih ponudstrokovnega svetovanja
nikov so si po opisu zelo podobna; 100% latex, hladno pihana, spominska pena, TFK æepnašimi
strokovnjaki
kasto, klasiœno vzmetenje,… tako da se lahko hitro zgodi, da namesto leæiøœa, ki nam bo
odpravilo
teæave, kupimo
leæiøœe,zgodbe.
ki nam jih lahko povzroœi.
in postanite
del naše
ZAKAJ JE SLOVENSKA POSTELJA NAJBOLJØA IZBIRA?

Vsak œlovek je edinstven ter ima svoje potrebe in æelje, zato je pri pravilni izbiri leæiøœa in-

Narejeno
v Sloveniji,
na Gorenjdividualnodoma,
svetovanje
kljuœnega pomena.
Najprej vam bomo prisluhnili, nato pa strokovno svetovali
pri izbiri
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CENAMI ZA ENAKO KVALITETO, VSEBUJE ØE NEKAJ VEŒ: 100% bio naravna leæiøœa, ekprevzeli
proizvodnje
skluzivnadel
masaæna
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Tečaj prve pomoči v Kropi
Društvo upokojencev Kropa in rekreacijska skupina Večno
mlade telovadke sta v mesecu novembru organizirala tečaj
prve pomoči, ki so ga izvajali študentje medicine v okviru
projekta © Za življenje© v skladu z veljavno medicinsko doktrino. Mala dvorana v kulturnem domu je bila polna vedoželjnih
članov DU, telovadk rekreacijske skupine Večno mlade telovadke in krajanov Krope in bližnje okolice. »Na tečaju smo se
seznanili s temeljnimi postopki oživljanja. Po kratkem predavanju smo se razdelili v štiri skupine. Na lutki smo vadili
oživljanje z defibrilatorjem. Za spoznavanje in uporabo tega
aparata smo bili zelo zainteresirani, saj ga imamo v Kropi na
vhodu v Zdravstveni dom. Vadili smo pravilni pristop k poškodovancu, spoznali osnovne lege poškodovanca glede na
poškodbo, osnove imobilizacije, zaustavljanje težjih krvavitev, obveze itd.,« je v imenu DU Kropa povedala predsednica
Metka Petrač. Udeleženci tega srečanja so bili po besedah
Petračeve zelo zadovoljni in enotnega mnenja: »Rešitev je v
večkratnem izobraževanju in praktičnemu delu. Zavedamo
se, da znanje rešuje življenja. Zahvaljujemo se članom projekta Za življenje, ki s srcem in dušo širijo znanje, kajti vsi
vemo, da nesreča ne počiva,« je še dodala Petračeva.

ALI SLABO SPITE?!
VAS ZJUTRAJ BOLI HRBTENICA?!

Patentiran, neæen dotik na vsak koøœek telesa,
pravilna opora in poveœano udobje, dodatna
masaæa za sproøœujoœ in blagodejen uœinek na psihofiziœno stanje, idealna mikroklima, naravno!

KVALITETA
SPANJA

nje ob dobri domači hrani in
zvokih harmonikarja iz Krope Maksa Pogačnika.
Sicer pa je kroparsko DU
zelo aktivno. Vsak mesec
organizirajo pohode. Letos
so bili v Tamarju, na Lisci,
Dednem polju, Javorniškem
Rovtu ter na Dražgoški gori.
Radi hodijo na izlete, letos
jih je pot zanesla na trgatev
na Dolenjsko. Večkrat so se
udeležili tudi raznih kulturnih prireditev drugih
gorenjskih društev. Bili so
gostje prireditve Mlajši za
starejše na občinski ravni,
kjer so sodelovale šole iz
Občine Radovljica. Društvo
je organiziralo tudi prstomet na občinski ravni, maja
pa so svojim članom na Letnem kopališču Kropa priredili piknik. Člani DU Kropa
se radi udeležujejo tudi
športnih prireditev, kjer so
največ uspehov zabeležili v
kegljanju.

www.postelja.com

in izkoristite ugodnosti: ob nakupu ležišča
vam PODARIMO letveno podlogo!
 Ljubljana Prušnikova,
Prušnikova 95,  01 51 33 740
 Ljubljana Peričeva,
Peričeva 21,  01 28 06 790
 Ljubljana Celovška,
Celovška 182,  01 77 73 759
 Begunje na Gorenjskem,
Zapuže 10 B,  04 53 25 775
 Kranj, Koroška 2,  04 23 16 761
 Koper, Šmarska 5 B,  05 66 38 870
 Celje, Opekarniška 15 A,  03 42 51 290
 Maribor, Lackova 47,  02 33 35 810

Obiøœite naøe salone spalnih 
sistemov z najveœjo izbiro
in strokovnim svetovanjem! 
BEGUNJE
Zapuæe 10 B
(Bivøa tovarna Sukno)
Tel.: (04) 532 57 75
KRANJ
Koroø ka cesta 2
(Stara po øta)
Tel.: (04) 231 67 61
DOMÆALE
Ljubljanska cesta 81
Tel.: (01) 722 00 28
LJUBLJANA BEÆIGRAD
Periœeva ulica 21
(Beæigrajski dvor)
Tel.: (01) 280 67 90
Pokliœite za parking!

Slovenj Gradec, Ind. cona Pameče,  031 370 678
Novo mesto, Ljubljanska 26,  07 39 17 700

Naše izdelke odlikujejo
naravni materiali:
 100-odstotno naravna volna,
 kokosova vlakna, ajda, pira,
 bio bombaž.
Kakovost:
 Garancija na vse izdelke
 Zagotovljen servis
 Vrhunski materiali
 Certifikati

Prava odločitev:
 Svetovanje na domu
LJUBLJANA ØENTVID
 Možnost nakupa na obroke
Pruønikova 95
 Celovita ponudba
(Bivøi Galant - v stavbi NLB Banke)
Tel.: (01) 513 37 40

