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Radolška
čokolada
Nataša in Gregor
Mikelj sta na vhodu
v staro mestno
jedro Radovljice
odprla butično
čokoladnico.

www.radovljica.si

Razvojni program Občine Radovljica
Osnutek je pripravljen, občani pa vabljeni, da prek vprašalnikov
prispevajo svoja mnenja.
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Praznični december
Legat, mojstrico pletenja z
vrbjem in šibovjem. Okrasi
tvi, kakršno smo imeli v pre
tekih letih, so letos dodali
nekaj elementov na Linhar
tovem trgu ter dopolnili pra
znično postavitev v gozdičku
v radovljiškem parku.
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Potem ko so zadnji konec
tedna v novembru na kroži
šču ob vhodu v staro mestno
jedro postavili adventni
venec, so prejšnji petek v
praznično okrašenem me
stu prižgali še novoletno
osvetlitev. Posebne priredit

Kot je povedala Kaja Beton iz
zavoda Turizem in kultura
Radovljica, je okrasitev me
sta, ki zadnja leta temelji na
uporabi naravnih materia
lov, tudi letos nastala v sode
lovanju z Natalijo Černe s
Turizma Radovljica, z doma
činko dr. Sabino Šegula,
priznano floristko, in Tanjo

ve zaradi zaostrenih epide
mioloških razmer tudi letos
ni bilo, si je pa dogodek, ki
so ga snemali in v živo pred
vajali na FB-profilu VisitRa
dolca, na kanalu Visit
Radol'ca na YouTubu ter na
spletni strani www.radolca.
si, še vedno mogoče ogledati
na spletu.

LE

Marjana Ahačič
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Prejšnji petek so v praznično okrašeni Radovljici prižgali novoletno osvetlitev. Decembra bo kljub
nekaterim omejitvam živahno praznično dogajanje, posebej pestro bo ob koncih tedna.
Tradicionalnega silvestrovanja na Linhartovem trgu letos ne bo.

K A C E S TA

,

www.hervis.si

LESCE
Hraška cesta

Okrasitev mesta, ki zadnja leta temelji na uporabi naravnih materialov, je tudi letos nastala v sodelovanju z Natalijo Černe
s Turizma Radovljica, z domačinko Sabino Šegula, priznano floristko, in Tanjo Legat, mojstrico pletenja z vrbjem in šibovjem.

MLADI

Celo po vajah so
prepevale

Izziv je bil že najti sliko
portretiranca

Metka Rutar Piber je začela
prepevati z družino v doma
či kuhinji, nato pa vse odra
slo življenje nadaljevala v
različnih gorenjskih pevskih
zborih, kjer je pogosto po
prijela tudi za dirigentsko
palico.

Pri pripravi letošnjega kole
darja Gimnazije Kranj, na
katerem je zaživel nov ducat
portretov velikih osebnosti
slovenske zgodovine, je
sodelovala tudi Lavra Šubic
iz Radovljice.
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OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica vam
voščim za občinski praznik 11. december,
rojstni dan Antona Tomaža Linharta.
V prazničnem decembru vam želim
prijetna doživetja!
www.radovljica.si

KULTURA

Ciril Globočnik
ŽUPAN

ODPRTI

za vas!

DOBRODOŠLI:

PONEDELJEK - SOBOTA
8.00 - 20.00
NEDELJA
ZAPRTO
SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letališka 26

www.spar.si
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Razvojni program
občine Radovljica

Nova pravila za
brezpilotne zrakoplove

Pripravljen je osnutek Razvojnega programa občine Radovljica do leta 2030. Do začetka januarja je
v javni razpravi, kar pomeni, da so vsi občani vabljeni, da prek vprašalnikov prispevajo svoja mnenja
o njem. Tako dokument kot njegov povzetek in vprašalniki so objavljeni na spletni strani občine,
v fizični obliki pa so na voljo tudi v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica.
Vse od začetka letošnjega
leta že teče priprava temeljnega razvojnega načrta občine za to desetletje, Razvojnega programa Občine
Radovljica do leta 2030. V
prvi polovici leta so po vsej
občini potekale najrazličnejše območne in tematske
delavnice ter intervjuji, zdaj
pa je razvojni program oblikovan že v tolikšni meri, da
je kot osnutek posredovan v
javno razpravo.
Celoten dokument je že
objavljen na spletni strani
Občine Radovljica www.
radovljica.si, prav tako njegov povzetek. Občani so
zdaj vabljeni, da k osnutku
do vključno 5. januarja
oddajo svoja mnenja in predloge.

Vizija, ki se je
izoblikovala med
nastajanjem
programa, je, da bo
Občina Radovljica leta
2030 vrhunsko alpsko
okolje, kjer bo
preprosto združevati
bivanje z ustvarjalnim
delom in zdravim
življenjskim okoljem.

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA
Občina Radovljica obvešča, da bo 10. 12. 2021 na spletni
strani www.radovljica.si v rubriki Razpisi in objave objavljen:
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa
v občini Radovljica za leto 2022
Rok za oddajo vlog je 10. 1. 2022 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine
Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in objave ter v
glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240
Radovljica.
Občinska uprava Občine Radovljica
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Brezpilotni zrakoplovi oziroma droni, kot jim navadno pravimo, so vse bolj priljubljeni tudi med ljubiteljskimi uporabniki. Področje
pri nas ureja Agencija za
civilno letalstvo, z vladno
uredbo pa je v začetku leta v
veljavo paket evropske
zakonodaje.
Za ljubiteljske uporabnike
je najpomembnejša sprememba ta, da se morajo
obvezno registrirati, če
upravljajo drone, težje od
250 gramov. Če uporabljajo
tudi kamero, pa je registracija potrebna tudi za brezpilotne zrakoplove, ki so lažji
od 250 gramov. Prav tako je
obvezno tudi usposabljanje
na daljavo.
Agencija je v ta namen zagnala spletno aplikacijo, ki je
namenjena registraciji in
usposabljanju, obenem pa
služi tudi kot spletni priročnik, ki vsebuje zbirko znanj,
nasvetov in uporabnih informacij s področja letalstva za
vse pilote na daljavo.
Evropska unija državam članicam nalaga tudi, da določijo območja, kjer je letenje
z droni prepovedano ali
omejeno. Prikazana so na

interaktivnem zemljevidu
na spletni strani Agencije za
civilno letalstvo (https://
www.caa.si/). Določena so
glede na zagotavljanje letalske varnosti, na primer okolica letališč, med katerimi je
tudi letališče Lesce, pa tudi
glede na zaščito drugih interesov, kot so okolje, obramba države, zasebnost in
podobno.
Operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov so prepovedane tudi na območjih
ožjih urbanih con (npr. središča mest, naselja, kraji),
območjih, na katerih so
objekti, namenjeni za stanovanja, poslovanje ali rekreacijo (npr. stanovanjske stavbe, šole, pisarne, športni
objekti, parki), ali na katerih
so objekti nizke gradnje,
kjer so ljudje (npr. avtoceste). Izjema so brezpilotniki
do teže 500 gramov do višine 50 metrov nad tlemi, a
izključno podnevi in ob
soglasju lastnika zemljišča,
nad katerim se izvaja let. O
takem letu sistema brezpilotnega zrakoplova pa mora
njegov operator obvestiti
Agencijo.
Nadzor nad izvajanjem uredbe je v pristojnosti policije
in občinskega redarstva.

Osnutek Razvojnega programa občine Radovljica, njegov povzetek in povezava na
vprašalnik so objavljeni na spletni strani občine www.radovljica.si. Izvod osnutka
razvojnega programa in vprašalniki so na voljo tudi v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica.

Tudi povezava do spletnega
vprašalnika
https://
www.1ka.si/Radovljica2030
je objavljena na spletni strani občine. Vprašalnik je razdeljen na splošno oceno,
komentar razvojne vizije in
glavni del – podajanje predlogov k ukrepom in projektom po strateških področjih
ukrepanja. Na koncu vprašalnika je polje za vnos drugih pobud.
Izvod osnutka razvojnega
programa in vprašalniki so
na voljo tudi v Knjižnici
Antona Tomaža Linharta
Radovljica.

Gre za krovni strateški
dokument, ki določa splošne usmeritve in izpostavlja
zgolj večje projekte, ki jih
občina načrtuje v naslednjih
letih. Podrobnejše ukrepe in
projekte bodo natančneje
opredelili kratkoročnejši
operativni programi na
posameznih področjih in
načrti razvojnih programov
vsakokratnega proračuna
občine.

ter pogovori s strokovnjaki
in ključnimi deležniki.
Zapisniki delavnic in vsa
gradiva strateške skupine
so objavljena na spletni
strani občine.
Po zaključku javne razprave
bodo pripravljavci preučili
prejeta mnenja in predloge
ter jih upoštevali v predlogu
razvojnega programa, ki ga
bo obravnaval občinski svet
predvidoma konec januarja.

Postopek priprave

Razvojni izzivi in vizija

Strateška skupina za pripravo razvojnega programa
je delo začela v začetku letošnjega leta in v njegovo
nastajanje povabila širok
krog različnih segmentov
javnosti. Spomladi je bila o
razvoju občine izvedena

Med razvojnimi izzivi, ki so
bili opredeljeni med pripravo programa, je izpostavljeno naslednje: demografske
strukturne spremembe, prilagajanje storitev vsem
generacijam, ravnotežje
med mestom in podežel-

O razvojnem programu
Občina Radovljica bo z razvojnim programom do leta
2030 določila smer razvoja,
ukrepe in najpomembnejše
javne projekte na vseh področjih delovanja, za katera je
pristojna. Dokument bo
obenem tudi podlaga za
načrtovanje prihodnjih proračunov ter delovanje občinske uprave, javnih zavodov
in drugih deležnikov v naslednjih desetih letih, občanom in investitorjem pa bo
nakazal smer želenega razvoja občine.

www.radovljica.si

Marjana Ahačič

Vizija, ki se je izoblikovala
med nastajanjem programa,
je, da bo Občina Radovljica
leta 2030 vrhunsko alpsko
okolje, kjer bo preprosto
združevati bivanje z ustvarjalnim delom in zdravim
življenjskim okoljem.

Občina Radovljica bo z
razvojnim programom
do leta 2030 določila
smer razvoja, ukrepe
in najpomembnejše
javne projekte na vseh
področjih delovanja,
za katera je pristojna.
Občani so zdaj
vabljeni, da k osnutku
dokumenta do
vključno 5. januarja
oddajo svoja mnenja
in predloge.
Strateški cilji

anketa, sledile so delavnice,
ki so bile oblikovane tako
lokalno (za Radovljico in
Lesce, podeželje na levem
bregu Save in podeželje na
desnem bregu) kot tematsko (medgeneracijske storitve; turizem, kultura, kmetijstvo; podjetniško-tehnološki razvoj in ALC Lesce)

jem, pritiski na okolje in
naravo, nepozidana stavbna
zemljišča in razvrednotena
območja, izraba kmetijskih
površin in sončne lege,
obvladovanje rasti in razvoja
turizma, razumevanje potreb gospodarstva, promet in
razvoj Alpskega letalskega
centra.

Za doseganje vizije razvojni program opredeljuje
sedem strateških ciljev:
sodobne in dostopne javne
storitve za vse generacije;
urejeno okolje za preživljanje prostega časa; trajnostno upravljanje s prostorom, naravo in okoljem;
nizkoogljična občina; zelena turistična destinacija;
prostor za podjetne in
ustvarjalne ljudi; pametna
in sodelujoča skupnost.
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Seja občinskega sveta

Jutri proslavljamo
občinski praznik

Svetniki na oktobrski seji niso podprli osnutka odloka, ki določa izvajanje pogrebne in pokopališke
dejavnosti. Želijo, da se pred sprejemom uredijo razmerja z lastniki pokopališke infrastrukture.

Decembrski praznik Občine Radovljica
praznujemo 11. decembra, na rojstni dan Antona
Tomaža Linharta. Proslava s podelitvijo občinskih
priznanj bo danes zvečer, a ne bo odprta za
javnost. Posnetek prireditve bo še v decembru
na voljo na spletni strani občine.

Marjana Ahačič
Občinski svet je na oktobrski seji z obravnavo osnutkov
treh odlokov začel na novo
urejati pokopališko in pogrebno dejavnost v občini. Gre
za sklop dokumentov, s
katerimi bodo dejavnost
uskladili z veljavno zakonodajo. Svetniki so tako potrdili osnutek odloka o načinu
opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe, za kar je predvidena podelitev koncesije
enemu koncesionarju za
območje celotne občine za
obdobje petih let. Sprejeli so
tudi osnutek odloka, ki določa pogoje za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne
dežurne pogrebne službe v
občini Radovljica.

Odlok o pokopališkem
redu
Osnutka odloka o pokopališkem redu v občini Radovljica, ki podrobneje določa
izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, pa svetniki niso sprejeli. V razpravi je
bilo poudarjeno, da je pred
sprejemom odloka treba
urediti pravna razmerja z
lastniki pokopališke infrastrukture – pokopališč in
mrliških vežic – ter se opredeliti do preteklih vlaganj
občanov.
Kot pojasnjujejo na občinski
upravi, trenutna ureditev
tega področja v občini ni
skladna z zakonodajo ne
glede določitve upravljavca
pokopališč ne glede določit-

Marjana Ahačič

Občinski svet je na oktobrski seji obravnaval tri osnutke, ki se nanašajo na pokopališko in
pogrebno dejavnost v občini.
ve cene storitev. Bistveni
spremembi, ki sta potrebni
za odpravo neskladnosti, sta
namreč, da upravljanja
pokopališč ne izvajajo več

ke oziroma najemnike enotne cene za vsa pokopališča v
občini, ki jih po uveljavitvi
odloka s sklepom potrdi
občinski svet.

Bistveni spremembi, ki sta potrebni za odpravo
neskladnosti, sta, da upravljanja pokopališč ne
izvajajo več krajevne skupnosti ter da so za
uporabo pokopališke infrastrukture v vsej občini
cene enotne.
krajevne skupnosti – predvideno je, da se za upravljavca
vseh enajstih pokopališč v
občini določi Komunala
Radovljica, ki to dejavnost
že izvaja v Radovljici – ter da
so za uporabo pokopališke
infrastrukture za uporabni-

Rok za uskladitev občinskih
predpisov z zakonom se je
sicer iztekel že pred štirimi
leti, oktobra 2017.
Občinski svet se je sicer na
seji tudi seznanil s poročili
nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v Krajevni

skupnosti Kropa, Knjižnici
Antona Tomaža Linharta
Radovljica za leto 2020 in
Krajevni skupnosti Brezje.
Poročila so objavljena na
spletni strani Občine Radovljica.

Volitve in imenovanja
Svetniki so za predstavnika
strokovnega in poklicnega
društva s področja prometne varnosti v občinskem
svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenovali Boštjana Lenaca, niso
pa sprejeli sklepa o imenovanju predlaganega kandidata Janeza Urbanca za
predstavnika Občine Radovljica v Svetu zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje,
zato bo postopek ponovljen.

