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Odprli novo
radovljiško knjižnico
Tik pred prvomajskimi prazniki so bralci iz stare knjižnice v živi verigi prenesli še zadnjo knjigo,
Linhartovega Matička, in nato slovesno odprli novo knjižnico na Vurnikovem trgu.
Marjana Ahačič
Vzdušje v središču Radovljice je bilo v četrtek, 26. aprila, popoldne polno napetega
pričakovanja. Že ko so se
pred stavbo stare knjižnice,
od koder je nato na pot iz

rok v roke do nove knjižnice
krenila še zadnja knjiga,
začeli zbirati prvi bralci, je
bilo jasno, da je ta dan poseben. Mladi, starejši, otroci,
dijaki ... skoraj vsak je Linhartovega Matička za trenutek ali dva podržal v rokah,

preden ga je izročil naslednjemu v verigi. Knjiga je pot
sklenila v dvorani Srednje
gostinske in turistične šole,
kjer se je zaradi deževnega
vremena odvila osrednja prireditev. Od tam jo je župan
Ciril Globočnik odnesel na

Vurnikov trg, kjer sta z direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica Boženo Kolman Finžgar prerezala trak
pred vhodom in tako simbolično odprla vrata nove
radovljiške knjižnice.
42. stran

Spet tečaji temeljnih
postopkov oživljanja
Marjana Ahačič
Območno združenje Rdečega križa Radovljica v okviru
projekta Oživimo srce spet
pripravlja tečaje temeljnih
postopkov oživljanja z uporabo avtomatskih defibrilatorjev za laike. Namen tečajev je povečati preživetje po
srčnem zastoju. Brezplačni
tečaj bo v Čebelarskem centru Lesce, in sicer 25. maja
od 11. do 14. ure, 8. junija od
17. do 20. ure in 15. junija
od 17. do 20. ure. Vsak
tečajnik se uči reanimacije
na lutki, število lutk pa je
omejeno (30), zato je potrebna predhodna prijava, so
še sporočili z Rdečega križa,
kjer sprejemajo prijave na
telefonski številki 04 59 71
680 oziroma na elektronski
naslov: radovljica.ozrk@
ozrks.si. Za vse, ki ste se
pred dobrim letom udeležili
tečaja oživljanja, so pripravili še dva obnovitvena teča-

ja. Tečaja bosta potekala v
Čebelarskem centru Lesce
28. maja in 12. junija, obakrat od 18. ure do 19.30.
Tudi za ta dva tečaja prosijo
za predhodno prijavo. V
okviru projekta Oživimo
srce so sicer do konca lanskega leta izobrazili že 786
laikov. "Občane vabimo, da
si vzamejo čas in se udeležijo tečaja. Pri srčnem zastoju
je namreč pomembna vsaka
minuta in samo skupaj lahko uspešno rešujemo življenja," še poudarjajo na
Območnem združenju Rdečega križa Radovljica.

Slovenske gline v Magušarjevi hiši
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Zeleni odrez in druge podobne odpadke je treba kompostirati, oddati v ustrezen
zabojnik ali odpeljati v zbirni
center.

Na Gradnikovi dodatna parkirna mesta in enosmerni
promet. Začetek gradnje
pločnika ob Cesti na Jezerca.
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samozavest višja
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Pogovor z Gabrom Glavičem, trenerjem jeseniških
hokejistov

Na stojnicah so obiskovalci
dobili zdravstvene nasvete,
si izmerili krvni tlak in krvni
sladkor in se naučili temeljnih postopkov oživljanja.
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V Magušarjevi hiši v Radovljici bodo danes ob 19. uri odprli
razstavo Katalog slovenskih glin, ki je nastala pod vodstvom
Urbana Magušarja, pri njej pa so sodelovali številni slovenski keramiki in posamezniki. Razstava na zanimiv način
predstavlja več kot sto vzorcev glin iz različnih slovenskih
nahajališč. Že od 10. ure dalje bo potekal dan odprtih vrat s
prodajno razstavo izdelkov iz slovenske gline, ob 16. uri bo
okrogla miza, po odprtju razstave pa koncert v atriju Magušarjeve hiše. Razstava Katalog slovenskih glin bo na ogled
do konca poletja po predhodnem dogovoru.
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Občinske novice
Zemljišča prihodnji teden ponovno na dražbo
Občina Radovljica je ponovno objavila javno dražbo za prodajo zemljišč, namenjenih za lesnopredelovalno dejavnost.
Naprodaj je kompleks zemljišč na območju gramoznice
Graben, ki je skladno s sprejetim občinskim prostorskim
načrtom namenjen za lesnopredelovalno dejavnost. Za
komunalno še neopremljeno zemljišče, veliko 48.477 metrov, želi občina iztržiti vsaj 1,29 milijona evrov (brez DDV),
kolikor je izklicna cena, kar pomeni, 29,64 evra (brez DDV)
za kvadratni meter zemljišča. Izklicna cena za zemljišče je
na prejšnji, neuspeli dražbi, znašala 1,4 milijona evrov. Javna dražba je razpisana za prihodnji petek, 25. maja. Občina
je sicer za gradnjo lesnopredelovalnega obrata v osnovi
načrtovala vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva, za
katero pa ni bilo pričakovanega zanimanja. Občinski svet je
zato lani razveljavil odlok, na podlagi katerega naj bi bil
lesnopredelovalni center Radovljica vzpostavljen v javno-zasebnem partnerstvu, občina pa je sprožila postopke za prodajo zemljišča, saj je ocenila, da bodo zasebni vlagatelji bolj
zainteresirani za naložbo v lesnopredelovalni center v primeru, da bodo gradili na svojem zemljišču. Čeprav dražba v
prvem poskusu ni privabila potencialnih kupcev, je župan
Ciril Globočnik prepričan, da so načrti o lesnopredelovalnem centru v Radovljici uresničljivi.

Publikaciji Zgodovinska mesta prestižna nagrada
Slovenska turistična organizacija (STO) je prejšnji mesec za
publikacijo Kulturstädte (Zgodovinska mesta) prejela bronasto priznanje natečaja Werbe Grand Prix. Gre za eno najpomembnejših priznanj na področju promocijskih materialov na nemško govorečem trgu, so sporočili. "Na novo
nagrado smo na Slovenski turistični organizaciji izjemno
ponosni, saj je priznanje še en dokaz, da se Slovenija s
komunikacijskimi orodji in ključnimi produkti uspešno in
učinkovito predstavlja na za nas najbolj pomembnih trgih.
Dodatni pomen in težo nagradi daje prejem le-te v prvem
letu dvoletne izpostavljene tematike kulturnega turizma v
letih 2018 in 2019. V letošnjem in prihodnjem letu namreč
turiste želimo še posebej navdihniti, da odkrivajo kulturno
bogastvo slovenske dediščine, umetnosti, festivalov ter prireditev, kulinarike in življenjskega sloga prebivalcev," še
poudarjajo na STO. Publikacija je vsebinsko nastala v sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, v njej
pa je predstavljena tudi Radovljica.

Posodobitev strategije prostorskega razvoja
Občina Radovljica je s sklepoma o začetku postopka prvih
sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja in
petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine
Radovljica, ki sta bila objavljena 6. aprila v Uradnih objavah
Deželnih novic, začela posodobitve krovnih prostorskih
načrtov občine, tako strateškega kot izvedbenega. Pred izvedbo postopka je treba posodobiti vhodne podatke, pregledati strokovne podlage in nekatere pripraviti na novo ter ne
nazadnje ovrednotiti vse prejete pobude za spremembe
prostorskega reda občine. Občinska uprava zato vabi vse
zainteresirane, da se aktivno vključijo v sooblikovanje obeh
prostorskih aktov. Informacije o postopkih bodo objavljene
na spletni strani občine.

Krajevna skupnost v najem oddaja planinski dom
Krajevna skupnost Lancovo v najem oddaja Planinski dom
Goška ravan, in sicer za kmetijsko in turistično dejavnost.
Namera za oddajo v najem s pogoji sodelovanja je objavljena na občinskih spletnih straneh www.radovljica.si, rok za
oddajo vlog in programa izvajanja dejavnosti pa je 29. maj.

Odprli novo
radovljiško knjižnico
31. stran
"Občina se je za gradnjo
nove knjižnice odločila, ker
so obisk, bogata dejavnost in
program stare prostore že
močno prerasli. Knjižnica z
inovativnimi projekti spodbujanja bralnih navad med
mladimi, številom aktivnosti in drugimi kazalci presega
slovensko povprečje," je razloge za to, da so se v Radovljici pred slabim desetletjem
odločili za gradnjo nove
knjižnice, v svojem nagovoru ob odprtju povzel župan
Ciril Globočnik.
Pot do nove knjižnice je bila
dolga; gradnja se je začela že
leta leta 2011 in bila nato po
letu 2014 zaradi stečaja prvega izvajalca za dve leti prekinjena. Komunalna oprema
in zunanja ureditev Vurnikovega trga sta bili v letu
2015 končani, gradnjo knjižnice pa je družba Javna razsvetljava kot novi izbrani
izvajalec nadaljevala konec
leta 2016. Decembra lani je
bila glavnina del zaključena,
opravljen je bil tehnični pregled in letos zgodaj spomladi izdano uporabno dovoljenje. Nosilec projekta je bilo
podjetje Arhema, avtorji
arhitekture, zunanje ureditve in opreme pa Jurij Kobe,
Matjaž Pangerc in Ina Radšel s sodelavci.

Preselili petdeset ton
gradiva
Sredi marca se je začela selitev, pri kateri so pomagali
številni prostovoljci, ki so
skupaj preselili več kot 120
tisoč enot raznolikega knjižničnega gradiva. Veliko bralcev je pri selitvi pomagalo
tako, da so si pred mesecem
dni še v stari knjižnici izposodili čim več knjig, ki so jih
po odprtju začeli vračati v
novo knjižnico. Kot so izračunali v knjižnici, so jim
bralci na ta način prihranili

Trak pred vhodom v novo knjižnico sta prerezala direktorica Božena Kolman Finžgar in
župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič
kar 18,5 tone bremena. Prostovoljci, ki so pomagali pri
selitvi, pa so iz stare knjižnice v novo preložili kar 54 ton
gradiva.
"Ljudi smo pozvali na
pomoč in doživeli neverjeten odziv," je povedala direktorica knjižnice, ki je prepričana, da to dokazuje, kako
težko so novo knjižnico
čakali Radovljičani.
Skupna površina nove knjižnice brez zunanjih prostorov znaša 2520 kvadratnih
metrov. Zgradba zajema pet
etaž: v kletni večino zavzemajo arhiv, delavnice in
skladišča ter spremljajoči
prostori za osebje, v pritličju
je dnevna čitalnica s kavarno, v kateri sta na voljo periodika in dnevni tisk. V
prvem in drugem nadstropju je prostor za osrednji program knjižnice, v mansardi
pa so večnamenska dvorana,
individualni študijski prostori in upravni prostori.
Skupni stroški grad
n je
znašajo približno 3,34 mili-

jona evrov; skupaj z opremo, dokumentacijo in parkirišči le nekaj manj kot
pet milijonov evrov. Občina je v polovičnem deležu
sofinancirala tudi zunanjo
ureditev Vurnikovega trga
v višini milijona evrov ter
za knjižnico plačala 378
tisoč evrov komunalnega
prispevka, ki pa je obenem
prihodek občinskega proračuna. Čeprav je projekt
uvrščen v nacionalni program kulture, državni in
evropski viri niso bili na
voljo, razen tristo tisoč
evrov, ki jih je prispevalo
ministrstvo za kulturo.

Ena najbolj inovativnih in
uspešnih knjižnic
Predsednica Združenja slovenskih splošnih knjižnic
Vesna Horžen je v svojem
nagovoru na slovesnosti ob
odprtju ocenila, da lokalna
skupnost, ki ustvari tako
kvalitetne knjižnične prostore, dokazuje svojo visoko
prosvetljenost: "Na ta način
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Knjigo so na poti iz stare v novo knjižnico pospremili številni bralci, med njimi tudi
družina hokejista Davida Rodmana. / Foto: Gorazd Kavčič

sporoča, kako dobro se zaveda, na kaj vse vpliva splošna
knjižnica: na osebni razvoj,
zdravje in splošno dobro
počutje posameznika, socialno povezanost, krepitev
skupnosti, na lokalno kulturo in identiteto, na domišljijo in kreativnost, na kulturo,
izobrazbo, branje in pismenost, rabo prostega časa ter
uporabo informacij v vsakdanjem življenju ter spodbuja socialno kohezijo in
krepi zaupanje v skupnost.
Knjižnica Antona Tomaža
Linharta je s svojim načinom delovanja v okolju ena
najbolj inovativnih in uspešnih knjižnic v slovenskem
prostoru."

Veliko novih članov
Nova radovljiška knjižnica
od prvega dne po odprtju
deluje s polno paro, vedo
povedati knjižničarji. "Nad
novo, svetlo in prostorno
knjižnico smo navdušeni. Z
vsakdanjim delom so se
sicer pokazale kakšne
malenkosti, ki jih je treba
dodelati, a v splošnem se
tukaj na Vurnikovem trgu
odlično počutimo. Ljudje
nas z veseljem obiščejo in si
ogledajo novo knjižnico. Da
so nad novimi prostori navdušeni, kaže tudi to, da se
je, odkar je knjižnica odprta,
na novo včlanilo zelo veliko
uporabnikov," je povedala
knjižničarka Katja Bevk.
Kot pravi, so nekateri v
novih, velikih prostorih še
malce zadržani, zato vsem,
tako članom kot tudi drugim uporabnikom storitev
polagamo na srce, naj se
pogumno sprehodijo po
vseh treh nadstropjih velike
knjižnične stavbe, da jim
postanejo čim prej znani in
domači. Za vse informacije
pa so jim, seveda, knjižničarji ves čas z veseljem na
voljo, je še poudarila.
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Po slabem mesecu dni je večina dela pri izposoji gradiv že popolnoma utečena.

Pravljična soba, čitalnica
in čudovit razgled
"V prvem nadstropju je
našim najmlajšim uporabnikom na voljo pravljična soba,
kjer se lahko igrajo in skupaj
s starši prebirajo pravljice. V
posebno sobo smo združili
vse zgoščenke in DVD-je ter
knjižno gradivo, ki je povezano s filmom in glasbo. V drugem nadstropju sta čitalnica,
kjer imamo več kot 270 različnih naslovov serijskih publikacij, in računalniška soba
z neomejenim dostopom do
interneta. V tretjem nadstropju lahko obiskovalci na prostorni terasi poleg razstavnega prostora, kjer trenutno
domujejo fotografije fotoreporterjev časopisa Delo, uživajo tudi v najlepšem razgledu v Radovljici. Vsem znanja
željnim obiskovalcem so na
voljo tudi tihe in mirne študijske sobe. Obiskovalci pa
sicer v vsakem nadstropju
lahko poiščejo svoj kotiček za
branje in teh res ni malo," še
poudarja Katja Bevk. In
dodaja, da se morajo tako kot
obiskovalci tudi zaposleni še
dodobra spoznati z novimi
prostori. "Z veliko dobre volje in s skupnimi močmi nam
bo uspelo, da bo naš dom
tisočerih zgodb zaživel v polnejšem pomenu besede," je
prepričana.

Podzemna parkirišča še
niso na voljo

združeni pevski zbori občine
Radovljica pod umetniškim
vodstvom Egija Gašperšiča,
Pihalni orkester Glasbene
šole Radovljica, Linhartov
oder, harmonikar Gašper
Primožič, igralka Maruša
Oblak, ki je povezovala program, zračni akrobati in
Branko Potočan, učenci vseh
osnovnih šol v radovljiški
občini, Srednja gostinska in
turistična šola Radovljica ter
Fotografsko društvo Radovljica. Dogodek je spremljala
arhitekturna razstava Zasnova Vurnikovega trga. Prazni-

čni večer je zaključil koncert
raperskega dvojca Trkaj &
Nipke ob Okusih Radol'ce v
dvorani Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica.

Prva čitalnica že pred
170 leti
Prva čitalnica je v Radovljici
delovala že v letih 1848 in
1949. "Maja 1862 so poskušali ustanoviti čitalnico v
Radovljici. Bržkone je imel
pri tem zasluge dr. Lovro
Toman, domačin iz Kamne
Gorice, vendar ni zaživela.
Eden izmed vzrokov je bil

vsekakor ta, da je leta 1865
dr. Toman zapustil Radovljico in potem skoraj trideset
let ni bilo sposobnega organizatorja," je podatke iz zgodovine na prireditvi navedla
voditeljica Maruša Oblak.
Po ustanovitvi bralnega
društva leta 1890 prvo javno
ljudsko knjižnico Radovljica
dobi v letu 1906. V prvem
letu delovanja, pravi zgodovina, so si bralci vsak teden
izposodili do sedemdeset
knjig. Knjižnica takrat deluje v Graščini – danes so to
sobe Mestnega muzeja. Do
leta 1957 jo je vodila Alojzija
Horvat, nato sej je z začetkom leta 1964 preoblikovala
v Matično knjižnico, ravnateljica pa je postala Rezka
Šubic Pleničar. Šubic Pleničarjeva je tudi vodila selitev
knjižnice na Gorenjsko cesto, v času njenega vodenja
so stavbi dodali še prizidek.