Srečno 2015

BEGUNJE, Zapuže 10 B (bivša tovarna Sukno), tel.: 04 532 57 75
KRANJ, Koroška cesta 2 (Stara pošta), tel.: 04 231 67 61
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Mednarodno uspešna
bodybuilderja
Tretjo soboto v oktobru je v Tarantu v Italiji potekalo tekmovanje v fitnesu in bodybuildingu
Mr. Univerzum 2014 v organizaciji IBFF. Tekme sta se udeležila tudi Andreja Makar iz Lesc ter
Matic Grilc s Črnivca.
Simon Habjan
Andreja je v kategoriji Miss
fitness model zasedla zelo
dobro šesto mesto. "To je
bilo moje prvo mednarodno
tekmovanje in glede na
zdravstvene težave, ki sem
jih imela v fazi priprav, sem
z doseženim izredno zadovoljna. Glede na okoliščine mi
šesto mesto pomeni toliko
kot zmaga. "Seveda je bil
proces priprav dolgotrajen in
naporen, saj so priprave na
tekmo trajale skoraj osem
mesecev." V tem času je
Andreja izgubila 10 kilogramov telesne teže. Prehrana
je bila visoko beljakovinska,
jedilnik pa so prilagajali glede na videz telesa v določeni
pripravljalni fazi. Trenirala je
veliko, največ treningov (tako
z utežmi kot kardio) pa je
opravila proti koncu priprav.
"Povprečno sem trenirala
okoli dve uri dnevno, od šestdo osemkrat tedensko."

Matic Grilc je na tekmi Mr. Universe 2014 dosegel peto
mesto.

In kakšna se ji je zdela celotna izkušnja? "Nepozabna.
Seveda so bili tudi trenutki,
ko je bilo zelo težko in bi
človek najraje odnehal.
Ampak če imaš cilj in je
želja dovolj močna, lahko
premagaš tudi to. In ko si na
cilju, so občutki nepopisni.
Komaj čakam nove priprave
in novo tekmovanje." Matic
Grilc že ima mednarodne
tekmovalne izkušnje.
"Na letošnji tekmi (Mr. Universe 2014, ista tekma kot
lani) sem zasedel 5. mesto v
kategoriji BB tall. Z uvrstitvijo sem zelo zadovoljen, saj
sem sam pri sebi zmagal.
Izboljšali smo formo od lanskega leta, kar smo načrtovali, stanjšali kožo in povečali mišično maso. Lani sem
imel na odru 94 kg, letos 97
kg. Sama konkurenca je bila
letos veliko veliko večja, saj
so bili tekmovalci ob meni
ogromni. Tudi zato sem z
uvrstitvijo toliko bolj zado-

Andreja Mlakar je bila šesta v kategoriji Miss fitness model.
voljen. Vzdušje na tekmi pa
je bilo v ekipi bilo fantastično, nepozabno. Priprave so
bile naporne, vendar se je
brez nedvomno splačalo.
Sedaj že delamo za sezono

2015. Glede tekem še nimamo načrtov, nedvomno pa
nam je v interesu formo od
letos spraviti na še višji nivo,
biti še boljši in poseči po
višjih mestih."

Upokojenci spoznavajo kraje
Člani društva upokojencev iz Begunj nadaljujejo tradicijo izletov in potovanj.
Na zadnjem osemdnevnem popotovanju so odkrivali lepote Balkana.
Peter Kolman

Travnik in Sarajevo. Pot
smo nadaljevali po zahodni
Srbiji, kjer smo uživali ob
dobri hrani, nastopu njihove
folklore in zvokih trubačev.
Ogledali smo si še Skopje in
Ohrid. Obiskali smo tudi
Novi Sad, si ogledali petrovaradinsko trdnjavo, se
zapeljali čez Fruško goro,
kjer smo ob dobri hrani in
njihovi glasbi še zadnjič
zaplesali kolo,« je polna
pozitivnih vtisov povedala
Poldka Zupan. Kot pravi, pa
že iščejo nove kraje za nova
potovanja.

Septembrska pot jih je vodila po Bosni, Srbiji in Makedoniji.

Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, Bled

Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, Bled

Begunjsko društvo upokojencev je znano po tem, da
se njihovi člani radi udeležujejo izletov in potovanj,
tako v bližnje kot tudi nekoliko oddaljene kraje. »To
poletje smo imeli dva prelepa izleta, na katerih so se
nam pridružili tudi upokojenci iz drugih društev,« je
povedala organizatorka Poldka Zupan. »V juliju smo
obiskali občino Cerklje, si
ogledali grad Strmol in se z
gondolami zapeljali na son-

čen Krvavec, kjer so nas ob
zvokih harmonike pogostili
z ajdovimi žganci, obaro in
pehtranko.V avgustu pa
smo se v prelepem sončnem
dnevu zapeljali v Dolomite.
Pot smo nadaljevali do zimskošportnega središča Cortina d© Ampezzo in se ustavili
še v kraju Piave di Cadore z
rojstno hišo italijanskega
slikarja Tiziana.«
Septembrsko popotovanje
pa je trajalo kar osem dni.
»Najprej nas je pot vodila po
Bosni in Hercegovini, kjer
smo obiskali mesta Jajce,
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Gasilci so se spet
odlično odrezali

Lokal z najlepšim razgledom

Slovenski gasilci, med njimi Domen Pavlič in Anže Habjan, so se tudi z letošnjega svetovnega
prvenstva Firefighter Combat Challenge, ki je bil tokrat v ameriškem Phoenixu, vrnili z izjemnimi
rezultati. Svojci, prijatelji in navijači so jih pričakali na brniškem letališču, zvečer pa so jim pripravili
sprejem še v Begunjah.