Visoko priznanje Radovljici
Po izboru Svetovne turistične organizacije je Radovljica med štiriinštiridesetimi najboljšimi
turističnimi kraji na svetu, ki s svojim delovanjem na področju turizma prispevajo k razvoju regije ter
pri tem ohranjajo bogato naravno in kulturno dediščino.
Marjana Ahačič
Mesto Radovljica je eden od
44 krajev z vsega sveta, ki je
prejelo naziv in znak Best
Tourism Village. Priznanje
je na nedavnem zasedanju
generalne skupščine v Madridu Svetovna turistična
organizacija (UNWTO)
letos podelila prvič. Z njo je
nagradila vasi in podeželske destinacije, ki s svojim
delovanjem na področju
turizma prispevajo k razvoju regije ter pri tem ohranjajo bogato naravno in kulturno dediščino.
Komisija je ocenjevala več
kategorij: kulturno in naravno dediščino, ohranjanje
kulturnih virov, gospodarsko, družbeno in okoljsko

trajnost, upravljanje turizma, infrastrukturo ter skrbi
za zdravje in varnost. Med
izbranimi kraji iz Slovenije
je bila poleg Radovljice še
Solčava.

podeželju. Poleg tega aktivno razvijata odgovorni turizem na vseh treh stebrih
trajnosti: okoljskem, gospodarskem in družbenem.
Obe destinaciji sta tudi

Komisija je ocenjevala več kategorij: kulturno in
naravno dediščino, ohranjanje kulturnih virov,
gospodarsko, družbeno in okoljsko trajnost,
upravljanje turizma, infrastrukturo ter skrb za
zdravje in varnost.
Na UNWTO so ob tem
zapisali, da oba nagrajena
kraja izstopata po ohranjanju tradicionalnih vrednot
in načina življenja v njunem okolju ter izrednem
trudu za razvoj turizma na

nosilki zlatega znaka Slovenia Green Destination,
kar priča o njuni zavezanosti trajnostnemu razvoju.
Župan Ciril Globočnik je
ob tej priložnosti poudaril:
»Kot je zapisano v prijavi,

mesto Radovljica, ki je del
destinacije Radol’ca, temelji na butičnih turističnih
produktih, tesno povezanih z lokalno tradicijo in
kulinariko, s kulturno
dediščino ter z domačini. S
projekti, kot so Okusi
Radol’ce in Narejen v
Radol’c, ter dogodki v mestu si prizadevamo za promocijo ter vključevanje
lokalnih pridelovalcev ter
drugih ustvarjalcev v turistično ponudbo destinacije.
Zaradi trajnostne naravnanosti je celotna destinacija
tudi nosilka zlatega znaka
Zelene sheme slovenskega
turizma.«
Prijavo na razpis je pripravil Javni zavod Turizem in
kultura Radovljica.

Na prireditvi bo osrednja
pozornost namenjena Avguštinu Mencingerju, ki bo za
svoje delovanje na področjih
ohranjanja sakralne dediščine, kulture, turizma in promocije Radovljice ter prispevek v lokalni skupnosti in
širše prevzel naziv častnega
občana občine Radovljica.
Letošnja prejemnica plakete Antona Tomaža Linharta
je Muzejska hiša Fovšaritnica ob 20-letnici delovanja
na področju ljubiteljske in
muzejske dejavnosti. Pečat
Občine Radovljica pa bodo
prejeli vodja Podružnične
šole Ljubno Metka Urh za
uspešno in aktivno sodelovanje s Krajevno skupnostjo Ljubno, Tilen Praprotnik za uspešno vodenje
digitalizirane ekološke

kmetije Vegerila, Primož
Bole in Franci Vovk za dolgoletno prizadevno prostovoljno delo v Društvu strojnih inženirjev in tehnikov
Lesce ter podjetje Didakta
za dolgoletno uspešno poslovanje in prispevek h kulturnemu ugledu občine
Radovljica. Prejemniki
medalje Občine Radovljica
pa so prostovoljci, ki so v
času epidemije covida-19
pomagali stanovalcem in
zaposlenim v Domu dr.
Janka Benedika Radovljica.
Župan bo podelil tudi priznanja odličnim študentom,
letos so to Andraž Maier iz
Ljubnega, diplomirani
matematik, Ema Palovšnik
Novak iz Radovljice, magistrica profesorica inkluzivne
pedagogike, in Ana Prek iz
Lesc, magistrica profesorica
violine.

Višja pomoč občine
ob rojstvu otroka
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet je
v na novembrski redni seji
podprl osnutek novega
odloka o enkratni denarni
pomoči za novorojene otroke v občini Radovljica, po
katerem se zvišuje vrednost
pomoči, ki jo prejmejo starši novorojenčkov. Vrednosti bonov zadnjih enajst let
znašajo 130 evrov za prvega, 150 evrov za drugega ter
po 200 evrov za tretjega in
vsakega nadaljnjega otroka.
Z osnutkom odloka pa je
predlagana enkratna denarna pomoč v znesku 200
evrov za prvega, 250 evrov
za drugega in 300 evrov za
tretjega ter vsakega nadaljnjega otroka.
Novost, ki jo uveljavlja novi
odlok, je tudi, da bodo star-

ši namesto vrednostnih
bonov za nakup potrebščin
in oblačil v otroških trgovinah prejeli denarno pomoč.
Starši so bili namreč doslej
pri unovčevanju bonov
omejeni na specializirane
otroške trgovine, izbrane z
javnim naročilom, pa tudi
časovno, saj je veljavnost
bonov šest mesecev od dneva podelitve. Z enkratno
denarno pomočjo, ki jo bo
občina nakazala na osebni
račun vlagatelja, pa bodo
lahko časovno neomejeno
razpolagali in prosto izbirali med ponudniki.
V občini Radovljica je bilo v
zadnjih desetih letih v povprečju 172 rojstev na leto,
občina pa je v povprečju
prejela 158 vlog na leto, so
pojasnili na radovljiški
občinski upravi.

K sooblikovanju izhodišč vabljena tudi javnost
Občina Radovljica je na svoji spletni strani objavila vabilo
javnosti k sooblikovanju izhodišč pred sprejemom odločitev o začetku postopka priprave prvih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta (OLN) za območje
Poslovna cona Lesce – jug. Pobudo za pripravo sprememb
je občina prejela od zasebnega investitorja, družbe Veriga
K.F., d. o. o. Sedanji občinski lokacijski načrt namreč na
tem mestu dopušča gradnjo več manjših poslovnih in
proizvodnih objektov, investitor pa jih želi na lastnem
stavbnem zemljišču na jugozahodni strani Lesc – v naravi
gre za travnik z nekaj vrtički - združiti v enega, kar je tudi
predmet predlaganih sprememb. Izhodišča bodo na spletni strani občine Radovljica www.radovljica.si objavljena
do vključno srede, 29. decembra, do tega datuma pa na
občini tudi sprejemajo pisne predloge vse zainteresirane
javnosti.
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Mnenja, krajevne novice

Pred dobrimi desetimi leti je
vajeti radovljiškega turizma
prevzela Nataša Mikelj.
Občinski svet jo je izbral za
direktorico Turizma. Z veliko
zavzetostjo in velikimi načrti
se je lotila dela in kmalu je
uspela z nekaterimi izvirnimi turističnimi projekti. Da
jih omenim le nekaj: Festival
čokolade, ki je pritegnil na
tisoče obiskovalcev; kljub številnim administrativnim oviram ji je uspela tudi turistično avtobusna proga »hop
on-hop off«, ob četrtkih so
mnogi uživali ob koncertih
na Linhartovem trgu, eden
večjih uspehov pa je bila orga-

Da dol padeš!
Deželne novice 19. novembra
2021 ne prinašajo sklepov
občinskega sveta z dne 17.
novembra. Verjetno je razlog.
Mogoče tudi poraz treh županovih predlogov odlokov o
pogrebno-pokopališki tematiki? Že na Odboru KS 'nacionalizacija' pokopališč ni šla
skozi. Župan je v 11 letih prodal veliko občinskega premoženja (vse za bazen), bi tudi
pokopališča?
Če tokrat ni uspel s pokopališči, pa je s – kopališčem. Naslovni članek (Prenova kopališča
se je začela) mu vliva upanje,
da bo rezal trak na olimpijskem dvoranskem plavališču s
"senzorično" streho. V 11 letih
je to šesto imenovanje tipa
strehe, ki naj upraviči podvojeno investicijo.
O kopališču piše nekdanji
predsednik sveta KS Begunje.
Nalepka Olimpijski športni
center (OŠC) da ne pomeni
priliva denarja (center je v
Kranju). Močna je še piščeva
povezava o investicijah v šport
in zdravstvo: več ko bomo plavali (v bazenih s streho na
odpiranje), večji zdravstveni
dom potrebujmo! Proti pobudi
za novo občino Lesce - Begunje piše M. H. Ob prisotnosti
župana je predsednica s svetniki in brez argumentov glasovala proti osamosvojitvi. Na
mizi niso imeli nobenih številk. Če bi jih – milijon evrov
letno samo za investicije –
nihče ne more biti proti.
Na 21. seji je občinski svet –
prvič v zgodovini – zavrnil
predlog kadra po izboru
KMVI. Vse je enkrat prvič. Le

nizacija Okusov Radol'ce, s
katero je zapolnila turistično
najbolj mrtev mesec november. Njene ideje so kasneje
posnemali turistični delavci
tudi v drugih krajih po Sloveniji. Ker sem z njo precej
sodeloval, sem videl, koliko
truda je bilo potrebnega za
vsak večji projekt. V teh dobrih desetih letih je radovljiško
občino postavila visoko na
turistični zemljevid Slovenije.
Sedaj zapušča mesto direktorice Turizma, pred seboj ima
nove izzive. Za vse, kar je
naredila za razvoj turizma v
radovljiški občini, pa je prav,
da se ji javno zahvalimo in ji
zaželimo veliko uspehov na
novi poti. Prisrčna hvala,
gospa Nataša!

Lučke tudi v Begunjah
Poleg okrasitve centra kraja s praznično razsvetljavo so letos okrasili smreko, ki so jo za ta namen
posadili v središču vasi, dodali pa so tudi praznične violinske ključe, ki zadnja leta krasijo javno
razsvetljavo po celi krajevni skupnosti.
Peter Kolman

ne tradicionalne prireditve.
Priprave na praznični del
decembra združi v kraju kar
nekaj pridnih rok, ki s prostovoljnim delom poskrbijo,

Tudi v Begunjah so v petek
prižgali decembrske lučke,
tokrat seveda brez vsakolet-

Avgust Mencinger

demokratični deficit občine je
stalnica. Kadrovska kuhinja
pa se ne da primerjati z
bazensko. Čeprav o smislu
strehe z možnostjo odpiranja
ne vedo nič, so svetniki pred
časom investicijo potrdili. Še
danes imajo pravico vedeti,
zakaj za Radovljico ni dovolj
dobra fiksna.
Ampak to večine ne zanima.
Da dol padeš.
Janez Urbanc,
Begunje na Gorenjskem

Domačini so iz smrečja napletli kar okoli osemdeset
metrov vencev, s katerimi so okrasili portale in okna v
središču vasi.

da kraj zažari v praznični
podobi.
V domačem turističnem
društvu so poleg okrasitve
centra kraja s praznično razsvetljavo letos okrasili smreko, ki so jo za ta namen
posadili v središču vasi,
dodali pa tudi praznične violinske ključe, ki zadnja leta
krasijo javno razsvetljavo po
celi krajevni skupnosti.
Poleg prostovoljcev krajevne
skupnosti pa ne moremo
mimo pridnih rok 19 krajank in krajanov, ki so iz
smrečja spletli okoli osemdeset metrov vencev, s katerimi so okrasili portale in
okna v centru vasi.
Po besedah Marije Kavčič
Zupan so delati začeli že
teden dni prej, saj je za to
potrebnih kar nekaj ur spretnega dela z rokami. Letošnje leto je že peto po vrsti, ki
zaznamuje to opravilo. Za
prihodnje pa načrtujejo izobraževanje za nove prostovoljce z željo, da se praznično okraševanje širi še v ostale vasi okoli Begunj.

Letos je del praznične
okrasitve tudi z lučkami
okrašena smreka sredi
Begunj.

Odprli nov trgovski center v Lescah
V trgovsko-poslovnem območju med Lescami in Hrašami so konec prejšnjega tedna odprli nov nakupovalni center.
V kompleksu je šest trgovin, lekarna in kavarna, urejeno je tudi parkirišče v kletni etaži.
Marjana Ahačič
Na območju trgovsko-poslovnega centra na robu Lesc
je vrata odprlo šest trgovin,

kavarna. Pritlični objekt
neposredno za restavracijo
s hitro hrano so začeli urejati spomladi. Dolg je 174 in
širok 37 metrov, povezuje
ga zunanji hodnik pod nadstreškom, od koder so tudi
vhodi v posamezne trgovine. Kompleks je opremljen
s skupno 213 parkirnimi
mesti, 45 jih je na zunanjem parkirišču pred centrom, preostalih 168 v kletni etaži.
Kot so napovedali investitorji tega osem milijonov

povezanih v novem trgovskem kompleksu: Spar,
Müller, Hervis, Mass, Kik
in Tedi, ob njih pa še lekarna (Gorenjske lekarne) in

evrov vrednega projekta, bo
ravna streha objekta pokrita
z ekstenzivno zazelenitvijo,
Občina Radovljica je namreč ob sprejemanju podrobnega prostorskega načrta
pred dvema letoma investitorju postavila precej stroge
zahteve v smislu vključevanja objekta v okolje.
Spar, ki je zaradi selitve v
nove prostore zaprl trgovino v centru Lesc, ima v
novem hipermarketu zaposlenih 28 delavcev. Kot
poudarjajo v podjetju, so

pri urejanju trgovine velik
poudarek namenili trajnostnemu vidiku in energetski
učinkovitosti. Posebej so
poskrbeli za urejeno zbiranje povratne embalaže, s
čimer podpirajo krožno
gospodarstvo.
V Hervisu pa poudarjajo
preglednost trgovine, kar
zagotavljajo z delitvijo na t.
i. športne svetove, kot so:
tek, pohodništvo, fitnes in
smučanje s servisom ter
možnost prevzema naročil
iz njihove spletne trgovine.

Kljub slabemu vremenu je bila prejšnji četrtek že pred
odprtjem trgovin v novem nakupovalnem centru velika
gneča. / Foto: Tina Dokl

LISTA MARJANA ŠARCA, BISTRIŠKA CESTA 10 A, KAMNIK

Nataša Mikelj,
hvala!

Novost v ponudbi je prostorna drogerija Müller, ki je bila potrošnikom iz zgornjega dela
Gorenjske doslej najbližje v Kranju. / Foto: Tina Dokl
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Oglas

LESCE

Hraška cesta

Vabljeni v našo novo trgovino,
kjer bo uigrana ekipa zaposlenih
poskrbela za vaše zadovoljstvo
in prijetno nakupovanje.

VI IZBIRATE, MI DONIRAMO!
V Sparu bomo lokalnim organizacijam

DONIRALI

3.000€.
ZBIRANJE GLASOV

za lokalna društva poteka samo še

DO SOBOTE, 11. 12. 2021.

Oddajte svoj glas za izbrano društvo
v naši novi trgovini na Hraški cesti.

