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Slovesno ob zaključku
del na železnici
Investicija v nadgradnjo in posodobitev gorenjske železniške proge predstavlja pomemben prispevek
k večji trajnostni mobilnosti in zelenemu prehodu, so poudarili predstavniki vlade. Zapora in obnova
železniške proge sta hkrati omogočili tudi velik investicijski cikel radovljiške občine, ki je tako lahko
izvedla številne prometne infrastrukturne izboljšave, pa je poudaril župan Ciril Globočnik.
Marjana Ahačič

nik. Ob evropskem in državnem sofinanciranju je tako
Radovljica za infrastrukturne investicije in investicije v
trajnostno mobilnost lani
namenila kar 5,7 milijona
evrov.
Vsa dela v okviru nadgradnje, ki so se začela pred
letom in pol, sicer še niso v
celoti zaključena. Poteka
namreč še nameščanje protihrupne zaščite, zaradi

česar bo proga ob koncih
tedna nekaj časa še zaprta.
Dela bodo zaključena konec
maja. V prihodnjih dveh
letih pa se v občini obeta še
prenova železniških postaj v
Podnartu in Lescah, pri
čemer bodo skušali rešiti
tudi križanje železnice in
ceste v Lescah, kjer si že več
kot petdeset let želijo zunajnivojskega križanja.
3. stran

Radovljica bo ta konec tedna spet gostila Festival
čokolade. Dogajanje bo tokrat zgoščeno v
Grajskem parku, v mestnem jedru pa bo na voljo
razširjena ponudba radovljiške kulinarike. Odprta
bodo tudi vrata muzejev, delavnic in galerij.
Marjana Ahačič
Po dveh letih premora se
jutri v Radovljico spet vrača
Festival čokolade. Dvodnevna prireditev tudi letos prinaša veliko sladkih okusov
in dogodivščin, zagotavlja
organizator, zavod Turizem
in kultura Radovljica.
"Dogajanje bo tokrat zgoščeno v baročnem parku, v

mestnem jedru bo na voljo
razširjena ponudba radovljiške kulinarike, mestni
ponudniki kulturnih doživetij pa bodo odprli vrata
muzejev, delavnic, galerij
ter tako dodali kamenček v
mozaik pestrega dogajanja,"
je pojasnila v. d. direktorice
zavoda Kaja Beton.
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Prejšnji petek se je z obiskom ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v
Radovljici tudi uradno zaključil projekt nadgradnje
železniške proge med Kranjem in Jesenicam. Kar 166
milijonov evrov vreden projekt je vključeval prenovo
celotne tirne mreže in druge
infrastrukture; z več kot sto

milijoni evrov ga je iz načrta
za okrevanje in odpornost
podprla EU, 37 milijonov
evrov pa je prispeval podnebni sklad.
Zapora in obnova železniške proge sta hkrati omogočili tudi velik investicijski
cikel radovljiške občine, ki
je tako lahko izvedla številne
prometne infrastrukturne
izboljšave, je na slovesnosti
opozoril župan Ciril Globoč-

Dva dneva
Festivala čokolade

Novi termini akcije Očistimo našo občino

Z obiskom predstavnikov države, ki jih je vodil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, se je prejšnji petek na prenovljeni
železniški postaji v Radovljici uradno zaključil projekt nadgradnje in posodobitve gorenjske železniške proge. / Foto: Gorazd Kavčič
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Lokostrelski turnir
v Dragi

Gledališki maraton

Možganska kap

Razstava pirhov

Po dveh letih premora se na
oder radovljiške Linhartove
dvorane vračajo tudi ljubi
teljski gledališčniki.

Pride hitro in brez opozorila.
Pomoč bolnikom po kapi
tudi v klubu.

V Mošnjah so po dveletnem
premoru med prazniki spet
pripravili tradicionalno raz
stavo velikonočnih pirhov.

stran 10

stran 11

stran 16

Več kot petdeset lokostrel
cev je sodelovalo na prvem
ekstremnem 3D-lokostrel
skem turnirju pri nas.
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Zaradi slabega vremena je bila večina čistilnih akcij v okviru
akcije Očistimo našo občino – Radovljica 2022, napoveda
nih za 9. april, prestavljena. V številnih krajevnih skupnostih
so se odločili, da jih prestavijo na to soboto, 23. aprila, z
začetkom ob 9. uri, ko se bodo akcije začele v Begunjah
(zbor pred pošto), v Kamni Gorici (na športnem igrišču), v
Kropi (zbor pred kulturnim domom), na Lancovem (pri za
družnem domu), v Mošnjah (pred gasilskim domom), na
Otoku (zbor pri mlekarni na Zg. Otoku in znamenju na Sp.
Otoku) in v Podnartu (zbor pri kulturnem domu). Prostovolj
cem se lahko pridružite tudi 30. aprila v Vrbnjah (zbor v
športnem parku) in 7. maja v Radovljici (zbor pri gasilskem
domu). Čistilno akcijo organizirajo člani društva Ekologi
brez meja, podpirata pa jo Občina Radovljica in Komunala
Radovljica, ki bo poskrbela za vreče, rokavice in odvoz zbra
nih odpadkov. Pri čiščenju in urejanju krajev, sprehajalnih
poti in okolice sodelujejo krajevne skupnosti, društva, vsi
vrtci in osnovne ter srednje šole.
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Koliko zaklonišč
imamo
Evidenco zaklonišč na podlagi Uredbe o gradnji
in vzdrževanju zaklonišč vodijo občine. Na
območju občine Radovljica jih je evidentiranih
dvajset, vsa so zaklonišča osnovne zaščite s
skupno kapaciteto okoli 2800 mest.
Simon Šubic
Zaradi vojne v Ukrajini se
zastavlja vprašanje, koliko
zaklonišč imajo gorenjske
občine in v kakšnem stanju
so. Za njihovo vzdrževanje
so sicer zadolženi lastniki in
upravljavci objektov, kjer so
zaklonišča.
Uprava RS za zaščito in
reševanje pojasnjuje, da
zaklonišča delimo na zaklonišča osnovne zaščite in na
tiste dopolnilne zaščite.
Zaklonišča osnovne zaščite
zagotavljajo zaščito pred
mehanskim, radiacijskim,
toplotnim ter kemičnim in
biološkim učinkom, funkcionalno pa so zgrajeni za
sedemdnevno nepretrgano
bivanje do 300 ljudi, po potrebi tudi za več oseb. Zaklonišča dopolnilne zaščite pa
zagotavljajo zaščito pred
ruševinami in funkcionalno
opremljene prostore za 24urno nepretrgano bivanje
največ 50 ljudi.
Poleg zaklonišč poznamo
tudi zaklonilnike, ki morajo
vzdržati težo ruševin objekta in so primerni za 12-urno
bivanje največ 50 ljudi. Lahko so kletni ali rovni in so
namenjeni zaščiti pred
mehanskimi in toplotnimi
učinki. Kletni zaklonilniki
so preurejeni kletni ali drugi

primerni prostori v objektih,
rovni zaklonilniki pa so na
odprtem prostoru zunaj
objektov, ki so praviloma
pokriti oziroma zaprti, lahko pa so tudi odprti.

Zaklonišča osnovne
zaščite so zgrajena za
7-dnevno nepretrgano
bivanje do 300 ljudi.
Evidenco zaklonišč na podlagi Uredbe o gradnji in vzdrževanju zaklonišč vodijo
občine. Na občinski upravi
Radovljica so pojasnili, da
imajo na območju občine
evidentiranih dvajset zaklonišč s kapaciteto okoli 2800
mest. Vsa so zaklonišča
osnovne zaščite. »Zaklonišča so pretežno dvonamenska
in jih je možno urediti za
potrebe funkcije zaklonišča.
Podatkov o izvedenih kontrolnih preizkusih ali izdanih potrdilih o primernosti
zaklonišč nimamo,« so pojasnili. Štiri zaklonišča so sicer
namenjena javnim zavodom
– osnovnima šolama Frana
S. Finžgarja Lesce in Antona
T. Linharta Radovljica, vrtcu
v Lescah in Domu dr. Janka
Benedika, ostala pa so v lasti
oziroma upravljanju zasebnih podjetij.

Dva dneva Festivala
čokolade
1. stran
Ponudbo bo tokrat predstavilo dvajset čokoladnic iz
Slovenije, Hrvaške in Italije,
med njimi je tudi nekaj povsem novih imen. Od domačih, radovljiških, se bosta
predstavili dve: Radolška
čokolada in Molinet.
"Zaradi zmanjšanja prizorišča, ki bo letos le v parku,
smo se še bolj zavezali rdeči
niti – čokoladnicam, kar
pomeni, da v parku ponudbe drugih slaščic ne bo, bo
pa poleg čokoladne ponudbe na voljo tudi lokalna ulična prehrana ter seveda pijača. Ulično prehrano bosta
na prizorišču pripravila
Hiša Linhart pod vodstvom
Uroša Štefelina ter Gostišče
Draga pod vodstvom Aleša
Tavčarja," je še pojasnila
Betonova.

Sto let Gorenjke
Festivalu se tudi tokrat pridružuje leška Gorenjka:

letošnja čokolada velikanka,
ki jo bodo razdrobili in razdelili v soboto opoldne, bo
težka kar sto kilogramov, saj
ta najstarejša tovarna čokolade pri nas prav letošnjem
letu praznuje stoletnico
delovanja.

Pester spremljevalni
program
Organizatorji sicer obljubljajo bogat spremljevalni
program za vse generacije, v
katerega so vključili pestro
glasbeno ponudbo uveljavljenih izvajalcev, kot so Batista Cadillac, Trkaj in
Ansambel Saša Avsenika,
ter zabavo z Boštjanom
Gorencem - Pižamo in
Impro KUD Kiks, Pihalni
orkester Lesce in Orkester
Glasbene šole Radovljica,
plesne zasedbe Mojega kluba in Suhu cvetje. Otroke bo
v soboto z različnimi programi zabaval animator
David Dolamič, v nedeljo pa
cirkusantje skupine Čupa-

Policisti opozarjajo na previdnost
V zadnjem obdobju se je na območju Radovljice in Lesc zgodila serija tatvin bakrenih žlebov, ki so jih tatovi ponoči odnesli s stanovanjskih hiš ob glavni cesti. Gre za velike tatvine,
skupne škode je namreč že za več kot petdeset tisoč evrov,
ugotavljajo policisti, ki storilcev za zdaj še niso odkrili. Pri
tem pozivajo občane, naj v primeru, če v svoji okolici zaznajo nenavadno dogajanje, to takoj sporočijo na številko 113.
Policija se bo takoj odzvala z aktiviranjem najbližje patrulje.
"Na področju varnosti veliko lahko naredimo sami, pa tudi
prav je, da pazimo drug na drugega," poudarja načelnik policijske postaje Radovljica Matej Brajnik. "Za nas, policiste, pa
so po odkritju kraje ključne prve informacije. Prijaviteljev naj
ne skrbi za varnost njihovih osebnih podatkov; poskrbeli
bomo, da jih ne bomo po nepotrebnem izpostavljali."
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Tokrat bodo vse napitke na festivalskem prizorišču točili v
povratne kozarce, za katere bodo obiskovalci vplačali
kavcijo. Kozarci za večkratno uporabo, potiskani z
logotipom in napisom Radol'ca, pristno sladka, bodo tudi v
prihodnje stalnica na vseh dogodkih v organizaciji Javnega
zavoda Turizem in kultura Radovljica. / Foto: Tina Dokl

Tudi letos so pred začetkom festivala v ponudbi
prijavljenih čokoladnic izbirali naj praline. Ocenjevanje so
opravili v znameniti avstrijski čokoladnici Zotter, kjer so
kot najboljšega letos izbrali bio ajdov hrustljav praline
(Radolška čokolada), na drugem mestu sta strastna
pasijonka (Bon Bon Čokoladni atelje) in praline Olivija
(Čokoladnica Lucifer), tretjega pa si delita bananin piškotek
(Bon Bon Čokoladni atelje) in karamela z okusom zaseke
(Čokoladnica Molinet, Kropa) / Foto: Tina Dokl
kabra. Ob tem se bodo po
travnatih površinah odvijale
tudi plesne animacije, športni poligon za otroke, pripravili pa bodo tudi kolesarski grbinasti poligon.

jale pod vodstvom Žiga
Gabrovca, finalista šova
MasterChef Slovenija.

Kulinarične delavnice

Vstop na prizorišče bo omogočen s festivalsko vstopnico, za mlade do 18. leta pa
bo vstop brezplačen. Cena
vstopnice je pet evrov, za
degustacijsko polo s štirimi
kuponi, ki jo bo mogoče
kupiti na prizorišču, bo treba odšteti tri evre.
Da bi zmanjšali količino
odpadkov, uvajajo povratne
kozarce za napitke. V Radov
ljici bo za obiskovalce festivala na voljo več urejenih
brezplačnih parkirnih površin. Organizatorji obiskovalce kljub temu spodbujajo k
uporabi javnega prevoza.

Poseben šotor bo namenjen kulinaričnim delavnicam. Delavnice za otroke
bodo oba dneva izvajali
dijaki Srednje gostinske in
turistične šole iz Radovljice, poleg njih pa tudi znana
imena s televizijskih ekranov. V soboto bodo otroci
lahko ustvarjali v družbi
Janeza Zibelnika in Žana
Kerna, zmagovalcev šova
Mali šef, tako odrasli kot
otroci pa pod vodstvom slaščičarskega mojstra Naserja Gashija. V nedeljo bodo
čokoladne čarovnije nasta-

Za odrasle tokrat
vstopnina

Praznovali dan slovenske zastave
Marjana Ahačič
V Kamni Gorici so 7. aprila
na številnih hišah visele zastave. Tako so v rojstnem kraju pravnika, domoljuba in
politika, pesnika in narodopisca Lovra Tomana počastili dan slovenske zastave.
Lovro Toman - Kamnogorski,
v času pomladi narodov šele
dvajsetletni študent, je z
Dunaja v Ljubljano prinesel
belo-modro-rdečo zastavo in
jo 7. aprila 1848 s svojimi prijatelji izobesil pri gostilni Zlata zvezda na tedanji Gledališki, današnji Wolfovi ulici št. 8
v Ljubljani. Takrat je bila slovenska zastava izobešena
prvič, zato velja 7. april za
praznik slovenske zastave.
"V počastitev 150. obletnice
prvega izobešanja slovenske

Na slovesnosti ob letošnjem dnevu slovenske zastave so
sodelovali kamnogoriški možnaristi in pritrkovalci, posebej
ponosni, ker so prišli iz Tomanovega rojstnega kraja.

zastave so leta 1998 priredili
svečanost v Geometričnem
središču Slovenije v Spodnji
Slivni pri Vačah. Od tedaj
društvo Heraldica Slovenica
vsako leto prvo nedeljo po 7.
aprilu organizira proslavo.
Tako je bilo tudi v nedeljo,
10. aprila, letos, ko so na slovesnosti sodelovali kamnogoriški možnaristi in pritrkovalci, posebej ponosni,
ker so prišli iz Tomanovega
rojstnega kraja. S petimi
streli iz možnarjev so pozdravili praznik," je povedala
Tea Beton, predsednica Kulturno turističnega društva
Kamna Gorica.
"Želimo si, da bi v prihodnje
zastave na ta dan plapolale
po vsej občini Radovljica, da
bi bili občani ponosni na svojega rojaka in svojo državo."
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Slovesno ob zaključku
del na železnici

Da železnica zaradi potrebe
po hitri mobilnosti, zlasti pa
varovanju podnebja in okolja, znova pridobiva veljavo,
je poudaril tudi minister
Vrtovec. "Ta trenutek naša
železniška infrastruktura v

PLAKETE OBČINE RADOVLJICA

Foto: Gorazd Kavčič

se podeljujejo 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.

PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA

Jeseniški župan Blaž Račič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug
Jerše, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in radovljiški župan Ciril Globočnik so
prerezali trak in tako zaznamovali zaključek del pri prenovi gorenjske železnice.
Kranju in Škofji Loki ter
izgradnjo drugega tira na
gorenjski progi med Ljubljano in Kranjem. Na tej prometno zelo obremenjeni
trasi bo lahko, tako minister,
vlak v prometnih konicah
vozil vsakih 15 minut, zaradi
česar se bodo ljudje lažje
odločali za pot z vlakom
namesto z avtom.

sodoben železniški promet
pomembno prispeva k trajnostni mobilnosti. "Veselimo se že nadaljevanja projekta z obnovo železniških
postaj v Podnartu in Lescah,
kjer bomo našli tudi rešitev
za pereč problem nivojskega
križanja ceste in proge," je
poudaril župan.