Odlična ekipa najboljših slovenskih gasilcev: Gregor
Stanonik, Domen Pavlič, Matic Zupan in Anže Habjan
gre za tekmovanje, v osnovi
zamišljeno kot preizkušnjo
za ameriške profesionalne
gasilce, neverjeten dosežek.
"Bila je super izkušnja, pozna se, da smo veliko trenirali. Tako kot pri vsakem športu je treba tudi tukaj imeti
malo sreče, ki nam je zmanjkala do tretjega mesta. Ne
bomo obupali, ampak bomo
še naprej trenirali in poskušal doseči najboljše. Za ta
šport sem se odločil, ker
hočem biti dobro pripravljen. To tekmovanje povezuje šport in gasilstvo, zato je
za nas gasilce še posebno
zanimivo. Vsak izbere svoj
šport, mi smo za svoj šport
izbrali Najtežji dve minuti v
športu oziroma Firefighter
Combat Challenge," je ob
prihodu domov dejal Anže
Habjan.
»Z doseženimi rezultati
sem zelo zadovoljen. Moj
cilj je bil rezultat, boljši od
1:30, kar mi je uspelo, sicer
pa sem ponosen na vso ekipo. Malo mi je žal, da smo
za 15 stotink zgrešili tretje

mesto, zato se veselim izziva prihodnje leto," je ob prihodu domov vtise strnil
Domen Pavlič.
Fantom so slovesen sprejem
pripravili v Begunjah, kjer
so jih pozdravili domači in
prijatelji, kolegi gasilci,
predstavniki gasilskih organizacij ter župani Žirovnice,
Radovljice in Komende.
Za Domnom Pavličem iz
Smokuča, članom PGD
Begunje, je spet izjemno
leto. Poleti je na Poljskem
(Torun) postal evropski
podprvak v zahtevnem
mednarodnem tekmovanju
Firefighter Combat Challenge in teden kasneje na
tekmovanju v Nemčiji
(Mosel) edini gasilec v
Evropi, ki je z »najtežjima
dvema minutama« opravil
v manj kot 90 sekundah.
Na najvišji stopnički je stal
posamično v svoji kategoriji
in absolutno med vsemi
tekmovalci, v mešanih dvojicah z Matejo Pretnar, v
štafeti s kolegi Maticem
Zupanom, Gregorjem Sta-

nonikom, Anžetom Habjanom in Amirjem Čosičem
ter v seštevku treh najboljših posameznikov iz države. Izboljšal je tudi svoj in
evropski rekord, ki ga je
postavil lani na Bledu, in
sicer z minute in 30 sekund
na 1:27 ter tako postal prvi
in edini Evropejec, ki je s
tem najzahtevnejšim gasilskim tekmovanjem, v osnovi namenjenim ameriškim
profesionalnim gasilcem,
opravil v manj kot 90
sekundah. Avgusta je svoj
in evropski rekord v tej disciplini izboljšal še za 0,3
desetinke sekunde, kasneje
pa je bil odličen tudi na
domačem terenu: na Bledu
je med 165 tekmovalci dosegel najboljši čas, 1:31.
Novembra se je odlično
odrezal na svetovnem
prvenstvu v ZDA, kjer je bil
v hudi konkurenci ameriških profesionalnih gasilcev
med skoraj 600 tekmovalci
odličen 18. s časom 1.28,17.
V dvojicah sta z Maticem
Zupanom dosegla osmo
mesto in s časom 1:13,85
tudi nov evropski rekord.
Celotna slovenska ekipa pa
je v seštevku časov posameznikov dosegla odlično 4.
mesto in le za 15 stotink
zgrešila 3. mesto.
Tudi Domen seveda že razmišlja o naslednji sezoni.
"Najprej malo počitka, po
novem letu pa že priprave, s
ciljem, da še izboljšamo
sezono. Če bomo tudi drugo
leto uspeli zbrati sredstva za
svetovno prvenstvo pa seveda že nekaj časa razmišljam
o uvrstitvi med najboljših 10
na svetu pri posameznikih
in seveda, da ekipno posežemo še više in se povzpnemo
na stopničke."

Jaka Vidmar na terasi, od koder se odpira čudovit razgled
na Julijce in na spomenik Avsenikovi glasbi. / Foto: Gorazd Kavčič
Da se tudi v teh gospodarsko težkih časih mladi znajdejo in
si upajo začeti na novo, je dokazal Jaka Vidmar iz Lesc, od
aprila novi najemnik Cafeja Plato v trgovsko-poslovnem
centru na robu Lesc. Jaka prihaja iz znane leške družine
gostincev, zato ve, kako se lotiti posla. "K nam prihajajo
ljudje, ki gredo po okoliških trgovinah po nakupih, predvsem mladi pa pridejo celo z Bleda; malo zato, ker je tu odlična atmosfera in krasen razgled, pa tudi zato, ker enkrat
mesečno prirejamo zabave za mlade. Je pa res, da je treba
resno poprijeti za delo," je povedal Jaka.

2015

©kofja Loka

tiha sobota
21. marec
ob 20.00

tiha
nedelja
22. marec
ob 16.00

cvetna
sobota
28. marec
ob 20.00

V postnem in velikonočnem
času 2015 bo v Škofji Loki,
mestu pasijona, mogoče
ponovno doživeti veličastno
predstavo, ki prinaša duh
nekega drugega časa in čar
davnih dni.
Vstopnica za Škofjeloški
pasijon je lahko lepo
praznično darilo.
VeË informacij na: www.pasijon.si

Takole so jih na dan povratka iz ZDA pričakali kolegi
gasilci iz PGD Begunje. / Foto: Matic Zorman

Navdušen pozdrav domačinov in prijateljev ob prihodu v
Begunje / Foto: Matic Zorman

cvetna
nedelja
29. marec
ob 16.00

velikonočni
ponedeljek
6. april
ob 16.00

bela sobota
11. april
ob 20.00

bela
nedelja
12. april
ob 16.00

ZAVOD ZA KULTURO ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 26, ŠKOFJA LOKA

Na nedavno končanem 23.
svetovnem prvenstvu Firefighter Combat Challenge v
Phoenixu v Arizoni so se
slovenski gasilci spet odlično odrezali. Vseh pet –
Domen Pavlič (PGD Begunje), Gregor Stanonik (PGD
Gorenja vas), Matic Zupan
(PGD Moste), Anže Habjan
(PGD Podnart) in Amer
Čosič (poklicni gasilec GE
Nova Gorica) – je v prvih
dneh kvalifikacij med 592
gasilci iz vsega sveta prišlo v
finale.
V finalu so se v soboto v
konkurenci 182 gasilcev,
pomerili
posamično.
Domen Pavlič je s časom
1.28,17 dosegel 18. mesto in
izboljšal svoj osebni rekord,
prav tako Gregor Stanonik,
ki je bil s časom 1.28,88 dvaindvajseti, in Matic Zupan,
ki je bil s časom 1.33 dvainštirideseti. Anže Habjan je
bil na koncu na 44. mestu
(čas 1.33,58), Amer Čosič pa
je imel smolo, med tekmovanjem je padel in se poškodoval. Kljub temu je kasneje
sodeloval v ekipni tekmi,
kjer so se slovenski gasilci
uvrstili na odlično, a nehvaležno četrto mesto
V dvojicah sta Domen Pavlič
in Matic Zupan dosegla
osmo mesto in s časom
1:13,85 tudi nov evropski
rekord, Gregor Stanonik in
Anže Habjan pa sta bila s
časom 1:17,20 štirinajsta.
Habjan in Stanonik sta na
tokratnem tekmovanju prišla tudi v elitni klub Lions
Den, med tekmovalce, katerih časi so boljši od 100
sekund. Slovenci imamo
med temi že štiri predstavnike, kar je glede na to, da