Nova vsebina za staro
stavbo
V stari stavbi knjižnice je na
voljo okoli tisoč kvadratnih
metrov prostora. Ko bodo
preverili stanje objekta, se
bodo na občini glede na prošnje društev in drugih zainteresiranih odločili, katere
bodo umestili v objekt in
kako se bodo lotili njegove
prenove. Prioriteto pa bo
imel medgeneracijski center, je že pred časom zatrdil
župan.

Linhartov trg se je spremenil v pisan cvet držav
Evrope.

S projektom Evropska vas si organizatorji prizadevajo za
spodbujanje raznolikosti, sprejemanja drugačnosti in
zavedanja lastnih korenin med mladimi. / Foto: Ana Fon

Marjana Ahačič
V četrtek, 10. maja, so šolarji na Linhartovem trgu v
Radovljici praznovali skupaj
z Evropo. "Ideja Evropske
vasi ostaja od leta 2006 enaka, in sicer spodbujanje različnih kultur, raznolikosti in
s tem sprejemanje drugačnosti ter krepitev zavedanja
lastnih korenin," je povedala koordinatorica projekta
namestnica ravnateljice v
OŠ A. T. Linharta Radovljica
Anita Hrovat.
Projekt Evropska vas je
namenjen mladim, ki se na
ustvarjalen način seznanijo
z drugimi kulturami, kulinariko, običaji, navadami,
glasbo, posebnostmi, jezikom, skratka preučujejo
način življenja držav Evropske unije, je še pojasnila

Anita Hrovat. Rdeča nit
letošnje prireditve je bila
Književni junaki.
Na letošnji Evropski vasi so
sodelovale OŠ A. Janše, OŠ
Staneta žagarja Lipnica, OŠ
F. S. Finžgarja Lesce, OŠ
dr. J. Plemlja Bled, OŠ
Koroška Bela, OŠ F. Prešerna Kranj, OŠ J. Mencingerja Bohinjska Bistrica, OŠ
Žirovnica, OŠ I. Gunduliča
iz Zagreba, Vrtec Radovljica, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica, Glasbena šola
Radovljica ter Europe direct
Gorenjska.
S svojim obiskom so udeležence počastili tudi predstavniki dveh držav, in sicer
veleposlanik Poljske Pawel
Czerwinski s soprogo Agnieszko Cherwinsko ter svetovalka bolgarskega veleposlanika Julia Tzerova.

Prvi trenutki v novi knjižnici / Foto: Gorazd Kavčič

V podzemni garaži pod Vurnikovim trgom je sicer občina zagotovila štirideset parkirnih mest, namenjenih
obiskovalcem knjižnice. "S
pogodbo, na podlagi katere
je občina parkirna mesta
kupila, se je prodajalec podjetje Perina zavezal, da bo
uredil režim dostopanja v
kletno etažo, tako da bo
omogočen javni dostop do
parkirnih mest. Ena od
možnosti je, da je brezplačno parkiranje vezano na
knjižnično člansko izkaznico. Občina je Perino že pozvala, da režim javnega parkiranja čim prej vzpostavi," pa
so v zvezi s tem pojasnili na
občinski upravi.

Linhartov trg se je ob tej priložnosti spremenil v pisan cvet
držav Evrope. / Foto: Marko Grimani

Splača se biti naročnik

www.gorenjskiglas.si

Gorenjskega glasa

Slovesno ob odprtju
Slovesnost ob odprtju nove
knjižnice v režiji Roka
Andresa so sooblikovali

Evropska vas

Terasa v najvišjem nadstropju knjižnice, kjer je tudi prireditveni prostor, ima enega
najlepših razgledov v Radovljici. / Foto: Tina Dokl

Pokličite 04/201 42 41
ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Srečanje poveljnikov
teritorialne obrambe
Poveljniki šestnajstih nekdanjih občinskih štabov Teritorialne obrambe, ki so se pred skoraj tremi
desetletji uprli ukazu o premeščanju orožja v skladišča pod nadzorom JLA, so se tudi letos zbrali na
vsakoletnem srečanju v Radovljici.
Marjana Ahačič

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Udeležence srečanja je nagovoril predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič.
"Odločitev o tem, da se orožje ne odda, je bila izjemnega pomena, lahko rečemo, da je bila zgodovinska.
V tistem zapletenem času
je bil upor zoper zahtevo o
oddaji orožja zares hrabro
dejanje, saj je bila takrat
Teritorialna obramba še del
oboroženih sil SFRJ," je
zbrane nagovoril predsednik Zveze veteranov vojne
za Slovenijo Ladislav Lipič.

"S pisanjem knjige o tem
obdobju se bo marsikateri
dogodek iz tistega časa
dodatno razčistil, dobili
bomo dokument, v katerem bo jasno razvidno, da
tisto, kar nam danes nekateri očitajo, namreč da je
bila Teritorialna obramba
leta 1990 razorožena, seveda ni res. Če vemo, koliko
orožja je ostalo v takratni
sestavi TO, ne moremo

govoriti o razorožitvi. Lahko govorimo o poskusu
odvzema, govoriti o razorožitvi pa je nekorektno," je
še poudaril Lipič in dodal,
da upa, da bo letošnje, za
organizacijo jubilejno leto
tudi leto, ko se bo dokončno razčistilo in javno razkrilo, kako so bili tisti
pomembni dogodki in procesi videti z očimi ljudi, ki
so v njih sodelovali.

Kurjenje na vrtovih je
prepovedano
Zeleni odrez in druge podobne odpadke, ki nastanejo pri delu na vrtu ali
njivi, je treba kompostirati, oddati v ustrezen zabojnik ali odpeljati v zbirni
center. Sežiganje je prepovedano.

Številka: 3505-0008/2015
Datum: 10.5.2018

Urša Peternel

Zaradi zahtev smernic Ministrstva za kulturo (št. 35012-136/2017/6, z
dne 1.12.2017) se iz območja OPPN izvzame del, ki predstavlja vaško jedro, naselbinska dediščina, Lesce (EŠD 1 0032) oziroma območje neposredno ob Alpski cesti nad ježo (ker v območju niso načrtovane spremembe) in s tem omogoči nadaljevanje priprave OPPN brez odlašanja.

1. člen

2. člen

Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na
spletnih straneh Občine Radovljica.

2. V 6. členu Sklepa se črtata 7. in 8. točka.

Prejšnji teden so se na tradicionalnem srečanju sestali
nekdanji poveljniki šestnajstih občinskih štabov Teritorialne obrambe (TO), ki so se
pred 28 leti uprli ukazu o
premeščanju orožja v skladišča pod nadzorom JLA. Med
gorenjskimi občinskimi štabi so bili to jeseniški, radovljiški, tržiški in kranjski.
Poveljniki štabov, ki orožja
leta 1990 niso oddali, so se
prvič srečali pred 18 leti, na
lanskoletnem srečanju pa so
se odločili, da bodo nadaljevali pridobivanje in urejanje
dokumentov ter zbiranje
osebnih pričevanj o dogajanjih v času od sredine maja
1990 in do začetka agresije
JLA junija 1990. Pobudnik
prvega srečanja je bilo
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, ki je gostilo
tudi letošnje srečanje.

Spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce
(del območja za Mlinaričem)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07 in spremembe), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2;
Ur. l. RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/14) je župan Občine Radovljica sprejel

1. Spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin
LE 01 – Lesce (del območja za Mlinaričem)

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja za Mlinaričem)
(DN UO, št. 227/17) se spremeni in dopolni, kot sledi v nadaljevanju:
VSEBINA

Časopis Občine Radovljica
www.radovljica.si

Uradne objave, številka 241, 18. maja 2018
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Linhartov trg je eden najlepših
ohranjenih srednjeveških trgov
v Evropi. Na njem si podajajo
roke gotika, renesansa in
barok. Za študente arhitekture
bi bil lahko učbenik zgodovine
arhitekture, za nas domačine
pa je dnevne soba, v kateri se
sprehajamo, srečujemo in praznujemo. Kaj je lepšega kot
dopoldne posedeti v eni kavarn
ob dobri ledeni kavi, sladoledu,
ali ob toplem poletnem večeru
popiti vrček odličnega češkega
piva in opazovati turiste, ki v
vedno večjem številu obiskujejo
naše mesto. Ti prihajajo v skupinah, večinoma s tujimi vodiči, ki jim nekaj malega povedo
in pokažejo o starem mestnem
jedru. Več obiskovalcev pa prihaja individualno. Ti največkrat tavajo po trgu v rokah pa
imajo nekakšne zloženke s slikami hiš na trgu; iščejo, katera
je podobna tisti na njihovi sliki.
Koliko enostavneje bi bilo, če bi
na hiše namestili table, na
katerih bi v slovenščini in
angleščini napisali stoletje in
slog, v katerem je bila zgrajena,
kaj je bilo v njej in morda še
opis freske. Že samo osem tabel

1.

Kaj pogrešam
na Linhartovem
trgu?

1. Celotno besedilo 3. člena Sklepa se črta in nadomesti z besedilom:
»Izdela se nov OPPN za zemljišča, ki so v PRO opredeljena kot del prostorske enote LE 01, MO. Območje zavzema zemljišča s parcelnimi številkami: 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 16/1, 16/2, 20/1,
20/3, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/11, 20/12, 20/14, 20/15,
20/16, 20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 23/1, 25/1, 34/1, 34/11,
1390/5, vse v k.o. Hraše (2155). Območje je omejeno z Železniško ulico, Alpsko cesto, izrazito geomorfološko ježo in obstoječimi stanovanjskimi stavbami v Rožni dolini. Velikost območja je ~ 2,2 ha. Območje
OPPN se tekom priprave dokumenta lahko spremeni.«

Prejeli smo

bi zadostovalo, da o zgodovini
trga pokažejo bistveno. Tri table pa bi potrebovali za opis do
sedaj prezrtih, a znamenitostih, ki veliko povedo o zgodovini trga. Oglejmo si čelno stran
Klemenove hiše (št. 21). Pripoveduje nam zgodbo o zgodovini ene najstarejših hiš na trgu.
Druga taka znamenitost je
pranger. Ko občudujemo
Bezulnekovo hišo (št. 25), največkrat kar prezremo to znamenito klop. Pranger je sramotilni steber, v Radovljici klop,
značilen za tržna naselja,
kamor so za določen čas priklenili manjše prekrškarje. Tretja
premalo poudarjena znamenitost je bastijon.
Ko stojimo na "županovem
razgledniku", se ozrimo proti
vzhodu. Zadnja hiša ob poti
na pokopališče štrli iz ostankov mestnega obzidja – to je
bastjon, nekdaj trdnjava, ki je
čuvala mestna vrata in dokazuje, da je bila Radovljica
dobro utrjeno mesto. Seveda
ima trg še druge zgodovinske
"cukrčke", o njih bi nam pa
kaj več povedala dobra poznavalca radovljiške zgodovine
gospoda Adam in Sinobad.
Oprema trga s tablami je,
milim, predvsem izziv za naše
muzealce, ki bi skupaj z zavodom za spomeniško varstvo
morali dopolniti to nujno potrebno zgodovinsko-turistično
"infrastrukturo".
Avgust Mencinger

Pomlad je tudi čas dela na
vrtovih in njivah. Ob tem
pa se marsikdo znajde pred
vprašanjem, kam z zelenim
odrezom in drugimi odpadki z vrta. Nekateri najdejo
najhitrejšo rešitev in jih
enostavno – zakurijo. A kot
opozarja vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in
Naklo Tomaž Dolar, je sežiganje vseh vrst odpadkov
prepovedano. "Prepoved
kurjenja (sežiganja) je določena v odloku o načinu
opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Radovljica.
Ta v 2. odstavku 35. člena
prepoveduje sežiganje vseh
vrst odpadkov: "Sežiganje
vseh vrst komunalnih
odpadkov je prepovedano,
vključno z vrtnimi odpadki
iz gospodinjstev," je povedal Dolar.
Kurjenje odpadkov v naravnem in bivalnem okolju
sicer prepovedujejo tudi
državni predpisi in evropske direktive. Problem nista

samo dim in smrad, ki sta
posebej neprijetna v stanovanjskih naseljih, nekontrolirano kurjenje je tudi
pogost vzrok požarov v
naravi.

(kot so listje, trava, sadje,
plevel ...) ter olesenele dele
rastlin (kot so vejevje, debla,
grmičevje ...). Komunala
Radovljica omogoča tudi
brezplačni odvoz zelenega

Kurjenje odpadkov v naravnem in bivalnem
okolju sicer prepovedujejo tudi državni predpisi
in evropske direktive. Problem nista samo dim
in smrad, ki sta posebej neprijetna v
stanovanjskih naseljih, nekontrolirano kurjenje
je tudi pogost vzrok požarov v naravi.
Kako torej pravilno odstraniti zeleni odrez in druge
odpadke? Kot so povedali na
Komunali Radovljica, manjše količine tovrstnih odpadkov občani lahko odložijo v
kompostnik ali v zabojnike
rjave barve, ki so namenjeni
biološkim odpadkom.
Debelejše in večje kose
organskih odpadkov je treba zdrobiti z vrtnimi škarjami ali s sekiro. Zeleni odrez
lahko pripeljejo tudi v Zbirni center Radovljica, sprejem je brezplačen, zeleni
odrez pa je treba ločiti na
odpadke za kompostiranje

odreza z dopisnico. "Vsako
gospodinjstvo, ki je plačnik
stroškov ravnanja z odpadki, prejme vsako leto dve
dopisnici, s katerima lahko
naroči brezplačen odvoz do
štirih kubičnih metrov
kosovnih odpadkov. Eno
dopisnico (kupon št. 1) lahko izkoristi tudi za brezplačen odvoz do dveh kubičnih
metrov zelenega odreza.
Zeleni odrez mora biti zložen na dostopnem mestu za
tovorno vozilo," so povedali. Možen pa je tudi odvoz
zelenega odreza po naročilu
proti plačilu.
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Ob dnevu čebel
razstava o Antonu Janši
V Čebelarskem muzeju so v nedeljo odprli razstavo o Antonu Janši, ki bo na ogled vse do prihodnje
pomladi. Razstava je nastala kot del aktivnosti ob prvem praznovanju svetovnega dneva čebel.
Marjana Ahačič
V Čebelarskem muzeju v
Radovljici so v nedeljo v luči
prihajajočega prvega svetovnega dneva čebel odprli razstavo o Antonu Janši. "Čebelarski muzej se prvi obeležitvi svetovnega dneva čebel
pridružuje z razstavo o največjem slovenskem čebelarju, katerega veličino želimo
skozi ohranjeno kulturno
dediščino in spremljevalnimi dogodki predstaviti ne
samo domačim, strokovnim
obiskovalcem, ampak predvsem mlajšim in tujim obiskovalcem," je namen razstave pojasnila kustodinja
čebelarskega muzeja Tita
Porenta.
"Žal se neposredna materialna dediščina Antona Janše
ni ohranila, sta pa danes
spomin in zavedanje o
pomenu njegovega dela prisotna v zavesti slehernega
slovenskega in verjetno tudi
marsikaterega evropskega
čebelarja. O tem pričajo številni spominski predmeti, ki
so se ohranili v Čebelarskem muzeju Radovljica,
domače in tuje izdaje ter
ponatisi Janševih dveh knjig

Avtorica razstave kustodinja čebelarskega muzeja Tita Porenta je razstavo predstavila
ministru Antonu Peršaku in radovljiškemu podžupanu Miranu Remsu. / Foto: Gorazd Kavčič
v slovenskih knjižnicah,
arhivski dokumenti v slovenskih arhivih, spominska
obeležja in poimenovanja
ter Janšev spominski čebelnjak na rodni Breznici," je v
nagovoru poudarila Tita
Porenta. Janša je imel tudi
talent za slikanje, na kar
spominja še vedno priljub-

Antona Janše skozi perspektivo fotografa in čebelarja
Franca Šivica ter poslikane
panjske končnice, ki so nastale na likovnih delavnicah,
ki jih že več kot dvajset let
organizira OŠ Antona Janše
Radovljica.
Razstavo je odprl minister
za kulturo Anton Peršak, ki
je v svojem nagovoru poudaril pomen čebel za ohranitev človeške vrste. "Zato
je delo Antona Janše tako
zelo pomembno; ker je naučil ne le nas, Slovence,
ampak tudi druge po vsem
svetu, kako čebelariti. Tudi
zaradi njega smo Slovenci
eni najboljših čebelarjev,
Slovenija pa ena čebelarsko
najbolj razvitih dežel."
V radovljiških muzejih
bodo razstavo jeseni pospremili še s pedagoško delavnico, Muzeji radovljiške
občine pa so ob tej priložnosti tudi v drugih enotah – v
Mestnem muzeju, Šivčevi
hiši in Kovaškem muzeju v
Kropi – stalne razstave
dopolnili z vsebinami, povezanimi z Antonom Janšo in
čebelami.