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO LESCE
NAMEN:
ZA NAKUP NOVEGA VOZILA

CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO RADOVLJICA
NAMEN: ZA NAKUP
IGRAL IN ŠPORTNIH PRIPOMOČKOV

VARNA HIŠA GORENJSKE
NAMEN:
ZA NAKUP OZIMNICE ZA MAME
IN OTROKE, KI SO BILI ŽRTVE NASILJA

SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26

www.spar.si
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Krajevne novice
Družba Žito, v katere okvir sodi tudi leška Gorenjka, je prejšnji teden s posredovanjem ekipe prostovoljcev Covid-19
Sledilnika osebju intenzivnih kovidnih enot po vsej Sloveniji
razdelila tisoč čokolad Gorenjka. Kot pravijo v Žitu, so se
odločili za obdarovanje s sladko donacijo tistih, ki so na
delovnih mestih izjemno izpostavljeni resnično napornim
okoliščinam dela. »Prisluhnili smo ekipi prostovoljcev
Covid-19 Sledilnika in skupaj z njimi omogočili donacijo
čokolad blagovne znamke Gorenjka, za katero verjamemo,
da lahko vsaj malenkost posladka zahteven delovni dan
osebja, ki v teh dneh dela na intenzivnih enotah.«

Informacije, ki jih
potrebujejo starejši
V brošuri Za prijazno starost so na pregleden in razumljiv način predstavljeni programi in oblike
pomoči za starejše, ki jih poleg občine zagotavljajo tudi številne druge ustanove, institucije, društva
in prostovoljci. Publikacijo so prejela vsa gospodinjstva.
Marjana Ahačič
Občina Radovljica je izdala
brošuro z naslovom Za prijazno starost. V njej so na
pregleden in razumljiv
način predstavljeni programi in oblike pomoči za starejše, ki jih poleg občine
zagotavljajo tudi številne

Sladka poživitev zahtevnega delovnega dne zaposlenih na
kovidnih intenzivnih enotah

Prodajalci s sladkimi dobrotami razveselili šolarje
December je tudi mesec obdarovanj in dobrih del. Prodajalci radovljiškega Hoferja so presenetili učence Osnovne šole
Antona Janša in jih v tem prazničnem mesecu obdarili s
sladkimi dobrotami. Kot vsako leto so se tudi letos na učence Osnovne šole Antona Janše Radovljica spomnili v Lions
klubu Bled. Predsednica Danja Rus je v imenu kluba šoli
podarila glasbila, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku in
na nastopih.

s svojim znanjem, izkušnjami in modrostjo bogatijo
našo družbo. Zagotavljanje
družbene blaginje za različna obdobja življenja nas
postavlja pred velik izziv,
skrb za starejše pa je za nas
izjemnega pomena," v uvodu v publikacijo poudarja
župan Ciril Globočnik.

"Naš skupni cilj je prispevati k samostojnemu
življenju starejših tudi v pozni starosti in k
njihovemu aktivnemu, družabnemu in
kakovostnemu življenju v domačem okolju."
druge ustanove, institucije,
društva in prostovoljci, na
primer e-oskrba oziroma
varovanje na daljavo, projekt
Prostofer, storitve doma za
starejše, centra za socialno
delo, programi zdravstvenega doma, pomoči Rdečega
križa, programi Ljudske
univerze, društev upokojencev in drugih društev pa
tudi Hospica in Paliasa.
"V občini Radovljica se zavedamo, da starejše generacije

"Posebno pozornost zato
posvečamo programom in
oblikam pomoči, ki omogočajo kakovostno in aktivno
življenje. Občina poleg
zakonsko določenih obveznosti finančno podpira še
številne druge aktivnosti,
programe in projekte s področja socialnega varstva,
športa, kulture in izobraževanja. Podporo in pomoč
bomo skupaj nudili tudi v
prihodnje, saj je naš skupni

Foto: Gorazd Kavčič

Delavcem na intenzivnih enotah podarili čokolade

Informacije so v brošuri predstavljene pregledno in nazorno.
cilj prispevati k samostojnemu življenju starejših tudi v
pozni starosti in k njihovemu aktivnemu, družabnemu in kakovostnemu življenju v domačem okolju."
Brošuro, v kateri so pregledno zapisani tudi vsi ključni
kontaktni podatki o tem, na
koga se obrniti, koga pokli-

Postavili pet novih
defibrilatorjev
Prodajalke in prodajalci radovljiškega Hoferja so s sladkimi
dobrotami takole razveselili bližnje sosede, učence
Osnovne šole Antona Janše Radovljica.

Velik odziv krvodajalcev in pomoč dijakov
Na radovljiškem območnem združenju Rdečega križa Slovenije so zelo zadovoljni z odzivom na nedavno krvodajalsko
akcijo, ki so jo sredi novembra organizirali v Festivalni dvorani na Bledu. Kar 229 krvodajalcev se je odzvalo povabilu,
za kar se jim na Rdečem križu iskreno zahvaljujejo. Prav
tako so hvaležni skupini dijakov Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, ki so jim prejšnji teden pomagali pri
raztovarjanju prehranskih paketov in pralnega praška.
"Paketi in prašek so namenjeni posameznikom in družinam, ki pomoč resnično potrebujejo. Tudi z vašo pomočjo
jim bomo polepšali praznični december. Zavedanje, da smo
postorili dobro delo, pa tudi nam polepša dan in nas notranje bogati," je dijakom in šoli v zahvalo zapisala predsednica območnega združenja Anica Svetina.

V petih krajih krajevne skupnosti Podnart so to jesen namestili nove
zunanje avtomatske defibrilatorje. Gasilci poudarjajo, da za učinkovito
pomoč k aparatom sodi tudi izobraževanje o njihovi uporabi.
Marjana Ahačič
Jeseni so na petih lokacijah
krajevne skupnosti Podnart,
v krajih Poljšica, Ovsiše,

Prezrenje, Zaloše in Rovte,
namestili nove avtomatske
eksterne defibrilatorje
(AED). Gre za projekt, ki ga
je v okviru participativnega

proračuna na pobudo Krajevne skupnosti Podnart izpeljala Občina Radovljica.
"Razvejana mreža razpoložljivih AED-jev je ključnega

V Kropi bo otroke obdaroval Dedek Mraz
Tudi letos bo v Kropi otroke do vključno desetega leta starosti obdaroval Dedek Mraz. Obdarovanje bo v soboto, 18.
decembra, ob 16. uri v kulturnem domu. Krajevna skupnost
ob tem sporoča krajanom Krope, naj otroke, za katere želijo,
da so obdarjeni, prijavijo v prostorih KS Kropa vsak ponedeljek med 17.30 in 18.30, lahko pa tudi po telefonu na številko
031 367 902 (Urška Kavar). Prijave za otroke, prijavljene v
KS Kropa, sprejemajo do 17. decembra.

Sašo Finžgar, predsednik PGD Podnart, Nejc Šter, predsednik sveta KS Podnart, Marjeta
Bizjak, poveljnica PGD Podnart, in radovljiški župan Ciril Globočnik pri novem
defibrilatorju, nameščenem na zunanji steni poslovilnih vežic pri pokopališču na Ovsišah

cati, katero dokumentacijo
priložiti …, so brezplačno
prejela vsa gospodinjstva na
območju občine Radovljica.
Pripravili so jo na občinski
upravi; sredstva za večji del
stroškov za izdajo brošure je
zagotovila občina, del pa
tudi Nacionalni inštitut za
javno zdravje.

pomena za reševanje življenja krajanov, kajti bistveno
skrajša čas od vpoklica prvih
posredovalcev do uporabe
AED-ja pri pacientu," so
opozorili v Podnartu.
"Smo lokalna skupnost, ki je
najbolj oddaljena od središča
občine, kjer je tudi zdravstveni dom. Smo tudi dokaz, da
so defibrilatorji potrebni in
da so učinkoviti. V zadnjem
obdobju je bilo namreč kar
nekaj situacij, v katerih se je
izkazalo, da krajani znamo
in zmoremo uporabljati tovrstne aparate in z njimi pomagati ljudem, ki potrebujejo
pomoč," je povedala poveljnica Prostovoljnega gasilskega društva Podnart Marjeta
Bizjak in izrazila željo, da se
čim več krajanov na tečajih
nauči, kako uporabljati avtomatski defibrilator.
V PGD Podnart sicer vsako
leto v okviru ene od vaj
posvetijo čas obnavljanju
znanja iz prve pomoči, predsednik društva Sašo Finžgar
je pri tem poudaril, da morajo sploh gasilci kot najštevilnejša skupina prvih posredovalcev ves čas obnavljati
svoje znanje tudi na tem
področju. Prav tečaje, tako
za prve posredovalce kot za
tako imenovane laične uporabnike, je namreč epidemija covida-19 v zadnjem
obdobju zaustavila, tako da
upajo, da bodo lahko čim
prej nadomestili zamujeno.

Saga o izgubljenem zajtrku

Ob dnevu slovenske hrane so si na Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici privoščili tradicionalni slovenski zajtrk, ki sestoji iz medu, masla, mleka, kruha
in jabolka. S projektom, ki se je letos izvajal že enajstič, spodbujajo mlade, da po lokalnih živilih posegajo vse leto.

Maša Likosar

Učenci OŠ Antona Janše
Radovljica so ob tej priložnosti posneli kratki film oziroma sago o izgubljenem
"fruštku". Letos so predstavili že tretje nadaljevanje,
tokrat z naslovom Ta zadn'
frušt'k. "Vsi trije deli so
zabavni, a hkrati poučni, pri
vseh pa gre nekaj narobe. V
prvem izgine zajtrk, v drugem delu zajtrk je, a se vozniku pokvari vozilo, v zadnjem pa vse poteka po načrtu in se zdi, da zajtrk bo
postrežen, nakar izgine ravnateljica. Učenci na ta način
spoznavajo živila tradicionalnega slovenskega zajtrka,
nastopajoči pa krepijo samozavest," je pojasnila Katja
Stamenković, vodja projekta. Pri nastajanju filma so
sodelovali učenci od šestega
do osmega razreda – Žan
Bertoncelj, Matic Biček,
Ingrid Kavar, Urban Smukavec, Tjaša Ovsenek, Erik
Zupan, Teja Novak, Sašo
Marolt Kneževič, Žiga Jeklar
in Gregor Mohorič. Zaupali
so nam, da je bilo na snemanju zabavno, a tudi naporno, ker so morali določene
prizore večkrat ponoviti.
"Veliko smo se naučili o slovenskem zajtrku, ki je zelo
zdrav in okusen, a običajno

ga jemo le enkrat na leto,"
so povedali učenci.
Na ta dan se je mladostnikom iz posebnega programa
vzgoje in izobraževanja OŠ
Antona Janše Radovljica pri
zajtrku pridružil tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.

Mladostniki iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja OŠ Antona Janše Radovljica
so si tradicionalni slovenski zajtrk popestrili z zvoki harmonike, ki jo je zaigral Matej
Ambrožič. / Foto: Primož Pičulin

"Nad celotno kombinacijo
slovenskega zajtrka sem
navdušen, zato si ga privoščim večkrat na leto. Hkrati
mi je v zadovoljstvo, da je
vse sestavine moč dobiti pri
naših lokalnih pridelovalcih," je povedal župan.
Učenka Judita Cerkovnik si
tovrsten zajtrk postreže vsak
petek. "Zajtrkovanje v šoli
mi je posebej ljubo, ker sem

v krogu prijateljev in lahko
skupaj uživamo ob slovenskih dobrotah," je dejala
Judita. Učenec Matej
Ambrožič pa je povedal:
"Zelo rad imam sadje, jabolka so mi najljubša. Velikokrat jem tudi med in kruh."

Učenci, ki so sodelovali pri nastajanju filma Ta zadn' frušt'k, z učiteljico Katjo Stamenković
in ravnateljico Jeleno Horvat / Foto: Primož Pičulin

Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo med, maslo,
mleko, kruh in jabolko. / Foto: Primož Pičulin

Ravnateljica Jelena Horvat
je pojasnila, da učence o
pomenu lokalno pridelane
hrane in zdravem načinu
življenja ozaveščajo skozi
izkušnje in lastna doživetja.
"Spodbujamo jih, da okusijo, vidijo, se seznanijo in
tudi sami vzgojijo pridelek,
na drugi strani pa jih učimo
o pomenu rednega gibanja,"
je povedala.

1. člen

(1) Plaketa Antona Tomaža Linharta je okrogle oblike s premerom 61
mm, izdelana iz brona, z reliefnim odtisom silhuete A. T. Linharta. Nad
silhueto je polkrožni napis »Anton Tomaž Linhart«, pod njo pa »Radovljica
1756 – 1795«.
(2) Ob plaketi se podeli tudi diploma, ki jo podpiše župan.
(1) Naziv častni občan Občine Radovljica se podeljuje posameznikom,
ki so z izjemnim delovanjem in s stvaritvami na posameznih področjih
družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku
občine oziroma širše skupnosti.
(2) Sklep o podelitvi naziva častni občan sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, po predhodnem mnenju župana.
(3) Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela na različnih področjih, ki imajo trajen pomen za razvoj in
ugled občine Radovljica.
(4) Častnemu občanu Občine Radovljica se ob podelitvi naziva izroči
posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa in jo podpiše župan.
(5) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloge za
podelitev naziva častni občan zbira vse leto, brez javnega razpisa.

Pečat Občine Radovljica se podeli posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim ter skupinam za večletno uspešno delo, napredek
in razvoj ter uveljavitev občine na področju političnega, upravnega dela,
mednarodnih odnosov, gospodarskih dejavnosti in zavodov.

10. člen

VII. PEČAT OBČINE RADOVLJICA

9. člen

(1) Plaketa Antona Tomaža Linharta se podeljuje posameznikom, društvom, kulturnim skupinam in organizacijam za izredne dosežke pri
spodbujanju in širjenju kulturne dejavnosti med prebivalstvom, v organizacijah, v občini in v širšem družbenem prostoru, za posebne uspehe pri
kulturi in umetniški vzgoji mladine ter za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na kulturnem in umetniškem področju.
(2) Plaketa Antona. Tomaža. Linharta se podeljuje tudi posameznikom,
skupinam in organizacijam za izredne uspehe na področju vzgoje in izobraževanja, dosežene z delom v vzgojno izobraževalnih in drugih organizacijah, z organiziranjem vzgojno izobraževalne dejavnosti, s strokovnimi
in z raziskovalnimi deli in pri oblikovanju učnih sredstev, ter za dolgoletno
uspešno delo na tem področju.

8. člen

VI. PLAKETA ANTONA TOMAŽA LINHARTA

(1) Velika plaketa in plaketa Občine Radovljica sta umetniško izdelana
reliefa, ki ponazarjata staro mesto Radovljica z obzidjem, nad katerim je
napis »Radovljica«.
(2) Ob plaketi se podeli tudi posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan.

7. člen

Plaketa Občine Radovljica se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim ter društvom in skupinam za dolgoletno izredno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki je prispevalo k napredku in ugledu občine, za enkratne
izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela ter za aktivno
udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj ali preprečevanju škode na premoženju.