Foto: Matic Zorman

Marjana Ahačič
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Srečanja bolnikov
po možganski kapi
Vsako tretjo sredo v mesecu se člani Kluba za
bolnike s cerebrovaskularno boleznijo Bled –
bolniki po možganski kapi zberejo v Lescah in
prisluhnejo zanimivim predavanjem iz različnih
strok. Tovrstna srečanja so poučna in hkrati
družabna, saj so se med člani stkale trdne
prijateljske vezi.
Urška Gluščič
Kako pomembni so izobraževanje, aktivnost in druženje, se dobro zavedajo člani
kluba CVB Bled, ki vedno
najdejo čas za drug drugega.
Možganska kap je huda
bolezen z ogromnimi posledicami. Nekatere so vidne,
spet druge pa očem skrite.
Klub je povezal člane v skupnost, kjer vedno lahko izražajo svoje želje, težave in
čustva. S številnimi aktivnostmi in raznovrstnimi predavanji pa si nabirajo novo
znanje o aktualnih temah.
Predavanja, ki jih klub
organizira, niso namenjena
samo članom kluba, temveč vsem, ki si želijo razširiti obzorja. »Imamo več
vrst predavanj. Prva predavanja so vezana na zdravstvo, druga predavanja so
znanstvena, poljudnoznanstvena, zgodovinska in
popotniška. In ljudje jih z
zanimanjem poslušajo,« je
povedal predsednik kluba
CVB Bled Ladislav Piber.
Predavanja, ki jih vodijo
strokovnjaki različnih
strok, so vezana zlasti na

področja, ki so aktualna in
o katerih ljudje vedo premalo. Tako so člani kluba
prisluhnili besedam o bontonu, konoplji, imunskemu
sistemu, Triglavskem narodnemu parku ¼
Klub organizira tudi različne izlete, kamor radi povabijo tudi člane drugih klubov
za bolnike s cerebrovaskularno boleznijo. V letošnjem
letu so se skupaj s Kranjčani
in Tržičani odpravili v Lendavo, gostili pa so člane
mariborskega kluba, ki so
jim razkazali lepote in znamenitosti Gorenjske, zaplesali pa so jim tudi leški folkloristi. Vsako leto se udeležijo tudi skupinskega občnega zbora v Ljubljani.
V klub, ki deluje že 17 let, je
včlanjenih okoli 100 članov,
od tega je aktivnih med 40
in 50. Dolga leta jih je vodil
Peter Kunc, zadnji dve leti
pa jim predseduje Ladislav
Piber.
Njihova aktivnost in želja po
novem znanju sta lahko
vzor vsem ljudem, njihova
prijaznost in dobrosrčnost
pa razlog za veselje vseh, ki
jih obiščejo.

Ustanovljen družinski in terapevtski center
Katja Ličar, diplomirana teologinja z opravljenim izpopolnjevanjem ZDT, je septembra v Radovljici ustanovila Družinski in terapevtski center Afekt. "Primarna dejavnost centra bo terapevtska dejavnost – individualne, partnerske in
družinske terapije po modelu relacijske družinske terapije.
Pomembna dejavnost centra bo tudi preventivna dejavnost
– ozaveščanje in usposabljanje za kakovostnejše medsebojne odnose. V ta namen bomo organizirali delavnice, skupine in predavanja za različne ciljne skupine. V mesecu
novembru sta bili razpisani skupini za mamice z dojenčki
Sproščena in zadovoljna mamica in dojenček v Tržiču in na
Bledu, v terapevtskem prostoru centra v poslovni stavbi
IBM pa skupina za osebnostno rast Življenje je v mojih
rokah in skupina za iskanje stika z lastno notranjostjo in
čustvi Stik s sabo. V načrtu je tudi razpis skupine za stare
starše," je povedala Ličarjeva in poudarila, da bi občanom
Radovljice predvsem želela približati preventivno dejavnost.
"Da bi skupaj začeli ustvarjati bolj funkcionalne in kvalitetne
odnose – najprej do samih sebe in nato do drugih."

Nove uganke Franca Ankersta
V teh dneh je pri založbi Medium izšla nova knjiga Franca
Ankersta z naslovom 1000 + 1 uganka. V knjižici žepnega
formata je, kot je o njej med drugim zapisal Matjaž Kmecl,
zapisanih tisoč © klasičnih© kratkih, verzificiranih zagonetk.
"Uganka je ena najstarejših in tudi najbolj demokratičnih,
najbolj razširjenih literarnih (jezikovnih) pa tudi slikovnih
form. S svojim mogočnim tisočglavim ciklom se ji je zdaj
poklonil Franc Ankerst," pravi Kmecl. Knjigo je že moč kupiti v knjigarnah in pri založniku.