Anton Janša se je rodil 20. maja 1734; njegova neposredna
materialna dediščina se žal ni ohranila, je pa zavedanje o
pomenu njegovega dela še danes prisotno v zavesti
slehernega slovenskega čebelarja. / Foto: Gorazd Kavčič

ljeno poslikavanje panjskih
končnic kot posebnost slovenske ljudske kulture. Neprecenljiva pa je Janševa nesnovna dediščina, ki jo čebelarji in raziskovalci črpajo iz
njegovih zapisanih in nezapisanih naukov. V večini
veljajo še danes in so bili
vedno znova potrjeni v praksi in znanosti."
Razstava, ki bo na ogled do
konca februarja prihodnje
leto, je sestavljena iz dveh
delov. V prvem so predstavljeni pomembnejši mejniki,
promocijski predmeti in fotografije, ki so nastali v času
postopka razglasitve 20. maja
za svetovni dan čebel, ter spominski predmeti, povezani z
Janševo dediščino.
V drugem delu pa si obiskovalci lahko ogledajo razstavo ilustracij Andrejke Čufer,
ki je tudi oblikovalka celotne razstave. Čuferjeva na
razstavi sodeluje tudi z ilustracijami iz slikanice Čebelar po srcu, v kateri je na
zlasti mladim prijeten način
predstavila zgodbo o Antonu Janši. Na ogled so tudi
film o življenju in delu

Del razstave so tudi ilustracije, ki jih je Andrejka Čufer
ustvarila za slikanico Čebelar po srcu. / Foto: Gorazd Kavčič

Janša je v nemškem jeziku napisal dve knjigi: Razpravo o
rojenju čebel in Popolni nauk o čebelarstvu. / Foto: Gorazd Kavčič

Svetovni dan čebel
Na svetovni dan čebel, ki ga bomo v nedeljo, 20.
maja, letos obeležili prvič, so pester program
aktivnosti pripravili tudi v Čebelarskem centru v
Lescah.
Marjana Ahačič
Že ves teden je dogajanje v
leškem čebelarskem centru
v znamenju prihajajočega
svetovnega dneva čebel še
posebno pestro. Tako so
teden začeli s tridnevno
ustvarjalno delavnico za
odrasle, na kateri so v mozaiku ustvarjali kranjsko sivko,
pripravili so vodene oglede
čebelarskega centra ter včeraj z dr. Sabino Šegula oblikovali medoviti vrt. Medtem
ko je mojstrica cvetličarstva
in vrtnarjenja odraslim
pokazala, kako z medovitimi
rastlinami zasaditi vrt, so
otroci v ustvarjalni delavnici
izdelovali čebelice.
Danes popoldan nadaljujejo
z izdelovanjem kranjske sike
v mozaični tehniki, v sredo,
23. maja, pa spet pripravljajo

voden ogled čebelarskega
centra: ob 10.30, 13.00 in
15.30 si bodo obiskovalci lahko ogledali čebelnjak z opazovalnim panjem, spoznali
čebele, njihov razvoj in življenje v panju, si ogledali satnišnice, kjer se predeluje
čebelji vosek v satnice, in
polnilnico medu. Ogleda
bodo zaključili z degustacija
različnih vrst medu.
V petek popoldan pa se bo
začel dvodnevni seminar o
pomenu ekološkega in biodinamičnega čebelarjenja za
našo skupno prihodnost.
Seminar bo vodil Michael
Weiler, priznani nemški
strokovnjak s tridesetletnimi
čebelarskimi izkušnjami.
Konec meseca, v sredo, 30.
maja, bo spet na sporedu
voden ogled čebelarskega
centra.

Dogodki v občini
Radovljica 2018
Fotografsko društvo Radovljica je objavilo deseti natečaj Dogodki v občini Radovljica z dodatno temo Čebelnjaki in panji v občini Radovljica, ki je bila tudi tokrat
določena v sodelovanju z
Muzeji radovljiške občine.
Na natečaju lahko sodelujete z dokumentarnimi fotografijami javnih prireditev,
kot so proslave, športni in
kulturni dogodki, pomembni obiski ..., večjih arhitekturnih oziroma okoljskih
sprememb. Vsak lahko
sodeluje s fotografijami za
največ deset dogodkov, za
vsak dogodek z največ štiri-

mi fotografijami. Na temo
čebelnjaki in panji pa avtorji
lahko sodelujejo s po šestimi fotografijami. Organizator sprejema samo digitalne
fotografije v formatu JPG.
Društvo fotografije za razpis
sprejema do 31. januarja
2019. Najboljše fotografije
bodo razstavljene v marcu
prihodnje leto v Galeriji
Avla Občine Radovljica.
Razpis Dogodki v občini
Radovljica 2018/10 je objavljen na spletnih straneh
Fotografskega društva Radovljica (www.fd-radovljica.
si/) in Občine Radovljica
(www.radovljica.si).

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2017, tema Peračiški
tuf v naravi in arhitekturi; avtor Ljubo Jančič, 2. nagrada
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Hodite po
označenih poteh

Čez dva tedna na volitve

Hoja zunaj poti ni priporočljiva, ker je za naravo
škodljiva, za pohodnike in obiskovalce pa nevarna.

Še dva tedna nas ločita od letošnjih volitev v državni zbor. Stranke in liste nas nagovarjajo že od
4. maja, ko se je začela predvolilna kampanja.

Marjana Ahačič
Triglavski narodni park je z
obiskom zelo obremenjen,
zato je zagotavljanje minimalnega vpliva posameznega obiskovalca na naravno
okolje nujno. Rešitev je enostavna: ostanite in doživljajte naravo na označenih
poteh, pred začetkom glavne poletne turistične sezone
opozarjajo v Triglavskem
narodnem parku.

"Obiskovanje gora
zahteva spoštljivega
obiskovalca, ki
upošteva krhkost
življenja v gorah."
"Območje Triglavskega narodnega parka je izjemno priljubljen cilj številnih obiskovalcev gorskega sveta. Med
njimi prevladujejo pohodniki, vse več je tudi drugih načinov obiskovanja. V planinskih postojankah letno prespi
približno 50 tisoč ljudi. Več
kot 400 tisoč jih obišče naravne in kulturne vrednote
celotnega območja parka. V
javnomnenjskih raziskavah o
obiskovanju visokogorja dobra tretjina vprašanih v postojankah na območju Triglav-

skega narodnega parka prespi večkrat na leto, skoraj
polovica vprašanih v gore
zahaja vsaj enkrat na teden,"
navajajo v TNP.
"Ostre podnebne razmere,
mlada in plitva prst ter večinoma krušljiva apnenčasta
skala vsako poletje pogojujejo rast alpske flore. Vegetacija ob planinskih in drugih
poteh je prilagojena negostoljubnim razmeram gorskega sveta. Hoja zunaj poti
ni priporočljiva, ker je za
naravo škodljiva, za pohodnike in obiskovalce pa
nevarna. Naravovarstveni,
upravljavski in estetski vidik
obiskovanja občutljivega
gorskega območja zahteva
spoštljivega obiskovalca, ki
upošteva krhkost življenja v
gorah."
Kot poudarjajo naravovarstveniki, uporaba označenih
poti pripomore k varovanju
življenjskega prostora prostoživečih živali in k ohranjanju vedno vabljive planinske
vegetacije. "V gorah so tla
izredno podvržena erozijskim procesom. Hoja izven
označenih poti te procese
dodatno pospešuje – sem
spada tudi raba bližnjic, saj
zmanjšuje estetsko vrednost
območja in hkrati dodatno
prispeva k prej navedeni problematiki," še opozarjajo.

Zgodovinska mesta na turistični borzi
Slovensko združenje zgodovinskih mest se je marca predstavilo na turistični borzi ITB Berlin, enem največjih turističnih
dogodkov v svetu. Na stojnici Slovenske turistične organizacije so zgodovinska mesta skupaj s Postojnsko jamo pripravila sejemsko dogajanje, kjer se je na srednjeveškem trgu
Radovljice odvijal mestni semenj, na katerega je obiskovalce
vabil mestni glasnik, otroci pa so se lahko preizkusili v starih
igrah. Za slikovito dogajanje, animacijo živahnega mestnega
sejemskega dogajanja v Berlinu, so poskrbela gorenjska
mesta Jesenice, Kranj, Radovljica, Tržič in Škofja Loka, skupaj z Idrijo in Kamnikom. Septembra bodo zgodovinska
mesta obeležila evropsko leto kulturne dediščine v Bruslju.

Irena Pfeifer in Mark Toplak, kandidata SDS, na torkovi
predstavitvi /Foto: Gorazd Kavčič

Franc Markelj, Karel Erjavec, Marjeta Rozman, kandidatka
za poslanko, in častni član Desus Marjan Vrabec

Danica Zavrl Žlebir,
Marjana Ahačič

ska ljudska stranka, Združena levica in SLOGA, Solidarnost, Zedinjena Slovenija, Gospodarsko aktivna
stranka, Lista novinarja
Bojana Požarja, Za zdravo
družbo, Slovenska demokratska stranka, Socialistična partija Slovenije, Lista
Marjana Šarca, Demokratična stranka upokojencev Slovenije in Nova Slovenija –
Krščanski demokrati.
Stranke in liste nas nagovarjajo prek medijev, predstavljajo svoje programe ter kandidate in kandidatke. Nekatere iz radovljiškega volilnega okraja najdete tudi na
prihodnjih straneh. Volili
bomo torej v nedeljo, 3. junija, nekateri pa bodo svoj glas
oddali že prej, na predčasnem glasovanju 29., 30 in
31. maja, ali pa po pošti, kar
morajo prej javiti volilni
komisiji.
V the dneh stranke predstavljajo svoje programe in
kandidate; v Radovljici sta
to že storili stranki SDS in
Desus. Prva v našem okraju
kandidira z Markom Toplakom, gospodarstvenikom iz
Zapuž. Toplak je tudi član

Poslance državnega zbora
sicer izbiramo v osmih
volilnih enotah po Sloveniji,
te so razdeljene še v enajst
volilnih okrajev. V vsakem
od njih imajo stranke svoje
kandidate. V tem tednu so
volilne komisije sestavile
seznam potrjenih list kandidatov v volilnih enotah po
vrstnem redu, ki se določi z
žrebom. To so opravili tudi
v 1. volilni enoti, katere
sedež je v Kranju, zajema
pa enajst volilnih okrajev:
Jesenice, Radovljica I in II,
Kranj I, II in III, Tržič, Škofja Loka I in II, Kamnik in
Idrija. V tej volilni enoti se
bo za glasove volivcev potegovalo 215 kandidatk in kandidatov na 23 strankarskih
listah, ki jih je potrdila volilna komisija. Po žrebanju bo
prva na seznamu Levica,
sledijo Stranka slovenskega
naroda, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Slovenska
nacionalna stranka, Stranka
Alenke Bratušek, Piratska
stranka Slovenije, Naprej
Slovenija, Gibanje SkupajNaprej, Socialni demokrati,
Dobra država, Stranka
modernega centra, Sloven-

Radovljica – Letošnje volilno
leto se je minulo nedeljo
začelo z referendumom o
drugem tiru, nadaljevalo se
bo s skorajšnjimi parlamentarnimi volitvami, jeseni pa
bomo volili še župane in člane občinskih svetov. Poslanke in poslance državnega
zbora bomo volili v nedeljo,
3. junija. Gre pravzaprav za
predčasne volitve, saj je vlada Mira Cerarja odstopila
pred koncem mandata, prav
tako se je končal mandat
državnega zbora. Roki za
volilna opravila potekajo od
srede aprila, ko je predsednik države razpisal parlamentarne volitve. Stranke so
začele sestavljati liste kandidatk in kandidatov, po prvomajskih praznikih se je
začela tudi volilna kampanja. Ravno danes pa se izteka
rok za objavo seznama liste
kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih
okrajih. Še danes lahko
državljani vpogledajo v volilne imenike in zahtevajo
popravke na volilni enoti.

O delu občinskega sveta

Vabimo vas na

OSREDNJO PREDVOLILNO
PRIREDITEV

Marjana Ahačič

Predstavil se bo kandidat SDS za poslanca
v Državnem zboru Republike Slovenije
MARK TOPLAK.
Kandidata bo podprl Zvone Černač,
minister v vladi SDS 2012,

MARK TOPLAK
www.sds.si

Veselimo se srečanja z vami!

NAROČNIK: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

ki bo v PETEK, 25. maja, ob 18. uri,
na Vurnikovem Trgu v Radovljici
(nova Knjižnica).

za prijetno glasbeno vzdušje pa bo poskrbela
Maša Cilenšek.

radovljiškega občinskega
sveta. Kot je poudaril na
predstavitvi, na kateri ga je
podprl tudi znani podjetnik
iz Lesc Andrej Čufer, si bo,
če bo izvoljen, prizadeval za
družbo, v kateri bosta osebna odgovornost in resnica
postali vrednoti. Aktiven bo
tudi na področju izboljšanja gospodarskih razmer v
smislu razbremenitev gospodarstva ter ustvarjanja
novih delovnih mest.
V torek je svojo kandidatko
za državni zbor predstavila
tudi stranka Desus, ki jo bo
v radovljiškem okraju zastopala Marjeta Rozman iz
Vrbenj. Program in uspehe
stranke ter podporo Rozmanovi je predstavil predsednik stranke Karel Erjavec, ki
je izpostavil slogan, pod
katerim se bo stranka predstavljala na letošnjih parlamentarnih volitvah: Vrnite
ljudem dostojanstvo. Za
dostojne pokojnine si bo, če
bo izvoljena, zavzemala tudi
Rozmanova. Da se ta cilj
uresniči, je poudarila, pa bi
si morali vsi, ne le upokojenci, začeti prizadevati že
danes, je še dejala.

Radovljiški občinski svet se
je na zadnji seji, ki je bila
konec marca, ob obravnavi
zaključnega računa proračuna občine kot vsako leto
seznanil tudi s poročilom o
izvrševanju odločitev občinskega sveta, o njegovem
delu, delu delovnih teles in
o delu nadzornega odbora.
V lanskem letu so se svetniki sestali na sedmih rednih
sejah. Seje so povprečno
trajale eno uro in 50 minut.
Za primerjavo: v letu 2016
so seje povprečno trajale
dve uri in 50 minut, v 2015
eno uro in 50 minut. Na
dnevnih redih sedmih red-

nih sej je bilo skupaj 65
točk kar znese povprečno
devet točk na posamezno
sejo.
Vsi sprejeti sklepi občinskega sveta so bili izdani, vročeni in izvršeni ter pravni akti
uradno objavljeni, je v poročilu, ki so ga predstavili svetnikom, pojasnila občinska
uprava. Sredstva za izplačilo
sejnin članom občinskega
sveta in delovnih teles so v
letu 2017 znašala približno
74 tisoč evrov, kar je primerljivo s preteklimi leti.
Materialni stroški občinskega sveta, ki zajemajo stroške
gradiv za seje, tehnične podpore njihove izvedbe, slovesnosti ob državnih in občin-

skih praznikih ter priložnostnih protokolarnih dogodkov občinskega sveta, v višini 19.800 evrov, so nekoliko
nižji kot v letih 2016 in
2015, ko so znašali približno
24 tisoč evrov.
Najpomembnejši dokumenti, ki jih je v preteklem letu
obravnaval občinski svet, so
koncesijska akta za področje
obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, odločitve
za vzpostavitev lesno predelovalnega centra, prostorski
akti, nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča, spremembe proračunov za lansko in letošnje leto ter celostna prometna strategija občine.
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Krajevne novice

Obnova cest v Radovljici

Mednarodni dan muzejev
Marjana Ahačič
Ob dnevu muzejev bodo v
Muzejih radovljiške občine
pripravili dva dogodka: že
včeraj so v Radovljiški graščini pripravili muzejski
večer za naslovom Zgodbe
in spomini o Radovljici.
Predstavili so projekt diStory in se pri tem osredotočili na doslej zbrano gradivo. V Kovaškem muzeju v

Ob zadnji vrsti blokov na Gradnikovi bodo uredili dodatna parkirna mesta in vzpostavili enosmerni
promet. Začenja se gradnja pločnika ob Cesti na Jezerca.
Marjana Ahačič
Marca se je začela obnova
dela Gradnikove ceste v
Radovljici. Gre za odsek pri
zadnji vrsti blokov od hišne
številke 63 do 75. Ob cesti
bodo urejena bočna parkirna mesta, obnovljeni bosta
komunalna infrastruktura
in javna razsvetljava. Sočasno z rekonstrukcijo cestnega odseka bo asfaltirano
makadamsko parkirišče, ki
ga je občina uredila že predhodno, so sporočili z občinske uprave. Prometni režim
bo na tem odseku Gradnikove ceste po novem urejen
enosmerno. Izvajalec bo
dela v vrednosti 126 tisoč
evrov zaključil do konca
meseca, nadaljevanje obno-

Ob cesti bodo urejena bočna parkirna mesta, obnovljeni
bosta komunalna infrastruktura in javna razsvetljava.
ve Gradnikove ceste do hišne številke pa 54 je predvideno v proračunskem obdobju
2019–2020.