Prispevek k trajnostni
mobilnosti

Izjemen investicijski cikel
občine

Župan Ciril Globočnik je ob
tem poudaril, da tako obsežne in zahtevne državne investicije, kot je bila nadgrad-

Zapora in obnova železniške proge sta omogočili tudi
velik investicijski cikel občine, saj je bila le tako mogoča
izvedba številnih prometnih
infrastrukturnih izboljšav,
je opozoril Globočnik.
"Le ob pogoju, da ni železniškega prometa, smo lahko
zgradili kolesarsko stezo in
pločnik ob regionalni cesti
med Radovljico in Lescami,
ki sta speljana tudi pod progo. To naložbo je omogočilo
tudi izdatno sofinanciranje
države in EU. Z direkcijo za
infrastrukturo smo tesno
sodelovali pri obnovi železniškega postajališča, ureditvi novega parkirišča in pri
novogradnji bližnjega mostu, ki je nadomestil močno

Župan Ciril Globočnik: »Trajnostna mobilnost,
izboljšanje in širitev kolesarske infrastrukture,
integracija kolesarske infrastrukture z ostalo ter
javni potniški promet so tudi med ključnimi
strateškimi cilji in ukrepi v našem novem
razvojnem programu do leta 2030.«
primerjavi z ostalimi državami članicami EU še spominja na muzej na prostem,
vendar pa delamo premike,"
je dejal minister in ob tem
napovedal načrtovano prenovo železniških postaj v

nja železniške proge, na
območju Zgornje Gorenjske
ni bilo vse od izgradnje avtocestnega odseka Vrba–Peračica pred 15 leti. Poudaril je,
da je občina s projektom
ogromno pridobila, saj

dotrajanega starega," je
pojasnil.
Občina je v okviru projekta
obnovila še cestni nadvoz na
Gradiški poti, ki nad progo
vodi do radovljiškega pokopališča, in podvoz v Globokem. V Zalošah in na Ovsišah sta urejena dva podvoza,
ki bosta nadomestila nivojsko križanje železniške proge in ceste, na pešpoti iz
Radovljice proti Šobcu pa
podhod pod progo za pešce.
"Lani je bilo kar 5,7 milijona
evrov namenjenih prometni
infrastrukturi, kar predstavlja kar četrtino občinskega
proračuna," je v nagovoru
na slovesnosti še poudaril
župan. "V ta sklop so vključene tudi druge naložbe v
trajnostno mobilnost, avtobusna postajališča, kolesarske steze, pločniki, tematske
poti in ukrepi za umirjanje
prometa. Trajnostna mobilnost, izboljšanje in širitev
kolesarske infrastrukture,
integracija kolesarske infrastrukture z ostalo ter javni
potniški promet pa so tudi
med ključnimi strateškimi
cilji in ukrepi v našem
novem razvojnem programu do leta 2030."

Ponovna vzpostavitev sistema
vstopa na Linhartov trg
Marjana Ahačič
Z aprilom je bil ponovno
vzpostavljen sistem vstopa
na Linhartov trg. Zaradi
pogostih okvar potopnih
stebričkov je bila elektronika prestavljena iz talnih
jaškov, sistem pa nadgrajen
s kamerami za prepoznavo
registrskih številk vozil. Ker
zdaj nadvoz čez železniško

VELIKA PLAKETA OBČINE RADOVLJICA

progo omogoča tudi vožnjo
tovornih vozil, se spreminja
režim vhodnih in izhodnih
mest. Pri glavnem vhodu
na Linhartov trg (pri Vinoteki Sodček) je tako mogoč
samo vhod v staro mestno
jedro, izhoda na tem mestu
ni več. Izhod iz mestnega
jedra je na Trubarjevi ulici,
na lokaciji na Cesti svobode
pa sta mogoča tako vhod v

staro mestno jedro kot
izhod iz njega.
Potopni stebrički se spuščajo avtomatsko s prebiranjem
registrskih številk vozil. Če
registrska številka ne bo prepoznana in se stebriček ne
bo spustil, bo imetnik dovoljenja za vstop na trg stebričke še vedno lahko upravljal z
mobilnim telefonom (klic
na obstoječe številke).

V primeru težav pri neprepoznavanju registrskih številk vozil se uporabniki lahko obrnejo na občinsko
upravo (tel. št. 04 537 23 25
– v delovnem času), da bo
preverila pravilnost registrskih številk, vnesenih v aplikacijo za dostop. V izogib
težavam pri dostopu pa
morajo uporabniki skrbeti
za čistočo registrskih tablic.

se podeljujejo 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.
Plakete Antona Tomaža Linharta se podeljujejo 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.

Pečati Občine Radovljica
se podeljujejo 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.

Medalje Občine Radovljica
se podeljujejo 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.
Medalje Občine Radovljica se lahko podeljujejo tudi vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim javnim osebnostim, ki
obiščejo občino.
O podelitvi plaket odloča Občinski svet Občine Radovljica, o
drugih priznanjih občine pa župan in Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pisno utemeljene predloge za podelitev priznanj Občine
Radovljica lahko vložijo občani, skupine občanov, stranke, krajevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti.
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti posredovani na
obrazcu, objavljenem ob razpisu na spletnih straneh
www.radovljica.si, najkasneje do petka, 27. 5. 2022, na
naslov Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, ali elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si s
pripisom »PRIZNANJA OBČINE RADOVLJICA 2022«.
Dodatne informacije:
Monika Sluga, tel. št. 04 537 23 38,
e-naslov: monika.sluga@radovljica.si
Številka: 094-0002/2022
Datum: 14. 4. 2022
		
		
		

Miran Rems l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

www.radovljica.si

Železnica pridobiva
veljavo

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE RADOVLJICA V LETU 2022
je najvišje priznanje, ki se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim ter društvom za izjemne
uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi
so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, posameznikom za njihovo celotno življenjsko delo oziroma ob
njihovih visokih jubilejih.

1. stran
Kot je na priložnostni slovesnosti na prenovljeni radovljiški železniški postaji
povedala vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše, je ta
projekt tudi prva dokončana
investicija v okviru slovenskega načrta za okrevanje in
odpornost in predstavlja
zelo pomemben prispevek k
večji trajnostni mobilnosti
in zelenemu prehodu.
"Boj proti podnebnim spremembam je izziv naše
generacije. Smo v prelomnem obdobju, ko lahko z
odločnim in dobro premišljenim ukrepanjem zagotovimo zeleno in zdravo prihodnost," je poudarila. Ob
tem je pojasnila, da brez
spodbujanja in povečanja
železniškega prometa zeleni prehod v transportu ne
bo uspel. Promet je odgovoren kar za četrtino emisij
toplogrednih plinov v EU,
pri čemer je železniški promet mnogo čistejši od cestnega, je še poudarila Jerneja
Jug Jerše.

Na podlagi 16., 17. in 18. člena Odloka o priznanjih Občine
Radovljica (DN UO, št. 286/2021) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Radovljica objavlja
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Naročnik oglasa: LEVICA, PREŠERNOVA ULICA 3, LJUBLJANA

Volitve 2022
Obvestilo o spremembi
sedeža dveh volišč
Marjana Ahačič
Okrajna volilna komisija je
volivce obvestila, da je s
sklepom določila, da bosta
na rednih volitvah poslancev

v državni zbor, ki bodo v
nedeljo, 24. aprila, spremenjena sedeža dveh volišč.
Volišče 2 (za volivce z območja naselij Zapuže in Zgoša)
bo tako na naslovu Poslovni

prostor »No limit«, Zapuže
2a, in ne več v veterinarski
ambulanti kot doslej.
Volišče 24 (za volivce z
območja naselja Vrbnje in
Gorica) pa bo na naslovu
Plezalni center Vrbnje, torej
v novozgrajenem plezalnem
centru, in ne več v zasebni
hiši. Okoliš ostaja nespremenjen, spreminja se le
sedež volišča.

Naročnik:
NSi oglasa: NOVA SLOVENIJA, DVORAKOVA 11 A, LJUBLJANA
Naročnik

19

Zaslužimo
Zaslužimo
si si
svobodo
v pravem
pomenu
besede.
svobodo
v pravem
pomenu
besede.

Mag.
Mag.
Alma
Alma
Intihar
Intihar

Kandidatka
Gibanja
Svoboda
Kandidatka
Gibanja
Svoboda

99

Naročnik: Gibanje Svoboda, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana, gibanjesvoboda.si

MOJCA
FAGANEL

Naročnik: Gibanje Svoboda, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana, gibanjesvoboda.si
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Naročnik oglasa: STRANKA ALENKE BRATUŠEK, ŠTEFANOVA UL. 5, LJUBLJANA

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

Cveto
Uršič
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Znanje prve pomoči je treba obnavljati
Vsak lahko reši življenje, znanje za to imamo. Temeljni postopki oživljanja so namreč zasnovani tako, da so čim enostavnejši in jih lahko učinkovito izvaja
zelo širok krog ljudi, ko je to potrebno. Večkrat bomo vadili, lažje nam bo, ko bo šlo zares.
Marjana Ahačič
"Dolgo je, kar sem delal vozniški izpit in tečaj prve
pomoči. Veliko sem že pozabil, zato se mi je zdelo prav,
da grem na tečaj in še enkrat
slišim, kako bi pomagal, če
se zgodi nesreča. Koliko pa
nas sploh še ve, kaj početi s
škatlo prve pomoči, ki jo
vozimo v avtomobilih? Sem
pa tudi slišal za veliko primerov, ko so ljudje, gasilci
na primer, po opravljenem
tečaju zares rešili življenje,"
je povedal eden od udeležencev brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči, ki so ga v začetku meseca
pripravili v Čebelarskem
centru v Lescah.

Uporaba defibrilatorja in
zaustavljanje krvavitev
Sklop izobraževanj sicer v
aprilu v več kot dvajsetih slovenskih krajih soorganizirata Avto-moto zveza Slovenije in Rdeči križ Slovenije.
Udeleženci na triurnih teča-

jih osvežijo svoja znanja in
veščine o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo
avtomatskega zunanjega
defibrilatorja (AED), zaustavljanju hudih krvavitev ter
drugih najnujnejših ukrepih prve pomoči.

S hitrim in pravilnim
odzivom lahko rešimo
življenje
"Tovrstni tečaji so bistvenega pomena, da ljudje ohranijo in poglobijo svoje znanje, ki so ga že pridobili na
tečajih prve pomoči, in tako
v situacijah, ko je potrebna
pomoč, to storijo hitro in
pravilno ter s tem lahko tudi
rešijo življenje," je poudaril
zdravnik Jernej Dolar, ki je
ukrepe prve pomoči na
jasen in zanimiv način predstavil kakim petdesetim
udeležencem, ki so se v
soorganizaciji območnega
združenja RK Radovljica in
domačega Avto-moto društva zbali v prostorih Čebelarskega centra v Lescah.

vi pameti. Temeljni postopki oživljanja so namreč zasnovani tako, da so čim enostavnejši in jih zato, ko je
treba, lahko učinkovito uporabi zelo širok krog ljudi," je
še opogumil udeležence
tečaja, ki so po predavanju
veščine nudenja prve pomoči tudi praktično obnavljali.

"Situacije, ko je treba pomagati, se običajno zgodijo v
domačem okolju, našim prijateljem ali družinskim članom. Največkrat bomo reševali ljudi, ki so nam blizu,"
je še povedal in poudaril,
kako pomembno je, da postopke prve pomoči redno in
pogosto ponavljamo in utrjujemo, kar poveča možnost, da se bomo v situaciji
odzvali mirno in učinkovito.

Znanje je nujno
obnavljati
Obnovitveni tečaji so zelo
pomembni, je prepričana
tudi Anica Svetina, predsednica radovljiškega območnega združenja Rdečega križa Slovenije, ki si že dolgo
prizadeva, da bi bilo izobraževanje iz znanj prve pomoči redno, tudi kot del rednih
šolskih programov. "Ne le
za nas, ki smo se postopkov
prve pomoči učili pred leti,
ko smo postajali šoferji. Ta
znanja bi morali obnavljati
vsako leto. Zato ker veliko
pozabimo, nabere pa se tudi
veliko novosti. Na primer
defibrilator, aparat, ki se ga

Skoraj vsak lahko reši
življenje
"Prva reakcija ljudi na mestu, kjer se zgodi nesreča oziroma se nekdo znajde v življenje ogrožajoči situaciji, je
pogosto panika. Tisti, ki
imamo več znanj in izkušenj, smo bistveno mirnejši," pravi.
Kot je prepričan Dolar, lahko skoraj vsak od nas reši
življenje, večinoma imamo
za to vsi dovolj znanja. "V
veliki večini primerov je najpomembneje, da ostanemo
mirni in reagiramo po zdra-

Temeljne postopke oživljanja je udeležencem tečaja v
Lescah jasno in zanimivo predstavil zdravnik Jernej Dolar.
ljudje bojijo, čeprav je v resnici zelo enostaven za uporabo. Če nam uspe rešiti
samo eno življenje, je vredna vsaka ura učenja." Da bi
morali ljudje svoje znanje

prve pomoči redno obnavljati, se strinja tudi predsednik Avto-moto društva
Radovljica Cveto Kvasnik, ki
je bil zadovoljen z lepim
odzivom udeležencev.

piratskastranka.si

Naročnik oglasa: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

PIRATI

Naročnik oglasa: PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE, KAMNIŠKA ULICA 47, LJUBLJANA

Boštjan
Tavčar
Naj razvoj služi ljudem!

Vaš glas zame bo zagotovilo, da se aktivnosti in
projekti, začeti v zadnjih letih, ne bodo ustavili, ampak
se bodo le še nadgradili. Nadaljevali bomo z
razvijanjem potencialov, ki jih imamo v Sloveniji, in jih
še nismo izkoristili. Verjamem, da zmoremo še več.

15

VAŠ KANDIDAT, MARK TOPLAK
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Nad smučiščem raste novi gozd
Na prvo aprilsko soboto so člani Čebelarskega društva Radovljica pod vodstvom gozdarjev blejske območne enote Zavoda za gozdove na pobočju nad
žičnico pri Kamni Gorici posadili sedemsto sadik medonosnih vrst drevja.
Marjana Ahačič
Parcelo v lasti Občine Radovljica, ki je na območju, na
katerem deluje Čebelarsko
društvo Radovljica, sta skupaj izbrala občina in zavod
za gozdove. Dober hektar
veliko območje na pobočju
Jelovice je namreč pred
časom hudo prizadel napad
lubadarja, zato je občina poskrbela za posek in odvoz prizadetega drevja ter pripravila
vse potrebno za saditev
novega, Zavod za gozdove je
prispeval brezplačne sadike
medonosnih gozdnih drevesnih vrst in strokovni nadzor, člani čebelarskega društva pa so sadike posadili.
"Gozdovi so načeloma zelo
pestri, v njih je precej podrasti, kjer čebele lahko dobijo
veliko medičine in cvetnega
prahu. Tudi drevesa, ki jih
sadimo danes, bodo v petih
do desetih letih dovolj zrasla, zacvetela in postala aktu-

alna za čebele. Gre torej za
projekt za prihodnost. Zasajevanje medovitih vrst drevja je pomembno tudi zato,
ker travnike kmetje zelo
zgodaj kosijo, zaradi česar
trave ne gredo v cvet in je
zato paše na travnikih zmeraj manj," je povedal predsednik Čebelarskega društva
Radovljica Tomaž Gregorc.