Adrenalin v steni
Dokler nimamo priložnosti, da se izkažemo, sploh ne vemo, kakšne potenciale ima naša osebnost!
Ivanka Korošec
Marjana Harinski iz Lesc
nikoli ni hodila v hribe. V
mladih letih je bilo planinstvo, kaj šele alpinizem, zanjo deveta briga. V otroštvu ni
bilo niti priložnosti, kasneje
so jo okupirali služba, gospodinjstvo in družina. Nikoli se ni povzpela višje od Sv.
Petra.
Leta 2009 ji je umrl mož in
da bi jo iztrgala iz žalovanja,
jo je prijateljica Darja Mulej
začela voditi na različne planinske ture. Obiskali sta
Golico, Črno prst, Storžič,
Kanin ¼ Nenadoma so se
Marjani odprla nova obzorja
in v sebi je odkrila neslutene
sposobnosti. Odločilno vlogo pri njenih alpinističnih
podvigih ima poleg prijateljice Darje tudi hčerka njene
sestrične, Tina Di Batista,
znana alpinistka in gorska
vodnica, pa tudi njen bratranec Ivan Rozman.
»Dobesedno padla sem v
gorsko vzdušje,« pravi Mar-

Marjana Harinski v svojem elementu
jana. »Potegnilo me je vase
kot v vrtinec. Osvojila sem
Stol, ki sem ga prej opazovala le z okna svojega stanovanja; v treh tednih sem bila
dvakrat na Triglavu, čeprav
sem ga vse dotlej občudovala samo od daleč. Gmajna

mene ne potegne. Skale,
skale, te so zame. Vertikale,
globine, to je nekaj za mojo
dušo.«
Lani je preplezala Slovensko
smer v Steni. To je bil zanjo
čudovit adrenalinski podvig,
pravi užitek. V spominu zna

natančno obnoviti plezalno
pot – Bele plati, Bučarjeva
stena, Zlatorogove steze,
Slovenska grapa, Frelihova
prečnica in drugi deli te plezalne poti. Zaključek 14urne ture je bil v Kotu z analizo ter klepetom ob hrani in
pijači.
Letos sta bili z Darjo v Črni
gori, na njenem najvišjem
vrhu Bobotov Kuk (2523 m)
v Prokletijah, ki je eno najbolj divjih gorovij Balkana.
Zgodila pa se ji je še ena
sanjska alpinistična avantura, in sicer plezanje v Franciji v Chamonixu, od koder
se je vrnila čisto očarana.
Posebnih načrtov za prihodnost nima, vedno se pusti
presenetiti. Življenje je polno drobnih radosti – obdeluje vrt, rada prebere dobro
knjigo in posluša glasbo.
Hčerka in sin sta na svojem,
čeprav slednjemu rada skuha kosilo. Ko bo priložnost,
pa bo spet plezala. Gore so ji
dale polet in moč, v njih je
našla samo sebe.

Mednarodno usposabljanje
za mladinske delavce
Zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi in družinami Manipura iz Begunj na Gorenjskem je
na osnovi sofinanciranja iz evropskega programa Erasmus+ v prvem tednu oktobra organiziral
mednarodno usposabljanje za mladinske delavce.
Marjana Ahačič
Usposabljanja se je udeležilo 36 mladinskih delavcev iz
17 različnih držav – Italije,
Španije, Irske, Estonije, Belgije, Madžarske, Romunije,
Slovaške, Makedonije, Črne
gore, Albanije, Turčije, Moldavije, Armenije, Gruzije in
iz Rusije. "Udeleženci so
pet dni posvetili temi evropske prostovoljne službe za
mlade z manj priložnostmi.
Prek izkustvenih delavnic in
razprav so oblikovali nova
partnerstva med organizacijami in oblikovali zanimive
programe za mlade," je
povedala Barbara Otoničar
iz Zavoda Manipura.
"Evropska prostovoljna služba je ena od številnih možnosti programa Erasmus+,
ki ga na področju mladine v
Sloveniji zastopa Zavod
Movit iz Ljubljane. Gre za
obliko neformalnega izobraževanja, ki mladim od 17.
leta naprej omogoča vključitev v prostovoljno delo v pestri paleti gostiteljskih organizacij po Evropi in tudi v
nekaterih drugih delih sveta. Prek prostovoljnega dela

pridobivajo pomembne
izkušnje in krepijo svoje
kompetence, ki jim kasneje
pomagajo pri vključitvi na
trg dela. V Zavodu Manipura želimo to priložnost
ponuditi predvsem mladim,
ki se soočajo s težjimi psihosocialnimi situacijami zaradi šibkega ekonomskega
statusa družine, posebnih
potreb ali drugih težav, zaradi katerih se težje aktivno
vključijo v družbo," je povedala Otoničarjeva.
V preteklih dveh letih so
tako v okviru projekta Jump
to my future na kratkoročno
prostovoljno delo poslali 22
mladih, večinoma z Gorenjske. "Največ zanimanja je
bilo za prostovoljno delo v
mladinskem centru v Kavadarcih v Makedoniji, za delo
z otroki in mladostniki v
Antwerpnu v Belgiji ter za
delo v mladinskem centru v
Dublinu na Irskem. Poleg
navedenega je zelo zanimiva
možnost vključitev v mednarodni festival solidarnosti v
Franciji ter v umetniški festival za mlade s posebnimi
potrebami na Slovaškem.
Odlično sodelovanje poteka

tudi s partnerskima organizacijama iz Litve in Estonije,
kamor se mladi vsako leto
lahko vključijo v poletne
počitniške programe.
Precej mladih se po nekajtedenski izkušnji prostovoljnega dela odloči še za vključitev v dolgoročni program.
Letos se je tako en prostovoljec vrnil z uspešnega projekta na Finskem, v novembru pride nazaj prostovoljka, ki je leto dni preživela v
Belgiji, prejšnji teden pa se

je prostovoljec iz Lesc za 11
mesecev odpravil v Estonijo."
V prihajajočem letu bo
Zavod Manipura mladim
ponudil še več zanimivih
možnosti, tudi v mladim
manj poznanih deželah, kot
so Romunija, Albanija, Gruzija, Moldavija in Rusija.
Medsebojne izkušnje pa si
bodo lahko izmenjali v mednarodnem mladinskem centru, ki ga bodo odprli spomladi.
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Prireditve
14. decembra

5.–24. decembra

ADVENTNI SEJEM od 10.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica

TETA ZIMA, razstava likovnih izdelkov učencev OPB OŠ F. S. Finžgarja Lesce, Knjižnica Lesce

5. decembra

ADVENTNI SEJEM ob 10.30: IZDELOVANJE LESENEGA NAKITA,
ustvarjalna delavnica, Trgovina Woodway, Linhartov trg, Radovljica

VESELI DECEMBER, razstava likovnih izdelkov učencev 3. b razreda
POŠ Begunje, Knjižnica Begunje