V Radovljici bo letos obnovljen še odsek Šercerjeve ulice od križišča z Ljubljansko
cesto do Bevkove. Na cestiš-

če bodo umeščeni kolesarski pasovi, sočasno bodo
obnovljeni tudi komunalni
vodi. Trenutno je v teku
izbor izvajalca. Obnovljeni
bodo tudi cestišče in komunalni vodi na Langusovi ulici, kjer je bil lani že obnovljen vodovod. Na Linhartovem trgu pa se je zaključila
delna obnova granitnega
tlaka, ki jo občina izvaja postopoma.
Še ta mesec se bo začela tudi
gradnja pločnika ob Cesti na
Jezerca od novozgrajenega
krožišča do CUDV Radovljica. Izvajalec del – Gorenjska
gradbena družba – je že
izbran. Pogodbena vrednost
del znaša 322 tisoč evrov,
rok za izvedbo pa je tri
mesece.

Kropi pa danes ob sedmih
zvečer pripravljajo muzejski večer z naslovom Duhovnik Jernej Hafner in orlovska organizacija. Tema
letošnjega mednarodnega
muzejskega dne je sicer
Hiperpovezani muzeji:
novi pristopi, novo občinstvo. Danes, na svetovni dan
muzejev, je vstop v vse enote Muzejev radovljiške občine prost.

Slovesnost na Srednji Dobravi
Proslava je bila posvečena narodnemu heroju Stanetu Žagarju, dolgoletnemu učitelju na Dobravi.
Marjana Ahačič
Krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB Dobrava - Kamna Gorica je ob
podpori domače krajevne
skupnosti konec marca pripravil proslavo, posvečeno
narodnemu heroju Stanetu
Žagarju, dolgoletnemu
dobravskemu učitelju, ter
ženam in mamicam. Proslava, ki so jo organizirali v
dvorani kulturnega doma
na Srednji Dobravi, je bila
dobro obiskana. Vzdušje je
bilo že od prve točke dalje
ubrano, saj je dvorana

spontano začela prepevati z
nastopajočimi. Slavnostna
govornica je bila dr. Vesna
Mikolič iz Kopra.
Ob tej priložnosti so si obiskovalci lahko ogledali razstavo slik ljubiteljske slikarke domačinke Marije Mohorič, roj. Pogačnik. "Po prireditvi se nam ni mudilo
domov – k dodatni motivaciji za druženje so prispevale
prostovoljke, ki so napekle
slastno pecivo," je sporočila
Mira Hladnik, tajnica krajevnega odbora Zveze borcev
za vrednote NOB Dobrava Kamna Gorica.

Na Vurnikovem trgu so posadili nova drevesa

SNS predstavlja
novo upanje za vse
Ob tej priložnosti so si obiskovalci lahko ogledali tudi
razstavo slik Marije Mohorič.

Urejajo trg pred cerkvijo

Na Vurnikovem trgu so pumovci posadili nova drevesa.

Občina nadaljuje urejanje trga pred cerkvijo v Kropi. Lani je
bil zgrajen oporni zid, v pomladnih mesecih pa urejajo stopnice in klančino za dostop za invalide. Trg je tudi že asfaltiran. Skupna vrednost del z opremo znaša 105 tisoč evrov,
so povedali na občinski upravi, kjer še pojasnjujejo, da občina letos v Kropi načrtuje še celovito ureditev trga in rak pri
gostilni Pr' Kovač ter ureditev območja pri kulturnem domu.
Izvedba pa je odvisna od sofinanciranja s sredstvi programa
razvoja podeželja; šest projektov radovljiške občine, potrjenih v okviru gorenjske regije, v skupni vrednosti 395 tisoč
evrov mora namreč odobriti agencija za kmetijske trge oziroma ministrstvo za gospodarstvo.

Naročnik: SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, TIVOLSKA 13, LJUBLJANA

Udeleženci programa PUM, ki deluje v okviru Ljudske univerze Radovljica, so pred nedavnim 18 posušenih platan na
Vurnikovem trgu zamenjali z novimi. Akcija, ki so jo izpeljali v sodelovanju z Občino Radovljica, javnim podjetjem
Komunala in Vrtnarstvom Antolin, je potekala v sklopu praznovanja 18-letnice uspešnega delovanja programa, namenjenega mladim, ki so opustili osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje in so brez dela.

Kandidat za poslanca SNS v radovljiškem okraju je
Zoran Stevanović. Slednjega prebivalci občine Radovljica pomnijo kot dolgoletnega in pravičnega radovljiškega policista. Trenutno je na spletnih omrežjih najpopularnejši politik v Sloveniji. Njegove video posnetke, v katerih z izredno karizmo razkriva in utemeljuje
rešitve za gospodarski napredek in razvoj, opozarja na
korupcijo in kriminal ter obravnava ostale družbeno
politične teme, si brez sponzoriranja ogleda tudi čez
200 tisoč ljudi, kar je nekajkrat več od ostalih politikov,
ki za take namene trošijo denar in imajo svoje PR službe. Zoran Stevanović je izredno aktiven tudi v kranjskem mestnem svetu. Kljub temu da je bil ves čas v
opoziciji in sam predstavljal svetniško skupino, je z
odličnimi idejami in znanjem retorike približal delovanje mestnega sveta javnosti. Ves čas se je kljub pritiskom in celo grožnjam nepopustljivo boril proti političnemu kriminalu in korupciji, pomagal socialno ogroženim in daroval sredstva društvom, ki delujejo na socialnem področju. Predlagal je posebno obliko proračuna,
ki predvideva, da ljudje sami odločajo, kako se bo trošil
investicijski del proračuna. Pripomogel je k razvoju
družbenega in športnega življenja. Njegove ideje glede odpravljanja korupcije in makroekonomskih ukrepov za povečanje blagostanja ljudi, predvsem mladih,
bi ob uvrstitvi v parlament zagotovo pripomogle k dvigu kvalitete življenja prebivalcev. Zato zaupajte svoj
glas Slovenski nacionalni stranki.
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Zanimivosti
Prvak v znanju
geografije
Luka Kambič iz Radovljice, sicer dijak Gimnazije
Jesenice, je osvojil naziv najboljšega dijaka
geografa v Sloveniji.

Pešbus za aktivno
pot v šolo
Septembra bodo v času Evropskega tedna mobilnosti v aktivnosti vključili še tako imenovani pešbus;
v leški in lipniški šoli se bodo učenci v šolo odpravili peš v organiziranih skupinah.

Foto: arhiv Gimnazije Jesenice

Marjana Ahačič

Luka Kambič se bo kot najboljši dijak geograf udeležil
svetovne geografske olimpijade v Kanadi.

Urša Peternel
Dijak Gimnazije Jesenice
Luka Kambič, doma iz
Radovljice, je na državnem
tekmovanju iz znanja geografije v Rušah dosegel najvišje število točk in tako
osvojil naziv najboljšega
dijaka geografa v Sloveniji v
šolskem letu 2017/2018.
Tekmovanje je bilo sestavljeno iz teoretičnega in
terenskega dela, ki zahteva
veliko interdisciplinarnega
znanja in občutka za okolje
in procese, ki se odvijajo v
njem. Luka je svojo nalogo
opravil več kot odlično, zato
se bo poleti lahko udeležil
svetovne geografske olimpijade IGEO v kanadskem
Quebecu, je povedala profesorica Mirjam Martinuč.
Poleg tega, da je Luka odličen dijak in prejema priznanja iz mnogih tekmovanj, že

deset let trenira karate, za
katerega pravi, da ga je naučil vztrajnosti in discipline.
Letos je osvojil tudi zlato
priznanje MEPI (Mednarodno priznanje za mlade),
kjer je na večdnevnih odpravah preizkušal svoje geografsko znanje. V prostem
času rad hodi v gore in naravo nasploh, kjer se sprosti in
odkriva vedno kaj novega.
In kako Luka opisujejo njegovi sošolci? "Je zelo prijazna in topla oseba, vedno pripravljen pomagati in deliti
svoje znanje; je zelo inteligenten in nikoli ne komplicira; prijetno se je družiti in
pogovarjati z njim, ker je
vedno nasmejan, dobre volje in zna popestriti še tako
dolgočasen šolski vsakdan.
Čeprav se nerad izpostavlja,
ga zaradi iskrenega nasmeha in dobrote ne moremo
zgrešiti ..."

Vida Markovc na čelu Fotografskega društva
Radovljica
Na februarskem občnem zboru Fotografskega društva Radovljica je nepreklicno odstopil tedanji predsednik Justin Zorko. Na tistem občnem zboru se ni našla zamenjava, zato je
društvo pripravilo še izredni občni zbor in s tem skušali
dobiti novega predsednika. Le s predsednikom društvo lahko obstaja in normalno deluje naprej. Izredni občni zbor je
prinesel sadove, saj bo društvo prvič v sedemdesetletni zgodovini vodila ženska. Predsedniško mesto je zasedla Vida
Markovc, ki je pred tem v društvu opravljala tajniška dela.
Vzorno opravljeno delo v preteklosti so prisotni na izrednem
občnem zboru prepoznali in z veseljem sprejeli pomembno
odločitev. Podpredsednik društva je postal Jasim Suljanovič,
ki je na tej funkciji zamenjal Štefana Žemvo. Po novem je
tajnik društva Žarko Petrovič, ki je bil šest let predsednik
društva, pred Justinom Zorkom. Nov obraz je tudi na blagajniški funkciji. Dolgoletno blagajničarko Anico Prešeren je
zamenjal Gregor Senica. Novemu vodstvu želimo uspešno
delo, vsem fotografom radovljiškega društva pa dobro luč.

Tudi letos bo radovljiška
občina sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti, ki
ga bomo tokrat obeležili v
tednu od 16. do 22. septembra. Ob že tradicionalnih
aktivnostih šol in vrtcev
bodo v aktivnosti vključili še
novost, t. i. pešbus, ki ga
bodo v tem tednu organizirali v osnovnih šolah F. S.
Finžgarja v Lescah in Staneta Žagarja v Lipnici.
Pešbus je način spremljane
poti v šolo, pri katerem se
učenci v šolo odpravijo peš
v organiziranih skupinah
po določenih poteh in stalnem urniku. Skupine otrok
spremljajo odrasli – najpogosteje so to starši sami, ki
se izmenjujejo v dogovorjenem ritmu, lahko pa tudi
drugi člani družine – dedki
in babice ali drugi prostovoljci. V tujini je ponekod ta
praksa že zelo razširjena.
Starši se organizirajo sami,
podpreta pa jih šola in
lokalna skupnost.
V Sloveniji projekt Pešbus
izvajajo v sklopu programa
Aktivno v šolo (www.aktivnovsolo.si), ki ga podpira
ministrstvo za zdravje. Akti-

Otroci se bodo v šolo odpravili peš, po določenih poteh in
stalnem urniku v organiziranih skupinah.

V Lescah načrtujejo pešbus za učence drugih
razredov, in sicer na trasi Savska cesta–
Finžgarjeva cesta–Vodnikova ulica. V Lipnici
bodo pešbus do osnovne šole "speljali" iz
Kamne Gorice.
vna pot v šolo peš ali s kolesom namreč otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne telesne aktivnosti, kar
pozitivno vpliva na njihovo
zdravje. Osnovnošolci vse
manj prostega časa preživljajo zunaj, tudi v šolo ne prihajajo več peš, aktivno in
samostojno. Vse več jih ima
čezmerno težo in čedalje

manj so aktivni. Otroci, ki v
šolo prihajajo peš ali s kolesom, pa so bolje telesno pripravljeni in se tudi sicer več
gibljejo kot otroci, ki se v
šolo vozijo. Na poti v šolo
uživajo v družbi svojih sošolcev, postopoma spoznavajo
prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.

Aktivna pot v šolo ima prednosti tudi za druge, saj zmanjšuje prometno gnečo
okrog šol in s tem povečuje
prometno varnost ter zmanjšuje onesnaževanje zraka z
motornim prometom.
Ciljna skupina pešbusa so
šolarji prve in druge triade,
glavna ciljna skupina pa
otroci v prvem in drugem
razredu. Seveda je pešačenje
v šolo mogoče le, če razdalje
niso predolge. Vreme pa ob
primerni opremi spremljevalcev in učencev ni ovira.
Leška in lipniška šola bosta
pešbus v novem šolskem
letu izvedli poskusno. V
Lescah načrtujejo pešbus
za učence drugih razredov,
in sicer na trasi Savska cesta–Finžgarjeva cesta–Vodnikova ulica. Kot prostovoljke bodo sodelovale tudi
članice Društva Šola zdravja. V Lipnici ga bodo do
osnovne šole speljali iz
Kamne Gorice. Starše bodo
učitelji pravočasno povabili
k sodelovanju in jih obvestili o postajah, ki bodo tudi
označene, "voznih redih"
ter drugih pravilih. Občina
pa bo za sodelujoče otroke
zagotovila simbolične
nagrade.

Nadaljevanje sanacije na Radol'ca se predstavlja
območju gradu Kamen
v Washingtonu
Marjana Ahačič
Občina Radovljica v obdobju 2017–2021 vsako leto
zagotavlja sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del
na gradu Kamen. Letos je
tako na vrsti sanacija polkrožnega zidu in notranjih
prostorov pri spodnjem
dvižnem mostu. Izvajalec
del v vrednosti štirideset
tisoč evrov je Gradbeništvo
Franc Novak, rok za izved-

bo del pa 20. junij, so sporočili z občinske uprave.
Doslej so bile ob poteh na
grad v sodelovanju s Turističnim društvom Begunje
postavljene nove lesene
ograje, delno so bili prenovljeni tudi mostovi. Saniran
je bil severni vogal jugozahodnega obrambnega zidu,
razširjena dostopna pot na
glavno dvorišče in urejene
notranje stopnice s terase k
severnemu stolpu.

Radol'ca se je v prostorih slovenske ambasade v
Washingtonu predstavila s slovenskim medom, cvetnim
prahom, medenim likerjem in propolisom.

Kaja Beton

Sanacija polkrožnega zidu in notranjih prostorov pri
spodnjem dvižnem mostu bo zaključena do konca junija.

Destinacijska znamka
Radol'ca se je ne povabilo slovenske ambasade v Washingtonu udeležila promocijskega dogodka slovenske kulinarike in kulture v Združenih
državah Amerike. Ambasade
držav Evropske unije enkrat
letno organizirajo dan odprtih vrat, na katerem predstavijo svoje države. Letošnja
tema predstavitve Slovenije
so čebele in prav zato je bila

na dogodek vabljena tudi
Radovljica. Na dogodku, ki se
je odvijal v prostorih slovenske ambasade, se je Radol'ca
predstavila s slovenskim
medom, cvetnim prahom,
medenim likerjem in propolisom. Obiskovalci Američani so z navdušenjem in zanimanjem okušali izdelke ter
izrazili veliko interesa za
destinacijo. Radol'ca se bo z
medenimi izdelki predstavila
še na dogodku v središču
Washingtona.
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Šport

Z vsako zmago je
samozavest višja

Mali nogomet
Kdo je v finalu?
V ligi Ena so iz medobčinske radovljiške malonogometne
lige jesenske nastope začele štiri ekipe. Iz skupine sta se
prebili lanski zmagovalec Ribno, ki je bil prvi v skupini, in
Begne, ki so redni del končale na drugem mestu. Brez izločilnih bojev sta ostala Smola in Elmont Bled. V četrtfinalu so
se Begne pomerile z ekipo Vipoll Stara Nova vas, Ribno pa
s ŠD Loška dolina Andifit. Obe naši ekipi sta se z boljšim
izvajanjem kazenskih strelov prebili v polfinale. Za finale sta
se obe ekipi pomerili na prvi tekmi v Ribnem, ki so jo gostitelji dobili s 3 : 1. Včeraj na povratni tekmi v Begunjah smo
dobili odgovor, katera naša ekipa je v finalu.

Gaber Glavič iz Radovljice, trener HDD SIJ Acroni Jesenice, se je v lanski sezoni pokazal kot odlična
zamenjava za Nika Zupančiča.