6. člen

V. PLAKETA OBČINE RADOVLJICA

(1) Velika plaketa Občine Radovljica je najvišje priznanje, ki se podeljuje
posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim ter društvom in
skupinam za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih življenja
in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
(2) To priznanje se podeljuje tudi posameznikom za njihovo celotno življenjsko delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih.

5. člen

IV. VELIKA PLAKETA OBČINE RADOVLJICA

Časopis Občine Radovljica

4. člen

III. NAZIV ČASTNI OBČAN

(1) Priznanja Občine Radovljica se podeljuje posameznikom, podjetjem,
organizacijam in skupnostim ter društvom in skupinam za posebne uspehe na vseh področjih družbenega življenja v občini.
(2) Priznanja Občine Radovljica se podeljuje fizičnim in pravnim osebam,
razen naziva častni občan Občine Radovljica, ki se podeli samo fizičnim
osebam.

3. člen

Priznanja Občine Radovljica so:
- naziv častni občan Občine Radovljica,
- velika plaketa Občine Radovljica,
- plaketa Občine Radovljica,
- plaketa Antona Tomaža Linharta,
- pečat Občine Radovljica,
- medalja Občine Radovljica,
- pisna priznanja in zahvale.

2. člen

II. VRSTE IN PREJEMNIKI PRIZNANJ

S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način podeljevanja
in izročanja priznanj Občine Radovljica, njihova oblika in način vodenja
evidence podeljenih priznanj.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

ODLOK
o priznanjih Občine Radovljica

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je
Občinski svet Občine Radovljica na 21. redni seji dne 17. 11. 2021
sprejel

1.

1. ODLOK o priznanjih Občine Radovljica
2. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

VSEBINA

www.radovljica.si

Uradne objave, številka 286, 10. decembra 2021

deželne novice

št. 286, 10. decembra 2021

20. člen

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

11. člen

UO, stran 2

Pečat Občine Radovljica je izdelan iz bakra in pozlačen, okrogle oblike in
ima na eni strani napis »PEČAT OBČINE RADOVLJICA«, z reliefnim grbom
občine, na drugi strani pa odtis (gravuro) napisa »SIGILLUM CIVITATIS IN
RADOVLJICA« s stiliziranim mestom Radovljica. Pečat Občine Radovljica
visi na traku z zapenjanjem, kadar se podeljuje fizičnim osebam.

XI. EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ

Sredstva za podeljevanje priznanj Občine Radovljica se zagotovi v proračunu občine.

23. člen

(1) Priznanja Občine Radovljica izroča župan, v njegovi odsotnosti pa
podžupan.
(2) Priznanja Občine Radovljica morajo biti izročena na svečan način,
praviloma ob občinskem prazniku oziroma ob jubilejih, dogodkih in drugih priložnostih, pomembnih za prejemnika priznanja, ali na svečanostih,
posebej organiziranih v ta namen.
(3) Plakete Antona Tomaža Linharta se praviloma podeljuje na slovesnosti ob občinskem prazniku 11. decembru.

22. člen

(1) Za izredne uspehe, dosežene z velikim naporom in požrtvovalnostjo
ali nevarnostjo za zdravje in življenje, se posameznikom poleg priznanja Občine Radovljica lahko podeli tudi denarno nagrado ali spominsko darilo.
(2) O nagradah odloča občinski svet na predlog župana ali komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

21. člen

(1) Sklep o podelitvi pečata in medalje Občine Radovljica sprejme župan
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Župan lahko tudi na lastno pobudo podeli pečat ali medaljo Občine
Radovljica vidnejšim znanstvenim, športnim, kulturnim, političnim, tujim
predstavnikom, drugim javnim uglednim javnim osebnostim ali občanom
za visoki in delovni življenjski jubilej, izjemen uspeh ali pomemben obisk
v občini in ob drugih podobnih priložnostih.

12. člen
Pečat Občine Radovljica se fizičnim osebam podeli v obliki medalje,
pravnim osebam in skupinam pa kot plaketo.
VIII. MEDALJA OBČINE RADOVLJICA
13. člen
(1) Medalja Občine Radovljica se podeljuje posameznikom, podjetjem,
organizacijam in skupnostim ter skupinam za večletno uspešno in vidno
delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti, za izredna posamezna družbeno koristna dela ali delovne in druge uspehe,
dosežene v krajšem časovnem obdobju.
(2) Medalja Občine Radovljica se lahko podeli tudi vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim javnim osebnostim, ki obiščejo občino.
14. člen
Medalja Občine Radovljica je izdelana iz bakra v obliki kroga, ki ima na
eni strani napis »Medalja Občine Radovljica« in na drugi strani reliefno
upodobljen lik A. T. Linharta. Medalja visi na traku, zloženem v obliki trikotnika.
IX. PISNA PRIZNANJA IN ZAHVALE
15. člen
Pisna priznanja in zahvale priložnostno podeljuje župan Občine Radovljica.

št. 286, 10. decembra 2021

2.

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Številka: 7113-16/2021-6
Datum: 17. 11. 2021

UO, stran 3

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

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 18,10 EUR po tar.
št. 2 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah
(ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16).

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

ali zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javnega rabe. O izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti
ugotovitveni sklep, da se zemljišče ne uporablja več kot javno dobro.
Neuporaba predmetnih zemljišč kot javno dobro je bila ugotovljena v
ugotovitvenih postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na
terenu in z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave
Republike Slovenije. O izvzemu iz javne rabe je dne 17. 11. 2021 Občinski svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena
zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

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. 188/14) ter
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in
sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica z 21. redne seje, z dne 17.
11. 2021, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja
naslednjo

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

Občina Radovljica

Z zemljišč:
ID znak

63

Občina Radovljica

Lastništvo

Katastrska
občina

2160 1112/8

1

Katastrska
površina
(GURS) v m2
Ljubno

2160 1112/11

Ljubno

Občina Radovljica

2157 156/5

1028

Predtrg

se izbrišejo zaznambe javnega dobra.

Obrazložitev:

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih
javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina lahko
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) proda

Obvoz, zaradi katerega je bil skozi Lesce več kot mesec dni speljan ves
promet z Bleda, naj bi še danes ukinili, saj naj bi bila rekonstrukcija odseka
ceste med semaforiziranim križiščem in tako imenovanim Avsenikovim
krožiščem zdaj vendarle zaključena.

24. člen
(1) Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Radovljica vodi občinska
uprava. Priznanja Občine Radovljica so oštevilčena.
(2) V evidenci o podeljenih priznanjih fizičnim osebam se vodijo vrsta
podeljenega priznanja ter naslednji osebni podatki: ime, priimek in naslov prejemnika.
25. člen
Če prejemnik občinskega priznanja ne želi prevzeti oziroma ga nagrajenec ali njegov zastopnik ne prevzame v roku dveh let od dneva, ko naj bi
mu bilo priznanje izročeno, se sklep o podelitvi občinskega priznanja
razveljavi, prejemnika pa se briše iz evidence podeljenih priznanj Občine
Radovljica.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen

Po dobrem mesecu dni bo promet po državni cesti z Bleda proti tako imenovanemu
Avsenikovemu krožišču spet speljan po nadvozu čez železniško progo. / Foto: Gorazd Kavčič

X. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
16. člen
(1) Predloge za podelitev priznanj Občine Radovljica lahko podajo fizične osebe, skupine občanov, politične stranke in liste ter pravne osebe.
(2) Predlagatelj za priznanje ne more predlagati samega sebe ali svojega
družinskega člana ali pravne osebe, v kateri je zaposlen.
(3) Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v času
trajanja svojega mandata ne morejo biti predlagatelji prejemnikov občinskih priznanj in ne morejo biti predlagani za prejemnike občinskih priznanj.
17. člen
(1) Občinski svet v svojem mandatu lahko podeli največ dva naziva častni
občan Občine Radovljica.
(2) Vsako leto se lahko podeli največ ena velika plaketa Občine Radovljica, tri plakete Občine Radovljica in tri plakete Antona Tomaža Linharta.

Priznanja, ki so bila podeljena pred sprejemom tega odloka, ostanejo v
veljavi in so vpisana v evidenco, skladno s 24. členom tega odloka.
27. člen

Če bo tokrat vendarle šlo po
načrtih, cesta skozi središče
Lesc od danes ne bo več
obvoznica za vez promet z
Bleda proti Jesenicam oziroma Kranju. Gre za prometni
režim, ki je bil vzpostavljen v
zadnjem obdobju gradnje
nadomestnega nadvoza čez
železniško progo Ljubljana–
Jesenice ter rekonstrukcije
ceste med krožnim križiščem Lesce in semaforizira-

Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih
Občine Radovljica (DN UO, št. 3/00, 99/08).
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 007-0015/2021
Datum: 24. 11. 2021
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

ljšan za deset dni, ker izvajalec zaradi vremenskih pogojev v novembru ni mogel
pravočasno zaključiti del.
Kot so še pojasnili, je bil
obvoz speljan po Alpski cesti v Lescah do povezovalne
ceste, da bi se izognili povečanemu prometu mimo
šole. Vse šolske dni je bilo v
križišču pri šoli zaradi varnosti otrok prisotno občinsko redarstvo, prav tako je
pri usmerjanju prometa v
konicah sodelovala policija.

nim križiščem pod Lescami.
Kot so pojasnili na občinski
upravi, je bil iz smeri avtoceste proti Bledu na državni
cesti vzpostavljen enosmerni
režim samo v času del, zaradi katerih ni bilo možno speljati dvosmernega prometa
po gradbišču, cestnega obvoza za promet iz smeri Bleda
proti avtocesti pa drugje kot
skozi Lesce ni bilo mogoče
speljati. Obvoz je bil sprva
predviden od 2. novembra
do 1. decembra in nato poda-

Marjana Ahačič

18. člen
(1) Velika plaketa Občine Radovljica, plaketa Občine Radovljica, plaketa
Antona Tomaža Linharta, pečat Občine Radovljica in medalja Občine
Radovljica se praviloma podeljujejo na podlagi predlogov, prejetih na
razpisu, ki ga objavi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Z razpisom se objavi:
- kriterije za podelitev priznanj,
- podatke, ki jih morajo vsebovati predlogi,
- rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
(2) Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati podatke o predlagatelju, predlaganem prejemniku priznanja, pisno soglasje predlaganega
prejemnika priznanja, vrsto predlaganega priznanja ter obrazložitev in
utemeljitev predloga za priznanje.
19. člen
Sklep o podelitvi velike plakete Občine Radovljica, plakete Občine Radovljica in plakete Antona Tomaža Linharta sprejme občinski svet na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Promet skozi Lesce

Deželne novice, petek, 10. decembra 2021
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Šport

Biti trener je
odgovornost

Biatlon
Fak v Östersundu najvišje do trinajstega mesta

Tomi Zupanc je že skoraj dve desetletji trener Smučarskega kluba Radovljica, kjer trenutno vodi dve
perspektivni selekciji mladih smučarjev.
Matjaž Klemenc
Trener Smučarskega kluba
Radovljica, 43-letni Tomi
Zupanc iz Bohinja, v klubu
trenira perspektivni selekciji
U14 in U16. V smučanju je
tako rekoč vse življenje, saj
se je že pri šestih letih starosti vpisal v Smučarski klub
Bohinj. "Kaj dosti izbire
nisem imel. Smučišča so
blizu, tako da se ni bilo treba
voziti daleč na trening in ni
bilo treba treninga usklajevati s šolo," pravi.
Pri šestnajstih je prestopil k
Bledu, saj Smučarski klub
Bohinj ni imel mladinske
sekcije. Ko je smučal za
Bled, je postal tudi državni
reprezentant. Tekmoval je
do dvajsetega leta, nato pa
mu je nadaljevanje tekmovalne kariere preprečila poškodba kolena.
Ste že med kariero razmišljali, da bi kasneje postali
smučarski trener?
V zadnji tekmovalni sezoni
sem se usposobil za trenersko delo. Naslednje leto sem
že začel delovati kot trener,
doma v Bohinju. Da sem se
po poškodbi odločil za trenersko delo, je bila povsem
pravilna odločitev, saj v
smučanju uživam.
Smučarski tekmovalec,
smučarski trener. Oboje
izvira iz istega športa, a dve
povsem različni opciji.
Dve različni funkciji. Kot
tekmovalec se boriš samo
zase in iz vsega tega skušaš
potegniti nekaj najboljšega.
Kot trener se boriš npr. za
deset tekmovalcev in skušaš
za vsakega narediti najboljše. Kot trener imaš veliko
logistike, prilagajanja in
dobro moraš biti organiziran. Biti trener je odgovornost.
Koliko časa ste že trener v
Radovljici?
V Bohinju sem bil trener
eno sezono, na Bledu pa
dve. Nato je prišla ponudba

Mislim, da smo dobro izkoristili Dan športa in dobro
promovirali Smučarski klub
Radovljica.

Tomi Zupanc, trener Smučarskega kluba Radovljica
iz Radovljice, kjer so imeli
zanimivo zgodbo, in sem
sprejel izziv. V Smučarskem
klubu Radovljica sem že 19
let.
V Radovljici nimamo članske selekcije, imamo pa zelo
močni selekciji U14 in U16,
ki ju obe treniram. Računamo, da bodo nekje čez dve
leti že toliko napredovali, da
bodo že konkurenčni v mladinski kategoriji. Tekmovanje s starejšimi mogoče ne
prinaša visokih rezultatov,
se pa pridobijo prepotrebne
izkušnje za nadaljevanje.
Pravo tekmovanje in res
trdo delo se začneta v mladinski kategoriji.
Najtežji preskok je iz mladinske kategorije v člansko.
Se popolnoma strinjam z
vami. Takrat moraš biti toliko dober, da prideš pod okrilje Smučarske zveze Slovenije. V nasprotnem primeru
se ne izplača, saj so stroški
preveliki.
Je dovolj trenerjev, dovolj
tekmovalcev?
Zanimivo, da v državi trend
tistih, ki želijo trenirati smučanje, narašča. S številom
članov v klubu smo zadovoljni. Kar se tiče trenerjev,
smo v radovljiškem klubu
dobro pokriti pri mlajših
selekcijah. Če v prihodnosti
želimo imeti dobro mladin-

sko ekipo, bo treba dobro
premisliti in dobiti še kakšnega dobrega trenerja.
Vrnimo se k selekcijama
U14 in U16.
To je res perspektivna in
nosilna ekipa v klubu. Žal se
je zgodil ta koronavirus in
lansko leto ni bilo nobene
tekme. Bile so interne primerjave z drugimi klubi in
videli smo, da imamo močno ekipo. Z veseljem in nestrpnostjo pričakujemo začetek sezone 2021/2022.
Tadej Paščinski in Borut
Božič sta bila v preteklosti
ena glavnih adutov v Smučarskem klubu Radovljica in
na neki način sta bila vzor
mladim tekmovalcem. Žal
sta oba prenehala tekmovati.
Res je, bila sta vzor in kazalnik, kaj se s trdim delom da
doseči. Prej sva že omenila
člansko selekcijo. Ko prideš
na vrh piramide, je potrebno veliko denarnih sredstev,
zraven pa je treba imeti še
nekaj športne sreče. Žal sta
oba nesrečno zaključila
športno pot. Veseli me, da je
Tadej še zmeraj ostal v klubu in mi pomaga pri kondicijskih treningih.
Septembra se je klub predstavil v športnem parku na Dnevu športa. Ste bili v klubu
zadovoljni s predstavitvijo?