Češnja, jelša, lesnika in
smreka
Vrste, ki so jih v soboto sadili čebelarji, so gozdarji
izbrali glede na rastišče in
glede na to, kaj je bilo na
voljo. Tako imamo na voljo
oreh, divjo češnjo, jelšo,
nekaj lesnike (divje jabolko)
in smreko. "Pestrost je aksiom vsega življenja. Če stavimo na več različnih stvari, je
večja tudi možnost, da ne
doživimo katastrof, kakršna
je bila napad lubadarja, ki je
prizadel smreko, ali jesenovega ožiga, ki je pobral vse

jesene ... Predvsem pa so
vrste, ki smo jih izbrali za to
območje, popolnoma naravna sestava tukajšnjih rastišč," je povedala gozdarka
Vida Papler Lampe, vodja
gojenja in varstva na blejski
območni enoti Zavoda za
gozdove Slovenije.
Kot pravi, gozd, ki raste nad
kamnogoriškim smučiščem, ne bo imel zgolj medonosne in estetske funkcije,
temveč bodo v njem zagotovo zrasla tudi gospodarsko
zelo vredna drevesa.

Pridobljenih dvajset let
Če bi zaraščanje pustili
naravnemu poteku, bi bil
proces zaraščanja bistveno
počasnejši, je povedal gozdar Igor Lampe, vodja radovljiške krajevne enote ZGS,
in pojasnil, da so s sajenjem dreves pridobili vsaj
dvajset let.
Povedal je tudi, da so gozdarji v zadnjem letu opazili,

18

Spoštovani volivke in volivci,

zaključuje se predvolilni čas, ki vas je verjetno prepričal, da Slovenija
potrebuje politiko, ki nas ne bo razdvajala na osnovi ideoloških razlik
in preteklosti, temveč bo na osnovi usklajenih ciljev pogumno
usmerjena v prihodnost.
Stranka Naša dežela in sam osebno vam to zagotavljamo in
obljubljamo, da bomo vedno pogumno uresničevali naše geslo
»ZA LJUDI« .
Da bi lahko uresničili svoje cilje, vas prosim za vaš glas.
Na volilnem lističu obkrožite številko

18

in nam dajte možnost, da svoje zaveze in obljube tudi uresničimo.
Hvala za zaupanje in Vaš glas.
Andrej GOLČMAN

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

da se je lubadar tudi na
območju radovljiške občine
precej umiril. "Ne zgolj
sam od sebe, tudi zato, ker
so lastniki gozdov v lipniški
dolini in tudi sicer v krajevni enoti Radovljica dokaj
vestno sekali in odvažali
napadeno drevje. Množica
ljudi se je odzvala tako, kot

je prav, tako da nam je
uspelo relativno dobro
ohraniti gozdove. Sicer pa
upamo, da bo lubadar letos
na neki normalni stopnji in
da ga bomo lahko sproti
kontrolirali."
Na novo zasajene sadike bo
treba tudi vzdrževati, da jih
ne bosta prerasla plevel in

grmovje, in jeseni premazovati, da jih ne poščipa divjad.
Zanje bo treba skrbeti še
prihodnjih pet, šest let, najprej že letos s poletno obžetvijo in jeseni z zaščito proti
živalim, v 25 letih, ocenjuje
Vida Papler Lampe, pa bi tu
že lahko imeli mlad, a že
odrasel gozd.

Naročnik oglasa: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR

Andrej
Golčman

Člani Čebelarskega društva Radovljica so pod vodstvom gozdarjev na pobočju nad žičnico
pri Kamni Gorici posadili sedemsto sadik medonosnih vrst drevja.

Sprejem 3SD OLN se skladno z 338. členom ZUreP-3 vodi po postopku, ki ga predpisuje ZUreP-2 (predvsem 117., 118., 119. in 123. člen).

5.
(vrsta postopka)

Podlaga za pripravo 3SD OLN je strokovna rešitev, izdelana na podlagi
investicijske namere pobudnika ter usmeritev iz strokovnih podlag.

Če se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihova mnenja pridobijo v istem postopku.

12.

11.

10.

Galerija Melite Vovk na Bledu to pomlad gosti izbrana
dela slikarke Andreje Srna
iz Lesc. Avtorica ustvarja z
različnimi mediji, največkrat z oljem in akrili. "Slikarkino področje delovanja
ni strogo začrtano. Pod vtisom njenih potovanj slika
obrise spominov, ki se prepletajo v nekakšno abstraktno celoto. Zanima jo kombinacija med prijetnim, poznanim svetom in vznemirljivo tujino s svojimi eksotičnimi detajli. Ob pogovorih z
zanimivimi osebami ali ob

9.

Marjana Ahačič

4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

8.

7.

6.

5.

"Ugotavljali smo podobnosti, ki se pojavljajo v številnih evropskih državah –
Nemčiji, Italiji, Češki,
Švedski, Litvi in Estoniji –
glede ogroženosti medonosne čebele. Zaradi različnih
vzrokov, kot so globalno
segrevanje, uporaba različnih kemikalij v sodobnem
kmetijstvu, agresivno kmetijstvo, bolezni, sajenje
monokultur in spremenjena ter intenzivnejša tehnologija obdelovanja travišč,
čebele in drugi opraševalci
izumirajo. Pogovarjali smo
se tudi o trgovini s kranjsko
čebelo, ki je intenzivno
potekala v naših krajih od
sredine 19. stoletja dalje, ko
se čebelarji izvažali žive
čebele in matice po svetu.
Predstavili pa smo jim tudi
okuse različnih slovenskih
vrst medu in medico."

4.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in
stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – gp.mop@gov.si
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana – urszr@urszr.si
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana – glavna.pisarna@mors.si
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj –
gp.drsv-kr@gov.si
Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19,
4260 Bled – OEBled@zgs.gov.si
Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj –
info@elektro-gorenjska.si
Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica –
info@komunala-radovljica.si
Telekom Slovenije, d. d., Dostopovna omrežja, Stegne 19,
1000 Ljubljana - sprejemna.pisarna@telekom.si
Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana –
info@telemach.si
Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana –
podpora.strankam@petrol.si
Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Referat za infrastrukturo) – obcina.radovljica@radovljica.si
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 47,
1000 Ljubljana – gp.mop@gov.si

Čebelarski muzej je v začetku aprila obiskal Odbor mreže predsednikov vrhovnih sodišč Evropske
unije. Gostje so si ogledali stalno razstavo ter z zanimanjem spoznavali bogato tradicijo naravne in
kulturne dediščine slovenskega čebelarstva.

3.

2.

1.

Evropski obisk
v čebelarskem muzeju

Na zemljišču s parc. št. 395/76, k.o. Hraše je bila prejeta zasebna
pobuda za 3SD OLN, s katero bi se omogočila sprememba tipa objekta na tej parceli. Spremembe se lahko nanašajo tudi na druge objekte
in površine v območju, če zagotavljajo boljše arhitekturno – urbanistične rešitve. Spremembe določil glede javne infrastrukture oziroma smiselne vsebinske uskladitve določil odloka so možne na celotnem območju OLN.

Predmet sklepa so spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega
načrt Dolina v Lescah, ki je bil izdelan v letu 2005 in spremenjen v letu
2015 in 2017 (DN UO, št. 55/2005, 207/2015, 234/2017). Območje OLN je v Prostorskem redu občine Radovljica opredeljeno kot prostorska enota z oznako LE 41, SC, MO, OPPN (SC – čiste stanovanjske površine, MO – osrednje površine). Sprejet OLN predvideva gradnjo stanovanjskih objektov, pretežni del objektov je že zgrajen. Površina OLN je v skupni izmeri približno 8,6 ha. Zemljišče se nahaja v k.o.
Hraše.

Nosilci urejanja prostora, ki so pozvani za podajo mnenj, in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku:

Hudič brusi babi jezik, Babji mlin pa tudi drugi zgodovinski motivi," je povedala
Boletova.

3.
(območje 3SD OLN in predmet načrtovanja)

V muzeju so se z gosti pogovarjali o podobnostih, ki se v
zvezi z ogroženostjo medonosne čebele pojavljajo v
številnih evropskih državah. / Foto: MRO

7.
(nosilci urejanja prostora)

Okvirni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja
prostora oziroma drugih udeležencev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 3SD OLN na to ne more imeti vpliva. V primeru, da
bo v postopku treba izdelati celovito presojo vplivov na okolje, se postopek podaljša.

Marjana Ahačič

Potrdijo se Izhodišča za pripravo 3SD OLN, ki jih je izdelalo podjetje
Arhema d.o.o., Gubčeva 2, 4240 Radovljica, pod št. projekta
202/2021 (Ljubljana, november 2021, dopolnitev marec 2022).

2.
(potrditev izhodišč za pripravo)

S tem sklepom se začne postopek priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (v nadaljnjem
besedilu 3SD OLN).

1.
(predmet sklepa)

tudi tiste satirične, ki so jih
pred dvesto leti slikali naši
predniki na panjske končnice. Med njimi najbolj motiv

SKLEP
o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev
Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah

Na podlagi 110., 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) in 338. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS, št. 199/2021) ter 31. člena Statuta Občine
Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

1.

Postopek priprave 3SD OLN bo potekal v skladu z določbami 119.
člena ZUreP-2. S tem sklepom so določeni okvirni roki priprave 3SD
OLN in posameznih faz:
- sklep o začetku priprave in objava le tega - 15 dni
- posredovanje sklepa ministrstvu za preveritev in identifikacijsko številko - 15 dni
- pridobitev mnenj nosilcev, ki sodelujejo v postopku CPVO, ter odločitve ministrstva glede CPVO – 51 dni
- izdelava osnutka 3SD OLN – 30 dni
- javna objava osnutka, pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora – 30 dni
- dopolnitev osnutka 3SD OLN, javna objava in javna razgrnitev, seja
občinskega sveta, seznanitev z morebitnim nasprotjem interesov –
60 dni
- sprejem stališč do pripomb in javna objava stališč, priprava predloga 3SD OLN – 30 dni
- objava predloga 3SD OLN, pridobitev mnenj – 30 dni
- sprejem 3SD OLN na seji občinskega sveta, posredovanje odloka
ministrstvu, javna objava, izdelava končnega elaborata – 60 dni.

6.
(roki za pripravo 3SD OLN in posameznih faz)

Časopis Občine Radovljica

Čebelarski muzej je v petek,
1. aprila, obiskal Odbor mreže predsednikov Vrhovnih
sodišč Evropske unije, šest
predsednikov vrhovnih
sodišč Evropske unije, s
predsednikom slovenskega
vrhovnega sodišča Damijanom Florjančičem in delegacijo, so sporočili iz čebelarskega muzeja.
Visoke goste je po novi stalni razstavi Živeti skupaj. O
čebeli in človeku popeljala
avtorica razstave Petra Bole.
"Gostje so z zanimanjem
spoznavali našo bogato tradicijo naravne in kulturne
dediščine čebelarstva, predvsem kranjske čebele, različnih domovanj čebelje družine, čebelarskega orodja in
delo Antona Janše. Navdušile so jih zanimive zgodbe,

1. SKLEP o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev
Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah

VSEBINA

www.radovljica.si

Uradne objave, številka 290, 22. aprila 2022
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Kultura

Andreja Srna
razstavlja na Bledu
pogledu na kakšen posebno
nenavaden, zanimiv ali lep
obraz želi te obrazne poteze
in doživetja prenesti na platno in jih prikazati tako, da
jih bodo lahko občudovali
tudi drugi. Takrat se njen
slog nagiba k tradicionalnemu. Že od mladih nog pa se
vsake toliko časa potopi v
lasten fantazijski svet, ki
pronica v naš svet skozi
dela, ki so v osnovi ilustrativna," so razstavi na pot zapisali organizatorji razstave na
Zavodu za kulturo Bled.
Razstava je na ogled še do 8.
maja, vsak dan med 16. in
20. uro.

Ob dnevu Zemlje o svetu opraševalcev

Danes, na svetovni dan Zemlje, je v Čebelarskem muzeju
dan odprtih vrat. Ob tej priložnosti bodo predstavili novo
monografijo, razstavo, interaktivne igrice in delavnico izdelave gnezdilnice za čebele samotarke. Poslanico ob dnevu
Zemlje pa bo izrekla klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.
Osrednji dogodek bo ob 10. uri v Baročni dvorani Radovljiške graščine, kjer bodo predstavitev monografije z naslovom Svet opraševalcev avtorjev dr. Petre Bole, Ivana Esenka
in dr. Andreja Šaleharja ter osrednja razstava in interaktivne
pedagoške vsebine iz sveta opraševalcev. Kot poudarjajo v
muzeju, projekt predstavlja zanimiv in raznolik svet opraševalcev ter razlaga medsebojne odnose med opraševalci in
rastlinami, ki jih ti oprašujejo.

Deželne novice, petek, 22. aprila 2022
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Velikanka in mladinska
reprezentanca
V zadnjem obdobju se je med ljubitelji športa največ govorilo o smučarskih skokih – upravičeno.
Tokrat ne bomo govorili o tistih najboljših. Predstavili bomo dva mlada skakalca, predstavnika SSD
Stol Žirovnica: Maja Pagona iz Ljubnega in Nika Heberleta iz Begunj.
Matjaž Klemenc
Zakaj sta se odločila za smučarske skoke?
Maj Pagon: S smučarskimi
skoki sem začel, ko sem
imel šest let, tisto poletje,
preden sem šel v prvi razred. Slovenski skakalci so
imeli dobre rezultate in
smučarske skoke sem tudi
sam spremljal. Oče me je
peljal v Žirovnico, kjer sem
v živo spremljal trening, in
mi je bilo všeč. Hitro sem
bil tudi sam del tega.
Nik Heberle: Začelo se je v
drugem razredu. Po osnovnih šolah so potekala tekmovanja v smučarskih skokih z
alpskimi smučmi. Videl
sem, da mi gre, in se odločil,
da se vpišem v skakalni
klub. Ker je vse šlo tako, kot
sem si želel, sem v klubu
ostal.

60-metrski skakalnici.
Takrat mi je bil v veliko
pomoč Bine Baloh.
Nik: Sam s prehodi na večjo
skakalnico nisem nikoli
imel težav. Doslej sem imel
le en padec, pa še ta je bil
brez posledic.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
št. 290, 22. aprila 2022

10.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 3SD OLN)

V zadnjih treh tekmah so bili radovljiški rokometaši v 1. B ligi
uspešni le doma. Obe tekmi v gosteh so izgubili. Doma so z
32 : 25 (15 : 12) premagali Izolo. Izgubili so s Sevnico 28 : 25 (14
: 11) in pričakovano proti Krškemu s 45 : 28 (25 : 13). Naslednjo
tekmo igrajo 7. maja, ko doma gostijo Dol TKI Hrastnik.

Pripravo 3SD OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z
izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
Obveznosti investitorja so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med Občino Radovljica in investitorjem.

Rokomet
Dva poraza v gosteh, zmaga doma

11.
(objava in uveljavitev)

V Domžalah je potekalo Zimsko prvenstvo Slovenije v
metih. Člana Atletskega kluba Radovljica Nace Koblar in
Tevž Podlipnik sta bila zmagovalca v metu kopja. Nejc v
kategoriji U16, Tevž pa pri starejših mladincih. V Murski
Soboti so se merili v krosu. Pri pionirjih U12 je drugo mesto
osvojil Nejc Štefelin. Pri članih je prav tako drugo mesto
osvojil Klemen Vilhar. V Kopru je potekal osmi Istrski maraton. Tekač so se merili v maratonu, polmaratonu in na deset
kilometrov. V polmaratonu, to je na 21 kilometrov, je v absolutni konkurenci zmagal Jani Mulej.

Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Radovljica in se objavi tudi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Športni plezalci so imeli dve tekmi v Zahodni ligi in eno
tekmo v državnem prvenstvu. Pobliže si glejmo uvrstitve
tekmovalcev Športno plezalnega odseka Radovljica med
prvo deseterico. Državno prvenstvo, Log - Dragomer, balvani: cicibani: 4. Tibor Mohar; cicibanke: 6. Mina Budkovič;
mlajši dečki: 7. Jakob Kovačič, kadeti: 2. Gorazd Jurekovič, 3.
Tanej Cerar Božič; kadetinje: 7. Maja Arnež; mladinke: 2.
Eva Puhar, 4. Hana Humerca; člani: 6. Luka Potočar; članice: 9. Vita Lukan. Zahodna liga, Log - Dragomer, balvani:
starejše cicibanke: 7. Mina Budkovič; starejši cicibani: 2.
Tibor Mohar; mlajše deklice: 8. Marija Ponikvar; mlajši dečki: 4. Jakob Kovačič, 8. David Maler, 9. Rene Kokalj; starejše
deklice: 1. Ana Koselj; kadeti: 3. Žiga Bertoncelj. Zahodna
liga, Kamnik, balvani: mlajše cicibanke: 9. Nina Rodman;
mlajši cicibani: 9. Domen Šlegel; starejše cicibanke: 6. Mina
Budkovič, 7. Lara Štremfelj; starejši cicibani: 1. Tibor Mohar;
mlajše deklice: 9. Iza Jeran Pirih, 10. Marija Ponikvar; mlajši
dečki: 3. Rene Kokalj, 5. David Maler, 9. Jakob Kovačič; starejše deklice: 4. Maksa Tišlar Močnik, Ana Koselj; kadetinje:
3. Pavla Ponikvar, 5. Ela Glavič; kadeti: 6. Žiga Bertoncelj.