Pred sezono niste vedeli, kaj
lahko od ekipe pričakujete.
Obljubili ste borbenost in
obilico drsanja. Obljubo ste
v polni meri izpolnili.
"Moderni hokej vključuje
veliko drsanja. Taka igra privablja gledalce in je po drugi
strani učinkovita. Hokej z
veliko drsanja zmore le dobro fizično pripravljena ekipa. Ko sem pred lansko
sezono sestavljal ekipo, sem
izbral fante, ki so ustrezali
mojim zahtevam."
Kdaj ste začutili, da ste na
pravi poti?
"Da lahko v sezoni naredimo veliko, mi je bilo jasno
po prijateljski tekmi z ekipo
iz lige EBEL Graz 99ers.
Spomnim se, da smo tekmo
izgubili z 1 : 5, a do zadnjih
minut držali minimalni zaostanek 1 : 2. V odprti tekmi
je bilo razmerje strelov 37 :
35 v njihovo korist. Po tej
tekmi mi je bilo popolnoma
jasno, kaj lahko naredimo in
kakšna je kvaliteta naše ekipe."
Alpska hokejska liga je še
vedno podcenjena.
"Bom dal samo en primer.
Kazahstanska reprezentanca

Gaber Glavič
je imela v skupini B večinoma igralcev iz ruske KHL.
Po drugi strani so imeli Italijani 12 igralcev iz AHL in ti
so bili med izstopajočimi v
svoji reprezentanci. Na koncu ne igrajo imena, ne igrajo
'lige', prikazano na ledu da
končno sliko."
Redni del v AHL ste zaključili na odličnem tretjem
mestu, suvereno v četrtfinalu izločili Olimpijo, v polfinalu pa vas je zaustavil Rittner. Bi se dalo še stopničko
više?
"Redni del smo igrali tekmo po tekmo. Vsaka je bila
pomembna in le tako na
koncu lahko pristaneš na
visokem mestu. Z vsakim
nizom zmag se samozavest
viša. Širša javnost to prepoznava in ljudje obiskujejo
tekme. Če se obrnem na
četrtfinale, smo Olimpijo
nadigrali. Zelo zanimivo je
bilo v polfinalu z ekipo Rittner, saj smo bili prvo tekmo nadigrani, a smo jo vseeno dobili. V naslednjih
treh tekmah se je slika obrnila. Na koncu so bile izkušnje, predvsem pri realiza-

ciji, na njihovi strani. Po
izločitvi smo bili razočarani, a pomembno je, da smo
se iz tega nekaj naučili.
Realizacija bo stvar, ki se ji
bomo morali v naslednji
sezoni še bolj posvetiti."
Po osvojitvi slovenskega
pokala in polfinalu AHL je
bila pika na naslov državnega prvaka.
"Iskreno, to je bila zelo težka pika na i. Že avgusta
sem povedal, da bomo igrala na dveh frontah (mladi
igralci so igrali veliko
tekem v mladinski ligi
EBEL U20, op. a.). S tem
sem veliko tvegal, a vidim,
da sem se prav odločil.
Polovica igralcev je bila
utrujena. Po ligi AHL je
bilo treba igralce pripraviti
predvsem psihično, kar ni
bilo lahko. Mirno lahko
rečem, da smo vložili ogromno truda, da smo na koncu suvereno prišli do naslova državnega prvaka. Igralci, vključno z obema tujcema, so pokazali karakter in
po finalu smo lahko potegnili črto, da je bila izbira
igralcev prava."

V 21. krogu so leški nogometaši doma premagali Kočevje z
2 : 1 (Rizvič, Bohinc). Sledili so trije porazi. V gosteh so
izgubili z Bledom s 4 : 0 in Šenčurjem s 4 : 1 (Dermastija).
Doma so s 3 : 0 izgubili s Kolpo. Leščani so na zadnjem
mestu z 11 točkami. Predzadnji Bohinj ima dve točki več.
Jutri igrajo doma z Rudarjem iz Trbovelj. V zadnjem kolu
gostujejo pri ekipi Arne Tabor 69.

Športno plezanje
Drugo mesto za Vito Lukan
Na prvi tekmi za evropski pokal na balvanih v Gradcu je
nastopilo 275 tekmovalcev iz 23 držav. Odlično tretje mesto
je med mladinkami zasedla Vita Lukan. Nastopil je še en
član Športnoplezalnega odseka Radovljica Luka Potočar, ki
je med kadeti zasedel 18. mesto. Mlajši tekmovalci so se
merili v Trbižu, na tekmi IRCC na balvanih. Radovljičani so
nastopili s tekmovalci od U14 in naprej. Uvrstitve med
deseterico so bile naslednje: U14 dečki: 3. Gorazd Jurekovič,
7. do 8. Jan Ulčar, Nejc Skumavec, 9. Tadej Cerar Božič;
deklice U16: 3. Hana Humerca, 5. Eva Puhar; starejše od 16
let: 8. Nina Železnik, 9. Nina Grošelj, 10. Lara Nikolič.

Peti Vodiški izziv

Tudi v novi sezoni ostajate
glavni trener članske ekipe
Jesenic. Kdaj boste vedeli, s
kakšnim kadrom boste šli v
sezono 2018/2019?
"Če bo prišlo do odhodov, se
bomo temu ustrezno prilagodili. V primeru ugodnejše
finančne ponudbe jim bomo
omogočili odhod. Odhod
pomeni priznanje za trenerja in klub. A najprej je treba
vedeti, kdo bo predsednika
kluba (ob pogovoru novi
predsednik kluba še ni bil
znan, op. a.). Ko bo znano
vodstvo kluba, bom lahko
začel sestavljati ekipo."

Prejšnjo soboto so na Vodiški planini organizirali peti Vodiški izziv. 87 tekmovalcev se je pomerilo v vzponih, ki so jih
v osmih urah opravili peš. Najboljši med pohodniki je bil
letos Drago Terlikar, ki se je povzpel devetkrat, absolutni
rekord pa ima Klemen Zupanec, ki se je na enem od prejšnih izzivov povzpel desetkrat. Pri kolesarjih je bil najboljši
Gregor Benedik s tremi vzponi, lastnik absolutnega rekorda
pa je sicer Andrej Zupan s petimi vzponi. V osmih urah,
kolikor traja izziv, sta se v prejšnjih letih po petkrat povzpela tudi Klemen Zupanec in Primož Janc.

ajte
u ž i v m i!
z na

Boste kaj spremenili okrog
priprav?
"Tisti, ki so delali pod mojim
vodstvom, točno vedo, kaj
morajo sami postoriti. Med
pripravljalnim obdobjem se
bomo večkrat srečali in
opravili testiranja. Verjamem, da bodo pri samostojnem delu maksimalni, sicer
jih to lahko stane mesta v
ekipi oziroma pomeni slab
vstop v sezono, kar hitro lahko prinese poškodbo."

Atletika
Lep uspeh atletov Radovljice

Mali nogomet
Fasaderstvo Kumalič Biser z lepo prednostjo

Na atletskem pokalu v Velenju za mlajše mladince in mladinke so radovljiški atleti dosegli lep uspeh. Mlajše mladinke so ekipno zasedle četrto mesto, mlajši mladinci pa so bili
šesti. Pobližje si poglejmo najboljše posamezne uvrstitve,
mesta na stopničke. Karin Avsenek je zmagala v hitri hoji na
5000 m, Kaja Rupar je bila druga. V teku na 3000 m je bila
Lucija Medja druga, v teku na 800 m je bila Lea Holc tretja.
Tretje mesto, v troskoku, je osvojila tudi Nina Šimnic. K
uspehu so pripomogle tudi metalke s tremi tretjimi mesti.
Meta Grilc v metu kopja, Patricia Šolar v metu diska in Neža
Fister v suvanju krogle. Pri fantih dve zmagi, Rok Makuc v
skoku v daljino in Miha Klofutar v troskoku. V metu diska je
bil Ažbe Horvatinovič drugi.

Malonogometaši v medobčinski ligi Radovljica so odigrali
že 13 tekem. Pobližje si poglejmo lestvice po skupinah. Skupina A: 1. Fasaderstvo Kumalič Biser 33, 2. Utrip 25, 3. Smola 24, 4. Pizzeria Trucker 19, 5. Ribno 19, 6. Podnart 18, 7.
Begne 17, 8. A. Gašperin 17, 9. TVD Partizan 12, 10. Lipce 3.
Skupina B: 1. Šmeks Vrbnje 30, 2. Brezje 29, 3. Elmont Bled
28, 4. Mojstrana-Dovje 22, 5. Calimero boys 20, 6. Cifra 16,
7. Gorje 13, 8. Venezzia 11, 9. Lancovo 11, 10. Mošnje CoMetal 7. Skupina C: 1. Kamna Gorica 36, 2. Hom 31, 3. Sokol bar
22, 4. TVD Partizan Žirovnica 21, 5. Team Orange 20, 6.
Podbrezje 16, 7. Posavec 15, 8. Čpinarji Ljubno 14. Skupina
C od 9. do 12 mesta: 9. Brezje Moby Dick 16, 10. Team Hraše 12, 11. Zvezde Gorje 11, 12. Dvorska vas 10.

Foto: Miloš Četrtič

Je bila odločitev, da sprejmete ponudbo in prevzamete trenersko mesto v članski
ekipi HDD SIJ Acroni Jesenice težka?
"Ne, ni bila težka. Mladinska
liga EBEL U20 je sezono
pred tem nakazala, da je po
kvaliteti blizu članske lige,
kar se je v letošnji sezoni
izkazalo za resnično. S temi
fanti sem bil po štiri ure na
dan in točno sem vedel, česa
so sposobni. Po drugi strani
razumem širšo javnost, da
ni razumela moje poteze, ko
sem v člansko ekipo pripeljal
devet igralcev iz ekipe U20.
Na koncu se je odločitev
izkazala za pravilno in kot
dobra investicija za naprej."

Nogomet
Po zmagi trije porazi

Za zaključek sezone ste bili
del strokovnega štaba reprezentance na skupini B v
Budimpešti. S končnim razpletom verjetno niste bili
najbolj zadovoljni?
"Seveda smo bili na koncu
razočarani. Moje mnenje še
vedno ostaja enako: lahko
bi se uvrstili naprej. Kaj več
težko rečem, saj je imel glavno besedo pri izbiri igralcev, taktike selektor Kari
Savolainen. Pomočniki
smo mu z nalogami, ki jih
je od nas zahteval, pomagali na najboljši način. Prav je
tako, da se na koncu vedno
odloči selektor. Savolainen
je velik trener, a tokrat se
mu žal ni izšlo. Menim, da
bo treba razmisliti o večji
pomladitvi reprezentance
in skupina B je idealna varianta za ta korak. Slovenija
ima igralce za korak naprej."

10 km dolg žur

TEK ŠTIRIH MOSTOV
16. 6. 2018, Škofja Loka
DRUŠTVO T4M, PODLUBNIK 46, ŠKOFJA LOKA

Matjaž Klemenc

Eno knjigo prineseš,
drugo odneseš

Varno na kolesu

Danes bodo v Kavarni Prešeren v Radovljici
odprli prvo Gverilsko izposodnico, kulturno
franšizo društva Prava beseda iz Radovljice.

Na Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica se je več kot sto dvajset osnovnošolcev zbralo na regijski
zaključni prireditvi akcije Varno na kolesu.

Marjana Ahačič
Danes ob petih popoldan bo
v Kavarni Prešeren v Radovljici odprtje prve Gverilske
izposodnice, kulturne franšize društva Prava beseda iz
Radovljice. "Gverilska izposodnica je osvežena in nadgrajena ideja že uveljavljenih
načel, ki delujejo po vsem
svetu po mladinskih hotelih,
kjer so mladim popotnikom
na voljo knjige, ki jih lahko
berejo tam ali pa jih odnesejo
s seboj in pustijo v naslednjem hotelu, ko je knjiga prebrana," pojasnjuje pobudnik
akcije Andrej Kokot. "Vse
knjige so označene z nalepkami, da se bo vedno vedelo,

Marjana Ahačič

od kod so prišle in kakšno
pot so prehodile. Vsaka od
prihajajočih Gverilskih izposodnic bo imela edinstvene
nalepke, pravila vseh pa bodo
enotna in obešena na vidnem mestu, temeljno pa je,
da lahko knjigo odneseš s
seboj pod pogojem, da tam v
zamenjavo pustiš drugo." V
priložnostnem kulturnem
programu ob odprtju bo
sodeloval Andrej Kokot,
radovljiški kantavtor in protestni pevec, tudi pesnik in
pisatelj, ki obiskovalce vabi,
naj s seboj prinesejo kakšno
knjigo in s tem izboljšajo že
tako pestro ponudbo prve
Gverilske izposodnice v
Radovljici in na svetu.

Nacionalni teden prostovoljstva
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, si že vrsto let prizadeva za dvig prepoznavnosti prostovoljskega dela. Letos tako že 19. leto zapored prirejajo Nacionalni teden prostovoljstva. Letos poteka med 14. in 20.
majem, naslovili pa so ga Prostovoljstvo kot vezivo družbe.
Osrednji prireditvi so letos pripravili v Ljubljani in v Krškem.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Na Osnovni šoli Antona
Tomaža Linharta so sredi
aprila pripravili zaključno
prireditev v okviru letošnje
akcije Varno na kolesu.
Nagradili so najboljše sodelujoče na razpisu Varno na
kolesu, v okviru katerega so
šolarji s pomočjo mentorjev
izdelovali didaktične pripomočke za pomoč pri učenju
in utrjevanju prometnih
pravil oziroma pripravili
fotoreportažo ali video predstavitev varne kolesarske
poti v šolo.
V gorenjski regiji je največ
točk zbrala Osnovna šola
Šmartno v Tuhinju, druga je
bila Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, tretji pa Center za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Kamnik
(CIRIUS Kamnik). Za večletno vestno in prizadevno
opravljanje nalog je bila
nagrajena tudi gostiteljica
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica.
Program Varno na kolesu že
šesto leto zapored združuje
kolesarje iz različnih osnovnih šol s ciljem, da so čim
bolje pripravljeni na samostojno vožnjo s kolesom v
prometu. Obenem jih prek
programa spodbujajo k varnemu kolesarjenju v vsakdanjem življenju in jih poučijo

Zaključno slovesnost so tokrat pripravili na Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta
Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič
o trajnostni vlogi kolesarjenja za okolje. Vseslovenski
program je doslej združil že
več kot 14 tisoč mladih kolesarjev iz več kot 250 različnih osnovnih šol.
Program Varno na kolesu
poteka na pobudo družbe
Butan plin s podporo Javne
agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo, Policije, Kolesarske
zveze Slovenije, podjetja
Telekom Slovenije, družbe
BTC in Zavarovalnice Triglav. Program podpirajo
tudi številna kolesarska
društva in uspešni kolesarji.

Na kolesarskem poligonu, ki ga je pripravila agencija za
varnost prometa, so si ogledali predstavitev radovljiških
policistov ter s predstavniki Kolesarske zveze Slovenije
spoznali kolesarjenje na trenažerju. / Foto: Gorazd Kavčič

V vrtcu je omamno dišalo

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ALTHEA D.O.O.

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED,
TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,
TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.

Ptičja gnezda

vni velikosti
Vr tni ptiči v nara

ga

Zanimivosti

Strauß

tejše.
em
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Skupina Delfinčki v Vrtcu Lesce je pekla zeliščne piškote s kuharico Špelo Gluščič, nekaj dni kasneje
pa je vrtec obiskal še legendarni kuhar Jožef Oseli.

že
ršne ste morda
jih gnezd, kak
pozimi, ko
eri različnih ptič
so najbolj opazna
Spodaj so prim
em vrtu. Gnezda
avanje tudi
kdaj videli na svoj ov ni olistana. Vendar prepozn
so
grm
e mladiče
večina dreves in
i teh izbic za svoj
ta
o, kajti graditelj
u bi torej pripisali
takrat ni preprost
Kateremu ptič
knili drugam.
se že prej uma
gnezda?

Ivanka Korošec

Če na vaše rolete
in okenske police
Skupina Delfinčki v Vrtcu
sedajo različni
Lesce je 13. marca pekla zeliptički, ki iščejo
ščne piškote s kuharico Špezavetje pred
lo Gluščič. Vsi naenkrat so
mrazom, boste s
do, stržek
hoteli pomagati – prinesti
tem
priročnikom
kupolasto gnez
rni
do, seve
str. 23
kupolasto gnez
ček str. 24
kova
lahko
natančno
jajca, jih streti, dodati moko,
določili, za
mesiti … Izmenjaje so vsi
katerega ptička
prišli na vrsto pri tem
gre. Pernati
orepka
pomembnem
opravilu. In
dolg
do,
gnez
o
kroglast
i
do v polodprt
obiskovalci
str. 50
eličasto gnez
skod
ica str. 40
kako se malčku zasvetijo
gnezdilnici, tašč
so prikazani
oči, ko prvič v življenju ubije
v naravni
jajce v skledo!
velikosti, zato pri
Dva dni kasneje je vrtec obiprepoznavanju
gnezdo, kos
grobo skodeliča
skal legendarni kuhar Jožef
skorajstone more
str. 70 / 71
Oseli.
Eden od staršev je stopriti do pomot.
do iz
→

→

Daniela Strauß

Vrtnraivnpi tiči

→

v na
velikosti

→

→

o gnez
veliko kroglast
treškom,
suhljadi in z nads
94 / 95
sraka → str.

A
AKCIJ

do iz suhljadi,
neobloženo gnez
84 / 85
griv ar → str.

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

990
EUR

pil v stik z njim in svetovno
znani kuharski šef se je ljubeznivo odzval povabilu.
Otroci v skupini Galebi so
pod njegovim vodstvom
pekli piškote in mafine. Valjali so testo, izrezovali z
modelčki piškote, jih polagali na pladnje, spet drugi
pa so vstavljali papirnate
kapice v modelčke za mafine, z žlico dali vanje pripravljeno testo, nanje nalagali
borovnice, maline in jagode.

njem zavihNa zunanjem zad
erov naravnih
ku je nekaj prim
zdilnih votlin.
in umetnih gne

Otroci so uživali pri pripravljanju sladice.
Vmes so slišali poleg priročnih kuharskih nasvetov še
nekaj zanimivosti o gostu.
Bil je namreč osebni kuhar
in butler Josipa Broza Tita,
kuhal je za člane različnih
evropskih in arabskih kraljevskih družin, gostil državnike, filmske igralce in druge slavne osebnosti.