ADVENTNI SEJEM od 15.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica

ADVENTNI SEJEM ob 10.30: TA VESELI DAN Z BERNSKIMI PLANŠARSKIMI PSI, Trgovina Papy, Linhartov trg, Radovljica

ZRCALCE, ZRCALCE ¼ , razstava zrcal in rožnih miniatur Cvetke Pezdič, Gorenjska banka, Radovljica

ADVENTNI SEJEM ob 17.00: KO ZASVETIJO PRAZNIČNE LUČKE,
otvoritveni dogodek, Linhartov trg, Radovljica

ADVENTNI SEJEM od 13.00 do 16.00: PRAVLJIČNI KONJI, Linhartov
trg, Radovljica

ŽUPANOVA MICKA, razstava knjig ob 225-letnici uprizoritve prve
Županove Micke, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica (9.–31. 12. 2014)

PREDAVANJE ob 18.00: POLITIKA IN FILOZOFIJA: Zakaj smo, kjer
smo?, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

ZA OTROKE ob 12.00 in 15.00: BOŽIČNA PRAVLJICA S KONJI, Hipodrom Lesce*

UMETNIKI OTROKOM, OTROCI UMETNIKOM, Galerija Avla, Občina
Radovljica, do 13. 1. 2015

KONCERT ob 19.00: ORKESTER SLOVENSKE POLICIJE s solistko EVO
ČERNE, Linhartova dvorana, Radovljica*

PREDSTAVA ob 17.00: FIGAROVA SVATBA, Baročna dvorana Radovljiške graščine

DRUŠTVENA PREGLEDNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 2014, 2. del,
Galerija Pasaža v Graščini, Radovljica

ADVENTNI SEJEM od 10.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica
ADVENTNI SEJEM od 10.00 do 13.00: LESENO KOLO, predstavitvena
delavnica WoodWay, Linhartov trg, Radovljica
ADVENTNI SEJEM ob 17.00: ČAROBNA DEŽELA, čarovniška predstava za otroke, Baročna dvorana Radovljiške graščine*
DELAVNICA ob 9.00: NOVOLETNI OKRASKI IZ POLSTENE VOLNE,
Vrtec Kropa*
SEJEM od 10.00 do 12.00: SOBOTNA PODVINSKA TRŽNICA, Vila
Podvin, Mošnje
KULTURNA PRIREDITEV ob 19.00: ALI JE GLEDALIŠČE ZATIRANIH ZA
DRUŽBENE SPREMEMBE, Galerija Brigita, Lancovo

7. decembra
ADVENTNI SEJEM od 10.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica
BOLŠJAK od 9.00 do 13.00, preddverje Radovljiške graščine
USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE od 10.00 do 12.00, atrij
Radovljiške graščine
ADVENTNI SEJEM od 13.00 do 16.00: PRAVLJIČNI KONJI, Linhartov
trg, Radovljica

8. decembra
PREDAVANJE ob 19.30: KO ŽENSKA ODIDE V VARNO HIŠO, Knjižnica
A. T. Linharta Radovljica

9. decembra
OBČINSKI PRAZNIK ob 20.00: KE BI JO EDEN KRIŽEM SVETA ISKAL,
TOK TAKE PUNČKE NE NAJDE, KOKER JE VAŠA MICKA, večer, posvečen 225-letnici prve uprizoritve Linhartove Županove Micke, Baročna
dvorana Radovljiške graščine

10. decembra
ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, druženje otrok ob družabnih
igrah, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
OBLETNICA ob 18.00: 60. OBLETNICA posvetitve Marijinega oltarja,
Bazilika Marije Pomagaj Brezje
ODPRTJE RAZSTAVE ob 18:00: SLIKE, Maša Beršan Mašuk, Galerija
Šivčeva hiša Radovljica

11. decembra
ZA OTROKE ob 17.00: NASMEJANI SNEŽAKI, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica
OBČINSKI PRAZNIK ob 17.00: VLOGA SLOVENSKEGA JEZIKA V 18.
STOLETJU, predavanje, Projekcijska soba MRO, 1. nadstropje Radovljiške graščine
OBČINSKI PRAZNIK ob 19.00: PODOKNICA LINHARTU, sprehod z
MePZ Anton Tomaž Linhart z baklami, začetek pri spomeniku Josipini Hočevar, Radovljica
OBČINSKI PRAZNIK ob 20.00: OSREDNJA PROSLAVA OBČINSKEGA
PRAZNIKA S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ, Linhartova dvorana, Radovljica
ODPRTJE RAZSTAVE ob 19.00: NOVOLETNA RAZSTAVA KUD VELIKA
NARAVA, Galerija Brigita, Lancovo

12. decembra
ADVENTNI SEJEM od 15.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica
KONCERT ob 19.00: HARMONIKARSKI ORKESTRI GŠ RADOVLJICA,
Plesna dvorana Radovljiške graščine
PREDSTAVA ZA OTROKE ob 17.00: BIKEC FERDINAND, Linhartova
dvorana, Radovljica
PREDAVANJE ob 18.00: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE, Godi Keller
(Norveška), Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

13. decembra
PREDAVANJE ob 9.00: BIODINAMIČNO KMETIJSTVO, Čebelarski
center, Lesce

15. decembra
PREDAVANJE ob 18.00: ASTROLOGIJA, ZNANOST ALI PRILOŽNOST?,
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

16. decembra
PREDSTAVITEV KNJIGE ob 19.30: POMOČ BACHOVIH KAPLJIC, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

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

Zgoša 44,
4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: 031/257 125, 04/53 33 340,
041/437 463 in 031/555 348

BOŽIČNI KONCERT ob 17.30: MePZ A. T. LINHART RADOVLJICA, dvorana Psihiatrične bolnišnice Begunje
PRAZNIČNI KONCERT ob 18.00: GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA, dvorana Glasbene šole Radovljica, Radovljiška graščina

18. decembra
O KNJIGAH ob 10.30: POGOVOR O KNJIGAH, Knjižnica A. T.Linharta,
Radovljica
ZA OTROKE ob 17.00: SPET JE TU ¼ TA ČAROBNI ČAS, pravljična
delavnica, Knjižnica A. T.Linharta, Radovljica
NASTOP ob 18.30: NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE AVSENIK,
Muzej Avsenik, Begunje na Gorenjskem
KONCERT ob 18.30: BOŽIČNO PREPEVANJE PO KAMNI GORICI,
začetek v cerkvi Sv. Trojice, Kamna Gorica