Številka: 3503-0006/2022
Datum: 11. 4. 2022

Atletika
Dobre uvrstitve radovljiških atletov

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Športno plezanje
Državno prvenstvo in Zahodna liga

UO, stran 2

Je po vajinem mnenju v
sezoni dovolj tekmovanj?

Vaju bo kaj strah skočiti na
velikanki?
Maj: Verjamem, da strah
pred skokom na velikanki
bo, a sem prepričan, da ga
bom premagal.
Nik: Strah bo verjetno prisoten. Kako bo v resnici, pa
bom videl takrat, ko bom
sedel na zaletni rampi.

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 sporoči, ali je za OPPN treba
izvesti CPVO.

Kje so v smučarskih skokih
vajine prednosti?
Maj: Zagotovo to, da se
znam zelo dobro zmotivirati, pa tudi to, da znam veliko
sam postoriti.
Nik: Moja velika prednost je
eksplozivnost. Nekaj sem jo
dobil skozi treninge, v veliki
meri pa jo imam prirojeno.

Kakšne cilje sta si postavila v
smučarskih skokih?
Maj: Želim si, da bi v času,
ko sem v mladinski konkurenci, dosegel čim več dobrih rezultatov in bi bil tako
prehod v člansko konkurenco lažji. Želim priti v mladinsko reprezentanco in v
naslednji sezoni skočiti na
velikanki.
Nik: Glede tega gledam kratkoročno in trenutno imam v
mislih dva cilja: vstopiti v
mladinsko reprezentanco in
skočiti na letalnici.

8.
(načrt vključevanja javnosti)

Uspeh, ki bi ga postavila na
prvo mesto?
Maj: Osemnajsto mesto v
Alpskem pokalu v Švici. V
pokalu nastopajo ekipe iz
Avstrije, Italije, Nemčije,
Francije, Švice in Slovenije.
Nik: Pred kratkim sem se
vrnil iz Finske, kjer so bile
evropske mladinske olimpijske igre. Že uvrstitev na igre

Kmalu se bo začela nova
sezona. Čemu se bosta največ posvečala?
Maj: Največ pozornosti bom
usmeril na telesno težo.
Druga pozornost bo usmerjena na psiho. Če so dobri
rezultati, s psiho nimam
problemov. V nasprotnem
primeru ni najlažje.
Nik: Treba se bo posvetiti
gibljivosti in znižanju telesne teže.

Člani in članice Taekwon-do kluba Radovljica so se udeležili dveh tekem, ene v Sloveniji in ene v tujini. V tujini so
nastopili v Italiji, v Neaplju, na njihovem državnem prvenstvu. Radovljičani so kar nekajkrat stopili na zmagovalne
stopničke. Marko Oblak – 1. forme 2. kup, 1. borbe do 40
kg, Neža Guštin – 2. borbe do 50 kg, Tibor Oblak – 1. borbe, do 55 kg, Žan Teran – 2. forme 2. kup, 2. borbe do 65
kg, Rok Knafelj – 2. forme 1. kup, Barbara Sitar – 2. forme
III. DAN. V Sloveniji so tekmovali v Šempetru, na Zajčkovem turnirju. Medalj so se veselili naslednji tekmovalci:
Erazem Bregar – 3. softstick, 3. borbe do 27 kg, Oskar Škriba Arnež – 3. borbe do 35 kg, Neža Tiringer – 3. forme 9.
kup, Toby Staroverski – 3. forme 9. kup, Taja Oblak – 3.
borbe do 35 kg, Katrina Rajhard Novak – 2. forme 9. kup,
Marko Oblak – 1. forme 2. kup, 1. borbe do 40 kg, Teja
Staroverski – 1. forme 9. kup.

Občina seznani javnost s tem sklepom, ki ga objavi na spletni strani
občine in v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave. Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo
3SD OLN. V postopku priprave 3SD OLN ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
3SD OLN, ki bodo po končani razgrnitvi preučeni in bo do njih zavzeto
stališče.

Koliko je vajin osebni rekord
in kje sta ga dosegla?
Maj: Osebni rekord sem
dosegel v Planici in znaša
134 metrov. Občutek pri pristanku je bil res super.
Nik: Rekord sem dosegel na
120-metrski skakalnici v
Planici. Rekordna znamka
je znašala 135 metrov. Težko
je opisati, kaj sem občutil po
tem rekordnem skoku.

je bila veliko priznanje. Imeli smo dve kvalifikacijski
tekmi. Med štirimi skoki
sem bil najboljši in se uvrstil na igre.

Taekwon-do
Tekmi doma in v tujini

9.
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev)

Skakati se začne na mali
skakalnici. Sta imela težave
s prehodi na večje?
Maj: Stopnjevanje na vedno
večjo skakalnico mi ni bilo
najlažje. Imel sem obdobje,
ko je bilo prisotnega veliko
strahu. Mislim, da na

Sedemnajstletna smučarska skakalca Maj Pagon in Nik
Heberle sta člana SSD Stol Žirovnica.

Kako usklajujeta šolo in
smučarske skoke?
Maj: Ni najlažje. Pozimi se
več posvetim smučarskim
skokom in je šola malce ob
strani. V času, ko so na sporedu kondicijski treningi,
skušam v šoli narediti tisto,
kar sem v zimskem obdobju
zamudil.
Nik: Iskreno: šole in vrhunskega športa ni lahko usklajevati. Med skakalno sezono
dobim zelo malo ocen, tako
da bo sedaj, ko se je sezona
zaključila, treba bolj "zgrabiti" za šolsko delo.

Nogometaši Šobca Lesce so spomladanski del v tretji slovenski ligi – zahod začeli z dvema zmagama in remijem.
Za uvod so v gosteh premagali Slovan z 2 : 1 in z enakim
izidom doma še Brda. Tekma v gosteh v Postojni se je
končala brez zadetkov. Sledila sta dva poraza, doma s
Savo (1 : 0) in v gosteh z Izolo (2 : 0). Prejšnji konec tedna
so bili bolje strelsko razpoloženi, saj so doma odpravili
ljubljansko Svobodo s kar 7 : 0. Po dvajsetem kolu je na
vrhu Brinje Grosuplje z 49 točkami, Leščani so šesti s 37.
V soboto doma gostijo Škofjo Loko. V drugi slovenski mladinski-kadetski ligi so mladinci dosegli pet zmag. S 4 : 1 so
premagali Dob, Laby's Mengo 28 z 2 : 1, Tabor Klančar
Žerjavi s 5 : 0, Bilje z 2 : 1 in Šenčur s 4 : 2. Kadeti so s 3 :
2 premagali Tabor Klančar Žerjavi in z 2 : 1 Šenčur. Izgubili so z ekipo Laby's Mengo 28 (3 : 1) in z Biljami (2 : 1),
tekma z Dobom pa se je končala brez golov. Na skupni
lestvici vodi ekipa IB 1975 Ljubljana s 70 točkami, Leščani
so s 46 točkami sedmi. Ob koncu tedna leški mladinci in
kadeti gostujejo pri ekipi Arne Tabor.

Investitor v postopku priprave 3SD OLN zagotovi vse potrebne strokovne podlage, katerih zahteve po izdelavi izhajajo iz veljavne zakonodaje
ali zahtev nosilcev urejanja prostora.

Pri katerem trenerju sta se
največ naučila?
Maj: Do sedaj so me trenirali Damjan Legat, Boštjan
Modrijan, Bine Baloh, Primož Triplat in Matic Lotrič.
Od vsakega sem se veliko
naučil. Pri zadnjih dveh
mogoče malce več, saj sem
začel bolj dojemati stvari.
Nik: Tu bi na prvo mesto
postavil Gorazda Bertonclja,
ki ima zelo veliko izkušenj,
saj je vodil tudi člansko A
reprezentanco. Pred Bertoncljem so me trenirali Damjan Legat, Boštjan Modrijan,
Bine Baloh in Matic Lotrič.

Maj: Je. Res pa je, da boljši
si, več tekem imaš na razpolago.
Nik: V času sezone redko
kateri konec tedna nimamo
tekmovanja, tako da se glede
števila tekem ne morem pritoževati.

Nogomet
Pravljična sedmica proti Svobodi
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Lokostrelski turnir v Dragi
V začetku aprila je več kot petdeset lokostrelcev v zahtevnih zimskih razmerah sodelovalo na prvem ekstremnem 3D-lokostrelskem turnirju pri nas. Proga,
na kateri je bilo postavljenih štirideset tarč, replik živali, je bila dolga štiri kilometre; večina udeležencev je zanjo porabila več kot šest ur.
Marjana Ahačič
Dolina Draga je kot odlična
lokacija že dolgo uveljavlje
na tudi v lokostrelskih kro
gih. Prve turnirje sta v sliko
viti okolici gradu Kamen
sredi devetdesetih organizi

rala Radovljičana Dora in
Aci Oblak, v zadnjih letih pa
je njuno delo prevzel izkuše
ni lokostrelec Robert Lev
stek iz Bistrice pri Tržiču, ki
je na prvo aprilsko soboto v
okviru Gorenjskega lokos
trelskega kluba Tržič skupaj

Robert Levstek, organizator lokostrelskih turnirjev v Dragi

Kot vedno odlična prva dama slovenskega lokostrelstva
Doroteja Oblak iz Radovljice s kolegico Mojco Pavčič

»Svoje je dodalo tudi
vreme: začeli smo v
snežnem metežu, na
Ledeni trati pa doživeli
pravi snežni vihar.«
z Gostiščem Draga tam
organiziral prvi tako imeno
vani 3D extrem turnir pri
nas.
»Streljanje je na takšnih tek
movanjih drugačno kot na
običajnih lokostrelskih tur
nirjih, ko se strelja na čisti
ni. Tu mora puščica poiskati
pot skozi grmovje, mimo
dreves, lokostrelec je v zah
tevnih položajih ..., tudi tarč
je več kot sicer, kar štiride
set, medtem ko jih je na obi
čajnih tekmovanjih 24. V
vsako tarčo se izstrelita po
dve puščici, torej skupaj
osemdeset, kar je za marsi
katerega udeleženca kar
zahteven zalogaj,« je pojas
nil Robert Levstek.
Proga je tokrat potekala od
gostišča Draga proti gradu
Kamen, na štirikilometrski
trasi, s katero je več kot pet
deset prijavljenih tekmoval
cev opravilo v od šestih do
sedmih urah. Tekmovalci so
bili razdeljeni v več katego
rij, tako po starosti kot glede
na vrste loka, ki so lahko pri
mitivni lok, angleški dolgi
lok, instinktivni ali tradicio
nalni lok, goli lok in od vseh
najbolj precizni sodobni
sestavljeni lok.

Streljanje je na takšnih tekmovanjih drugačno kot na običajnih lokostrelskih turnirjih, ko
se strelja na čistini. Tu mora puščica poiskati pot skozi grmovje, mimo dreves, lokostrelec
je v zahtevnih položajih ...
»Navdušeni smo nad orga
nizacijo in nad tekmo na
sploh, čeprav so bili pogoji
tudi zaradi snega zelo zahte
vni,« je povedala odlična
lokostrelka in – kot je hudo
mušno priznala – tudi najst
arejša udeleženka turnirja
Doroteja Oblak, ki je s sop
rogom Acijem organizirala
prve lokostrelske turnirje v
Dragi in ki se, tako kot sop
rog, še vedno udeleži okoli
dvajsetih lokostrelskih tek
movanj na leto. Samo v Dra
gi so bili letos že trije.

Na tako imenovanem zim
skem trojčku v Dragi je letos
že nastopila Mojca Pavčič iz
Ljubljane. Tudi na četrtem
letošnjem tekmovanju v tej
dolini, sobotnem tekmovan
ju 3D extrem, so jo navdušili
narava, razgibanost proge in
dobra družba, pravi.
»Robi dolino Drage zelo
dobro pozna, zato je izkori
stil prav vse njene naravne
danosti in pripravil izvrsten
turnir," je bil zadovoljen
tudi domačin Tomaž Bešter
iz Begunj.

"Proga je bila odlično priprav
ljena, kar pomeni, da je bila
razgibana, logična in tekoča.
Ker je precej daljša, kot so
običajne, je tudi fizično zah
tevnejša, svoje je pa dodalo
tudi vreme: začeli smo v sne
žnem metežu, na Ledeni trati
pa doživeli pravi snežni vihar.
Sicer pa je treba poudariti
tudi pozitivno energijo, ki jo
prinaša druženje s kolegi
lokostrelci; ta je zagotovo vre
dna več kot rezultat na koncu
tekme,« pa je dodal Edi
Kokalj, lokostrelec iz Hraš.

Kratke novice
Košarka
Radovljiški košarkarji končali sezono
Radovljiški košarkarji, ki so igrali v četrti ligi – zahod, so končali sezono 2021/2022. Razvrstitev po rednem delu v četrti
ligi – zahod je bila videti takole: 1. Koper (27), 2. Gorenja vas
(26), 3. Šentvid Ljubljana (25), 4. Orli Postojna (21), 5. Kras
(18), 6. Radovljica (18), 7. Podbočje (17), 8. Ivančna Gorica
(16). Radovljica se je po rednem delu uvrstila v skupino za
razvrstitev. Z ekipami, ki so bile skupaj v skupini, so v rednem
delu dosegli naslednje rezultate: premagali so Kras z 72 : 71,
Podbočje s 64 : 59 in z 92 : 56 ter Ivančno Gorico s 67 : 51;
izgubili so s Krasom z 71 : 69 in z Ivančno Gorico z 88 : 81. V
skupini za razvrstitev so dvakrat premagali Komendo (84 : 76,
97 : 61). Z Globusom so zmagali s 86 : 72 in izgubili z 80 : 63.
Končna lestvica v ligi za razvrstitev: 1. Kras (15), 2. Radovljica
(13), 3. Globus (12), 4. Ivančna Gorica (11), 5. Komenda (9).

Plavanje
Plavalci v Mariboru
V Mariboru je potekalo zimsko posamično in ekipno prvenstvo za dečke in deklice ter mlajše dečke in mlajše deklice.
Pobliže si oglejmo uvrstitve na stopničke plavalk in plavalcev radovljiškega kluba. Deklice: Ina Sekne – 1. mesto na
400 m prosto, 1. mesto na 50 m prsno, 1. mesto na 200 m
prosto, 1. mesto na 100 m prsno, 1. mesto na 800 m prosto,
2. mesto na 200 m prsno; mlajši dečki: Vid Šumi Branilovič
– 2. mesto na 100 m hrbtno, 2. mesto na 200 m hrbtno, 3.
mesto na 50 m hrbtno; Janez Kunčič – 3. 200 m delfin; štafeta 4-krat 50 m prosto – 3. mesto Vid Šumi Branilovič, Kristjan Krivec, Matic Jelenc in Filip Milenkovič.

Odlično
Odlično opremljena
opremljena
NISSAN
NISSAN MICRA
MICRA N-DESIGN
N-DESIGN
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Gledališki maraton

Pustni torek s
pihalnim orkestrom

Po dveh letih premora zaradi epidemije se na oder radovljiške Linhartove dvorane vračajo tudi
ljubiteljski gledališčniki. Prvi teden v maju vabijo na že 25. Linhartov gledališki maraton.