Otroke pa je še zlasti zanimalo, kako da toliko ve in zna,
pa jim je preprosto odgovoril:
»Naučil sem se.« Ja, že od
mladih nog se je treba učiti.
Vedno in vsak dan!
Anja Korošec, vzgojiteljica in
koordinatorka v vrtcu, je
povedala, da so bili piškoti
namenjeni za sejem Alter-

med. Že peto leto so se namreč prijavili na ta vseslovenski projekt, kjer se predstavljajo eko vrtci in šole. Altermed želi poudariti odnos do
zdravja, da ga doživljamo in
pojmujemo kot vrednoto.
Večji pomen naj bi bil na
zdravi in uravnoteženi prehrani, telesni aktivnosti,
medsebojnih odnosih in varnem otrokovem okolju.
Na sejmu v Celju so predstavili zelišča pa tudi zeliščne
piškote, ki so jih pekli otroci,
in zeliščne namaze, ki jih
imajo pri zajtrku. Vrtec ima
namreč svoj vrt in veliko
zelišč, ki jih kuharice s pridom uporabljajo pri vsakdanji pripravi jedilnikov. Celoletne aktivnosti vrtca so vzgojiteljice na sejmu predstavile
s filmom in fotografijami.
Prenekatero steno vrtca Lesce krasijo fotografije ptic, ki
jih je poklonil fotograf Boris
Kozinc, v Steklarstvu Ptiček
pa so jim jih brezplačno
uokvirili. Vodstvo vrtca se
obema lepo zahvaljuje.
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Nikoli ni prepozno
Nikoli ni prepozno, da se naučimo kaj novega, in za to imamo mnogo priložnosti.
Ivanka Korošec
Ljudska univerza Radovljica
izvaja brezplačne programe Medgeneracijskega centra že od leta 2014, ves čas s
pomočjo sofinanciranja in
podporo občin Radovljica,
Bled, Gorje in Bohinj. Kot je
povedala organizatorka izobraževanja odraslih, ki vodi
Medgeneracijski center
Radol`ca, Mojca Šolar Perko,
število udeležencev in programov iz leta v leto narašča.
»V letu 2017 je bilo v medgeneracijskem centru kar 1383
različnih udeležencev. Izvedli smo 81 daljših programov
in 110 krajših delavnic in
predavanj. Programi so zelo
raznoliki. Namenjeni so osebni in duhovni rasti, zdravju,
računalništvu, fotografiji,
plesu, ustvarjalnosti, naravi,
kulturni dediščini in podobnem. Upoštevamo želje in
predloge udeležencev, ki
velikokrat tudi sami sodelujejo v vlogi prostovoljcev," je
povedala in dodala, da ta statistika ne vključuje progra-

Kristjan Čubranič
mov Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so plačljivi in subvencionirani s 70
evri na udeleženca.
Lani so zaznali, da imajo
udeleženci potrebo po individualnih uricah računalništva, kjer lahko rešujejo svoje
zagate in težave pri uporabi
IKT-tehnologije. S svojim
znanjem je na pomoč priskočil Kristjan Čubranič in
tako so nastale Ur'ce s Kristjanom, ki so ves čas zelo
dobro obiskane.

Kristjan Čubranič iz Zasipa
je računalniški tehnik. Pravi, da se ni nikoli ukvarjal s
tem, kar so se učili v srednji
šoli. »Osnove pa dobro
obvladam, saj sem z računalnikom že skoraj 20 let.
Prvič sem na LUR asistiral
na tečaju računalništva za
upokojence, zdaj že drugo
leto sodelujem na tečaju
računalništva za zaposlene,
letos smo imeli še pomoč
pri pametnih telefonih. Ves
čas imam tudi individualne
tečaje za tiste, ki jih zanima
kaj specifičnega. Za tovrstno
pomoč je velik interes, saj so
bili vsi ponedeljki in srede
od novembra do aprila zasedeni, zato smo uvedli dodatno še petke," je povedal.
Večinoma po nasvet prihajajo starejši od 45 let, tudi upokojencev je veliko, saj ti
nimajo toliko znanja s sodobno tehnologijo. "To so pač
generacije, ki niso odraščale
z računalnikom. Navadno se
zanimajo za splošne stvari –
kako se uporablja elektronska pošta, kako se fotografije

nalagajo s telefona v računalnik, kako se pošiljajo datoteke ali fotografije po elektronski pošti. Zanimivo je, da vsi
starejši rečejo, da imajo doma
otroke, ki to obvladajo, vendar nimajo ne časa ne potrpljenja za razlago. Večina pride enkrat, nekaj je takih, ki
potrebujejo pomoč večkrat.
Vsem dam svojo telefonsko
številko, da jim lahko pomagam tudi na daljavo, kadar
naletijo na problem.«
Kristjan se ukvarja tudi s
fotografijo, snemanjem,
videom in postprodukcijo, z
izdelavo spletnih strani, grafičnim oblikovanjem in
podobno. Za inštrukcije in
pomoč ljudem pa ni dovolj
le strokovno znanje, včasih
je potrebno kar precej psihologije, pove. Treba je imeti
občutek za ljudi, predvsem
pa dovolj potrpljenja. »Ni
mi odveč nekaj razložiti in
pokazati tudi petkrat ali kolikor je pač treba. Tak sem po
značaju, pač rad pomagam
ljudem,« je dejal prijazni
inštruktor Kristjan.

Novo vodstvo
kinološkega društva
Športno kinološko društvo Lesce - Radovljica je
to pomlad izvolilo novo vodstvo. Predsednica je
postala Manica Ravnihar, njen namestnik je Igor
Ropič.
Marjana Ahačič
Konec februarja so člani Športno kinološkega društva
(ŠKD) Lesce - Radovljica izvolili novo vodstvo. Predsednica
društva je postala Manica Ravnihar, njen namestnik pa Igor
Ropič. V upravnem odboru
društva so še Jana Krek, vodja
šolanja, Vojka Žibret Kavčič,
blagajničarka, in Pia Kavčič,
tajnica društva.
Poslanstvo ŠKD Lesce Radovljica še naprej ostaja
kvalitetno šolanje vodnikov
psov in priprava posameznikov na kinološka tekmovanja, poudarjajo v društvu, kjer
organizirajo različne tečaje:
malo šolo, osnovno šolo A,
šolo BBH, tečaj reševanja,
rally obedience, tečaj trikcev, agility pa tudi krajše
tematske tečaje kot so tečaj
odpoklica, hoja na povodcu
ali tečaj razstavljanja.
Trenutno najmočnejši v
društvu so tekmovalci "agili-

taši", so še povedali. Med
najbolj aktivnimi so Sandi
Bertoncelj, Sara Bertoncelj
Čadež, Igor Ropič in Brane
Janša, saj se s tekmovanj
redno vračajo z najvišjimi
uvrstitvami in priznanji.
Tudi predstavnica v tekmovanju v disciplini rally obedience Jana Krek se s tekmovanj ne vrača praznih
rok, so na uspehe svojih članov ponosni v društvu.
Ob tem so zadovoljni, da so
se reševalci Tomaž Meglič,
Marijan Melihen in Uroš
Arih udeležili skupne vaje
gorenjskih območnih enot,
Uroš Arih pa je sodeloval na
treh iskalnih akcijah, je sporočila predsednica Manica
Ravnihar. V društvu še naprej vabijo lastnike psov, da
se jim pridružijo, tako v
društvu kot tudi na tečajih.
Prepričani so namreč, da bo
na ta način njihovo življenje
s psi lahko še bolj zanimivo
in kvalitetno.

Pomoč za kače,
ki zatavajo v domove
Kače se človeku praviloma umaknejo, a se zaradi posegov v njihovo okolje
zgodi, da zatavajo v domove, se pojavijo na dvorišču, v garaži ali kleti.

Pomlad se je že dodobra
spustila tudi v hladnejše
kotičke gorenjskih krajev in
sončni žarki so iz hiberniranja na plan privabili mnoge
živali – med njimi tudi marsikatero izmed slovenskih
avtohtonih vrst kač, ki si bližino domovanja deli s človekom, opozarja Davor Ros,
strokovnjak za kače. "Kljub
majhnosti dežele lahko z
malo sreče v naravi opazimo
katero od kar enajstih vrst,
ki živijo na razmeroma majhnem področju in kar nekaj
izmed teh vrst lahko opazimo tudi na Gorenjskem. Te
se človeku praviloma umaknejo, hkrati se pa zaradi
posegov v njihovo okolje

Modras / Foto: arhiv Davorja Rosa

zlahka zgodi, da zatavajo v
naše domove, se pojavijo na
dvorišču, kleti, garaži ali
kjerkoli drugje … "
Kot pravi Ros, se je zaradi
neupravičenega slabega slovesa in neznanja v preteklosti kače velikokrat pobijalo,
kar se dogaja še danes, zato
Ros poziva, naj ljudje teh
nepovabljenih obiskovalk ne
ubijajo – kar je tudi prepovedano z zakonom – temveč
naj pokličejo na pomoč strokovnjaka in počakajo, da se
žival varno, s čim manj stresa in nepoškodovano vrne
nazaj v naravo, s čimer bodo
prispevali k raznolikosti
habitata in populacije.
"V ta namen že nekaj časa
obstaja Kačofon za intervencije v osrednjeslovenski regi-

ji, v zadnjem času pa smo se
po vsej Sloveniji razdelili
prostovoljci z znanjem in
izkušnjami, da rešimo čim
večje število prostoživečih
vrst, ki tako ali drugače zatavajo v bližino domov ali celo
vanje. Intervencije so popolnoma brezplačne in prostovoljne narave, toda brez
pomoči ljudi in njihovega
klica na pomoč ne moremo
nič," opozarja Ros, ki je
samo lani na širšem gorenjskem območju rešil in na
varno prenesel nekoliko večje število živali kot leto poprej, ko se je številka gibala
okoli trideset živali. "Nedvomno jih je s posredovanjem
ljudi lahko rešimo še več in
prepričan sem, da bo tudi
letos tako," je optimističen.
Ko torej opazite kačo, ki je
zatavala v vaš dom ali se
zadržuje v neposredni okolici, pokličite na telefonsko
številko 070 571 273. Davor
Ros obljublja, da bo v najkrajšem možnem času prišel do vas in žival odnesel na
varno. Nanj se lahko obrnete tudi z drugimi vprašanji v
zvezi s kačami ali se oglasite
pri njem doma, kjer si lahko
ogledate tudi marsikatero
drugo tujerodno vrsto in
domov odidete z nekaj novega znanja.

1. 6.

PETEK
ob 21.00h

10. 6.
NEDELJA
ob 21.00h

20. 6.
SREDA
ob 20.30h

28. 6.
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

Marjana Ahačič

ČETRTEK
ob 21.00h

BIG FOOT MAMA
GIUSEPPE VERDI

RIGOLETTO

OPERA V DVEH DEJANIH
POKLON DNEVU DRŽAVNOSTI

GLASBENI SVET
SHERLOCKA HOLMESA
Žiga Brank, Petar Milić Nuška Drašček

INNER CIRCLE
(Jamajka)
www.visitkranj.com
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Z voljo je vse mogoče
Konec aprila je visok življenjski jubilej, devetdeset let, praznovala Ivanka Voglar, po domače Rahotova
z Zgornjega Otoka.

"Rodila sem se v Mošnjah v
družini Zupan kot tretja od
sedmih otrok. Moji starejši
sestrici sta umrli, prav tako
najmlajši, komaj polletni
bratec. Ostali smo štirje: trije
bratje in jaz," je Ivanka
Voglar začela svojo življenjsko zgodbo. "Imeli smo srednje veliko kmetijo, poleg tega
pa še dve obrti – mlinarstvo
in žagarstvo. Zato je bilo dela
ogromno. Ko sem hodila še v
šolo, me je oče že zjutraj ob
petih poklical, da sem mu
pomagala pri žaganju. Takrat
so bile zime hude, mnogo
bolj kot danes. Oče mi je dal
sekiro in mi rekel, naj sproti
sekam žamanje, da se bom
ogrela. Otroci smo znali
delati vse."
Osnovno šolo je dokončala v
Mošnjah. Zelo si je želela
postati medicinska sestra.
"Učiteljica Majerjeva si je
zelo prizadevala, da bi pregovorila očeta, a ni šlo.
Omogočila pa mi je, da sem

kasneje opravila dva tečaja
na ambulanti pred zdravniško komisijo. Celo dr. Šarc
je prišel k očetu, a ta mu je
odgovoril, da imam dovolj
dela in jela doma."
Zaradi neizpolnjene želje je
velikokrat jokala, zatekla se
je v skrivališče, da ni nihče
videl njenih solza.
S 26 leti se je poročila. "Spoznala sva se pred cerkvijo in
se zaljubila. Moj oče jim je
žagal les za obnovo njihove
hiše. Poročila sva se 29.
maja 1954. Mož je bil tedaj
finančni knjigovodja v
Novem mestu."

Družina, kmetija in
gledališče
Rodili sta se jima dve hčerki,
Alenka in Tatjana. Mož je
dobil službo v Suknu, kar je
bilo veliko bliže in prikladneje. S taščo sta bili 18 let za
istim štedilnikom. "Rada
sem jo imela in veliko sem
se naučila od nje. Osem zadnjih let njenega življenja

sem jo negovala, saj je bila
popolnoma dementna. Nekdaj je bila velika kmetija, po
agrarni reformi so šest hektarov zemlje vzeli, pustili so
nam samo gozd in vrt. Oče
mi je dal za doto eno kravo,
ki je bila zlatega denarja vredna. Dajala je več kot trideset
litrov mleka, imela je tudi
dvakrat po dve teleti. Mleko
sem oddajala v bližnjo mlekarno. Imela sem tudi po sto
kokoši in prodajala jajca. To
je bil moj zaslužek. Ko so
zvečer vsi šli spat, sem v hlevu klala kokoši za prodajo.
To in pa delo na polju je bila
moja služba. Zraven pa seveda še skrb za družino, za
odraščajoči hčerki, za bolno
taščo. Danes se sprašujem,
kako sem vse to zmogla. A z
voljo se vse da."
Našla je celo čas, da je vrsto
let z velikim veseljem igrala
v amaterskem gledališču v
Mošnjah. Hčerka se spominja, da je tekst za vloge
ponavljala kar med delom v
hlevu.

Na poti duhovnosti
Po moževi smrti se je posvetila duhovnosti. Šla je tudi
na tečaj reikija. To je alternativna metoda zdravljenja
s polaganjem rok, ki ga je
leta 1922 razvil japonski
budist Mikao Usui. Temelji
na tem, da naj bi v vsakem
bitju krožila univerzalna
življenjska energija, s pomočjo katere se lahko zdravijo
telo, um in duh. Obstajajo
štiri stopnje reikija. "Imam
dokončane tri stopnje, Usujeve iniciacije pa nisem
hotela prejeti. Celo mojstrica reikija me je nagovarjala,
naj se vključim v društvo in
sprejmem iniciacijo. A če že
imam ta dar, bom pomagala
ljudem z božjo pomočjo.
Sem zelo verna."
Sposobnost zdravilne energije in moč zavedanja o stanju
duše je morda podedovala po
svojem starem očetu. "Bil je
ljudski živinozdravnik. Zdravil je živali po vsej Gorenjski.
Od živinorejske zbornice je

Ivanka Voglar
imel potrdilo, da to delo lahko opravlja. Celo iz Ljubljane
je gospoda vozila dragocene
pse, da jih je zdravil. Nekoč
so ga ponoči napadli ravbarji. Pa sta se nenadoma ob
njem pojavila dva velika psa,
renčala in kazala zobe, ga s
tem rešila in ga varno spremila domov. Imel je posebno moč in videl je stvari, ki
jih drugi niso …"

Družina jo osrečuje
Pomagala je mnogim ljudem tako na telesnem kot
duševnem področju. Pomaga jim še danes, saj pravi, da
vsak, ki jo res potrebuje, že
nekako najde pot do nje.

JUNIK–M, d. o. o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02

Rada in veliko bere, predvsem knjige o duhovnosti.
Zase poskrbi še sama, čeprav
ji velikokrat skuhata hči ali
vnukinja. Vrta ne more več
obdelovati, a rože je nasadila,
saj so ji v veliko veselje. Družina jo osrečuje, zelo so povezani med seboj. Ima tri vnuke, vnukinjo, tri pravnuke in
tri pravnukinje. Hči Tatjana
živi s svojo družino doma,
Alenka pa živi na Bregu ob
Savi. Vse življenje sta bila
velika prijatelja tudi z bratom
Cirilom, ki je lani žal umrl.
Ivanka Voglar se dobro
zaveda, da je človek lahko
srečen samo tedaj, ko živi v
miru in ravnovesju z naravo, z ljudmi in sam s seboj.