Smučanje se razlikuje od
večine športov. Zelo veliko
časa se že izgubi s prihodom na smučišče in odhodom domov.
Vse te moje tekmovalce zelo
spoštujem, saj niti malo ni
enostavno usklajevati šole in
smučanja. Ko treniramo v
Kranjski Gori ali takoj čez
mejo, še gre. V nasprotnem
primeru se res izgubi veliko
časa. Ko treniramo na ledenikih po več dni, si preko
sodobne tehnologije pridobijo od sošolcev gradivo.
Koliko je vplivala oz. koliko
na treninge in na tekmovanja še vpliva epidemija?
V začetku je novi virus prinesel kar velik šok. Od Smučarske zveze Slovenija smo
dobili pravila, ki jih je bilo
treba upoštevati. V času, ko
ni bil dovoljen stik, smo
imeli pripravljene vaje in
otroci so lahko individualno
trenirali po Zoomu. Pri tem
imaš težko nadzor. Eni so
bolj motivirani in naredijo
še kakšno vajo zraven, eni
pač manj. Ko so bile sprostitve od 12. leta starosti naprej, smo spet začeli smučati
in imeli vsaj stik s snegom.
Kot sem že prej omenil,
smo imeli interne primerjalne s klubi. S tem smo otroke
lažje motivirali.
Ste imeli v vaših dveh selekcijah v tistem času kaj osipa?
Selekciji U14 in U16 sta res
zagnani in nobeden ni prenehal.
Koliko je trenutno v Smučarskem klubu Radovljica
potencialnih reprezentantov?
Trenutno jih je šest. To so
Lan Kunstelj, Lana Janc,
Taja Prešeren, Brina Stroj
Skubic, Neža Šparovec in
Miha Mertelj.

Košarka
Zmaga v gosteh, poraz doma

Rokomet
Trije zaporedni porazi

Zadnji dve tekmi so radovljiški košarkarji odigrali s polovičnim uspehom. V petem kolu so igrali v gosteh v Ivančni
Gorici in zmagali s 67 : 51. Lepo prednost so si nabrali že v
prvi četrtini, ki so jo dobili z rezultatom 26 : 11. V nedeljo so
doma gostili ekipo Orli Postojna. V zadnjo četrtino so šli
gostje z minimalno prednostjo 43 : 42. Na koncu so zmagali z rezultatom 59 : 49. Lestvica v četrti košarkarski ligi po
šestih odigranih tekmah: 1. Gorenja vas (12 točk), 2. Koper
(11), 3. Šentvid Ljubljana (10), 4. Orli Postojna (9), 5. Radovljica (8), 6. Podbočje (8), 7. Kras (7), 8. Ivančna Gorica (7).
Jutri čaka radovljiške košarkarje zelo pomembno gostovanje
pri Krasu.

Po domači zmagi proti Sevnici so radovljiški rokometaši
doživeli tri poraze, dva v gosteh in enega doma. V gosteh so
izgubili z ekipo Butan plin Izola s 34 : 26 (20 : 15) in ekipo
Dol TKI Hrastnik s 36 : 29 (20 : 16). Doma so izgubili s
Krškim s 36 : 27 (19 : 1 5). Jutri jih čaka še gostovanje pri
ekipi Moškanjci - Gorišnica, s katero so se skupaj prebili v 1.
B ligo iz druge lige. V ligi je še kar nekaj neodigranih tekem.
Lestvica je naslednja: 1. Krško ima 20 točk (10 tekem), 2.
Izola 18 (11), 3. Krka 14 (9), 4. Škofljica 12 (10), 5. Moškanjci
- Gorišnica 9 (7), 6. Mokerc 8 (8), 7. Sevnica 7 (8), 8. Grosuplje 7 (9), 9. Hrastnik 7 (10), 10. Radovljica 7 (10), 11. Rudar
4 (9), 12. Črnomelj 2 (8), 13. Železniki 1 (7).

Olimpijsko sezono so biatlonci začeli v Östersundu na Švedskem. Uvodna tekma na dvajset kilometrov se za našega najboljšega biatlonca Jakova Faka ni začela najbolje, saj je z dvema zgrešenima streloma dosegel 29. mesto. Bolje se je odrezal v sprintu, kjer je brez zgrešenega strela zasedel 13. mesto.
V Östersundu so se biatlonci zadržali še en konec tedna. Ta
se je začel z močnim mrazom, ki Faku povzroča velike težave
pri streljanju. Trikrat je v sprintu tarčo pustil nepokrito in ujel
60. mesto, ki še omogoča nastop v zasledovalni tekmi, a se
je nato odločil, da na njej zaradi hudega mraza ne bo nastopil. Pred tem je nastopil na uvodni tekmi v štafeti, na kateri so
bili poleg Faka v ekipi še Miha Dovžan, Lovro Planko in Rok
Tršan. Fak je nastopil kot drugi in z enim popravkom Slovenijo pripeljal s 16. na osmo mesto. Žal zadnja dva nista bila
tako uspešna in na koncu so bili 15.

Športno plezanje
Radovljičani prvi v skupnem seštevku točk
Občina Log - Dragomer je gostila zadnjo tekmo državnega
prvenstva v balvanskem plezanju. Merile so se kategorije od
U12 do kadetov. Pobliže si poglejmo uvrstitve plezalcev in plezalk Športno plezalnega odseka Radovljica v prvo deseterico.
Cicibani U12: 6. Jakob Kovačič; mlajše deklice U14: 8. Maksa
Tišler Močnik; starejše deklice U16: 3. Tinka Rakar; starejši dečki U16: 1. Gorazd Jurekovič, 9. Nejc Jeran Pirih; kadetinje: 8.
Hana Humerca; kadeti: 3. Tanej Cerar Božič, 4. Jan Ulčar. Kranj
je gostil zadnjo tekmo državnega prvenstva v težavnosti in
sploh zadnjo tekmo v sezoni. Tokrat so nastopile vse kategorije. Radovljičani so spet dobro nastopili. Cicibani U12: 9. Jakob
Kovačič; mlajše deklice U14: 2. Maksa Tišler Močnik; starejše
deklice U16: 3. Tinka Rakar; starejši dečki U16: 1. Gorazd Jurekovič, 6. Nejc Jeran Pirih; kadetinje: 4–5: Hana Humerca; kadeti: 4. Tanej Cerar Božič; članice: 1. Vita Lukan; člani: 1. Luka
Potočar, 2. Domen Škofic, 8. Tanej Cerar Božič. Če potegnemo
črto pod celotno državno prvenstvo v letu 2021, je v skupnem
seštevku točk Športno plezalni odsek Radovljica na prvem
mestu. Podoben podvig jim je uspel že v letu 2018.

Smučarski skoki
Peter Prevc spet med deseterico
Na uvodni tekmi v Nižnem Tagilu v Rusiji Peter Prevc ni
nastopil. Upravičeno, saj je še drugič postal očka. V Ruki na
Finskem je bil že zraven. Na svoji prvi tekmi svetovnega
pokala v sezoni 2021/2022 je za las ujel finalno serijo. V
drugi seriji je močno napredoval in bil na koncu enajsti.
Drugi dan je naredil še korak naprej, saj se je prebil na šesto
mesto in močno pripomogel k ekipnemu uspehu Slovenije
(1. Anže Lanišek, 5. cene Prevc, 6. Peter Prevc, 20. Timi
Zajc). Veseli, da se je po sezoni brez deseterice Peter spet
vrnil vanjo. V Wisłi na poljskem je bila prva ekipna tekma.
Poleg Petra so nastopili še njegov brat Cene, Timi Zajc in
Anže Lanišek. Slednji bi Slovencem lahko priskakal ekipno
zmago, a se mu je finalni nastop povsem ponesrečil. Vseeno je bilo dovolj za stopničke, za tretje mesto. Drugi dan se
je Peter Prevc na posamični tekmi uvrstil v drugo polovico
finalistov, na 21. mesto. Do tradicionalne novoletne turneje
se bodo skakalci merili še v Klingenthalu v Nemčiji in v
Engelbergu v Švici.

Odlično na državnem prvenstvu za mladince
Sredi novembra je bilo v Kranju državno prvenstvo v smučarskih skokih za mladince do 18 let. Maj Pagon iz Ljubnega
je osvojil tretje mesto, Nik Heberle iz Begunj pa peto. Skupaj sta z ekipo SSK Stol Žirovnica, ki je njun matični klub,
osvojila drugo mesto, in sicer z Aljažem Zupanom in Maticem Krmeljem. Sicer pa skakalci prav na današnji dan zaključujejo poletno sezono. V skupnem seštevku državnega
prvenstva za pokal Argeta je Nik Heberle osvojil prvo mesto,
Maj Pagon pa drugo. Zimsko sezono oba tekmovalca začenjata jutri s prvo tekmo v Planici. Nik in Maj sta sicer člana
državnega nordijskega panožnega centra v Kranju.

Pohitrite svoj računalnik!
- vgradnja hitrega
elektronskega SSD diska
- za večino prenosnih in
namiznih računalnikov
- odlična poživitev starejših
računalnikov
- stroški običajno
100 - 130 €

Srečno

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.

Kupon je veljaven do 31. 1. 2022.

3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice,
www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444
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Kultura
Prazniki, čas za branje
December je mesec, poln
veselja in pričakovanja. Je
mesec obdarovanja, zato se
ga najbolj veselijo otroci.
Veselijo se okraševanja,
izdelovanja voščilnic in druženja. In veselijo se daril.
Vse to so tiste skrivnosti, ki
delajo december čaroben.
Skrivnostne in čarobne pa
so tudi knjige, ki nas lahko
ponesejo kamorkoli, pravi
Metka Repinc iz Knjižnice A.
T. Linharta Radovljica. "Najlepši čas, ki ga lahko starši
podarijo svojim otrokom,
pa je čas, preživet ob knjigi.
Bližina staršev in znane
zgodbe otrokom pomenijo
varnost in krepijo povezanost med njimi. Vzemite si
v teh decembrskih dneh čas
za otroke in jim berite zgodbe ter skupaj z njimi odkrivajte nove svetove in nove
junake. Namesto dragih
daril jim podarite darilo, ki
jih bo razveseljevalo celo
leto, in jih vpišite v knjižnico. Obiskovanje knjižnice je
dragocena vstopnica v svet
branja," sporočajo radovljiški knjižničarji, ki bralcem
želijo obilo veselja ob branju in jim sporočajo, da se
veselijo njihovega obiska.

Koncert Zvezde žarijo
Pevska skupina Korona, ki
jo vodi Nena Rion, vabi na
božična koncerta z naslovom Zvezde žarijo. Prvi bo v
nedeljo, 26. decembra, ob
17. uri v cerkvici sv. Petra
nad Begunjami, drugi pa v
ponedeljek, 27. decembra,
ob 18. uri v Baročni dvorani
Radovljiške graščine. V
Radovljici bo koncert popestril zbor Osnovne šole Žirovnica pod vodstvom Slavice
Magdič. Za vstope na prireditvi je obvezen pogoj PCT
(od 12. leta naprej), za otroke velja potrdilo o samotestiranju. Obiskovalci morajo
upoštevati tudi ukrep nošenja mask. "Za razdaljo pa
bomo poskrbeli mi," še
zagotavljajo pevci.

Celo po vajah so prepevale
Metka Rutar Piber je začela prepevati z družino v domači kuhinji, nato pa vse odraslo življenje nadaljevala v različnih gorenjskih
pevskih zborih, kjer je pogosto poprijela tudi za dirigentsko palico. Od aktivnega nastopanja se je z zaključnim koncertom
poslovila v Baročni dvorani Radovljiške graščine – kot dolgoletna zborovodkinja Vokalne skupine društva upokojencev Bled.
Marjana Ahačič
"Dvodnevne intenzivne vaje
v Izoli s Cimpermanom.
Vaje dopoldne in popoldne,
kar po nekaj ur. Po zasluženi večerji smo obsedele za
mizo. 'Kaj bomo pa počele?'
vpraša ena od pevk. 'Zapojmo eno ...' predlaga druga.
In smo pele, same narodne,
do desetih zvečer," je odnos
do petja in vzdušje v zborih,
v katerih je prepevala tako
rekoč vse življenje, v eni od
svojih znanih in priljubljenih anekdot strnila Metka
Rutar Piber.

Rojena v pevsko družino
Rojena Leščanka, že dolgo
poročena Blejka, je jeseni
kot dirigentka še zadnjič stopila pred enega od številnih
zborov, s katerimi je sodelovala v svoji sedem desetletij
dolgi zborovodski karieri.
Pravi, da je že čas, saj glas ni
več tak kot pred desetletji pa
tudi stati na odru po uro in
več je v zadnjem obdobju
vse teže. A to ne pomeni, da
bo glasbo izpustila iz sovjega življenja, kej pa! "Na koncerte bom hodila, samo da
bodo spet dovoljeni," pravi
iskriva, odločna in vedno na
šalo pripravljena gospa, ki je
v začetku leta praznovala
osemdeset let.
Seveda prihaja iz pevske
družine. Oče in mama sta
bila oba Primorca, mama
celo tigrovka, ki sta na
Gorenjsko pribežala pred
fašizmom. Ustalila sta se v
Lescah, od koder je bila vsa
družina med drugo svetovno vojno za štiri leta izgna-

Ustvarjalce vabijo
k sodelovanju
Marjana Ahačič
Kulturno društvo dr. France
Prešeren Žirovnica - Breznica v decembru in februarju
tradicionalno organizira pesniške večere. Z njimi, kot
pravijo, želijo spodbujati
pesniško ustvarjalnost,
izmenjavo pesniških veščin
ter literarna druženja med
avtorji različnih generacij iz
domače in sosednjih občin.
Vse zainteresirane zato vabijo k sodelovanju na pesniških večerih ob 8. februarju
in 3. decembru v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici prihodnje leto. Vsak izmed udeležencev se bo na pesniškem
večeru predstavil z izborom
svojih pesnitev. Predstavitvi
posameznih ustvarjalcev
namenjajo pet do deset
minut, odvisno od števila

prijavljenih. Prijave sprejemajo do 25. januarja 2022.
Vabijo tudi na tradicionalno, že šestnajsto slikarsko
kolonijo za akademske in
ljubiteljske slikarje, ki bo 15.
januarja v Čopovi rojstni
hiši v Žirovnici. Naslovna
tema bo tokrat Čebelarju.
Izbrana dela bodo na ogled
na razstavah ob kulturnem
prazniku februarja in ob prazniku Občine Žirovnica
decembra prihodnje leto. Prijave s pripisom 'Pesniški
večeri 2021/2022' oziroma
'Slikarska kolonija 2022'
sprejemajo do 15. decembra,
in sicer za oba razpisa na
naslov Kulturno društvo dr.
France Prešeren Žirovnica Breznica, Zabreznica 4, 4274
Žirovnica, oziroma na elektronski naslov kdfpzirovnica@
gmail.com.