Na pustni torek so godbeniki Pihalnega orkestra
Lesce obiskali OŠ Staneta Žagarja Lipnica in
njeno podružnico na Ovsišah.
Ivanka Korošec
Poleg pestrega glasbenega
programa so učencem predstavili glasbila in skupaj z
njimi zarajali, sta povedali
učiteljici Andreja Kolman in
Marjeta Koselj, obe tudi članici Pihalnega orkestra Lesce. "Pihalni orkester Lesce
nas je obiskal že drugič,
tokrat v kostumih kavbojcev
in Indijancev. Program je
bil tudi poučen, saj so učenci pod taktirko šaljivega diri-

Marjana Ahačič

skem stadionu v Lipnici.
Maškare so ob glasbi leških
godbenikov zakorakale in
zarajale. Skupini učencev
četrtega in petega razreda
sta pripravili plesno koreografijo in zaplesali pod mentorstvom učitelja športa
Denisa Kaltenekarja. Zadovoljstvo je bilo vzajemno,
tako na strani godbenikov
kot poslušalcev, sta povedali
učiteljici.
Dan dejavnosti se je nadaljeval v učilnicah, saj so učenci

Območna izpostava Javnega
sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
(JSKD) Radovljica po dveh
letih spet pripravlja Linhartov gledališki maraton,
tokratni je že 25. po vrsti. Od
2. do 7. maja se bo v radovljiški Linhartovi dvorani zvrstilo šest predstav ljubiteljskih gledališč iz štirih zgornjegorenjskih občin.
"Srečanje je prikaz celotnega delovanja ljubiteljske gle-

Kržišnik, vodja radovljiške
območne izpostave JSKD.
Prireditev v ponedeljek, 2.
maja, začenja gledališka
skupina KUD Kamot Zasip
s predstavo Sladka 40.,
avtorja besedila in režije sta
Mark Džamastagić in Lucija
Vidic.
V torek, 3. maja, se bo na
odru Linhartove dvorane
predstavila dramska skupina Čofta (KD Kropa) s predstavo A. S. Puškina Pravljica
o carju Saltanu. Režiser
predstave je Anže Habjan.

»Namen srečanja je prikazati in nagraditi
najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke
predstave in s tem spodbuditi razvoj kakovostne
in raznovrstne gledališke produkcije.«
dališke dejavnosti na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Namen
srečanja je prikazati in
nagraditi najkakovostnejše
ljubiteljske gledališke predstave in s tem spodbuditi
razvoj kakovostne in raznovrstne gledališke produkcije," je poudarila Tatjana

Dogodek se je odvijal na dveh lokacijah, v Kulturnem
domu Podnart in zatem še na atletskem stadionu v Lipnici.
genta Gašperja Breznika
spoznali skupine glasbil in
prisluhnili zvoku vsakega
inštrumenta. Dogodek je
potekal v Kulturnem domu
Podnart in zatem še na atlet-

izdelali glasbila za preganjanje zime, iz odpadne embalaže so oblikovali kurenta, se
naučili preproste rajalne
igre ter spoznavali pustne
šege in navade.

Sledi predstava z naslovom
Sleparja v krilu avtorja Kena
Ludwiga, ki jo bo 4. maja v
režiji Bernarde Gašperčič
izvedlo gledališče Belansko
(KD Bohinjska Bela).
V četrtek, 5. maja, se bo v
Radovljici predstavila dramska skupina KD Rudija Jedretiča Ribno s Partljičevimi

Gledališki teden se bo zaključil s predstavo gledališke
skupine Podstreha Mimi gre v Bruselj. /Foto: Mitja Štefelin
Partnerskimi odnosi, režiser predstave je Lojze Ropret, v petek pa Gledališče 2B
iz Bohinjske Bistrice s predstavo avtorja Ervina Fritza
Slovenska kura, ki jo režirata Darko Čuden in Klemen
Langus.
Gledališki teden se bo zaključil z nastopom gledališke
skupine Podstreha, ki deluje
v okviru KD Jakoba Prešerna Begunje. Pod vodstvom
režiserke Beate Ozmec v

Radovljico prihajajo s predstavo Boruta Martra Mimi
gre v Bruselj.
Predstave, na katere je vstop
prost, se bodo vsak večer
začenjale ob 19.30. Letošnja
selektorica za Gorenjsko in
Primorsko Simona Zorc
Ramovš bo po ogledu vseh
gorenjskih in primorskih
predstav izbrala štiri najboljše, ki jih bomo od 31. maja
do 3. junija prav tako lahko
videli v Radovljici.		

Mlada godalna kvarteta
Na tretjem koncertu Kroparskega glasbenega abonmaja se bosta v nedeljo predstavila godalna
kvarteta C'est la vie in Friday's Quartet.
Igor Kavčič
Kropa – V letošnji sezoni
Kroparskega glasbenega
abonmaja bo na sporedu kar
devet koncertnih večerov, ki
prinašajo tako nastope
manjših zasedb, zborovsko,
komorno ter orkestrsko
glasbo, na sporedu pa bodo
tudi že znani inštrumentalno-vokalni koncerti v družbi
Slovenskega godalnega seksteta. Poleg že priznanih in
uveljavljenih slovenskih
glasbenih poustvarjalcev pa
Kroparski glasbeni abonma
posega tudi na področje

VPIS UČENCEV V GLASBENO
ŠOLO RADOVLJICA
Spoštovani starši in otroci. Leto je naokrog in v Glasbeni šoli
Radovljica vas ponovno vabimo k vpisu. Najmlajše, 5-letnike,
vabimo v Predšolsko glasbeno vzgojo, malo večje, 6-letnike, vabimo v Glasbeno pripravnico ter tiste, že zares velike,
7-letnike, vabimo k učenju inštrumentov in petja.
Za vse tiste, ki jim je pri srcu ples in so starejši od 6 let, vabimo
k vpisu v plesno pripravnico in k baletu, ki ga izvajamo v
čudoviti plesni dvorani Radovljiške graščine.
Za program predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice,
plesne pripravnice in balet otroci preizkusa glasbenih oz.
plesnih sposobnosti ne opravljajo.

Več informacij o VPISU najdete na spletni strani Glasbene šole
Radovljica: www.gs-radovljica.si.

Ivanka Korošec
GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 1, RADOVLJICA

VPIS UČENCEV, ki bodo uspešno opravili sprejemni preizkus
glasbenih sposobnosti, bo potekal v tajništvu šole od 2. do
10. junija 2022. Sprejeti učenci bodo o sprejemu pisno
obveščeni. Rezultati sprejemnih preizkusov bodo objavljeni
na oglasni deski šole in na spletni strani šole.

Akademije za glasbo v Ljubljani, ki delujejo pod okriljem profesorja Nejca Mikoliča. Osem mladih glasbenic, ki sestavljajo dva godalna kvarteta, se bo predstavilo z dvema draguljema
komorne glasbene zakladnice: Beethovnovim godalnim
kvartetom št. 4 in godalnim
kvartetom češkega muzika
Bedřicha. Smetane, katerega umetnina velja za eno
najtežjih tehnično-interpretativnih del za tovrstni sestav. Z njim nam bodo postregle mlade glasbenice iz
godalnega kvarteta C'est la

vie v sestavi Ana Ločniškar
in Sara Mivšek na violini,
Anastazija Krenn na violi ter
Kim Kozlevčar na violončelu. Z Beethovnovim godalnim kvartetom pa bodo nastopile članice zasedbe Friday's Quartet v sestavi Anja
Vujanović in Tara Čubrilo
na violini, Maja Zupin na
violi in Daniela Radevska na
violončelu. Kot pravijo organizatorji v Kulturnem društvu Kropa, je Glasbeni abonma namenjen vsem ljubiteljem klasične glasbe, ki jim
tovrstna glasba dviguje duha
in boža dušo.

Zlata medalja Lojziju Avseniku

Po prvomajskih počitnicah bomo začeli zbirati PRIJAVE ZA PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI, in sicer elektronsko na
povezavi na spletni strani šole od 3. do 15. maja 2022.
SPREJEMNI PREIZKUSI bodo potekali skladno z uredbo o
izvedbi sprejemnih preizkusov na šoli 20. in 21. maja 2022,
po razporedu, objavljenem na naši spletni strani.

pedagoškega. Platforma, da
se mladim, še neuveljavljenim glasbenikom ponudi
prostor za razvoj in nabiranje prepotrebnih izkušenj
na koncertnem odru, je neprecenljiva. Po dveh uvodnih
koncertih v februarju in
marcu bo tako v nedeljo, 24.
aprila, ob 18. uri v dvorani
Kulturnega doma v Kropi
sledil tretji koncert, na katerem se bodo tokrat predstavile mlade slovenske glasbenice.
V nedeljo bodo na kroparskem odru namreč nastopile perspektivne študentke

Uspešni, večkrat nagrajeni
naravoslovni fotograf, Leščan Lojzi Avsenik, se je
tokrat razveselil zlate medalje FZS. S svojo fotografijo z
naslovom Dober ulov je
zmagal v prosti temi na
natečaju, ki ga je organiziralo društvo za promocijo znanosti in fantastike Meteorita

skupaj s Fotografskim društvom Jesenice in Fotografsko zvezo Slovenije.
Na natečaj je prispelo 763
fotografij, ki jih je prispevalo 64 fotografinj in fotografov iz vse Slovenije. Nagrade
so podelili v sklopu 6. festivala Meteorita 2022 in hkrati odprli razstavo, ki bo na
ogled v galeriji Foto Vidmar
v Tuš centru na Jesenicah

od 6. aprila do 7. junija.
Nagrajenec je povedal:
»Fotografija je sad mojega
zimskega dela in več kot
deset-urnega vztrajnega
čakanja pri - 13 stopinjah.
Prvič se mi je zgodilo, da
sem vmes dvakrat za nekaj
minut zaspal in se v tretje
vprašal: zakaj spim? Ker mi
je fajn ali ker sem že podhlajen? Takrat je kanja priletela

po svoj plen - hermelina.
Uspel sem narediti deset
posnetkov, nato ga je odnesla globlje v gozd. Že hiter
pregled posnetkov mi je dal
vedeti, da mi je uspela dobra
fotografija.«
To so prepoznali tudi na
natečaju in ga nagradili z zlato medaljo. Fotografija je bila
nagrajena tudi na mednarodnem FIAP tekmovanju.
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Odlični na reviji

Tomažu Cilenšku
Gerbičevo priznanje

»Orkester odlikuje mehek in dobro balansiran zvok, dinamika je lepo upoštevana, melodične linije
lepo izrazne in teme jasno slišne. Čutiti je dobro povezavo med dirigentom in orkestrom, kar je odraz
dobrega dela,« je v svojo oceno zapisala strokovna ocenjevalka, priznana dirigentka Andreja Šolar.
Marjana Ahačič
V začetku aprila se je Pihalni orkester Glasbene šole
Radovljica udeležil Osme
revije pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol v Šentjurju pri Celju. Kot pravi
profesor Dejan Rihtarič, ki
orkester vodi od leta 2013, je
bil to prvi nastop orkestra
pred širšim občinstvom po
decembru 2019, ki sta mu
zaradi epidemije sledili dve
leti brez nastopanja in pa
tudi z zelo omejenimi možnostmi za skupne vaje.
"Koronsko obdobje je najbolj prizadelo prav skupinske dejavnosti, kamor sodi
tudi pihalni orkester, zato je
za nami je izredno zahtevno
obdobje. Bistvo orkestrske
igre je namreč medsebojno
sodelovanje, skupno muziciranje ter seveda druženje.
Ves čas sem bil primoran
iskati rešitve, kako učence
obdržati v stiku z orkestrom,

Marjana Ahačič

Pihalni orkester Glasbene šole Radovljica z dirigentom Dejanom Rihtaričem na reviji
pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol v začetku aprila v Šentjurju pri Celju
gočeno, pa smo uporabljali
igranje na posnetke orkestrov, kar pomeni, da so si
učenci doma na zvočnik ali

Pihalni orkester bo domače občinstvo lahko
slišalo na Koncertu orkestrov Glasbene šole
Radovljica, ki bo v četrtek, 26. maja, ob 18.30 na
Linhartovem trgu.
jih motivirati, da igrajo orkestrsko literaturo. Na daljavo
je namreč vaje orkestra
nemogoče izpeljati," pojasnjuje Rihtarič.
"Ko smo le lahko, če so to
dovoljevali ukrepi, smo se
sestajali v manjših zasedbah, ko je bilo še to onemo-

slušalke predvajali celoten
posnetek orkestra in zraven
igrali svojo linijo, pri tem so
se posneli in mi svoje videe
redno pošiljali. Nato sem
vsak posnetek pregledal ter
vsakemu učencu nazaj napisal komentar. Vse to je od
vseh nas, tako od učencev

kot mene, zahtevalo veliko
truda in časa, vendar se je
vse to očitno zelo obrestovalo," je opisal zahtevno obdobje dela med epidemijo.
Nastop na reviji je bil zelo
uspešen, Rihtarič je zadovoljen, da so dostojno predstavljali svojo šolo in kraj. Strokovna ocenjevalka, znana
dirigentka Andreja Šolar, je v
svoji oceni med drugim zapisala: "Orkester odlikuje
mehek in dobro balansiran
zvok, dinamika je lepo upoštevana, melodične linije lepo
izrazne in teme jasno slišne.
Čutiti je dobro povezavo med
dirigentom in orkestrom, kar
je odraz dobrega dela."
Da delajo dobro, kaže tudi
podatek, da se je orkester

kljub zahtevnemu obdobju
številčno povečal in ima
trenutno kar 52 članov: to
so učenci pihal, trobil in
tolkal Glasbene šole Radovljica. "Sekcije so zdaj dobro popolnjene, od inštrumentov manjkajo samo še
rogovi. Še nedolgo nazaj ni
bilo tako; ko sem prevzel
vodenje orkestra, na šoli
sploh nismo imeli oddelka
trobil. Veseli me, da ima
naš ravnatelj Marko Možina posluh za to. Njegova
zasluga je, da imajo danes
otroci pri vpisu na Glasbeno šolo Radovljica tako
široko izbiro inštrumentov, tudi deficitarnih, kot
so tuba, pozavna, evfonij,
fagot in oboa."

Noč so preživeli v šoli
V noči s prvega na drugi april je na lipniški in podružnični ovsiški šoli potekalo praznovanje z
Andersenom. Že pete Noči z Andersenom se je letos udeležilo okoli sto učencev in petnajst učiteljev,
tokrat so prvič sodelovali tudi učenci prvega triletja.
Marjana Ahačič
Zvečer so se zbrali v telovadnici, kjer so po skupinah
brali oziroma poslušali pravljice, sledile so ustvarjalne
delavnice: barvanje majic,
slikanje s kredo, izdelava
kron iz papirja in cesarja iz
kartonastih škatel, priprava
pogrinjkov ter kamišibaj,
nato pa večerja in osvežilni
sprehod z lučkami po atletskem stadionu, je pojasnil
učitelj slovenščine na lipniški osnovni šoli Uroš Švab
"Okoli desete zvečer so učenci prvega razreda omagali, vsi
drugi pa so ob zvokih glasbe
samo zase imeli veliko telovadnico, kjer so se igrali z
žogami, plezali na plezalni
steni, telovadili, plesali in se

Njegov prispevek je viden tako v dosežkih na
tekmovanjih kot povabilih njegovih učencev na
nastope in koncerte, poudarjajo v Glasbeni šoli
Radovljica, kjer je Tomaž Cilenšek že desetletja
cenjen in priljubljen učitelj harmonike.

še na druge načine zabavali,"
je opisal pestro nočno dogajanje. A dež na strehi, pravi
učitelj Švab, je nazadnje
zapel uspavanko in okoli
enih ponoči so zaspali tudi
najbolj budni učenci.
Živahno je bilo tudi na Podružnični šoli Ovsiše, kjer so mladi bralci noč posvetili spoznavanju z življenjem in delom
po vsem svetu priljubljenega
danskega pravljičarja. "Prisluhnili so pravljici Cesarjeva
nova oblačila ter se še sami
lotili tkanja obeskov in prtičkov. Da je bilo vzdušje res
cesarsko, so si nadeli kostume
vitezov, dvornih norčkov in
kraljičen. Tudi nočni pohod z
lučkami je bil za učence pravo
doživetje," so razburljivo noč
opisale učiteljice.