19. decembra
ADVENTNI SEJEM od 15.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica

DECEMBRSKA PONUDBA
PEKARNE RESMAN
PEKA IZ NARAVNIH SUROVIN BREZ KONZERVANSOV
ZA MIKLAVŽA
 ročno izdelani parklji
 medeni Miklavži
POTICE
 orehova, pehtranova,
makova, lešnikova,
kokosova, rozinova
 z rozinami ali brez

ADVENTNI SEJEM od 10.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica

PIŠKOTI
 20 vrst različnih piškotov
 brez ali z minimalno
vsebnostjo pecilnega praška
 več vrst maslenih piškotov
 piškoti brez jajc in mleka
 piškoti iz pirine moke
 navadni in pirini medenjaki

ADVENTNI SEJEM ob 16.00: NASTOP PEVCEV GLASBENEGA STUDIA
OSMINKA, Linhartov trg, Radovljica

ZA DARILA
 pletena srca, številke, živali in figure

ADVENTNI SEJEM ob 17.00: MEDVEDKA NA SNEGU, predstava za
otroke, Linhartov trg, Radovljica
ADVENTNI SEJEM ob 19.00: GYPSY BAND bratov Kurine & Gordana
Vidaković, koncert, Baročna dvorana Radovljiške graščine*

20. decembra

ZA OTROKE ob 12.00 in 15.00: BOŽIČNA PRAVLJICA S KONJI, Hipodrom Lesce*
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT ob 19.30: PIHALNI ORKESTER
LESCE, avla Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce

21. decembra

DODATNA PONUDBA
 lokalno pridelana hrana: domače in eko moke, bohinjski sir in
mesnine, med, domača žganja, sokovi, čaji, ekološki pridelki
ODPRTO: PETEK od 6. do 16. ure,
SOBOTA od 6. do 13. ure, druge dni po naročilu

ADVENTNI SEJEM od 10.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica
ADVENTNI SEJEM ob 16.00: NASTOP PEVCEV GLASBENEGA STUDIA
OSMINKA, Linhartov trg, Radovljica
ADVENTNI SEJEM ob 17.00: SPREVOD BOŽIČKA S KOČIJO ob spremstvu palčkov in pihalnega orkestra, od Srednje ekonomske šole na
Linhartov trg, Radovljica
ZA OTROKE ob 12.00 in 15.00: BOŽIČNA PRAVLJICA S KONJI, Hipodrom Lesce*
KONCERT ob 17.00: KOLEDVA 2014, kroparski zbori, gost Marko Fink
in Koledniški kvintet, Kulturni dom Kropa
BOŽIČNI KONCERT ob 19.00: MePZ A. T. LINHART RADOVLJICA,
Baročna dvorana Radovljiške graščine

23. decembra
ZA OTROKE ob 12.00 in 15.00: BOŽIČNA PRAVLJICA S KONJI, Hipodrom Lesce*

Razstave
SLIKE, razstava del Maše Bersan Mašuk, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica (od 10. 12. dalje)

ADVENTNI SEJEM od 10.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica

PTICE V PREŠERNOVI POEZIJI, fotografska razstava Borisa Kozinca
ob rojstnem dnevu Franceta Prešerna, Čebelarski center, Lesce

ZA OTROKE ob 12.00 in 15.00: BOŽIČNA PRAVLJICA S KONJI, Hipodrom Lesce*

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

KONCERT ob 17.00: MPZ PODNART, Dom dr. Janka Benedika Radovljica

KUHARSKA DELAVNICA ob 9.00: KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA ZA ODRASLE, Vila Podvin, Mošnje*
ADVENTNI SEJEM ob 17.00: ČUPAKABRA OGNJENI CIRKUS, Linhartov trg, Radovljica

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

NOVOLETNA SLIKARSKA RAZSTAVA KUD Velika narava, Galerija Brigita, Lancovo (od 11. 12. dalje)

OBČINSKI PRAZNIK ob 19.00: KOMORNI KONCERT MLADIH GLASBENIKOV, dvorana Glasbene šole Radovljica

RADOVLJICA IN BLED – TISOČ IN DESET, razstava ob 1010. obletnici
prve omembe Bleda v pisnih virih, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
(od 10. 12. 2014 do 5. 1. 2015)

KONCERT ob 19.00: BOŽIČNI KONCERT MANCE IZMAJLOVE, Dom
krajanov Kamna Gorica

BOŽIČ PRI NAS, DARILA ZA VAS, razstava ročnih izdelkov VDC Radovljica, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

6. decembra

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA Anice Šolar, sprejemna avla Doma dr. Janka Benedika, Radovljica, do 15. januarja
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Bila sva mlada oba ¼
Minulo soboto so na Linhartovem trgu v
Radovljici zazveneli veseli zvoki harmonike in iz
Šivčeve hiše skupaj s kopico svatov pospremili
zakonca Šlibar iz Krope, ki sta 28. novembra
slavila 50 let skupnega življenja.

Odprtje prazničnega
decembra
December tudi letos ponuja prireditve za vse generacije. Pestro bo predvsem ob občinskem prazniku
ter ob koncih tedna na Linhartovem trgu. Prav danes popoldan bo župan občine Radovljica Ciril
Globočnik prižgal lučke na visoki smreki sredi Linhartovega trga in s tem odprl decembrsko dogajanje
v sklopu sejma na trgu.
Kaja Beton

Marjana Ahačič
Poroka leta 1964 je bila zelo
skromna, saj je vsak dinar
pobrala novo rastoča hiša.
»Bo pa zlata bolj razkošna,« je
rekel ženin in sledila je imenitna zabava v Podbrezjah.
Mlada Cirila je v kovaško
mesto prišla iz selških Lajš
in med mladci v takratnem
Plamenu seveda ni ostala
neopažena. A visoki črni
Jaka iz Srednje Dobrave je
hitro izločil druge snubce in

zveza je bila zapečatena. Še
vedno je trdna in danes, pri
njunih 82-ih oziroma 78-ih
letih, drži skupaj tudi širšo
družino – tri hčerke, tri zete
in devet vnukov. Najstarejša
Tina in Jure sta se na zlati
poroki podpisala kot priči,
Petra, Ana, Maja, Eva, Rok
in Jan so bili zadolženi za
riž, najmlajši Jaka pa za torto. Svatje so se spomnili:
»Bila sta mlada oba ¼ «, in
dodali: »in takole vesela,
živahna, še vedno sta.«