Metka Rutar Piber se je odločila, da jeseni s svojimi pevkami Vokalne
skupine Društva upokojencev Bled pripravi še zadnji koncert v svoji bogati
karieri zborovske pevke in zborovodkinje. Zadnjič so nastopile konec
oktobra na koncertu v radovljiški Baročni dvorani. / Foto: Tina Dokl
na v Srbijo. "Doma smo ves
čas peli; spomnim se, kako
smo se kmalu po vojni,
kadar smo – in to je bilo
pogosto – ostali brez elektrike, zbirali v kuhinji in troglasno prepevali."

Gradbeništvo in petje
Oče, dolgoletni ravnatelj
tamkajšnje osnovne šole, je
v Lescah vodil otroški in
mladinski pevski zbor, ki se
mu je seveda pridružila,
obenem se je v glasbeni šoli
začela učiti klavir in violino.
Pričakovano, saj je bil prav
njen oče tudi ustanovitelj
prve glasbene šole v občini.
Prvi javni pevski nastop pa
sta z bratom imela v Graho-

vem v Bači, od koder je bil
doma oče in kjer so pogosto
preživljali počitnice.
Gimnazijo je zaključila v
Kranju in nato diplomirala
na ljubljanski fakulteti za
gradbeništvo in kot gradbenica "v operativi" vso delovno dobo preživela v radovljiškem gradbenem podjetju
Gorenjc. "Pri gradbeništvu
je pomembna matematika,
zanjo pa velja, da je na nek
način zelo blizu glasbe,"
pojasnjuje odločitev za študij in doda, da sta šla na
podobno pot tudi starejša
sestra, arhitektka, in mlajši
blat, geometer. "Pa Metka
Gabrijelčič, prav tako gradbenica, ki je tako imenitno
odigrala vlogo Vesne v fil-

mih Vesna in Ne čakaj na
maj," pove.

Pevka in zborovodjeva
pomočnica
Zahtevna služba ji ni vzela
volje za številne aktivnosti,
povezane s hribi in glasbo. V
tedanjem sindikatu Občine
Radovljica je bila zadolžena
za kulturo in šport. Kar trideset let je bila v upravnem
odboru Planinskega društva
Radovljica, od tega skoraj
desetletje kot predsednica.
Takoj po diplomi se je priključila pevskemu zboru radovljiške tovarne pletenin
Almira in nato leta 1968
zboru, ki ga je na Jesenicah
ustanovil znani zborovodja

Milko Škoberne in ki je kasneje tudi nosil njegovo ime.
V zboru je pela kar trideset
let, bila na začetku Škobernetova pomočnica in korepetitorka, kasneje pa v veliko
oporo tudi dirigentom, ki so
ga nasledili. Leta 1976 je s
skupino pevk iz zbora ustanovila ženski oktet, ki se je
kot prvi tovrstni ženski pevski sestav udeležil srečanja
oktetov v Šentjerneju. Z vsemi pevskimi izkušnjami, ki
si jih je pridobila v desetletjih vaj in nastopov, je po
upokojitvi sprejela vodenje
upokojenskega pevskega
zbora Javornik - Koroška
Bela, 13 let kot prostovoljka
vodila pevski zbor v Domu
upokojencev dr. Franceta
Bergelja na Jesenicah in vse
od ustanovitve pred dvajsetimi leti sodelovala v Veteranskem pevskem zboru, ki ga
tako srčno vodi njen sokrajan Franc Podjed.

Za več kot osemdeset let
Pred 14 leti je prevzela še
vodenje Vokalne skupine
Društva upokojencev Bled, s
katero je v slabem desetletju
in pol naštela skoraj dvesto
nastopov, zadnjega jeseni v
Baročni dvorani Radovljiške
graščine. "Če bi seštela vsa
pevska leta, bi se jih zagotovo nabralo za več kot osemdeset, kolikor jih imam,"
pravi s širokim nasmehom
in zraven hvaležno doda, da
jo je pri pevskih podvigih
vedno iskreno podpiral tudi
soprog, pa čeprav je bil v
vsem tem dolgem in bogatem obdobju na njenih koncertih zgolj – dvakrat.

Gorenjski glas
nagrajuje zvestobo.
Drage naročnice in naročniki, bliža se konec leta,
ko bomo že četrto leto zapored iz naročniške baze
izžrebali šest prejemnikov lepih nagrad. Glavna
nagrada je pralni stroj Electrolux, podelili bomo
še pet paličnih mešalnikov Bosch. V žrebanju
za palične mešalnike bodo sodelovali
vsi naročniki, ki so na Gorenjski glas naročeni
najmanj eno leto, v žrebanju za pralni stroj pa vsi
5 x palični mešalnik
naročniki, ki so na Gorenjski glas naročeni
Bosch
najmanj deset let.
Splača se biti del naše velike družine naročnikov!
Za sodelovanje v žrebanju vam ni treba storiti ničesar Žrebanje bo potekalo v sredo, 15. 12. 2021,
nagrajenci pa bodo v Gorenjskem glasu objavljeni v petek, 17.12.2021.

1 x pralni stroj Electrolux

Naročite se na Gorenjski glas, pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.
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Dijake Ekonomske gimnazije in srednje šole
Radovljica so zanimale zaposlitvene priložnosti v
Elanu kot podjetju, ki vedno znova dokazuje
svojo vodilno vlogo z izjemnimi inovacijami.
Marjana Ahačič
Slovenija beleži veliko
pomanjkanje delovne sile,
opozarjajo tudi na Razvojni
agenciji Zgornje Gorenjske.
"Razlogov za to je seveda
več; od demografskih v smislu zmanjševanja mlade
populacije in povečanja števila starejših do pogojev
dela, motivacije zaposlenih
in slabega povezovanje med

subjekti in organizacija
dogodkov, ki bodo mladim
podali dodatna znanja in
informacije o zaposlitvenih
priložnostih na Gorenjskem. Podjetja pa s predstavitvijo poklicev in kariernih
možnosti spodbudijo mlade
k aktivnemu razmišljanju o
perspektivnih poklicih v
lokalnem okolju.
Letos so namesto običajnega
zaposlitvenega sejma pripra-

Osnovni namen projekta je povezovanje
izobraževalnih institucij z gospodarskimi
subjekti in organizacija dogodkov, ki bodo
mladim podali dodatna znanja in informacije o
zaposlitvenih priložnostih na Gorenjskem.
izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom," ugotavlja direktorica agencije
Eva Štravs Podlogar.
"Prav zaradi zavedanja te
problematike sta se občini
Jesenice in Radovljica odločili, da podpreta projekt
zaposlitveni sejem, ki ga v
sodelovanju z občinama,
šolami in zainteresiranimi
podjetji vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,"
pojasnjuje.
Osnovni namen projekta je
povezovanje izobraževalnih
institucij z gospodarskimi

vili predstavitve podjetij na
srednjih šolah; v Radovljici,
na ekonomski gimnaziji in
srednji šoli, je Marko Kozjek
kot inovator zelo inovativno
predstavil podjetje Elan iz
Begunj. "Pomembno je, da
je bila dijakom predstavitev
zanimiva in jih je motivirala
k razmišljanju. Predvsem
pa, da so si zapomnili, kako
pomembno je izkazati interes in zavzetost za delo ter
pomen odločitve, da izberejo
študijske in poslovne izzive,
ki jih veselijo," še poudarja
Štravs Podlogarjeva.

Kroparski veseli dan kulture
Kulturno društvo Kropa je na predvečer rojstva pesnika
Franceta Prešerna tudi letos pripravilo tradicionalni Kroparski veseli dan kulture, s katerim so počastili obletnico rojstva velikana slovenske poezije. Na odru dvorane kulturnega
doma so nastopili dramska skupina Čofta in otroški pevski
zbor, ki delujeta v okviru Kulturnega društva Kropa, ter Folklorna skupina Lesce. Ta veseli dan kulture je sicer nekakšen
neformalen praznik, ki ga praznujemo vsako leto 3. decembra, na dan rojstva pesnika Franceta Prešerna. Prvič je bil
dan zaznamovan leta 2000 na pobudo ministrstva za kulturo ob dvestoti obletnici pesnikovega rojstva. Kasneje je prišlo v navado, da na ta dan kulturne ustanove brezplačno
odprejo svoja vrata obiskovalcem. Ime je izpeljano iz dela
naslova priljubljene Linhartove komedije Ta veseli dan ali
Matiček se ženi.

Izziv je bil že najti
sliko portretiranca
Pri pripravi letošnjega koledarja Gimnazije Kranj, na katerem je zaživel nov ducat portretov velikih
osebnosti slovenske zgodovine, je sodelovala tudi Lavra Šubic iz Radovljice.
Mateja Rant
Na Gimnaziji Kranj so se
tretje leto zapored lotili priprave koledarja, s katerimi
želijo ustvariti serijo portretov Slovenk in Slovencev, ki
so pomembno zaznamovali
prostor in čas. Novih dvanajst portretov so letos prispevale Ula Simonič, Monika
Sunesko, Klara Stariha in
Lavra Šubic. Lavri Šubic, ki
prihaja iz Radovljice, je bil z
žrebom dodeljen potret
Janeza viteza Bleiweisa Trsteniškega – slovenskega
veterinarja, publicista, zdravnika in politika.

Janez Bleiweis Trsteniški,
kot ga je na koledarju
upodobila Lavra Šubic
Pri upodobitvi Janeza Bleiweisa je imela pred očmi
cilj, da portret odraža
pokončnost in načelnost
človeka, ki si je vse življenje
prizadeval za uveljavitev

slovenskega jezika, je poudarila Lavra Šubic. "Kljub
različnim pogledom na njegovo življenje in delo sem
portretiranca želela prikazati kot ponosnega Slovenca, enega izmed velikanov
naše preteklosti." Največji
izziv je bilo sicer po njenih
besedah najti primerno sliko, po kateri bi ga lahko
upodobila, saj jih iz tistega
časa ni veliko na voljo. Risanja portretov so se dijakinje
tudi tokrat lotile v maniri
starih mojstrov, zgolj z rjavo barvico. "Vsekakor je
drugače risati z barvico, ker
v primerjavi s svinčnikom
nimaš na voljo različnih
trdot. A se navadiš, čeprav
se sprva kar malo ustrašiš,"
je priznala Lavra Šubic. Na
razpis za pripravo koledarja
se je sicer letos prijavila
prvič. "Sem pa koledar poznala že od prej, in ker zelo
rada rišem, sem si enkrat
želela sodelovati pri tem,"
je razložila Lavra Šubic, ki
sicer prihaja iz umetniške
družine, saj se obe s sestro
ukvarjata tudi z glasbo,
starša pa sta po poklicu
arhitekta. "Z risanjem se
resno ukvarjam od sedmega razreda osnovne šole, ko
sem začela obiskovati likovne tečaje," je pojasnila.
Veseli jo, da bo svoje delo
zdaj lahko pokazala tudi
širši javnosti.
Skupaj z drugimi portreti
velikih Slovencev bo tudi
njen portret Janeza Bleiweisa mogoče občudovati tako

Foto: osebni arhiv

Zaposlitveni sejem

Lavra Šubic z novim koledarjem Gimnazije Kranj
na koledarju kot na potujoči
razstavi. "V novo leto vstopamo z neuklonljivo, samosvojo in vznemirljivo Almo
Karlin ter popotujemo čez
brezdanja duhovna obzorja
posameznikov, vse dokler
leta 2022 ne bomo zapustili
z Janezom Bleiweisom, Kranjčanom s prizemljenim,
trmastim, nekoliko robatim
značajem pa tudi zmernim

in popustljivim, kot ga opisujejo nekateri," je razložila
njihova mentorica Nataša
Kne. Omenjenima na koledarju družbo delajo še
Rihard Jakopič, Kristina
Gorišek Novaković, Nejc
Zaplotnik, Oton Župančič,
Kristina Brenk, Stanko Bloudek, pater Simon Ašič, Ita
Rina, Josip Plemelj in Franja Bojc Bidovec.

Ob naročilu oken:

MONTAŽA

na vsa PVC
BREZPLAČNO
okna in vrata

samo

Foto: Tina Dokl

samo 14. decembra

15. decembra.
Tudi letos so v Kropi pripravili prireditev, s katero so
počastili 3. december, rojstni dan Franceta Prešerna.

Delavnica kreativnega šivanja
V Galeriji Šivčeva hiša je od začetka meseca na ogled razstava krpank z naslovom Dediščina. V sklopu razstave pripravljajo tudi delavnico novoletno obarvanega kreativnega šivanja za za otroke, ki bo v soboto, 11. decembra, ob 10. uri v
Šivčevi hiši v Radovljici.

Deželne novice, petek, 10. decembra 2021

12

Zanimivosti

Adventni venček lahko
izdelamo tudi sami
Mojstrica floristike Sabina Šegula je pripravila priročnik, v katerem nas po korakih, opremljenih z
nazornimi barvnimi fotografijami, popelje skozi postopek izdelovanja dvajsetih adventnih vencev.
Marjana Ahačič
V založbi Družina so konec
novembra izdali knjižni priročnik za izdelovanje adventnih venčkov, katerega avtorica je dr. Sabina Šegula,
floristka, doma iz Vrbenj.
Znana je predvsem po tem,
da skupaj s kolegom Petrom
Ribičem vsako leto za božič
in veliko noč krasi baziliko
sv. Petra v Vatikanu, v
domačem okolju pa seveda
tudi po sodelovanju v prazničnem krašenju Radovljice.
Ideja o priročniku za izdelovanje adventnih venčkov v
knjižni obliki se ji je porodila ob ugotovitvi, da so bili
doslej v knjigarnah na voljo
zgolj prevedeni. Slovenci pa
adventne venčke v prazničnem času radi postavljamo
na mize in tudi izdelovanja
se marsikdo rad loti sam.