Zveza glasbenih šol Slovenije je v začetku meseca podelila nagrade in priznanja
Frana Gerbiča, ki jih vse od
leta 2004 podeljujejo za
uspešno pedagoško delo in
organizacijo na področju
glasbenega šolstva. Med
letošnjimi prejemniki je bil
tudi Radovljičan Tomaž
Cilenšek, učitelj harmonike
na radovljiški glasbeni šoli.
Kot poudarjajo njegovi glasbeni kolegi, je Tomaž Cilenšek eden vidnejših učiteljev
harmonike v Sloveniji in
dobro poznan tudi po svetu.
"Njegovo dolgoletno pouče-

Ljubljani, kjer je pridobil
strokovni naziv predmetni
učitelj glasbene vzgoje in
zborovodja na osnovni šoli.
V Glasbeni šoli Radovljica
se je se je tam zaposlil leta
1988, med letoma 1994 in
2007 je zelo uspešno vodil
harmonikarski orkester. V
repertoar je vnesel nove,
tehnično zahtevnejše in
modernejše skladbe, ki so
med obiskovalce koncertov
pritegnile nove poslušalce.
Z orkestrom in svojimi
učenci prejel kar 85 priznanj, 23 v tujini.
Delo Tomaža Cilenška pa se
zagotovo ne meri samo v
pridobljenih nagradah, pou-

Tomaž Cilenšek ob prejemu Gerbičevega priznanja
vanje inštrumenta, vodenje
orkestrov in mentorstvo
novim generacijam učiteljev
so za Glasbeno šolo Radovljica neprecenljivi. Njegov

darjajo v glasbeni šoli. "Njegov prispevek v okolje, kjer
glasbena šola deluje, je
viden tako v dosežkih na
tekmovanjih kot povabilih

Njegova predanost delu in igranju je znana
vsem, saj se glas harmonike iz njegove učilnice
sliši že od zgodnjih jutranjih ur in vse do večera,
skozi vse leto.
prispevek in trud sta močno
pripomogla tudi k razvoju
oddelka v Bohinjski Bistrici," so poudarili v obrazložitvi.
Za igranje ga je navdušil
dedek, ki je imel harmoniko, v glasbeno šolo pa je
začel hoditi leta 1972, k učitelju Jožu Ažmanu. Šolanje
harmonike je nato nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v
Ljubljani, kjer je bil njegov
mentor Ernö Sebastian, in
na Pedagoški akademiji v

njegovih učencev na nastope in koncerte. Njegova predanost delu in igranju je
znana vsem, saj se glas harmonike iz njegove učilnice
sliši že od zgodnjih jutranjih ur in vse do večera, skozi
vse leto. Njegova pripravljenost za sodelovanje s kolegi
iz celotne Slovenije in
pomoč ter mentorstvo zaposlenim je visoko cenjena in
spoštovana tako med starejšimi kot mlajšimi učitelji na
nacionalnem nivoju."

Popravek

Branju so sledile ustvarjalne dejavnosti v okviru različnih
delavnic.

V članku z naslovom Uspehi mladih glasbenikov, objavljenem v prejšnji številki Deželnih novic, je bilo napačno zapisano, da je eno od priznanj prejela fagotistka Glasbene šole
Radovljica. Zlato plaketo in tretjo nagrado je namreč prejel
fagotist Jona Šolar Petan, učenec Dejana Rihtariča, ki je za
svoj nastop na državnem tekmovanju mladih glasbenikov v
kategoriji I. b prejel 97 točk. Uspešnemu mlademu glasbeniku in bralcem se za nenamerno napako opravičujemo.
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Starejši

Pride tiho in brez opozorila
Marijano Pogačar je pred natančno enaindvajsetimi leti, to je bilo 21. aprila 2001, v starosti 49 let zadela možganska kap. Kljub temu se ni vdala in je pred
dvema letoma postala predsednica Kluba bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Bled.
Dina Kavčič
Marijano Pogačar iz Zapuž
je teden dni po veliki noči
pred 21 leti ponoči prebudilo močno mravljinčenje po
celem telesu. Vstala je in
vzela aspirin, kar ji je najbrž
rešilo življenje, nato je zaspala nazaj.
Zjutraj je kot običajno vstala, toda opazila je, da nad
desno roko nima nadzora.
Zaradi tega si je težko umila
zobe in prižgala cigareto, za
katero se je kasneje izkazalo, da je bila njena zadnja.

Pravočasna pomoč
Ker je bila sobota, sta se z
možem odpravila kupovat
rože. Takrat je tudi mož
opazil, da je z Marijano
nekaj hudo narobe, saj je z
desno nogo opazno šepala.
Takoj jo je odpeljal v bolnišnico v Ljubljano, kjer je zvečer doživela še eno kap, vendar so ji zdravniki pravočas-

zaradi stresnega in nezdravega načina življenja. Včasih se je za vse "sekirala",
zdaj ve, da se ni vredno, če
nečesa ne moreš spremeniti.

Bolezen človeka spremeni
na bolje
Radovljičan Bogdan Lotrič
se je s kapjo srečal 8. decembra leta 2009 v starosti 56
let. Po kapi je, preden so ga
našli, dva dni ležal doma.
Nezavestnega je našla sodelavka, ki je prišla preverit,
zakaj ga ni v službo. Kako in
kdaj se je zgodilo, se Bogdan še danes ne spomni.
Odpeljali so ga v bolnišnico
na Jesenice, nato je dva
meseca in pol preživel na
Soči. Tja je prišel na vozičku, ko je odhajal, je lahko
spet hodil. Še danes sicer
hodi s palico, vendar lahko v
celoti poskrbi zase. Ker ga
desna roka ne uboga, se je
naučil pisati z levo. Prepri-

Marijana Pogačar in Bogdan Lotrič
no pomagali. Po prvi kapi je
še lahko govorila, po drugi
ni mogla niti hoditi niti
govoriti.

Zdaj hodi vsaj uro in pol
na dan
Sledila je dvoletna rehabilitacija, najprej v URI Soča,
kjer je ostala devet tednov,

nato okrevanje v številnih
toplicah. Pomagal ji je tudi
bioenergetik. Sčasoma se je
naučila spet govoriti, njena
hoja pa je še vedno okrnjena. Od takrat naprej vsak
dan hodi najmanj uro in pol
na dan. Po kapi so jo upokojili, saj je ostala 60-odstotni
invalid. Marijana meni, da
jo je kap doletela predvsem

Medsebojna pomoč v
Klubu CVB Bled
Marijana in Bogdan sta oba
aktivna člana v Klubu CVB
Bled, ki od leta 1998 združuje bolnike po možganski
kapi z Bleda, Bohinja, Jesenic, Lesc, Radovljice in

članov in svojcev. Njihovi
cilji so omogočiti druženje
oseb s podobnimi težavami,
organiziranje vodenih aktivnosti in izletov, izdajanje
glasila KAPnik, organizacija novoletne zabave in še
veliko več.
Pogačarjeva in Lotrič vabita
vse, ki so možgansko kap
doživeli, naj se včlanijo. Članarina znaša deset evrov na
leto, prinaša pa veliko ugod-

Pogačarjeva in Lotrič vabita vse, ki so
možgansko kap doživeli, naj se včlanijo v klub, v
katerem se bodo med drugim lahko pogovarjali
z ljudmi s podobnimi izkušnjami. Srečanja so
tretjo sredo v mesecu ob 16. uri v restavraciji
Center v Lescah.
Žirovnice. Marijana je pred
dvema letoma postala predsednica, Bogdan je blagajnik. V klub je včlanjenih
petdeset aktivnih članov in
še enkrat toliko neaktivnih

nosti, med drugim pogovore
z ljudmi s podobnimi diagnozami. Na srečanja vas
vabijo vsako tretjo sredo v
mesecu ob 16. uri v Restavracijo Center v Lescah.

Upokojenci v Podnartu
so zelo aktivni

Zjutraj v varstvo, popoldan domov
Dom dr. Janka Benedika v prostorih Medgeneracijskega centra Vezenine
Bled z aprilom odpira enoto dnevnega varstva za starejše. Bivanje v centru
je namenjeno starejšim, ki imajo težave pri samostojnem bivanju doma.

Nedavnega občnega zbora se jih je udeležilo več kot sto. Potrdili so
ponoven mandat sedanjega upravnega odbora društva in srečanje zaključili
s prijetnim druženjem.
Ivanka Korošec

razvidnih iz zdravniškega mnenja, uvrščeni
v oskrbo I (13,83 evra za 8 ur), oskrbo II
(17,44 evra za 8 ur) ali oskrbo IV (24,12 evra
za 8 ur). Prevoz si zagotovijo sami, s pomo
čjo svojcev ali kako drugače.
Vabljeni torej vsi, ki si s strokovno izpeljani
mi programi v sodobnem okolju želijo
popestriti jesen življenja, da izkoristijo mož
nost, ki jo od sredine aprila naprej ponuja
novi Medgeneracijski center Vezenine Bled,
se vključijo v dnevno varstvo, tam kvalitetno
preživijo del dneva, nato pa se vrnejo v
domače okolje. Za vse informacije (cena,
vpis, oddaja vlog, obseg in trajanje storitev)
je v času uradnih ur na voljo socialna delav
ka Zala Novak (tel. št. 031 757 711 ali e-naslov:
zala.novak@dom-drjankabenedika.si).

Društvo upokojencev Podnart je na prvo aprilsko
soboto v kulturnem domu
izvedlo občni zbor. Bil je
množičen kot že dolgo ne. Z
gosti vred je bilo prisotnih
več kot sto ljudi. Med gosti
so bili predsednik sveta Krajevne skupnosti Podnart in
predsedniki vseh krajevnih
društev.
Že na začetku jim je vokalno-instrumentalna skupina

DOM DR.JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, ŠERCERJEVA ULICA 35, RADOVLJICA

Dnevno varstvo starejših je namenjeno ti
stim starejšim, ki imajo težave pri samostoj
nem bivanju v domačem okolju in si želijo
pomoč ali varstvo oziroma organizirano obli
ko bivanja le določeno število ur dnevno.
Prav njim je v novem medgeneracijskem
centru na Bledu storitev dnevnega varstva
na voljo pet dni v tednu, in sicer od ponede
ljka do petka od 7. do 16. ure, nato pa se
vsak dan vrnejo domov.
V tem času lahko nekaj ur na dan preživijo v
družbi vrstnikov in se udeležujejo organizira
nih dejavnosti, kot so ustvarjalne delavnice,
telesne aktivnosti in kognitivne dejavnosti.
Uporabnikom so na voljo razvedrilne aktiv
nosti, kot so bralne urice, telovadba, petje,
predvajanje video vsebin, družabne igre,
sprehodi, ročne spretnosti ter tematske dela
vnice in tudi delavnice za trening spomina.
Dodatno vrednost bogatemu dogajanju pri
spevata še Ljudska univerza Radovljica in
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, ki imata
prav tako prostore v novem centru in s kate
rima bo sodeloval tudi medgeneracijski cen
ter. Vse z namenom kvalitetnega, aktivnega
preživljanja vsakdanjika, krepitve telesa in
duha ter čim daljše samostojnosti posamez
nika v svojem domačem okolju, kar hkrati
pomeni tudi razbremenitev za svojce.
Usposobljeno in izkušeno osebje uporabni
kom zagotavlja varno in pestro bivanje z
organizirano prehrano, ki vključuje zajtrk,
kosilo in napitke, po želji pa na podlagi zdra
vniškega mnenja tudi dietno hrano.
Vpis je mogoč na podlagi izpolnjene vloge z
obvezno prilogo – zdravniško mnenje ose
bnega zdravnika, ki ne sme biti starejše od
30 dni. Uporabniki bodo na podlagi potreb,

čan je, da vsaka bolezen pride z namenom in človeka
spremeni na bolje.

Suhe hruške z Jesenic pripravila lep kulturni program.
Pri tem sta sodelovala tudi
dva člana domačega društva
Marija in Marjan Fister. V
narodnih nošah sta zaplesala ob glasbi.
Po kulturnem programu je
zbor začel uradni del, v katerem so predsednik društva
Janez Erman, predstavniki
posameznih področij in
računovodkinja poročali o
delu v preteklem letu ter
predstavili ambiciozni pro-

gram dela za naslednje leto.
Upravnemu odboru letos
poteče mandat, vendar se je
sedanja ekipa odločila, da bo
delala še naprej, kar je zbor
soglasno potrdil.
Ko so bile točke dnevnega
reda zaključene, je ob dobri
večerji potekalo družabno
srečanje, ki se je zavleklo
pozno v noč. Množična udeležba na zboru in podobnih
dogodkih je laskava pohvala
in hkrati zaveza dobri prihodnosti društva.

Udeležba na letošnjem občnem zboru Društva upokojencev Podnart je bila množična kot
že dolgo ne.
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Obletnica

Jože Rozman,
devetdesetletnik

Zaznamovali so
dan zdravja

Nekdanji miličnik se je pred približno dvajsetimi leti skupaj z zdaj že pokojno ženo preselil na Ovsiše,
kjer ju je vaška skupnost lepo sprejela. Znal se je približati ljudem, sodeloval je v različnih lokalnih
društvih, zdaj pa najbolj uživa, ko opazuje razposajene vnuke.

Marjana Ahačič

Njegova družina izhaja iz Kranjske Gore, kjer je
tudi preživel otroštvo. A rodil se je v osnovni šoli
v Lescah, kjer se je tistega dne mudila njegova
mama, porodniška babica, ki so jo na pomoč
klicali od vsepovsod.
mer nekako vpisal med Leščane. Zakaj se je njegova
mama tistega dne mudila v
Lescah, ne vemo, morda pa
je opravljala svojo službo,
saj je bila porodniška babica
in so jo na pomoč klicali od
vsepovsod.

Vojni podvig: po puding v
vojašnico
Bil je zelo živahen in navihan otrok. Marsikaj je ušpičil skupaj s svojimi sorojenci in otroki iz soseščine.
Včasih je bilo njihovo početje celo smrtno nevarno, saj
so se med vojno lotili pobiranja ročnih granat iz bode-

nekoč je celo čuval predsednika Tita – in to delo je opravljal vse do upokojitve.

O psu, ki ni hotel jesti
Bližnji o njem vedo povedati
veliko zgodb, ki jim jih je
pravil sam Jože ali pa so jih
slišali od drugih ljudi. Kako
zelo iznajdljiv in navihan je
bil, pripoveduje tudi tale prigoda: imel je kakih dvajset
let in rad se je sukal po
Kranjski Gori, kamor so prihajali premožni turisti iz
vseh koncev sveta. Jože jim
je svetoval, kaj naj si ogledajo, pokazal jim je smer in bil
sploh nekakšen turistični

Jože Rozman
informator, kakor bi se
temu reklo danes. Prišla je
tudi neka gospa, ki mu je
potožila, da njen pes noče
jesti. Jedel ni niti najboljšega mesa! Jože ji je predlagal,
naj mu pusti psa in mesa za
en teden, da mu bo že on
pomagal. Psa je imel en
teden zaprtega samo ob
vodi, in ko ga je gospa prišla
iskat, je kuža jedel celo suh
kruh! Jožetu je ostalo meso,
pa še plačala mu je povrhu!

Srce je dal Radovljičanki
Jože je bil postaven, mišičast in tudi čeden na pogled,
zato so ga dekleta klicala
lepi Jože. A njegovo srce se
je ogrelo za Angelo Žerovc
iz Radovljice. Doma je bila v
eni od najstarejših radovljiških družin, v Predtrgu, kjer
se je reklo pri Sandrovih.
Leta 1959 sta se poročila.

Nekaj časa sta stanovala v
Begunjah, nato sta se preselila v stanovanje v Radovljici.
Bil je navdušen športnik,
ukvarjal se je s tekom na
smučeh in alpskim smučanjem, bil pa je tudi mojster
borilnih veščin, ki jih je poučeval na policijski šoli v Tacnu. Kadetnica v Tacnu je
bila tedaj srednja šola za
fante, stare od 14 do 18
let. Kasneje so srednjo šolo
ukinili in jo preimenovali v
policijsko akademijo.