JUNIK - M, D.O.O., KORZIKA 3, GOZD MARTULJEK

Ivanka Korošec
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Našla svojo sanjsko službo
V hotelu Astoria na Bledu so predstavili novo v nizu zgodb o vključevanju oseb z motnjami v
duševnem razvoju iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica v običajna delovna okolja.
Mateja Rant

Sandra Svetina najbolj uživa pri pripravi slaščic. Tako so
nastali tudi Sandrini srčki. / Foto: Gorazd Kavčič
Močnik, Mira Lazarevič,
Matjaž Tibola in Sandra
Svetina iz CUDV Radovljica
so bili pri pridobivanju
ustreznih veščin v hotelu
tako uspešni, da so v času
poletne turistične sezone
nekatere vključili v sezonsko delo. "Sodelovanje z njimi in njihova zavzetost za
delo sta tudi zaposlene v
našem hotelu medsebojno
še bolj povezala in obogatila

V Kropi spet
gledališki festival
Že peti festival gledališča z naslovom Dnevi
gledališča in glasbe bo Kropa letos gostila od
sredine junija pa vse do prvega tedna v juliju.

s spoznanjem, da je delo še
vedno lahko v veliko zadovoljstvo, in ne samo obveza," je poudarila vodja Hotela Astoria Bled Sabina
Rešek. Sandra Svetina z
Downovim sindromom pa
je v hotelu našla celo svojo
sanjsko službo, saj je postala
pomočnica slaščičarke Judite Vovk in tako zdaj nekajkrat na teden pomaga v slaščičarski delavnici. "Zave-

Drugo srečanje v okviru projekta Uporabna zelišča v letošnjem letu bo danes, v petek, 18. maja. Tokrat bo na območju občine Radovljica organizirana terenska delavnica Divja hrana, ki jo bo vodila Andreja Papež Kristanc. Začetek
bo ob 17. uri. V okviru delavnice si bodo udeleženci ogledali divje zdravilne, užitne in strupene rastline v naravi,
spoznali, kako posamične rastline prepoznamo, ter izvedeli, kako jih lahko uporabljamo v domači shrambi in
lekarni. Ob koncu delavnice bo tudi manjša degustacija.
Projekt Uporabna zelišča vodi Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske, financira pa Občina Radovljica, zato je za njene
občane udeležba na aktivnostih, kakršna je delavnica Divja
hrana, brezplačna.

Bleiweisova 14, Kranj

Uvodna predstava Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta
Kako postati Slovenci v 50 minutah / Foto: arhiv festivala

V Kropi bodo letos pripravili
že peti zaporedni festival gledališča, je v imenu organizatorjev sporočil vodja festivala
Anže Habjan. Od 15. junija
do 6. julija se bo na odru kulturnega doma v Kropi zvrstilo deset gledališko-glasbenih
dogodkov. Otvoritveni predstavi Slovenskega stalnega
gledališča iz Trsta Kako postati Slovenci v 50 minutah
bodo sledile predstave za

odrasle in otroke; večinoma
gre za profesionalne produkcije, med katerimi organizatorji posebej omenjajo uveljavljena umetniška imena,
kot so Domen Valič, Daniel
Malalan in Feri Lainšček.
Anže Habjan napoveduje
tudi pester spremljevalni
program in obljublja, da bo
– tako kot vsa leta doslej –
vstop na vse predstave brezplačen. Festival gledališča se
bo tudi letos zaključil z uvodom v Kovaški šmaren.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je občane Radovljice
tudi letos povabila k sodelovanju v projektu o uporabnih zeliščih. V sklopu projekta bo organiziranih več različnih srečanj
na temo zelišč in tudi strokovna ekskurzija. Prvo srečanje z
naslovom Velika moč narave in zelišč v zelenjavnem vrtu je
bilo 19. marca 2018 v predavalnici Čebelarskega centra
Gorenjske v Lescah. Predavala je priznana strokovnjakinja
Miša Pušenjak, ki je prava zakladnica vrtnarskega znanja. Je
nesporna gurujka vrtičkarjev, čeprav stanuje v bloku na Ptuju
in nima svojega vrta. Nima časa zanj, saj je v delovnem
pogonu od jutra do večera. Rastline pa potrebujejo redno
skrb, pogovor in nežnost. Njene knjige, doslej jih je napisala
pet, so vrtičkarska biblija. Miša je specialistka za zelenjadarstvo. Je svetovalka ne le kmetijam z integrirano pridelavo,
ampak tudi ali predvsem vrtičkarjem. V svojih knjigah in na
številnih predavanjih vedno znova poudarja, da je treba kmetovati in vrtnariti v sodelovanju in spoštljivem sožitju z naravo. Tokratna tema so bila zelišča, ki poskrbijo za naše zdravje, če z njimi pravilno ravnamo. To znanje so uporabljali
naši predniki že več sto let. Malo manj pa je znano, kako
lahko zelišča pomagajo tudi pri zdravju naših rastlin na vrtu.
Miša Pušenjak je govorila tudi o ostalih aktualnih temah,
vezanih na naša prva spomladanska opravila v zelenjavnih
vrtovih. Izvedbo projekta Uporabna zelišča sofinancira Občina Radovljica, zato je udeležba za njene občane brezplačna.

Tudi letos so šli na pohod

Uporabna zelišča – delavnica Divja hrana

optikaart

Marjana Ahačič

Velika moč narave

Zadovoljni pohodniki, ko je bila naloga opravljena.
V soboto, 5. maja, se je skupina desetih pohodnikov iz
Radovljice, Begunj in Mošenj, ki so se jim pridružili kolegi iz
Ljubljane, tudi letos podala na 35 kilometrov dolgo pot tradicionalnega pohoda Pot ob žici. "Letos je bila pot prijetna,
saj ni bilo hude vročine," je povedala dolgoletna pohodnica
Slavica Soršak, zadovoljna, da so pohodniki letos pridobili
pokrovitelja, Mitja Krnca iz gostilne Tavčar iz Begunj, ki jih
je pred odhodom opremil z majicami, po njem pa pogostil.
Soršakova vabi zainteresirane pohodnike, da se jim prihodnje leto pridružijo.

Lep okvir, dobra slika!

Očesna ambulanta s koncesijo

Nove
kolekcije
sončnih očal
že pri nas!

Izkoristite kratke čakalne vrste in se naročite že danes. Za
pregled pri specialistih okulistih se naročite po telefonu

059 070 250

ali osebno. Obiščite nas, strokovno vas bomo postregli.

V Art optiki lahko koristite kartico

Sferične kontaktne leče
Safilens FRP

S Piko lahko:
• plačujete in pridobite bonitetne pike,
• unovčujete pike za nakup izdelkov,
• koristite posebej za vas pripravljene akcije.

*Ob nakupu sončnih očal v vrednosti
nad 100 v za dobo 3 mesecev.

ART optika-oglas 176 x 120 mm-KRANJČANKA.indd 1

Art optika d.o.o., Goriška cesta 78, Ajdovščina

V Hotelu Astoria na Bledu so
v začetku maja šestim uporabnikom Centra za usposabljanje, delo in varstvo
(CUDV) Radovljica predali
potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju za pomočnika oziroma pomočnico
sobarice in slaščičarke. Sodelovanje s Hotelom Astoria, ki
je tudi učni center Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled, se je
začelo pred dvema letoma,
usposabljanje pa je trajalo do
septembra lani. »Naši uporabniki so navdušeni, ko lahko
pokažejo, kaj znajo in zmorejo. Strokovno usposobljeni
mentorji jih pri tem spodbujajo in jim omogočajo, da
skozi delo osebno rastejo, so
zadovoljni in se dokazujejo,«
je razložila direktorica
CUDV Radovljica Slađana
Anderle in dodala, da je
vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v
običajna delovna okolja skladno tudi z evropskimi smernicami na tem področju.
Anica Drčar, Dalibor Dedič,
Anita Močnik, Damjan

dam se, da imam veliko
srečo, da lahko delam tisto,
kar me najbolj veseli. Veselje in ljubezen želim širiti
med ljudmi. Zato najraje
izdelujem čokoladne srčke.
Tako svojo srečo delim naprej," je nad delom v slaščičarski delavnici navdušena
29-letna Sandra Svetina.
Sandrini srčki so postali
celo prepoznaven spominek
hotela. Glavna sestavina je
čokolada, ki jo ima Sandra
najraje, dodali pa so še nekaj
lokalnih sestavin, in sicer
med, cvetlični prah in posušene maline.
V CUDV Radovljica so pred
dvema letoma oblikovali
tudi blagovno znamko Biseri, ustvarjeni z ljubeznijo, ki
je skupno ime za unikatne
izdelke iz gline in tekstila iz
njihove delavnice. Te izdelke je na področju gostinstva
in kulinarike prva začela
uporabljati ekipa kuharskega mojstra Uroša Štefelina v
Vili Podvin. Izbrane jedi
tako že drugo leto strežejo
na krožnikih Biseri, uporabniki CUDV Radovljica pa
jim pomagajo tudi pri pripravi jedi v kuhinji in strežbi.

Kratke novice

gratis!*

08/05/2018 17:17
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Zanimivosti
Razstava ročnih del

Jutranja telovadba
Na sončno osmomarčevsko jutro se je v Lescah zbralo kar
37 članov in članic društva Šola zdravja. Poleg domačih telovadcev so tokrat prišli tudi njihovi kolegi z Zgornje Dobrave
in Radovljice. Vaje 1000 gibov po metodi dr. Nikolaja Grishina je ob tej priložnosti vodil Silvo Vodišek. Udeleženci so
bili veseli, da se je srečanja udeležila tudi predsednica društva Šola zdravja Zdenka Katkič. Na ogled priljubljene jutranje telovadbe je prišla predstavnica skupine navdušencev
nad gibanjem iz Mojstrane, kjer tudi nameravajo ustanoviti
to društvo. V čudovitem sončnem dnevu z jasno zarisanim
Triglavom na obzorju je navzoče pozdravil tudi župan Ciril
Globočnik. Ob kavici in doma pečenem pecivu so se v restavraciji Center zadržali v prijetnem pomenkovanju o bodočem delovanju.

V Kropi so tudi letos pripravili razstavo ročnih
del, ki so jo poimenovali Pozdrav pomladi.
Marjana Ahačič

Na praznični osmi marec so na telovadbo v Lesce prišli še
gostje z Zgornje Dobrave in Radovljice.

Stiskanje je
zabavno
Pomemben
korak
otročje lahko
zainkakovostne
storitve

Zmanjšajmo
zbranihoskrbljena
plastenk
in pločevink
s toplotno
in električno energijo in ostalimi
Cilj Komunale
Radovljica,prostornino
d. o. o., je izpolnjevanje
predvidenimi
Skladišče bo omogopričakovanj
uporabnikov,
zato si prizadeva
za zagoS stiskanjem
embalaže,
ki je zabavno
in otročje
lahko,komunalnimi
pridobimovodi.
do 80
odstotkov
prostora
v naših
posodah
za ločeno
zbrane odpadke.
čalo vzpostavitev
optimalnihHkrati
zalog in bo dostopno tudi
tavljanje
kar najvišje
ravni storitev
po primerni
ceni.
stiskalnice
dolgoročno
zmanjšujejo
stroškezravnanja
z odpadki.
večjimi tovornimi
vozili. V sklopu skladiščnega dela bo
Za učinkovito
doseganje
cilja pogosto
predstavljata
avtopralnica
specialnih
vozil z visokotlačnim praoviro tako
lokacijska
razpršenost
kot nefunkcionalZa otroke
je stiskanje
embalaže zanimiva
igra, ki spontano tudi
postane
navada, odrasli
pa z uporabo
vsakodnevno
potrjujemo
odgovornost
do
narave
in
skrb
za
prihodnost
naših
otrok.
njem.
nost obstoječih poslovnih objektov.
Ročne stiskalnice za embalažo in izbor drugih izdelkov za uspešnejše
ločevanje
embalaže
in bioNa podlagi
izdelanega
IDZ servisno-poslovnega
objekta
loških odpadkov lahko po ugodnih cenah odslej kupite naKomunale
blagajni Komunale
Radovljica.
Radovljica, d. o. o., je v teku postopek oddaje
Danes Komunala Radovljica, d. o. o., deluje na več različjavnega
naročila
za izdelavo projektne dokumentacije
nih lokacijah v Radovljici. Poslovni objekti, kot so sedež
Fiksna ročna stiskalnica
Biološko
razgradljive
podjetja, garaže za vozni park, Centralna čistilna naprava – PGD in PZI – za izgradnjo skladiščnega dela (1. faza).
za plastenke in pločevinke
in kompostirne vrečke
Radovljica in zbirni center, so med seboj oddaljeni več Projekt, ki vključuje izdelavo PGD in PZI, postopek za
Stiskalnica je lepo oblikovana
• 15 vrečk za 7-litrsko posodo,
gradbenega dovoljenja, glede na sprejetje
kilometrov.
Skladišče,
ki se nahaja na sedežu podjetja, je pridobitev
in močne
konstrukcije.
• biološko razgradljive, iz koruze in krompirja,
novega
OLN,
ter gradnjo
prve faze, naj bi bil predvidoma
•
zbiranje
odpadkov
postane
za tovorna
težko
dostopno,
Barve:vozila
oranžna,
rumena,
modra pereče je tudi pomabolj
higienično,
zaključen v roku od dveh do treh let.
njkanje parkirišč za stranke.
• pogostost pranja posode
plato zemljišča, kjer bo upravna stavba, bo predKomunala Radovljica, d. o. o., zaradi lokacijske razprše- Spodnji
se zmanjša,
Zložljiva ročna stiskalnica
•
rešujejo
problem servisno-poslovnega objekta Komunosti inza
nefunkcionalnosti
zasleduje dolgoro- met 2. faze izvedbe
plastenke in objektov
pločevinke
neprijetnih vonjav,
d. o. o.
čen cilj, da v prihodnosti svoje poslovanje prenese na nale• Radovljica,
vrečke ne vplivajo

ki je odporen proti UV-žarkom,
• zaobljeni robovi ter gladka
Poslovanje,
združeno
na površina,
eni lokaciji
zunanja
in notranja
• pokrov neločljivo pritrjen
Programska
zasnova
na telo
posode, predvideva postavitev skladišč
• povsem
gladek
ročaj
in upravne
stavbe.
Obravnavano
območje je nivojsko
lažje
čiščenje,in spodnji plato. Zgornji plato bo
razdeljenozana
zgornji
• s sistemom proti
namenjennezaželenemu
skladiščnemu
delu, spodnji plato pa upravrazsutju,
• priloženePredviden
bio-vrečke, je ločen dovoz na spodnji in
nemu objektu.
ki se idealno prilegajo posodi.

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

Komunala Radovljica, d. o. o., bo z naložbo povezala
Biološko
razgradljive
glavnino
dejavnosti
ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno
in
kompostirne
podloge
vodo ter odvajanja in čiščenja
odpadnih voda na enem
•
po
10
podlog
za
120mestu. Trajnostno grajeni objekti bodo ustrezno opremali 240-litrske zabojnike
ljeni inzapožarno
varni. Prepričani so, da bodo boljši pogobiološke odpadke,
• biološko
razgradljive,
ji dela
in možnost
učinkovitejše organizacije poslovanja
iz koruze in krompirja,
spodbudno
vplivali
na kakovost komunalnih storitev ter
• zaščitijo posodo
zagotavljali
zadovoljstvo
uporabnikov.
in rešujejo
problem higiene
(tudi na robu posode),
• zmanjšujejo pogostost
pranja zbiralnikov,
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.

zgornji plato, peš povezava med nivojema ter povezava
s Centralno čistilno napravo Radovljica.
V prvi fazi prednost skladiščnemu delu

V prvi fazi gradnje želi Komunala Radovljica, d. o. o., ureKomunala
Radovljica,
d. o. o.,kjer
Ljubljanska
cestanahajale
27, 4240 Radovljica
diti večji
del zgornjega
platoja,
se bodo
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
garaže, delavnica, garderobe, parkirišča in skladišča. Do
skladiščnega
dela je načrtovan ločen dostop. Skladiščni V prvi fazi je načrtovana izgradnja skladiščnega
www.komunala-radovljica.si
del predstavlja popolnoma funkcionalno enoto, ki bo dela poslovnega objekta.

Mislimo zeleno!

Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, Radovljica; vizualizacija: Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d. o. o.

Po uporabi stiskalnico zložimo in jo zlahka

lokacijoshranimo
Centralne
čistilne naprave Radovljica. Leta 2015
v predal.
Barva: rumena
se je podjetje
odločilo za nakup zemljišča za centralno
čistilno napravo (SV-del) v skupni velikosti 8.000 m2. Na
območju občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevaPosoda za odlaganje
nju: OLN)
namerava Komunala
Radovljica, d. o. o., za svoorganskih
odpadkov
je potrebe
postaviti
servisno-poslovno
središče, kjer bo
• posoda
s prostornino
7 litrov rjave barve,
• izdejavnosti
100 % recikliranega
lahko vse
izvajala materiala,
na enem mestu.