Prepričana je, da imajo
mnogi za pripomoček radi
prav klasično knjigo, ki jo
lahko listajo, med delom sledijo zapisanim navodilom,
se vračajo na prejšnje faze
navodil ... Tako kot takrat,
ko pri pripravi jedi sledimo
receptu v kuharski knjigi.
»Tradicionalna krščanska
adventna barva je vijolična,

to je barva pričakovanja.
Veliko venčkov nastane tudi
v klasičnih rdečih, zelenih
in belih odtenkih. Najbolj
modni letos pa so po eni
strani tako imenovani
odtenki konjaka, ki so podobni odsevom plamenov v
kaminu in vzbujajo občutke
topline. Za izdelovanje takšnih venčkov sama veliko

Adventni venček v toplih
tonih letos aktualnega
spektra barv konjaka

Sodoben, enostaven venec,
v osnovi izdelan iz
recikliranega džinsa

STRANKA MODERNEGA CENTRA, BEETHOVNOVA ULICA, LJUBLJANA

SKUPAJ GRADIMO NOVO,
BOLJŠO IN KONKRETNEJŠO
PRIHODNOST, TAKO DA SE
V LETU 2022 NAŠ TRUD
IZKAŽE V DOSEŽKIH!
ZDRAVE IN MIRNE
ˇ
PRAZNICNE
DNI TER
ˇ
SRECNO
2022!
MIHA REBOLJ

uporabljam tudi ognjevarno
volno. Nasprotje tem smernicam je trend, poimenovan
temni žajbelj; gre za temne,
sivozelene odtenke, ki se od
mentolove širijo do vseh
odtenkov hladnih zelenih
barv in nam v misli pričarajo sprehod po hladnem zimskem gozdu. Pomembno je,
da pravilno kombiniramo
tudi lučke, če jih morda
uporabljamo: toplo svetlobo
s toplimi in hladno s hladnimi barvnimi odtenki,« je
pojasnila mojstrica Sabina
Šegula.
In dodala še namig za romantike: venček v odtenkih rožnate, tokrat z dodanim poudarkom v burgundsko rdeči
ter barvi lososa in marelični.
Kot dodatek pa čipka, figurice angelov, kapljic ...
Tradicionalni venček spletemo iz zimzelenega zelenja

Dr. Sabina Šegula na predstavitvi priročnika
(pušpan, jelka, tisa, klek,
božje drevce, bršljan ...), ki
je skupaj z okroglo, nikjer
končano obliko simbol večnosti. Vrhovi vejic morajo
biti na običajno slamnati
obod položeni v smeri urinega kazalca. Navadna
smreka za izdelovanje venčkov ni primerna, ker se iglice na toplem prehitro osujejo, pri tisi in bršljanu pa
moramo biti zelo previdni,
ker sta, če prideta v stik z
usti, zelo strupena.
Na koncu še opozarja na
red pri delu. Zlasti kadar se
lotimo krašenja z vse bolj
priljubljenim vročim lepilom. »Najprej napletemo
venec, mizo počistimo, prižgemo svečko za žarenje
žičk in sočasno tudi t. i. piš-

tolo za lepilom. Žice potisnemo v svečo in nato pričvrstimo na podlago, v tem
času pa se lepilo v pištoli
ravno prav segreje, da je
primerno za začetek krašenja. Če je lepilo res zelo
vroče, ga iztisnemo na
papir in vanj pomakamo
okraske, ki jih nato prilepimo na venček.
Letošnji adventni venec na
krožišču pred starim mestnim jedrom Radovljice, ki
ga je zasnovala in ga, tako
kot del okrasitve starega
mestnega jedra Radovljice,
izdelala ob pomoči prostovoljk Hortikulturnega društva Lesce, je v zeleni barvi.
Njena domača okrasitev pa
tako kot vedno v tradicionalni rdeči, nam je zaupala.
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Radovljica ima svojo čokolado
Nataša Mikelj, dolgoletna direktorica Turizma Radovljica, se je odločila, da skupaj s soprogom odpre butično čokoladnico. Na vhodu v staro mestno jedro
sta tako malo pred koncem leta odprla Radolško čokolado, kjer pralineje, čokolade in druge čokoladne izdelke iz izbranih sestavin tudi ročno izdelujejo.
Marjana Ahačič
Na vstopu v staro mestno
jedro Radovljice se je zgodba o čokoladi rojevala dolgo.
Ideja o radovljiški čokoladnici je namreč povezana z
uspešnim Festivalom čokolade, ki ga je kot direktorica
Javnega zavoda Turizem in
kultura Radovljica organizirala vrsto let, zdaj v belih
rokavicah in z ličnim predpasnikom, zavezanim okoli
pasu, pove Nataša Mikelj.
"Že nekaj časa sem skušala
najti zainteresirano slovensko čokoladnico, ki bi v
Radovljici odprla svojo enoto, a za to ni bilo interesa.
Na koncu sem se v čokoladno zgodbo skupaj z možem
podala sama, namen pa je,
da košček festivalskega utri-

pa približamo obiskovalcem
Radovljice 365 dni v letu."

Pandemija kot priložnost
za nov začetek
Ko se je spomladi 2020
zaradi pandemije svet ustavil, sta z možem začela iskati nove izzive, opisuje pogumno odločitev za novo kariero.
"Gregor je zaradi narave svoje takratne službe ostal doma
in našel nov izziv v čokoladi,
kaj kmalu pa je zgodba pritegnila tudi mene. Hitro sva
ugotovila, da med vsemi sladicami izdelava čokolade
zahteva največ znanja in
veščin in da se postopka
izdelave izdelkov na da naučiti na internetu. Povezala
sva se z znancem in dobrim

Nataša in Gregor Mikelj pri delu v svoji čokoladnici v
Bogatajevi hiši na vstopu v staro mestno jedro Radovljice
prijateljem Samom Osmanchevichem, ki je bil med
drugim prvi lastnik čokoladnice Rajska ptica. Štiri mesece intenzivnega dela z njim
sva nadgrajevala z dodatnimi izobraževanji v Zagrebu,
kasneje pa še v Italji. Riccardo Magni, priznani italijanski čokoladni mojster, je bil
zadnji, pri katerem se je
Gregor kalil za samostojno
pot izdelave odličnih čokoladnih izdelkov."

Podpora soinvestitorke

Okuse pralinejev bogatijo lokalne sestavine, pogosto
nabrane prav v Radol'ci.

Bid Bang na stare čase
Igor Kavčič
Prav blagodejna je novica,
da se po lanskoletni decembrski koncertni suši na oder
ponovno vrača Bid Bang.
Basic koncert so v najboljšem džezovskem orkestru
daleč naokoli naslovili večer
v Linhartovi dvorani, na
katerega nas glasbeniki
vabijo jutri, v soboto, 11.
decembra, ob 20. uri. Pod
taktirko Blaža Trčka bo Bid
Bang na notna stojala postavil glasbo iz zlatega obdobja velikih džezovskih orkestrov – džezovski standardi

in znane skladbe, ki so jih
izvajali veliki orkestri, v prvi
vrsti veliki pianist Count
Basie s svojim orkestrom.
Kot pravijo orkestraši, bo
šlo za priredbe "hišnih"
aranžerjev, kot so Sammy
Nestico in Neal Hefti pa
tudi Quincy Jones. Seveda
bo vstop možen le s pogojem PCT, za spremljanje pa
bo na voljo le pol dvorane,
zato velja pohiteti z nakupom vstopnic. Glasba bo
topla in nežna, navdihujoča
in akustična, hkrati tudi
živahna, predvsem pa v
živo.

Drsališče že obratuje
Marjana Ahačič
Pokrito drsališče v Športnem parku Radovljica je od
prejšnjega petka dalje odprto vsak dan – od ponedeljka
do petka med 15. in 18. uro,
ob sobotah, nedeljah, praznikih in med počitnicami
pa med 10. in 18. uro. Obratuje v skladu z ukrepi za
preprečevanje širjenja covi-

da-19, to je z omejitvijo do
25 oseb na uro in ob izpolnjevanju enega od pogojev
PCT ter predhodni telefonski rezervaciji na 031 218
737 v času obratovanja drsališča. Drsanje je brezplačno. Obiskovalcem so na
voljo tudi ogrevane garderobe in sanitarije v kletnih
prostorih poslovnega objekta ob drsališču.

Znanje, želja in veščine
izdelave čokolade seveda
niso bile dovolj za odprtje
čokoladnice, zato sta realizacijo poslovne ideje poiskala
investitorja in našla Eriko

Kostanjšek, izkušeno podjetnico in lastnico več podjetij,
med drugim tudi prejemnico naziva naj podjetnica leta
2017, ki je takoj verjela v
poslovno idejo Radolške
čokolade.
V zgodbo se je lepo vpela
tudi lokacija čokoladnice, ki
je svoje prostore našla v pritličju Bogatajeve hiše na
krožišču pred vstopom v staro mestno jedro Radovljice.
Nekoč so se tam ukvarjali z
barvarstvom in klobučarstvom, zato so s tem povezali
tudi embalažo za svoje čokolade in praline. "Vzorci
modrotiska krasijo naše škatlice, ovojni papir in bombonjere. Barvna lestvica ponazarja barvitost in lepoto
naših surovin; živahne bar-

Erika Kostanjšek, podjetnica, ki je verjela v idejo zakoncev
Mikelj in se zato projektu pridružila kot soinvestitorka.
ve kakavovih strokov in rjavih odtenkov kakavovih
zrn," še razloži Mikljeva.

Celovita čokoladna
izkušnja
Nataša Mikelj je seveda
dovolj dolgo v turistični stroki, da ve, da zgolj izdelati
pralineje ni dovolj, ne glede
na to, kako lepi in okusni so.
Zato Mikljevi – zakoncema
Nataši in Gregorju se pri
delu večkrat pridružita tudi
hčerki Izabela in Lanai –
svojim gostom ponudijo
celovito čokoladno izkušnjo,
z vpogledom v izdelavo sladkih dobrot ter prijaznim opisom sestavin in postopkov.
"Želimo si izobraževati in
preusmeriti ljudi od jedcev

čokolade do ljudi, ki zares
uživajo v vsakem njenem
grižljaju in tako postanejo
čokogurmani," pravi. V
čokoladnici organizirajo
tudi razne delavnice, timbildinge, predstavitve in
degustacije, ponudbo pa
prilagajajo individualnim
željam.
In zaključi: "Z Gregom sva
dokaz, da nikoli ni prepozno
začeti nekaj novega, nekaj,
kar te izpolnjuje in osrečuje.
Poleg prijateljev, ki so nama
pomagali in stali ob strani,
pa so bili najini starši tisti, ki
so v to idejo verjeli še bolj kot
midva. Oprema čokoladnice
je iz masivnega orehovega
pohištva, ki ga je pri 81 letih
izdelal moj oče, kar je še en
dokaz, da leta niso ovira."
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Razstave v knjižnici

Glasbeni abonma četrtič

Še do konca leta je v radovljiški knjižnici na ogled razstava, posvečena
petindvajsetletnici Slovenskega društva hospic.

V nedeljo bo v Kropi igral Simfonični orkester Amadeo s solisti.

Marjana Ahačič
Knjižnica Antona Tomaža
Linharta Radovljica tudi v
decembru za obiskovalce pripravlja pester nabor razstav z
različnih področij. Tako je v
radovljiški knjižnici na ogled
razstava na panojih, posvečena 25-letnici Slovenskega
društva hospic.
Zanimiva je tudi razstava z
naslovom En dan na Bledu

– Bled, kot ga opisujejo
Kmetijske in rokodelske
novice. Razstava, ki jo je pripravil Gorenjski muzej iz
Kranja, bo na ogled še ves
december.
V Knjižnici Lesce je na ogled
razstava likovnih izdelkov
otrok iz skupine Morske
zvezde iz Vrtca Lesce z naslovom V deželi palčkov, v
Knjižnici Kropa pa razstava
izdelkov ročnih del udele-

Igor Kavčič

ženk skupine ročnih del
Društva upokojencev Kropa
z naslovom Praznično vzdušje. Učenci 4. b razreda Podružnične šole Begunje se v
Knjižnici Begunje predstavljajo z likovnimi izdelki na
temo Božična pravljica.
V Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu pa je na ogled
potujoča razstava Mestnega
muzeja Radovljica o Antonu
Tomažu Linhartu.

Na četrtem koncertu Glasbenega abonmaja v Kropi bo
v nedeljo, 12. decembra, ob
19. uri na odru Kulturnega
doma nastopil Simfonični
orkester Amadeo pod taktirko dirigenta Tilna Drakslerja. V prvem delu koncerta se
bodo kot solisti predstavili
mladi perspektivni slovenski glasbeniki, v drugi polovici pa bodo obiskovalci lahko prisluhnili Brahmsovi 4.
simfoniji, op. 98. Violinist
Nikola Pajanović in violončelistka Sara Čano se bosta v
duu in kot solista z orkestrom, predstavila z Vivaldijevim koncertom v B-duru.
Mednarodno priznani kitarist, skladatelj in profesor na
Dunaju Nejc Kuhar bo nastopil z avtorskim koncertom
– Koncert za kitaro in orkester št. 2. Violist Nejc Mikolič, docent na Akademiji za
glasbo v Ljubljani, bo kot
solist z orkestrom izvedel
Webrov Andante in Rondo
"Ungarese". Posebna gostja
večera, violinistka Moeko
Sugiura, pa se bo predstavila z Meditacijo iz opere Thais J. Masseneta.
Z gostujočim velikim simfoničnim orkestrom in solisti
bodo tako lahko prišle do

Razstava ob obletnici društva Hospic / Foto: Gorazd Kavčič

Zgoša 44
4275 Begunje na Gorenjskem
T: 031 257 125, 04 53 33 340
041 437 463 in 031 429 638

izraza vse prostorske in akustične kapacitete dvorane.
Koncert v Kropi pripravljajo
v koprodukciji s Fundacijo
Gallus, ki že več kot trideset
let spodbuja in finančno
podpira mlade slovenske
glasbenike.
V Kropi hkrati vabijo tudi že
na sklepni koncert prve
sezone Glasbenega abon-

maja, ki je na programu 26.
decembra 2021 ob 18. uri.
Tokrat bo kot pevec basist in
inštrumentalist kontrabasist
s Slovenskim godalnim sekstetom nastopil Tomaž Štular.
Na sporedu bodo poleg del
Mozarta in Čajkovskega tudi
čarobne Metamorfoze skladatelja Richarda Straussa.

Dan Rudolfa Maistra

DECEMBRSKA PONUDBA
PEKARNE RESMAN

Marjana Ahačič
Triindvajsetega novembra
smo praznovali dan Rudolfa
Maistra, državni praznik, ki
sicer ni dela prost dan, od
leta 2005 pa ga praznujemo
v spomin na 23. november
1918, ko je general Maister s
svojo vojsko razorožil nemško
varnostno stražo ter prevzel
vojaško oblast v Mariboru.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in Združenje
vojaških gornikov Slovenije
sta dan Rudolfa Maistra počastila skupaj. K spominski plošči na Radovljiški graščini so
predstavniki obeh združenj

PEKA IZ NARAVNIH SUROVIN
BREZ KONZERVANSOV
ROČNO IZDELANO

POTICE – po naročilu

Na koncertu to nedeljo bo gostja večera violinistka Moeko
Sugiura. / Foto: arhiv Glasbenega abonmaja
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ob postroju praporščakov
obesili lovorov venec – v spomin na ustanovitev alpinske
čete pod poveljstvom Rudolfa
Badjure leta 1918.
Alpinska četa, kasneje se ji
je pridružila tudi jeseniška,
je odigrala pomembno vlogo v bojih za severno mejo.
Rudolf Badjura je bil v Sloveniji tudi začetnik smučarske publicistike, po njem pa
se od leta 2012 imenuje tudi
vadbeni center 132. gorskega polka Slovenske vojske
na Pokljuki, je v svojem
nagovoru med drugim spomnil predsednik zgornjegorenjskega veteranskega
združenja Janez Koselj.