Jesen življenja na
Ovsišah
Z ženo se je pred približno
dvajsetimi leti preselil v hišo
na Ovsiše, kjer ga je vaška
skupnost lepo sprejela. Znal
se je približati ljudem, sodeloval je v različnih lokalnih
društvih, med drugim je bil
tudi dolga leta predsednik
Združenja borcev Podnart.
Oba s soprogo sta sodelovala
tudi v društvu upokojencev
in rada sta se udejstvovala
njihovih izletov. S športom
se je ukvarjal vse do poznih
letih in zanj navduševal tudi
mlade.
Ženina smrt ga je zelo potrla. Starost mu je prinesla
tudi različne zdravstvene
težave, a svojci lepo skrbijo
zanj. Najbolj uživa, ko opazuje razposajene pravnuke,
ki se igrajo na njegovem
vrtu.

Foto: Marko Grimani, OŠ A. T. Linharta

Jožetova družina izhaja iz
Kranjske Gore, kjer je skupaj s sestro Magdo ter bratoma Leopoldom in Marjanom preživljal otroštvo in
mladost. Rodil pa se ni v
domači hiši, pač pa v osnovni šoli v Lescah. Njegova
mama je bila tistega 29.
marca 1932 v Lescah in prav
tedaj so se začeli porodni
krči. Tako se je po sili raz-

če žice, pravcati diverzantski
podvig pa je bil, ko so se
splazili v vojašnico in neopaženo odnesli lonec pudinga,
ki so ga nemški vojaki imeli
pripravljenega za nedeljsko
sladico.
Njegov oče je bil zaposlen v
železarni na Jesenicah. Zato
je morda logično, da je svojega sina usmeril v poklic
železostrugarja. Izučil se je,
a v železarni je delal le malo
časa. Postal je miličnik –

Najmlajši so se odpravili na
pohode in se udeležili različnih delavnic, na primer
delavnice joge za otroke in
delavnice o pomenu duševnega zdravja in zdravega
življenjskega sloga.
Tudi šestošolci in sedmošolci so dan izkoristili za pohode, ob tem pa na delavnici,
ki so jo pripravili v zavodu
Vozim, poslušali predavanje
o tem, kako dramatično prometna nesreča lahko spre-

meni posameznikovo življenje. Osmošolci so se pogovarjali o problematiki zlorabe alkohola in skupaj z
devetošolci poslušali predavanje o raku; slednji so se v
pogovoru z nekdanjim odvisnikom srečali s temo zasvojenosti z drogo in vrnitve
nazaj v življenje.
V Ljubnem so dan zdravja
izkoristili za srečanje s terapevtskim psom, v Mošnjah
pa za pohode, jogo in pogovore na temo skrb za lepši
(boljši) jutri.

Pozorno so prisluhnili izkušnji predavatelja, ki mu je
prometna nesreča življenje obrnila na glavo.

Udeležili so se različnih delavnic na temo zdravega
življenjskega sloga. / Foto: Marko Grimani, OŠ A. T. Linharta

Foto: Marko Grimani, OŠ A. T. Linharta

Ivanka Korošec

Na Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta so v
začetku meseca s pestrim naborom dejavnosti
počastili 7. april, svetovni dan zdravja.

Prispevali pa so tudi svoj delež k tradicionalni
spomladanski akciji Očistimo Slovenijo.
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Zanimivosti
Gourmet
na snegu

Gluhi štruklji s sadnim prelivom
Kranj – Anka Kocmur Peljhan, idejna snovalka projekta Kuhnapato, se je trem kuharskim ekipam gorenjskih osnovnih
šol, med katerimi je bila tudi ekipa sedmošolcev z OŠ Staneta Žagarja Lipnica (na fotografiji), pridružila tudi v kranjski Supernovi. Dogodek za javnost je bil neke vrste prikaz
tistega, kar so se otroci naučili v projektu Kuhnapato, z željo, da vzbudijo zanimanje vseh, ki so tisto dopoldne obiskali kranjski nakupovalni center. V okviru omenjenega projekta
so zagnani mladi kuharski talenti z OŠ Staneta Žagarja
Lipnica pripravili gluhe štruklje s sadnim prelivom z okusom gozdnih sadežev in čežano. Izvedeli smo še, da so bili
gluhi štruklji največkrat priloga golažu in različnim zrezkom,
vendar je mimoidoče, ki so jih z veseljem okušali, navdušila
tudi sadna različica.

Smučarsko-kulinaričnega druženja na Krvavcu
sta se udeležila tudi mlada talenta Srednje
gostinske in turistične šole Radovljica pod
budnim očesom domačega kuharskega mojstra
Uroša Štefelina. Glavno nagrado pa si je
prismučala Neža Hrovat s Kmetije in bara Bršca
v Poljčah.

Naložbe v obnovo in širitev
Stiskanjeinfrastrukture
je zabavno
komunalne

in otročje lahko

Naložbe v javno vodovodno infrastrukturo so izrednega pomena, saj z njimi ohranjamo
vrednost premoženja lokalne skupnosti in skrbimo za trajnostni razvoj oskrbe s pitno vodo.

Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

Vodohran Posavec
Lastnik javne infrastrukture za pitno vodo Občina Radovljica in
upravljavec Komunala Radovljica načrtujeta razvoj infrastruktuJeseni 2021 je stekla temeljita obnova vodohrana Posavec v KS
re za pitno vodo ter zagotavljata financiranje naložb (omrežniLjubno, ki bo zaključena letos spomladi. Vodohran je namenjen
na, proračun, evropska sredstva). Strategijo razvoja opredeljuje
akumulaciji vode za pokrivanje vršnih obremenitev oskrbe s
razvojni program Občine Radovljica. Skupno vodilo deležnikov
pitno in požarno vodo na Posavcu. Obnova objekta v vrednoso ekonomska učinkovitost in vzdržnost ter zagotavljanje visosti 25.000 evrov zajema nadzemna dela na gradbeni konstrukke kakovosti. Komunala Radovljica dejavno sodeluje tudi pri
ciji, izvedbo hidro- in termoizolacije, obnovo portala z zaščitno
pripravi upravno-tehnične dokumentacije in pri sami izgradnji
pločevino in zunanjih kamnitih opornih zidov, zunanjo ureditev
Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano ter
postane
infrastrukture.
ograjo.navada,
Utrjenaodrasli
je bila pa
tudiz uporadostopna pot do objekta. Letos
Fiksna
ročna
stiskalnica
Biološko
razgradljive
Tudi naložbe,
navedene
vpotrjujemo
nadaljevanju,
sledijo strategiji
razvoja
bo
vključen
bo
vsakodnevno
odgovornost
do narave
in skrb
zavodohran
prihodnost
naših tudi
otrok.v kontrolno nadzorno točko telemezavodovodnega
plastenke
in pločevinke
kompostirne
vrečke
omrežja
v občini Radovljica, ki predvideva pove- intrijskega
nadzornega sistema
vodovodnega sistema Radovljica.
zovanje
manjših
lokalnih
vodovodnih
sistemov
v
večje.
Ročne
stiskalnice
za
embalažo
in
izbor
drugih
izdelkov
za
uspešnejše
ločevanje
embalaže
S
tem
bo
upravljavcu
omogočen
stalen vpogled v delovanje
Stiskalnica je lepo oblikovana
• 15 vrečk za 7-litrsko posodo, in biovodovoda
na
Posavcu
in
hitrejše
zaznavanje
in močne konstrukcije.
•
biološko
razgradljive,
iz
koruze
in
krompirja,
loških odpadkov lahko po ugodnih cenah odslej kupite na blagajni Komunale Radovljica. napak na sistemu.

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

Vodovod in kanalizacija Lancovo

Barve: oranžna, rumena, modra

Gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja Lancovo,
sofinancirana s sredstvi EU, je v zadnji fazi in bo zaključena do
konca septembra 2022. Dela potekajo tudi v Radovljici na obmoZložljiva
ročna stiskalnica
čju ulic Cesta svobode, Cesta na Jezerca, Na Mlaki in Gradiška
zapot.
plastenke
in kjer
pločevinke
Gre za lokacijo,
bo nov kanalizacijski sistem Lancovo
Stiskalnica
lepo
oblikovana
preko treh
črpališčjein
»mikro
Po uporabi
stiskalnico
zložimo
intunelinga«
jo zlahka priključen na obstoječi
shranimo
vinpredal.
kanalizacijski
sistem
v Donici, ki se zaključuje na Centralni čistilmočne
konstrukcije.
ni napravi
Barva:
rumenaRadovljica. V gradnji so posamezni kanalizacijski in
Barve: oranžna, rumena, modra
vodovodni odseki na območju Selc na Lancovem. V načrtu je še
obnova vodohrana in črpališča Lancovo pod Selcami.

Fiksna ročna stiskalnica
za plastenke in pločevinke

Posoda za odlaganje
Vodovod in kanalizacija Kamna Gorica – 1. faza
organskih
odpadkov
Zložljiva
ročna stiskalnica
•
•
•
•
•
•
•

V teku je razpis za izbiro izvajalca za gradnjo 1. faze vodovoda

za plastenke in pločevinke

• zbiranje odpadkov postane
bolj higienično,
• pogostost pranja posode
se zmanjša,
• rešujejo problem
neprijetnih vonjav,
• vrečke
vplivajo
• 15nevrečk
za 7-litrsko posodo,
na kvaliteto komposta,
•
biološko
razgradljive,
iz koruze in krompirja,
• najcenejše bio-vrečke v mestu.

Biološko razgradljive
in kompostirne vrečke
• zbiranje odpadkov postane

Vodohran na Posavcu je pomemben za pokrivanje vršnih
bolj higienično,
obremenitev oskrbe z vodo.

Neži Hrovat je uspelo
osvojiti želeno nagrado.
kuhalnic dijakov Maksa Filipiča ter Nika Jošta. Njuna
šolska mentorica pa je bila
Gabrijela Jošt. Jed so Radovljičani poimenovali pohod
po Bohinju, sestavljali pa so
jo goveji jezik s polento
trdinko, solata kimči, majoneza iz zelišč in rdeče pese
ter hrustovcem.
Letošnje smučarsko-kulinarično druženje je trajalo dva
dni in ga je zaključila tradicionalna Gourmet Večerja
na zajli, kjer je tokrat gostoval kuharski mojster Janez
Bratovž, le za sladico je poskrbel Tomaž Bolka iz Gostilne Krištof.

• pogostost
pranja posode
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za
lažje čiščenje,
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in kanalizacijskega omrežja, v 2. fazi pa preosta- • trukture
potekala
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problem
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nek. V okviru gradnje
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Dograjevanje mreže pitnikov po občini Radovljica
priložene
bio-vrečke,
vsi vodovodni
priključki in postavljen nov pitnik.
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10 podlog
Letos• sepobosta
mreži za
19 120pitnikov pridružila še dva, in sicer v Kamni

Posoda za odlaganje
organskih odpadkov

Krvavec – Na Krvavec se je
vrnil Gourmet Cup Ljubljana. Že šestega smučarsko-kulinaričnega druženja
so se udeležila številna znana imena iz sveta gostinstva,
domačih vinskih in kuharskih zgodb. Za kulinariko so
na dogodku poskrbeli mladi
talenti kar sedmih slovenskih gostinskih šol.
V napet smučarsko-deskarski boj za najvišje stopničke
pokala Gourmet se je podalo
92 tekmovalcev, z najboljšim rezultatom tekme pa je
končno nagrado osvojila
Neža Hrovat s Kmetije in
bara Bršca v Poljčah.
Kulinarični del dogodka je
tokrat potekal na skupni
snežni mizi z več kulinaričnimi postajami. Za razigrane brbončice so skrbeli dijaki in študentje gostinskih
šol, ki so avtorske jedi
ustvarjali pod budnim očesom mentorjev in slovenskih kuharskih mojstrov.
Gorenjsko sta zastopali dve
šoli: Višja strokovna šola za
gostinstvo, velnes in turizem Bled ter Srednja gostinska in turistična šola Radovljica. Pri slednji so okusi
nastajali pod budnim očesom domačega kuharskega
mojstra Uroša Štefelina
(Hiša Linhart) in izpod

Foto: arhiv organizatorja

Alenka Brun

Biološko razgradljive
in kompostirne podloge

Ekipa Hiše Linhart, restavracije in hotela / Foto: Alenka Brun

• posoda
s prostornino med
7 litrovBrezjami
rjave barve,in Peračico Gorici inaliv 240-litrske
Obnova
dela vodovoda
Begunjah ob
makadamskem parkirišču ob vstopu v Krpin.
zabojnike
iz 100 % recikliranega
materiala,
Vlaganja
v
razvoj
in
prenovo
Občina •Radovljica
zaradi pogostih
okvar na povezovalnem
za biološke odpadke, komunalne infrastrukture imajo
je odporen
protiBrezje
UV-žarkom,
pomemben vpliv na zadovoljstvo uporabnikov. Kakovost in zanesvodovodukimed
naseljema
in Peračica načrtuje obnovo
• biološko razgradljive,
ljivost oskrbe sta na vedno višji ravni, močno pa so se zmanjšale
najbolj •obremenjenega
vodovoda. Ocenjena vrednost
zaobljeni roboviodseka
ter gladka
iz koruze in krompirja,
tudi vodne izgube.
naložbe jezunanja
25.000 evrov.
in notranja površina,
• zaščitijo posodo
• pokrov neločljivo pritrjen
in rešujejo problem higiene
Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
na 11,
telofaks:
posode,
Tel.: 04/ 537 01
04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
(tudi na robu posode),
• povsem gladek ročaj
• zmanjšujejo pogostost
za lažje čiščenje,
www.komunala-radovljica.si
pranja zbiralnikov,
• s sistemom proti
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
nezaželenemu razsutju,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.
• priložene bio-vrečke,
ki se idealno prilegajo posodi.

Mislimo zeleno!

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

Maks Filipič in Nik Jošt / Foto: Alenka Brun
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Prireditve
Od 22. aprila do 20. maja 2022
Petek, 22. aprila
Hišni ansambel Avsenik, koncert, ob 19.00, Gostilna Avsenik, Begunje
Buci-štruci jogica, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3. do 8. leta, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta
Lego robotika, 17.00, Knjižnica A. T Linharta Radovljica, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com
Svet opraševalcev, ob 10.00, predstavitev novega projekta Čebelarskega muzeja,

Torek, 3. maja
Hiše v Kamni Gorici, ob 19.30, predstavitev knjige Mitje Kapusa, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica.
25. Linhartov gledališki maraton, ob 19.30, A. S. Puškin, Pravljica o
carju Saltanu, KD Kropa – DS Čofta, Linhartova dvorana

Sreda, 4. maja
Kako porod vpliva na dojenje, ob 10.00, spletna delavnica, FB Spletna srečanja za mamice z dojenčki
Lego robotika, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, obvezne prijave
25. Linhartov gledališki maraton, ob 19.30, K. Ludwig: Sleparja v krilu, KD Bohinjska Bela – gledališče Belansko, Linhartova dvorana

Atlas ptic, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana*

Četrtek, 5. maja
Sobota, 23. aprila
Festival čokolade, od 9.00 do 20.00, več na www.festival-cokolade.
si, prodaja vstopnic za starejše od 18 let na Eventim.si, v TIC Radovljica, radovljiški park in Linhartov trg.
V vrtincu usode, glasbeno-plesni spektakel, ob 19.00, v dvorani
SGTŠ Radovljica
Knjižni sejem, ob 9.00; ob obletnici odprtja bo pred knjižnico na voljo odpisano gradivo po simboličnih cenah, v soboto in ponedeljek
brezplačni vpis za nove člane, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica.
Ježek Sonic 2, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova
dvorana*
Notre Dame v plamenih, ob 20.15, drama, Linhartova dvorana*

Nedelja, 24. aprila
Festival čokolade, od 9.00 do 18.00, več na www.festival-cokolade.si,
Kroparski glasbeni abonma – 3. koncert, ob 18. 00, Kulturni dom Kropa
Ježek Sonic 2, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova
dvorana*
Notre Dame v plamenih, ob 20.15, drama, Linhartova dvorana*

Ponedeljek, 25. aprila

Ponedeljek, 16. maja
Angleške pravljice, ob 17.00, Knjižnica ATL
Angleške pravljice, ob 19.00, spletna pravljična ura, FB-skupina
English Storytime

Torek, 17. maja
Svet opraševalcev, 19.30, knjigo bodo predstavili avtorji dr. Petra
Bole, Ivan Esenko in dr. Andrej Šalehar, Knjižnica A. T. Linharta

Sreda, 18. maja
Nastop 6. in 8. razredov GŠ, ob 18.30, dvorana Glasbene šole Radovljica
Ansambel Saša Avsenika, koncert, ob 19.00, Gostilna Avsenik, Begunje

Muca Copatarica, ob 17.00, lutkovna pravljica LG Fru-fru, Knjižnica
A. T. Linharta.