V Društvu upokojencev Kropa že peto leto deluje sekcija
ročnih del, ki jo vodi predsednica društva Metka Petrač.
"Srečujemo se enkrat ali
dvakrat mesečno v prostorih
Krajevne skupnosti Kropa.
Tematiko delavnic prilagajam trenutnim navdihom in
času," je povedala Metka
Petrač. "Na delavnicah kvačkamo, pletemo, vezemo,
ustvarjamo, se družimo in z
veseljem izmenjujemo izkušnje in znanja z različnih
področij. Druženje pomeni
sprostitev, odmik od vsakdanjih skrbi, krepitev prijateljstva, medgeneracijsko sodelovanje, predvsem pa si
bogatimo dušo in srce. Ob
praznikih, kot so novo leto,
valentinovo, dan žena in
materinski dan, z izdelki
lepšamo svoje domove, razveseljujemo najbližje in prijatelje. S svojimi izdelki smo
obdarili osemdeset- in
devetdesetletnike ter tudi
člane našega društva, ki živijo v domovih starostnikov v

Radovljici, Tržiču in Petrovem Brdu, nekatere pa smo
obiskali na njihovih domovih."
V Izoli, v hotelu Delfin, se je
Metka Petrač udeležila petdnevnih delavnic ročnih del.
Ideje, ki jih je dobila in preizkusila v Izoli, pa prenaša
na udeleženke delavnic ročnih del v Kropi.
"Udeleženk delavnic je vsako leto več, seveda pa tudi
lepih izdelkov, ki jih rade
pokažemo javnosti. Tako
smo tudi letos, in sicer 7. in
8. aprila, pripravile razstavo
izdelkov, ki smo jih izdelovale v sezoni 2017/2018. V
knjigi vtisov je ena izmed
obiskovalk iz Gorij zapisala,
da je razstava res nekaj lepega za dušo in srce. Zaželela
nam je, da smo še naprej
ustvarjalne, naj nam oči in
roke še dolgo služijo. Zahvalila se nam je, ker smo jim
polepšale dan. Prijazne
besede v knjigi vtisov, čestitke obiskovalcev razstave so
nam v veliko zadovoljstvo in
spodbudo za prihodnje
delo."

Deželne novice, petek, 18. maja 2018

15

Prireditve
18. maj–8. junij 2018
PETEK, 18. maj
Mednarodni muzejski dan, dan odprtih vrat v Muzejih radovljiške
občine, od 10.00 do 18.00, Muzeji radovljiške občine
Katalog slovenskih glin: sejem, okrogla miza in razstava, od 10.00 do
18.00: prodajna razstava izdelkov, narejenih iz slovenskih glin; ob
16.00: okrogla miza na temo gline, socialnega podjetništva, oblikovanja in umetnosti; ob 19.00: odprtje razstave in predstavitev projekta;
ob 20.30: Fake Orchestra, koncert, Magušarjeva hiša, Radovljica
Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Knjižnica A. T. Linharta,
Radovljica
Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Gverilska izposodilnica: ob 17.00, Kavarna Prešeren, Radovljica
Muzejski večer: Duhovnik Jernej Hafner in orlovska organizacija, ob
19.00, Kovaški muzej Kropa
Predstavitev knjige Brigite Šolar ter predstavitev knjige Jožefa Pavliča, ob 19.30, Slomškova dvorana v župnišču, Radovljica
Prijazna dežela, ob 20.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana,
Radovljica*

SOBOTA, 19. maj
Dvigni sidro!, ob 16.00, animirani družinski film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana, Radovljica*
Prijazna dežela, ob 18.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana,
Radovljica*
Zadrži dih, ob 20.00, znanstvena fantastika, Linhartova dvorana,
Radovljica*

NEDELJA, 20. maj
Nedeljska glasbena matineja, od 11.00 do 12.00, gostja bo pianistka
Eunhye Anna Hong iz Južne Koreje, Dvorana Glasbene šole Radovljica
Dvigni sidro!, ob 16.00, animirani družinski film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana, Radovljica*
Zadrži dih, ob 18.00, znanstvena fantastika, Linhartova dvorana,
Radovljica*
Nikoli zares tukaj, ob 20.00, triler/drama, Linhartova dvorana,
Radovljica*

TOREK, 22. maj
Nastop učencev 6. in 8. razreda glasbene šole, od 19.00 do 20.00,
Dvorana Glasbene šole Radovljica

SREDA, 23. maj
Večer narodnih izročil, ob 20.00, Slovensko Marijino narodno svetišče na Brezjah

ČETRTEK, 24. maj

Koncert zborov MoPZ Triglav Lesce in Lakeland voices (Seedberg,
Velika Britanija), ob 19.00, cerkev sv. Petra nad Begunjami
Solo: Zgodba Vojne zvezd, 18.00, znanstvena fantastika, Linhartova
dvorana, Radovljica*
Letni koncert Pevskega društva Veteran Radovljica, ob 19.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine
Fantastična ženska, ob 20.30, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Oživimo srce – obnovitveni tečaj oživljanja z uporabo AED, od 18.00
do 19.30, predhodne prijave, Čebelarski center Gorenjske, Lesce
Glorious!, ob 19.30, gledališče, za Linhartov gledališki abonma in
izven, Linhartova dvorana, Radovljica*

TOREK, 29. maj
Koncert: Kvintet Vintgar, Gorenjski oktet, Fone megale, ob 19.30,
Baročna dvorana Radovljiške graščine

ČETRTEK, 31. maj
Beli mucek, od 17.00 do 18.00, predstava za otroke v izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-fru, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Babica, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*
Letni koncert Glasbenega društva DO RE MI Bled, ob 19.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine
Solo: Zgodba Vojne zvezd, 20.15, znanstvena fantastika, Linhartova
dvorana, Radovljica*

SOBOTA, 26. maj
Jamski človek, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*
Letni koncert pevske skupine Vuk Karadžić Radovljica, ob 18.00,
Baročna dvorana Radovljiške graščine
Fantastična ženska, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*
Babica, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 27. maj

Razstava Anton Janša v luči svetovnega dneva čebel, do konca
februarja 2019, Čebelarski muzej, Radovljica
Z zvezdico (*) so označene prireditve
z vstopnino. Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani www.radolca.si/sl/koledar-prireditev. Dogodke za objavo v
napovedniku vnesite na portal www.
mojaobcina.si. Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Tri sekunde, ob 18.00, športna akcijska drama, Linhartova dvorana,
Radovljica*
Klub zadovoljnih žensk, ob 20.30, komedija, Linhartova dvorana,
Radovljica*

SOBOTA, 2. junij
Brezjanski tek v spomin na Ruth Podgornik Reš, od 9.00 do 13.00,
Brezje
Začarani princ, ob 16.00, animirana romantična komedija, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*
Klub zadovoljnih žensk, 18.00, komedija, Linhartova dvorana, Radovljica*
LBJ, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

NEDELJA, 3. junij
Nedeljska glasbena matineja, ob 11.00, gost bo klavirski duo
Radin-Sedmach iz Trsta, Dvorana Glasbene šole Radovljica
Začarani princ, ob 16.00, animirana romantična komedija, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*

Tri sekunde, ob 20.00, športna akcijska drama, Linhartova dvorana,
Radovljica*

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice, do 31. avgusta 2018,
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Knjižnica A. T. Linharta,
Radovljica

Odprtje oblikovalske razstave Andreje Pogačar, magistre oblikovanja,
ALUO, z naslovom Svetloba skozi papir, ob 18.00, Galerija Brigita,
Lancovo

Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Knjižnica A. T. Linharta,
Radovljica

Oblikovalska razstava Andreje Pogačar, magistre oblikovanja, ALUO,
z naslovom Svetloba skozi papir, od 24. maja do 14. junija, Galerija
Brigita, Lancovo

PETEK, 1. junij

Letni koncert Vox Carniola Jesenice, ob 19.30, Baročna dvorana
Radovljiške graščine

Oživimo srce – brezplačni tečaj oživljanja z uporabo AED, od 11.00
do 14.00, predhodne prijave, Čebelarski center Gorenjske, Lesce

Tradicionalna razstava plakata miru Bodočnost miru, do 1. junija,
Galerija Avla Občine Radovljica

LBJ, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Mavrica, ob 17.00, ustvarjalna delavnica za otroke, Knjižnica A. T.
Linharta, Radovljica

PETEK, 25. maj

Moja prva knjiga, do 31. maja, svoje prve knjižice bodo na ogled
postavili učenci 5. razredov OŠ A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica
A. T. Linharta Radovljica

Večer skladb slovenskih skladateljev, od 18.30 do 19.30, Dvorana
glasbene šole Radovljica

Zemlja: nepozaben dan, ob 18.00, družinski dokumentarec, podnapisi, Linhartova dvorana, Radovljica*

Marija prečista, vseh milosti vir, od 20.00 do 22.00, prireditev ob
155. obletnici prve čudežne ozdravitve pri Mariji Pomagaj in 30. obletnici imenovanja brezjanske cerkve za baziliko, Slovensko Marijino
narodno svetišče na Brezjah

Razstava Pogled od zgoraj, do 30. maja, Galerija Šivčeva hiša,
Radovljica

PONEDELJEK, 28. maj

Slovesni praznik Marije Pomagaj, ob 10.00, Slovensko Marijino
narodno svetišče na Brezjah

Fantastična ženska, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Razstave

PONEDELJEK, 4. junij
Zaključni nastop pihalnega, godalnega in mlajšega harmonikarskega
orkestra, od 19.00 do 20.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine
21. Festival gorenjskih komedijantov, ob 19.30, Linhartova dvorana,
Radovljica

TOREK, 5. junij
21. Festival gorenjskih komedijantov, ob 19.30, Linhartova dvorana,
Radovljica

SREDA, 6. junij
21. Festival gorenjskih komedijantov, ob 19.30, Linhartova dvorana,
Radovljica

ČETRTEK, 7. junij

Šolska dobrodelna prireditev
Marjana Ahačič
Šolski sklad OŠ A. T. Linharta tudi letos pripravlja veliko
športno-dobrodelno prireditev Radovljica otrokom 2018.
Prireditev bo danes, v petek,
18. maja, od 16. ure naprej v
šoli in na igriščih v njeni
okolici, na Obli gorici ter na
atletskem stadionu. "Spomladanska dobrodelna prireditev bo tako kot lani temeljila
na gibanju in športu. K
sodelovanju smo povabili
klube, društva in posameznike, ki delajo z otroki na
različnih gibalnih in motoričnih področjih. Poudarek
prireditve bo tako na igri,
zabavi in medgeneracijskem druženju, zato k udeležbi na delavnicah vabimo
tudi starše, stare starše, prijatelje … Z udeležbo boste
storili nekaj dobrega tako
zase kot za druge," je povedala predsednica šolskega

sklada Darja Pagon. "Športna društva in klubi so se na
vabilo za sodelovanje spet
pozitivno odzvali, zato bomo
organizirali različne delavnice in aktivnosti, med njimi
košarko, nogomet in mini
odbojko, lokostrelstvo, taekwon-do, aikido, karate, zabavni poligon, med dvema
ognjema, iskanje skritega
zaklada, orientacijo, softball,
jogo za otroke, zabavno na
kolesu in dirko s skiroji,
bownovo terapijo, poslikavo
obraza, zabavno s kitaro in
gledališče brez besed, vse
pod vodstvom izkušenih
vaditeljev pa seveda za zabavo in dober namen." Cena
vstopnice je tako kot lani tri
evre. Organizatorji tudi letos
pripravljajo bogat srečelov,
na voljo bodo palačinke,
kava, pijača in sladoled, je še
povedala Darja Pagon. Če bo
vreme slabo, bo prireditev
naslednji petek, 25. maja.

Likovna delavnica letos v Žirovnici
Osnovna šola Antona Janše Radovljica je v okviru prve obeležitve 20. maja, svetovnega dneva čebel, 19. tradicionalno
likovno delavnico, poslikavo panjskih končnic v tehniki
mozaika in z motivom čebele – kranjske sivke, tokrat pripravila v Žirovnici. Naslovili so jo Na medenih krilih ter v sodelovanju z osnovno šolo in občino pripravili včeraj. Gosta
delavnice sta bila Franc Černe, moderator, in Urška Ambrožič Potočnik, keramičarka, vodila pa jo je likovna pedagoginja Tadeja R. Peternel.

Odprtje razstave Nora na lok Dore in Aca Oblaka, ob 18.00, Galerija
Avla Občine Radovljice
Nastop komornih skupin, od 19.00 do 20.15, avla Radovljiške graščine
21. Festival gorenjskih komedijantov, ob 19.30, Linhartova dvorana,
Radovljica

PETEK, 8. junij
Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Knjižnica A. T. Linharta,
Radovljica
Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Nedeljska glasbena matineja, od 11.00 do 12.00, gost bo pianist
Roland Grlica iz Hrvaške, Dvorana Glasbene šole Radovljica

Oživimo srce – brezplačni tečaj oživljanja z uporabo AED, od 17.00
do 20.00, predhodne prijave, Čebelarski center Gorenjske, Lesce

Jamski človek, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*

Koncert harmonikarskega orkestra GŠ Radovljica in KUD Radovljica,
od 19.00 do 20.00, avla Radovljiške graščine

s kuponom do 30. 6. 2018.
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deželne novice
Bazar zdravja
Na radovljiškem Vurnikovem trgu je potekal Bazar zdravja, ki ga je pripravila Srednja šola Jesenice
oziroma dijaki zdravstvene usmeritve pod vodstvom mentoric Mateje Petrovčič in Monike Vogelnik.
Urša Peternel
Na kar 23 stojnicah so obiskovalci lahko dobili najrazličnejše zdravstvene nasvete,
lahko so si brezplačno izmerili krvni tlak in krvni sladkor, se naučili temeljnih
postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Na modelih so se lahko naučili tipati
rakave spremembe na dojkah in modih, se učili uporabljati eterična olja, si pravilno umivati in razkuževati
roke ... Na dogodku so sodelovali zdravstveni domovi
Radovljica, Bled in Jesenice,
Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Nacionalni inštitut
za javno zdravje, Državna
programa ZORA in DORA,
Hospic, Gorenjske lekarne,
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, različna društva,
ki se ukvarjajo s preventivo
oziroma združujejo bolnike
in njihove svojce ... Obiskovalci so se lahko tudi posladkali s slastnimi, zdravimi
ajdovimi palačinkami z

Zdravstveni dom Radovljica je predstavljal preventivo pred
klopi in vse o cepljenju proti klopnemu
meningoencefalitisu.

Na katero številko pokličemo, če se kaj zgodi! "Na 112!" so vedeli malčki iz vrtčevske
skupine Ribice.
jabolčno omako ter smutiji,
ki so jih v sklopu "kulinarike
zdravja" pripravljali dijaki
radovljiške srednje šole za
gostinstvo in turizem.
Kot sta v imenu organizatorjev povedali Mateja Petrov-

Obiskovalci so lahko brezplačno opravili različne meritve,
tudi krvnega sladkorja, krvnega tlaka ...

čič in Monika Vogelnik s
Srednje šole Jesenice, so
Bazar zdravja pripravili
prvič, upajo pa, da se bo
dogodek "prijel" in da bodo
naslednje leto s stojnicami
napolnili ves Vurnikov trg.

Bazar je namreč enkratna
priložnost za občane, da na
enem mestu dobijo veliko
povsem konkretnih informacij in navodil za ohranjanje zdravja, in to povsem
brezplačno.

Slovensko združenje za pomoč pri demenci je predstavljalo
tudi povsem praktične vaje za krepitev spomina.

Dijakinji tretjega letnika zdravstvene usmeritve Srednje
šole Jesenice Elma in Neja: "Pomembno je, da širimo
znanje in ozaveščenost o pomenu zdravega načina
življenja, zlasti med mladimi."

Devetošolci Rebeka, Ožbej in Dora so na stojnici Rdečega
križa Radovljica prikazovali temeljne postopke oživljanja.

IZLET // sreda, 23. maja 2018

30
EUR

Vabimo vas na izlet, na katerem si bomo ogledali kraje, ki jih je v svojih
vižah prepeval ansambel Slavka Avsenika. Najprej si bomo z lokalnim
vodnikom ogledali Begunje in kraje, kjer je gospod Slavko odraščal, sledil
bo ogled muzeja Avsenik. Nato se bomo odpeljali proti Jesenicam in Golici
in z žičnico prav na Španov vrh, kjer cvetijo najlepše narcise. Po kosilu se
odpeljemo še v Planico, kjer je Slavko Avsenik kot mlad skakalec preživel
veliko lepih trenutkov. Z nami bo tudi naš novinar Jože Košnjek, ki je imel
srečo, da je lahko večkrat v živo govoril z Slavkom Avsenikom.
Tako nam bo lahko povedal marsikatero zanimivost. Lepo vabljeni!
Odhod avtobusa:
ob 7.00 z AP Škofja Loka, ob 7.20 z AP Mercator Primskovo
ob 7.30 z AP Globus Kranj, ob 7.50 z AP Radovljica

»Pot med zvezde je zgodba o uspehu škofjeloških ljubiteljev
vertikale v času od prvih zametkov. Sledili so si uspehi,
veselje, tudi tragedije in pa prislovična gorenjska trma,
vztrajnost in privrženost cilju.« (Franc Vidic)

www.gorenjskiglas.si

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, voden ogled muzeja Avsenik,
vožnja z žičnico na Španov vrh, kosilo in DDV.
www.gorenjskiglas.si

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

Cena izleta je 32 EUR.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite osebno
na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

Fotografije so simbolične

PO POTI
AVSENIKOVIH VIŽ