Koselj je še poudaril, da je
Maister 20. novembra 1918
ustanovil mariborski pešpolk, s katerim je nastala
prva redna slovenska vojska
s slovenskimi vojaki in častniki in slovenskim poveljevanjem. "Petdeset let po
tem, 20. novembra leta
1968, je bila ustanovljena
Teritorialna obramba," je
spomnil. Člani združenja so
zato po slovesnosti v Radovljici odnesli žalna venca na
groba prvih poveljnikov
Teritorialne obrambe na
Zgornjem Gorenjskem: v
Kropo na grob Slavka Staroverskega in na Dovje na
grob Stanka Potočnika.

različni nadevi, z rozinami ali brez, tudi kolači

DOMAČI PIŠKOTI

bogata izbira maslenih piškotov, pirinih piškotov,
medenjakov, darilnih paketov

ZA DARILA – pletena srca, številke, živali, figure
izdelki lokalnih pridelovalcev hrane: moke, bohinjski sir in mesnine,
kava, med, žganja, sokovi, čaji, tudi ekološki pridelki
ODPRTO: petek 6.00–16.00, sobota 6.00–13.00.,
25. 12. in 1. 1. 2022 ZAPRTO.

PT RESMAN D.O.O., ZGOŠA 44, BEGUNJE

DODATNA PONUDBA

Predstavniki obeh združenj so k spominski plošči na Radovljiški graščini v spomin na
ustanovitev alpinske čete pod poveljstvom Rudolfa Badjure obesili lovorov venec.
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Prireditve
Od 10. decembra do 2. januarja

Zapoj 2, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Letos božič odpade, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 11. decembra
Praznični ptički, delavnica za otroke, starejše od 7 let, ob 10.00, v
izvedbi Margarete Vovk Čalič, Galerija Šivčeva hiša
Zapoj 2, ob 15.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Basic koncert, Bid bang Radovljica, ob 20.00, Prodaja vstopnic:
mojekarte.si, TIC Radovljica, Petrol, OMV, Linhartova dvorana,
Radovljica*

Nedelja, 12. decembra
Zapoj 2, ob 15.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Zgodba z zahodne strani, ob 17.00, kriminalni muzikal, Linhartova
dvorana Radovljica*
Morena, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Kroparski glasbeni abonma, 4. koncert, ob 19.00, Dvorana Kulturnega doma v Kropi

Ponedeljek, 13. decembra
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v
živo na FB-strani English Storytime, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Torek, 14. decembra
Torkov bralni klub z Ireno Kotnik, ob 9.00, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta Radovljica
Otroška spletna delavnica Lego robotika, prijave na elektronski naslov toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Radovljica

Sreda, 15. decembra
Sredin bralni klub z Boženo Kolman Finžgar, ob 9.00, Knjižnica
Antona Tomaža Linharta Radovljica
Spletna delavnica Do kdaj dojiti?, ob 10.00, več informacij v FB-skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Otroška spletna delavnica Lego robotika, prijave na elektronski naslov toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Radovljica
Benedetta, ob 19.00, drama, KINO KLUB PREMIERA Linhartova
dvorana Radovljica*

Četrtek, 16. decembra
Glasbeno življenje v Kropi, Muzejski večer s predavanjem muzikologov mag. Tomaža Faganela in Egija Gašperšiča, ob 18.00, Baročna
dvorana Radovljiške graščine
Medved v meni, ob 19.00, dokumentarni, Linhartova dvorana Radovljica*
Otroška spletna delavnica Lego robotika, prijave na elektronski naslov toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Radovljica

Petek, 17. decembra
Stvari, ki nam jih šepetajo hiše, delavnica Igrive arhitekture za otroke
od 5. do 12. leta, ob 17.00, Galerija Šivčeva hiša
Benedetta, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 19. 12.

sobota, 18. decembra

Morena, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 19. decembra
Božični ARTish in Ustvarjalna delavnica za otroke, od 11.00 do
19.00, rokodelski sejem slovenskih ustvarjalcev, Radovljiška graščina
Koledva 2021, ob 16.00, Dvorana Kulturnega doma v Kropi
Pozabljeni božič PODNAPISI, ob 16.00, družinski film, Linhartova
dvorana Radovljica*
Letos božič odpade, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Respect, ob 20.00, biografska glasbena drama, za zamudnike, Linhartova dvorana Radovljica*
Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Lesce, ob 18.00, cerkev
Marijinega vnebovzetja, Lesce

Ponedeljek, 20. decembra
Baletni utrinki, ob 17.00, nastop baletnih skupin Glasbene šole
Radovljica, Linhartova dvorana, Radovljica
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v
živo preko Facebook strani English Storytime, Knjižnica Antona
Tomaža Linharta Radovljica

Torek, 21. decembra
Noč kratkih filmov, sedem kratkih filmov, ob 19.00, Linhartova dvorana Radovljica, brezplačno

Sreda, 22. decembra
Praznična tržnica in Otroška ustvarjalna delavnica, od 16.00 do
19.00, trg pred cerkvijo in Radovljiška graščina
Božično-novoletni koncert GŠ Radovljica, ob 18.00, dvorana Glasbene šole Radovljica

Četrtek, 23. decembra
Praznična tržnica in Otroška ustvarjalna delavnica, od 16.00 do
19.00, trg pred cerkvijo in Radovljiška graščina
Prepevanje božičnih in koledniških pesmi, ob 18.00, Kamna Gorica,
ob vaških znamenjih

Sobota, 25. decembra
Ulična predstava Ana Snežna, Jakob Bergant: Sreča, ob 17.00, trg
pred cerkvijo, Radovljica
Pozabljeni božič, ob 18.00, družinski film, podnapisi, Linhartova
dvorana Radovljica*
Matrica: Obuditev, ob 20.00, znanstvenofantastični film, Linhartova
dvorana Radovljica*

Nedelja, 26. decembra
Ulična predstava Čupakabra, Sodrga, ob 17.00, Linhartov trg, trg
pred cerkvijo, Radovljica
Pripovedke iz živalskega kraljestva, kino za malčice in malčke, ob
16.00, sklop šestih animiranih filmov, Linhartova dvorana Radovljica*
Pozabljeni božič, ob 17.00, družinski film, podnapisi, Linhartova
dvorana Radovljica*

December
v Radovljici

Radovljiška graščina
• Božični ARTish, od 11.00 do 19.00
• Ustvarjalna delavnica za otroke, od 11.00 do 19.00

SREDA, 22. 12.
Linhartov trg in Radovljiška graščina
• Praznična tržnica, od 16.00 do 19.00
• Otroška ustvarjalna delavnica, od 16.00 do 18.00

ČETRTEK, 23. 12.
Linhartov trg in Radovljiška graščina
• Praznična tržnica, od 16.00 do 19.00
• Ustvarjalna delavnica za otroke, od 16.00 do 18.00

SOBOTA, 25. 12.
Linhartov trg in trg pred cerkvijo, Radovljica
• Ulična predstava Ana Snežna, Jakob Bergant:
Sreča, ob 17.00

NEDELJA, 26. 12.
Linhartov trg in trg pred cerkvijo, Radovljica
• Ulična predstava Čupakabra, Sodrga, ob 17.00
#ifeelsLOVEnia • #myway • #radolca

PONEDELJEK, 27. 12.

Linhartov trg in trg pred cerkvijo, Radovljica
• Praznična tržnica, od 16.00 do 19.00

TOREK, 28. 12.
Linhartov trg in trg pred cerkvijo, Radovljica
• Praznična tržnica, od 16.00 do 19.00
• Ulična predstava, Matteo Galbusera ITA:
Zguba, ob 17.00

SREDA, 29 12.
Linhartov trg in trg pred cerkvijo, Radovljica
• Praznična tržnica, od 16.00 do 19.00
• Ulična predstava Jelenčkov praznični cirkus
s Teatrom Cizamo, ob 17.00

www.radolca.si

Matrica: Obuditev, ob 19.00, znanstvenofantastični film, Linhartova
dvorana Radovljica*
Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Lesce, ob 18.00, cerkev
svetega Petra, Radovljica
Kroparski glasbeni abonma, 5. koncert, ob 19.00, Dvorana Kulturnega doma v Kropi

Ponedeljek, 27. decembra
Praznična tržnica, od 16.00 do 19.00, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica
Čarobno potovanje na luno, ob 17.00, družinski animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Dune: peščeni planet, ob 19.00, znanstvenofantastični film, za
zamudnike Linhartova dvorana Radovljica*

Torek, 28. decembra
Praznična tržnica, od 16.00 do 19.00, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica
Ulična predstava, Matteo Galbusera (Italija): Zguba, ob 17.00, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica
Zapoj 2, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Sreda, 29. decembra
Praznična tržnica, od 16.00 do 19.00, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica
Ulična predstava Jelenčkov praznični cirkus s Teatrom Cizamo, ob
17.00, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica
Pravljica o carju Saltanu, ob 19.00, gledališka predstava, Dvorana
Kulturnega doma v Kropi
Zbogom, korona, mi gremo na dopust; Perica Jerković stand up, ob
19.30, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 30. decembra
Volk in lev, ob 17.00, družinski film, Linhartova dvorana Radovljica*
The King's Men: Začetek KINO KLUB PREMIERA, ob 19.00, akcijski
komični, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 31. decembra
Novoletna večerja z Moniko Avsenik, ob 18.00, Gostilna Avsenik,
Begunje na Gorenjskem*

Sobota, 1. januarja
Luka, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica*
The King's Men: Začetek, ob 19.00, akcijski komični, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 2. januarja
Volk in lev, ob 16.00, družinski film, Linhartova dvorana Radovljica*
Najbolj grozen človek na svetu, ob 19.00, komična drama, (Liffe po
Liffu), Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave
Dediščina, razstava krpank. Galerija Šivčeva hiša. Linhartov trg 22,
Radovljica. Od 3. decembra do 6. januarja. Odprto: torek–sobota,
10.00–12.00 in 16.00–18.00. Brezplačen vstop in upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe (pogoj PCT).
Društvena pregledna razstava barvnih fotografij, FD Radovljica, od 1.
do 31. decembra 2021, Galerija Pasaža, Radovljiška graščina

Spet delavnice Igrive arhitekture
Program izobraževanja za otroke na področju arhitekture in
prostora, ki pod imenom Igriva arhitektura deluje pod okriljem Centra arhitekture Slovenije že deseto leto, za otroke od
5. do 12. leta starosti pripravlja brezplačne delavnice, na katerih otrokom na sproščen in igriv način odpirajo nove svetove
ter jih skupaj z njimi gradijo. V Šivčevi hiši v Radovljici sta v
decembru dve. Prva je že bila prejšnji petek, ko so otroci raziskovali prostor skozi izkušnjo invalida. Druga delavnica, ki bo
v petek, 17. decembra, pa bo govorila o arhitekturi pomenov
– sporočil, ki se izražajo skozi prostorske elemente. Na delavnici, ki jo bo vodil arhitekt Miha Gašperin, bodo iz gline
izdelovali bivališča, ki bodo nosilci določenih pomenov. Na
ta način bodo spoznavali korelacijo prostora z njegovim
pomenom. Delavnica se bo začela ob petih popoldan.

Deželne novice, petek, 10. decembra 2021

16

deželne novice
Začel se je praznični
december
Okrasitev mesta temelji na uporabi naravnih materialov.

izdelkov in starin, saj se ji bo
s ponudbo pridružil tudi
Radolški bolšjak. Sejem, ki
se bo odvijal enkrat mesečno
– naslednji bo na trgu pred
cerkvijo v soboto, 5. februarja
–, bodo občasno popestrili
tudi z delavnicami za otroke
ali drugimi programi. Program sta tokrat obogatila

Prejšnjo soboto je na trgu pred cerkvijo sv. Petra zaživela
Radolška tržnica, sejem lokalnih dobrot, rokodelskih
izdelkov in starin.

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko,
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma –
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.
Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic
se ne da najti nikjer drugje!
Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

koncert učencev glasbene
šole in ulična predstava na
prostem. V nedeljo pa so
Radovljico obiskali umetniki
in ustvarjalci, ki se predstavljajo pod skupnim imenom
ARTish.
Tudi letos bodo najmlajši
ves december lahko uživali
na družinskem doživetju
Potep k vilinskemu drevesu
in v štirih interaktivnih točkah v mestnem jedru spoznavali pravljično Radovljico.
Dogodivščina je na voljo
brezplačno, začne pa se
pred TIC Radovljica, kjer
lahko prevzamete letak z
navodili in zemljevidom.
Ta konec tedna v sklopu
Vikenda za čokolado
pripravljajo čokoladno doživetje v Lekarniškem in alkimističnem muzeju, degustacijo sestavin, potrebnih za
izdelavo Radolške čokolade,
po trgu se bo sprehajal baročni par, nekateri gostinski
ponudniki na trgu pa bodo v
svojih menijih ponujali
posebne čokoladne dobrote.

Prihodnjo nedeljo, 19.
decembra, ko bo drugič na
sporedu ARTish, potem pa
skoraj vsak dan do 29.
decembra sledi popoldanska
praznična tržnica z animacijo za otroke in uličnimi
predstavami.
Vsi dogodki bodo potekali
ob veljavnih ekipedioloških
ukrepih. Potrebno je izpolnjevanje pogoja PCT, urejena bo enosmerna pot mimo
stojnic, vse ulične predstave
pa bodo potekale z omejenim številom obiskovalcev
ter s sedišči. O morebitnih
spremembah programa vas
bodo obvestili na spletni
strani www.radolca.si, kjer
je objavljen tudi podroben
decembrski program.
Dogodki bodo potekli tudi v
Linhartovi dvorani, kjer bo
na sporedu odličen filmski
program, ob koncu meseca
pa bomo obiskovalce razvedrili z odlično standup komedijo Perice Jerkovića, so še
sporočili z zavoda Turizem
in kultura Radovljica.

Foto: Gorazd Kavčič

Sobotni program sta popestrila koncert učencev glasbene šole Radovljica (na fotografiji je
kitarski ansambel, ki ga vodi Zoran Kaličanin) in ulična predstava na prostem.

V avli Radovjiške graščine je na ogled praznična dekoracija
v obliki krinoline, ki jo je kot del diplomske naloge izdelala
Janja Kosmačin, študentka floristke Sabine Šegula.

Foto: Kaja Beton

Za prejšnji petek je bil sicer
načrtovan tudi zaključni
dogodek meseca lokalne
kulinarike, a je bil zaradi
zaostrenih epidemioloških
razmer odpovedan, se je pa
pet od sodelujočih restavracij odločilo, da bodo lokalne
menije ponujali še vse do
19. decembra. To so Gostišče Draga, Gostišče Tulipan,
Restavracija Center, Gostilna Pr' Tavčar in Gostilna
Avguštin. Hkrati pa se je kar
šest sodelujočih restavracij
odločilo za sodelovanje na
Radolški tržnici.
Nekdanjo Podvinsko, zdaj
Radolško tržnico so v soboto
prvič pripravili v starem mestnem jedru. Radolška tržnica
je nadgradnja nekdanje
mesečne Podvinske tržnice,
ki se skupaj z ekipo Vile Podvin z decembrom seli v
Radovljico. Kot pojasnjujejo
na Turizmu Radovljica, bo
organizirana kot sejem lokalnih dobrot, rokodelskih

Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

V nedeljo so Radovljico obiskali umetniki in ustvarjalci, ki
se predstavljajo pod skupnim imenom ARTish.

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak
torek in petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v
nabiralnik in izvedo, kaj je novega v njihovem domačem kraju
in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem,
ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti
prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da
je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki.
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne
popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati,
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje
časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si
ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za
dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam časopisa
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