Spletna delavnica Umirjanje dojenčka, ob 10.00, FB-skupina Spletna
srečanja za mamice z dojenčki

25. Linhartov gledališki maraton, ob 19.30, T. Partljič: Partnerski
odnosi, KD R. Jedretiča Ribno, Linhartova dvorana

Lego robotika, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, obvezne prijave

Petek, 6. maja

Mednarodni dan muzejev, dan odprtih vrat v Čebelarskem in Mestnem muzeju, 10.00–18.00, Galerija Šivčeva hiša 10.00–12.00 in
16.00–18.00

Veseli Begunjčani, koncert, ob 19.00, Gostilna Avsenik Begunje
Buci-štruci jogica, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta.
Pravljična jogica za otroke, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta.
Lego robotika, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, obvezne prijave

Četrtek, 19. maja
Pravljične rokodelnice, ob 17.00, Knjižnica Linharta
JUKEBOX cinema, ob 20.00, Linhartova dvorana*

25. Linhartov gledališki maraton, ob 19.30, E. Fritz: Slovenska kura,
Gledališče Bohinsjka Bistrica – Gledališče 2B, Linhartova dvorana

Sobota, 7. maja
Lego robotika, ob 9.00 in 11.00, Knjižnica A. T. Linharta, obvezne
prijave
Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev,
rokodelskih izdelkov in starin, Linhartov trg, trg pred cerkvijo
25. Linhartov gledališki maraton, ob 19.30, B. Marter: Mimi gre v
Bruselj, KD dr. Jakoba Prešerna Begunje – GS Podstreha, Linhartova
dvorana

Angleške pravljice, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica.
Angleške pravljice, ob 19.00, spletna pravljična ura, FB-skupina
English Storytime
Zapoj 2, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*
Električno Življenje Louisa Waina, ob 19.15, biografska drama, Linhartova dvorana*

Torek, 26. aprila
Viking Viki in čarobni meč, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana*
Severnjak, ob 19.00, zgodovinska akcijska drama, Linhartova dvorana*

Sreda, 27. aprila

Nedelja, 8. maja
Zgodbe tovarne Elan, od 10.00 do 18.00, 1. nedelja v mesecu, Alpski
smučarski muzej Elan, vstop brezplačen
Barabe, ob 16.00, anim. film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*
Beg, ob 18.00, drama, nominiranec za evropsko filmsko nagrado
LUX, Linhartova dvorana, (brezplačno).
Quo vadis, Aida?, ob 20.00, drama, nominiranec za evropsko filmsko nagrado LUX, Linhartova dvorana (brezplačno)

Ponedeljek, 9. maja
Svečanost ob 20-letnici Slovenskega društva hospic, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta
Angleške pravljice, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta

Strupena čajanka, ob 18.00, Literarni večer – predstavitev pesniške
zbirke Oleandrov čaj, Kulturno dom v Kropi.

Angleške pravljice, ob 19.00, spletna pravljična ura, FB-skupina
English Storytime, Knjižnica A. T. Linharta

Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti, ob 17.00, fantazijska
avantura, Linhartova dvorana*

Velika svoboda, ob 20.00, drama, nominiranec za evropsko filmsko
nagrado LUX, Linhartova dvorana (brezplačno).

Prasica, slabšalni izraz za žensko, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana*

Četrtek, 28. aprila

Severnjak, ob 19.00, zgodovinska akcijska drama, Linhartova dvorana*

Petek, 29. aprila

okolju v Kranju? Vas zanima možnost strokovnega
in osebnega razvoja? Vas veseli delo na tehničnem

Torek, 10. maja
Arhitektura Dežele med Jelovico in Karavankami, ob 19.30, literarni
večer z avtorjem knjige Borutom Juvancem, Knjižnica A. T. Linharta

Igor in zlati zvoki, koncert, ob 19.00, Gostilna Avsenik Begunje
Jaz, rdeča panda, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*

Želite redno zaposlitev v prijetnem in stimulativnem

področju?
Skupino ISKRA ISD odlikuje 70-letna tradicija s področja
predelave kovin, plastičnih mas, litja aluminija in galvanske

Četrtek, 12. maja
Inventura, ob 19.00, komična drama, po filmu pogovor z ustvarjalci,
Linhartova dvorana*
Nagajive knjige, ob 17.00, pravljična ura z ustvarjalno delavnico,
Knjižnica A. T. Linharta

zaščite. Na eni lokaciji združujemo devet tehnologij, ki jih
povezujemo v hibridne rešitve. Delujemo na področju
avtomobilske industrije, energetike in bele tehnike. V
skupini je šest podjetij z več kot 540 sodelavci.

Ansambel slovenski zvoki, koncert, ob 19.00, Gostilna Avsenik Begunje
Lego robotika, 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, obvezne prijave
Barabe, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*
O naključju in domišljiji, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana*

Sobota, 30. aprila
Lego robotika, ob 9.00 in 11.00, Knjižnica A. T. Linharta, obvezne
prijave
Barabe, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*
Downton Abbey: Nova doba, ob 19.00, zgodovinska drama, Linhartova dvorana*

Nedelja, 1. maja
Volk in lev, ob 17.00, družinski film, podnapisi, Linhartova dvorana*
Downton Abbey: Nova doba, ob 19.00, zgodovinska drama, Linhartova dvorana*

Ponedeljek, 2. maja
Angleške pravljice, ob 17.00, spletna pravljična ura, FB-skupina
English Storytime
25. Linhartov gledališki maraton, ob 19.30, Sladka 40., GS KUD
Kamot Zasip, Linhartova dvorana
Barabe, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*
Sladka 40., ob 19.00, kratki film, komedija, vstop prost, (v sklopu
Linhartovega gledališkega maratona), Linhartova dvorana

Petek, 13. maja
Ansambel Zupan, koncert, ob 19.00, Gostilna Avsenik Begunje
Srečanje flavtistov gorenjskih glasbenih šol, ob 18.30, Baročna dvorana Radovljica
Rusalka, ob 17.00, predstavitev društva Rusalka in razstava del M.
Pengala, Knjižnica A. T. Linharta
Buci-štruci jogica, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta
Pravljično-domišljijska jogica za otroke, Knjižnica A. T. Linharta
Lego robotika, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, obvezne prijave
Dej no!, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana*

Sobota, 14. maja
Lego robotika, ob 9.00 in 11.00, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica,
obvezne prijave
KPD Vuk Karadžić, ob 18.00, koncert folklornih in pevskih skupin z
gosti KUD M. Stojanović Velenje, Linhartova dvorana, vstop prost

Nedelja, 15. maja
Kroparski glasbeni abonma – 4. koncert, ob 18.00, Kulturni dom v
Kropi

Zaradi hitre rasti poslovanja k sodelovanju vabimo
nove sodelavce/ke za:

.	DELO V PROIZVODNJI – strugarji, galvanizerji,
delavci za preprosta dela,

.	DELO NA PODROČJU INFORMATIKE –
inženir za digitalizacijo,

.	DELO NA PODROČJU PROJEKTIVE –
.
.

projektante konstrukterje,

VODENJE IZMENE V PROIZVODNJI,
DELO V MERILNICI.

Če želite biti del naše ekipe, nam pošljite prijavo z
življenjepisom na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si.
Razpise za posamezna prosta delovna mesta in več o
podjetjih v skupini ISKRA ISD si lahko ogledate na naši
spletni strani https://www.iskra-isd.si/sl/.

Pustolovščine družine Bigfoot, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*
Dej no!, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana*
Inventura, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana*

www.iskra-isd.si
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V soboto, 7. maja, se v Radovljici lahko
preizkusite na občinskem testu hoje na dva
kilometra in na vadbenih napravah na trim stezi
na Obli gorici. Test hoje bo med pol osmo in
deveto dopoldan, začetek vodene vadbe na Obli
gorici pa ob 9.30.
Marjana Ahačič
Zdravstveni dom Radovljica
vabi na občinski test hoje, ki
bo v soboto, 7. maja, od 7.30
do 9. ure. Izhodišče je pred
Zdravstvenim domom
Radovljica in poteka po ustaljeni trasi.
Preizkus hoje na dva kilometra je enostaven, natančen,

rus šport prikazovali, kako
izvajati različne vaje.
Za občinski test hoje in vadbo na trim stezi bodite športno oblečeni in obuti, udeležba pa je brezplačna. V primeru dežja obe prireditvi
odpadeta.
Trim stezo na Obli gorici je
Občina Radovljica uredila
kot projekt participativnega

Test hoje se bo v soboto, 7. maja, začel ob 7.30
in bo trajal do 9. ure. Sledila bo vodena vadba
na telovadnih napravah na novi trim stezi na
Obli gorici. Začetek bo ob 9.30 pri informacijski
tabli nasproti Lekarne Radovljica.
varen in ponovljiv test, na
katerem se s pomočjo tako
hitre hoje, kot jo zmorete, da
pri tem ne ogrožate svojega
zdravja, izmeri telesna zmogljivost in na podlagi rezultatov svetuje ustrezna telesna
dejavnost. Test je primeren
za vse med 20. in 65. letom
starosti, ki ste telesno nedejavni ali zmerno telesno
dejavni. Priporočljivo je test
opraviti vsakih šest mesecev
in tako slediti izboljšanju
svoje telesne zmogljivosti.
Sledila bo vodena vadba na
telovadnih napravah na novi
trim stezi na Obli gorici.
Začetek bo ob 9.30 pri informacijski tabli nasproti
Lekarne Radovljica. Pri vsaki vadbeni napravi bodo do
11. ure demonstratorji dobavitelja opreme podjetja Tau-

proračuna z naslovom Telovadba v gozdu. Obsega šest
telovadnih točk, opremljenih tudi s tablami z opisi vaj
in QR kodami za dostop do
filmov, kako se vaje pravilno
izvajajo. Na napravah je
možno izvesti več kot osemdeset različnih vaj za moč,
ravnotežje, ogrevanje in raztezanje ter vaj, prilagojenih
starostnikom. Primerne so
za vse – ne glede na spol,
starost, predznanje in telesno pripravljenost.
Zdravstveni dom Radovljica
bo trim stezo na Obli gorici
vključil v svoje zdravstvenovzgojne in preventivne programe, na njej pa bo organiziral tudi redno vodeno vadbo za starejše. Do poletja bo
to v petek, 3. junija, in petek,
17. junija, ob 9. uri.

www.gorenjskiglas.si

Pisatelj Ivan Sivec
na prikupen in
razumljiv način
opisuje življenje in
delo enega največjih
slovenskih pisateljev
Ivana Tavčarja.
»Visoški gospod« s
podnaslovom »Vse
ljubezni pisatelja
Ivana Tavčarja« je prvi
biografski roman o
ustvarjalcu Cvetja
v jeseni in Visoške
kronike, izšel je
lani ob 170-letnici
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je
vsem v pogubo, je
zapisal Ivan Tavčar.
Knjiga za vse čase,
za mlade in stare, za
šolarje in starše.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si
Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava
po ceniku Pošte Slovenije.
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Razstava velikonočnih
pirhov v Mošnjah
V Mošnjah so po dveletnem premoru med prazniki spet pripravili tradicionalno razstavo velikonočnih
pirhov. Obiskovalci in domačini so v nedeljo in ponedeljek uživali tudi v pirhanju in fucanju na
dvorišču pred kulturnim domom.
Marjana Ahačič
"Videti je, da so si ljudje že
zares želeli razstavo pogledati tudi v živo," je zelo velik
obisk tradicionalne razstave
pirhov, ki so jo v času pred
epidemijo vsako leto pripravljali v Mošnjah, komentirala predsednica tamkajšnjega
turističnega društva Damjana Pangerc.
Tudi letos so svoje umetelno
dekorirane pirhe na ogled
postavili domačini iz
Mošenj, izdelke za razstavo
so prispevali otroci iz bližnje
podružnične šole, glavna
gostja letošnje razstave pa je
bila tako kot pred štirimi leti
gospa Silva Lukač iz Maribora, ki je obiskovalce spet
navdušila z izdelki iz pisanih miniaturnih perlic.

"Vse do zadnjega nismo
vedeli, ali bomo prireditev
sploh lahko izpeljali, ampak
z gospo sva se že pred novim
letom dogovorili, da pride,
če bo le lahko. In izkazalo se
je, da je bila odločitev pravilna: razveselili smo se številnih obiskovalcev iz Mošenj
in okolice pa tudi iz Radovljice, z Bleda in Jesenic. Ob
tem so v soboto možakarji
za dvorano uživali v fucanju,
otroci pa v pirhanju na travi,
res je bilo posebno prijetno
vzdušje," je povedala Tatjana Pangerc. Za konec so v
nedeljo organizirali še lepo
obiskano predavanje Mateje
Reš z naslovom Z vrta v
shrambo.
V Mošnjah se veselijo sproščanja protikoronskih
ukrepov. Tako že za konec

Damjana Pangerc, predsednica turističnega društva, pred
praznično okrašenimi drevesi pred kulturnim domom v
Mošnjah

Silva Lukač z velikim pirhom, okrašenim z umetelno
prepletenimi pisanimi perlicami. Zanj je porabila okoli 230
ur dela.
junija, na predvečer državnega praznika, načrtujejo
prav tako tradicionalno prireditev O kresi se dan obe-

Pisani pirhi iz filca, v ospredju pa pirh, okrašen z vezenjem;
vse je izdelala domačinka Dragica Pintar.

si, ki jo bodo tudi letos
postavili pred slikovito
kuliso Vile rustice na robu
vasi.

Sabina Šegula spet krasila Vatikan
Marjana Ahačič
Sabina Šegula, mojstrica floristike iz Vrbenj, in Kamničan Peter Ribič sta letos že
desetič pripravila velikonočno
okrasitev glavnega oltarja
bazilike svetega Petra v Vatikanu. Tudi tokrat je Sabina
Šegula najprej pripravila idejni načrt krasitve, ki so ga potrdili na vatikanskem governatoratu. Za osnovo je že drugič
uporabila slovenske orhideje,
ki so jih vzgojili v Ocean
Orchids iz Prekmurja.
"Dekoracija je bila tokrat
barvita, sestavljale so jo velike bele kaskadne orhideje,
ki so jih dopolnjevale pisane
orhideje različnih toplih
barv. Zaradi večjega učinka
so nekaj belih orhidej po
inovativnem postopku prvič
pobarvali rumeno," je povedala dr. Sabina Šegula.

Kot je pojasnil Tomaž Jevšnik iz podjetja Ocean
Orchids, sta mojstra izrazila
željo po čim intenzivneje
rumenih orhidejah z velikim
cvetom, zato so poiskali barvo, ki so jo lahko nanesli na
cvetove, ne da bi jim pri tem
skrajšali življenjsko dobo.
V velikonočni okrasitvi sta
sicer uporabila še več kot
petsto stebel oranžnih in
rdečih orhidej ter 150 velikih belih kaskad, kot posebno darilo za ukrajinsko veleposlaništvo v Vatikan pa
poslala še pet pobarvanih
modrih in pet rumenih dvostebelnih orhidej.
Šegula in Ribič sta ponosna
na svoje desetletno delo, ki
ga opravljata kot prostovoljca, pri tem pa tudi sama
iščeta sponzorje za projekt;
uporabo rumenih orhidej
tako letos sofinancira mini-

Foto: arhiv S. Šegula in P. Ribiča

Preizkusite nove
vadbene naprave

Sabina Šegula med krašenjem glavnega oltarja bazilike sv.
Petra v Vatikanu malo pred veliko nočjo
strstvo za zunanje zadeve.
"Po desetih letih uspešne
promocije Slovenije si želiva, da bi bila kot takšna tudi
prepoznana, saj te dekoraci-

je gleda vsaj milijarda ljudi
po svetu, zato si želiva, da bi
se financiranje projekta v
prihodnje sistemsko rešilo,"
še pravi Sabina Šegula.