Teja in Jani na obisku
Novembra so v skupini Zajčki v radovljiškem vrtcu gostili
Tejo Perjet in Janija Jugoviča, ki po gostovanju v prvi sezoni
oddaje Gostilna išče šefa prirejata kuharske tečaje za odrasle
in otroke. "Ker imamo v skupini temo meseca © od pšenice do
kruha in peciva© , sva se odločili, da ju povabiva v skupino,"
sta povedali vzgojiteljici Majda Brce in Nataša Smolej. "Vabilu sta se z velikim veseljem odzvala. Takoj ko sta stopila v
igralnico, sta se zapletla v pogovor z otroki. Ti so se jima
najprej predstavili. Spraševala sta jih, ali doma pomagajo pri
kuhi in kaj najraje jedo. Tudi mi smo jima postavljali raznovrstna vprašanja, na katera sta z velikim žarom spontano
odgovarjala. Pripravila pa sta tudi prijetno presenečenje.
Seboj sta namreč prinesla "čarobne kolačke", ki pomagajo
otrokom, da hitreje zrastejo in postanejo močni ter so zdravi, sta povedali vzgojiteljici. "Vsak otrok je prejel v dar svoj
kolaček, ki ga je sam okrasil s smetano in pisanimi mrvicami.
Nato je sledilo tisto najboljše – pojedli smo jih!"

Že danes popoldan bo Linhartov trg zaživel v praznični
podobi.
bosta šov na trgu pripravila
poulična umetnika iz Italije
in Nizozemske.
Čisto vse pa se kljub bogatemu programu na trgu ne bo
dogajalo tam. Božično-novoletno obarvane prireditve
ves mesec potekajo tudi v
radovljiški knjižnici in Linhartovi dvorani, koncerti
pevskih zborov pa bodo tudi

v Begunjah, Ljubnem, Kamni Gorici, Lescah, Domu dr.
Janka Benedika. Pevski zbori iz Krope tokrat na svojem
tradicionalnem koledniškem koncertu gostijo Koledniški kvintet, program pa
bodo izvedli v Kropi in v
Begunjah. Od drugih koncertov se nekoliko razlikuje
tudi tradicionalni sprevod z

V kletnih prostorih UE Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica // Odprto: ponedeljek–četrtek 9h–14h, petek 9h–13h

Malica: juha, dnevno trije meniji glavne jedi,
solata, sok
Poleg tedenskega menija vsak dan še
dunajski zrezek, ocvti sir, solate, golaž, vampi
S kupončkom zvestobe vsaka 16.
malica gratis!

NACE JUGOVIC s.p., VIRMAŠE 103, ŠKOFJA LOKA

Zlatoporočenca Cirila in Jaka Šlibar

Že danes popoldan se bodo
na več kot dvajsetih stojnicah na trgu predstavili obrtniki s svojimi izvirnimi ročno narejenimi izdelki, nadaljevali pa bodo jutri in v
nedeljo prek celega dneva,
ko bodo trg obiskali tudi
pravljični konji.
Tudi ob prihodnjih koncih
tedna se bo glavnina dogodkov zvrstila na trgu, kjer bo
ob stojnicah tudi pester program s predstavami za otroke, glasbenimi nastopi, pravljičnimi konji in simpatičnimi planšarskimi psi. V
Baročni dvorani se za najmlajše že jutri obeta nastop
priljubljenega čarodeja
Mateja iz Čarobne dežele,
odrasli boste za poslastico
19. decembra lahko prisluhnili Gypsy Bandu iz Sarajeva, vse generacije pa lahko
uživajo ob ognjenem nastopu Čupakabre, ki na sporedu 13. decembra. Kot novost
so na turizmu Radovljica v
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Radovljica pripravljajo Božičkov sprevod.
Božiček bo tokrat prišel v
sprevodu na kočiji, ki jo
bodo peljali plemeniti lipicanci od spomenika A. T.
Linhartu na Linhartov trg,
spremljavo pa mu bodo
delali palčki ter Pihalni
orkester Lesce.
Turizem Radovljica, organizator večine dogodkov na
trgu, zadnji decembrski
konec tedna na trg pripelje
še Ano Snežno, sestrično
ljubljanske Ane Mraz, ko

MePZ Lipnica po Kamni
Gorici. Prav posebno doživetje za otroke letos pripravljajo na Hipodromu v Lescah, kjer ob sobotah in
nedeljah do Božiča organizirajo Božično pravljico s konji.
Praznični venčki, ki krasijo
vhode v hiše na Linhartovem trgu, in zelene girlande, ki se vijejo ob oknih in
prek zelenih portalov, so
nastajali v atriju Radovljiške
graščine v zadnjih dneh
novembra, ko so jih na
pobudo in v organizaciji
Turizma Radovljica izdelovale različne generacije.
Čeprav je Turizem k izdelovanju domačega okrasja
povabil s posebnimi vabili
vse prebivalce Linhartovega
trga, je bil odziv skromen, a
kljub temu boljši kot lansko
leto.
Na pomoč pri krasitvi starega mestnega jedra so priskočili dijaki Srednje šole za
gostinstvo in turizem ter
varovanci VDC Radovljica,
povabilu pa so se v velikem
številu tudi letos odzvale članice Hortikulturnega društva Lesce. Ob popoldnevih
so se delu pridružile mlade
družine in prebivalci Radovljice, delo pa je potekalo pod
mentorstvom Vrtnarstva
Antolin in Cvetličarne Blažka. Na različne načine so pri
izvedbi okrasitve roko ponudili tudi Komunala Radovljica, Vidičeva hiša, Cvetličarna Spominčica, Cvetličarna
Spaans, radovljiški gasilci
ter Danica Šmit in Tanja
Peternel.

