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Marjana Ahačič

Vse od lanske jeseni je v 
kampu Šobec potekala 
intenzivna obnova, danes je 
kamp že nared, saj ga bodo 
jutri odprli za prve letošnje 
goste. Z več kot milijon 
evrov vredno investicijo so 
doslej obnovili in zgradili 
fekalno kanalizacijo, uredili 

vodovod, položili električno 
napeljavo in optični kabel, 
ki bo omogočil sodobno 
telefonsko in internetno 
povezavo kampa s svetom. 
»Prečistili in obnovili smo 
meteorno kanalizacijo za 
odvodnjavanje površinskih 
vod, ki bodo ločene od fekal
nih, uredili novo plinovodno 
omrežje, ki bo priklopljeno 

na tranzitni vod Lesce Bled 
in ki bo omogočilo nepreki
njeno oskrbo z zemeljskim 
plinom, imamo ločeno 
kanalizacijo za kemične 
odplake in tlačni vod. Ponov
no smo asfaltirali ceste, ure
dili novo leseno kopališko 
ploščad na lesenih pilotih v 
jezeru z bazeni za otroke in 
predvsem uredili novo čistil

no napravo, ki bo omogoča
la čiščenje kampa tudi dol
goročno,« je povedal Zlatko 
Kavčič, dolgoletni predsed
nik Turističnega društva 
Lesce. »Ni nam znano, da bi 
podoben kamp, kot je Šobec, 
v bližnji okolici imel lastno 
čistilno napravo takih 
dimenzij.«

Prenovljeni Šobec 
začenja sezono
V Kampu Šobec jutri začenjajo letošnjo turistično sezono. Pred dnevi so zaključili prvi sklop obsežne 
in temeljite prenove kampa, ki ima zdaj popolnoma prenovljeno komunalno infrastrukturo, za 
obiskovalce pa je med najbolj privlačnimi pridobitvami nova lesena kopališka ploščad na jezeru.

Najbolj zahtevna in obsežna je bila ureditev komunalne infrastrukture, najbolj privlačna pridobitev pa nova lesena 
kopališka ploščad na jezeru.

Marjana Ahačič

Cestišče Kranjske ceste od 
spodnjega vhoda na tržnico 
do odcepa za staro mestno 
jedro bo na novo preplašče
no, robniki bodo prilagoje
ni invalidom, prehod za 
pešce do avtobusne postaje 
talno osvetljen. Kot so poja
snili na občinski upravi, gre 
za redna vzdrževalna dela, 

ki jih izvaja Komunala 
Radovljica. V sklopu teh del 
bo na parkirišču pred Graj
skim dvorom urejeno še 
odvodnjavanje proti tržnici, 
parkirna mesta okrog Vur
nikovega trga pa spremen
jena v modro cono, name
njeno kratkotrajnemu oz. 
časovno omejenemu parki
ranju. Ocenjena vrednost 
del znaša 45 tisoč evrov.

Obnavljajo cestišče  
v središču Radovljice

47. stran

Gospodarski oskar za 
direktorico Atotecha
Dr. Mariana Karla Rebernik, direktorica 
družbe Atotech, d. d., Podnart, je 
prejemnica najvišjega priznanja 
Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke.
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Šest medalj 
specialnih 
olimpijcev
Štirje športniki CUDV 
Radovljica so se z Zimskih 
svetovnih iger Specialne 
olimpiade vrnili s šestimi 
medaljami.
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OBČINSKE NOVICE

Štartali podjetniške 
ideje
Bodoči podjetniki so se na 
zanimivih brezplačnih delav-
nicah učili prvih konkretnih 
korakov v podjetništvo.
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OBČINSKE NOVICE

Prometna strategija
Občina Radovljica ima izde-
lano prometno strategijo, ki 
jo je na zadnji seji potrdil 
tudi občinski svet. 
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KULTURA

Noč z Andersenom 
V Knjižnici A. T. Linharta so 
tudi letos mladi bralci noč 
preživeli med knjigami.
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OBLETNICE

Vojna vse spremeni
Muzejski večer o profesor-
ju Borisu Furlanu, intelek-
tualcu, ki je zadnja leta svo-
jega življenja preživel v 
Radovljici.

stran 13
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Urša Peternel

Štartaj svojo podjetniško 
idejo je naslov sklopa štirih 
podjetniških delavnic, ki so 
potekale v Čebelarskem 
centru v Lescah, na njih pa 
so se udeleženci učili kon-
kretnih korakov v podjet-
ništvo. Delavnice je pripra-
vila Občina Radovljica v 
sodelovanju z društvom za 
spodbujanje podjetništva 
Ustvarjalnik. Kot je na uvo-
dni, motivacijski delavnici 
dejal radovljiški župan Ciril 
Globočnik, Občina Radov-
ljica vsako leto namenja del 
proračunskega denarja za 
spodbujanje razvoja podjet-
ništva, temu pa so namen-
jene tudi brezplačne delav-
nice. "Iz srca vam želim, da 
poslovno uspete, in veselil 
se bom z vsakim od vas," je 
dejal več kot šestdesetim 
udeležencem župan, ki je 
navdušil tudi z leseno kra-
vato, ki jo je izdelal sam iz, 
kot je dejal, petdeset let sta-
rega lesa nagnoja. Voditelj 
delavnice Matija Goljar iz 
Ustvarjalnika, sicer znan 
televizijski obraz, je župa-

nu takoj predlagal, naj s 
svojo izvirno idejo začne 
pisati podjetniško zgodbo 
in lesene kravate pod bla-
govno znamko Županova 
kravata ponudi trgu ... Lah-
ko se celo prijavi v drugo 
sezono oddaje Štartaj, Slo-
venija, se je pošalil Goljar, 
ki je na delavnici sicer ude-
ležence skušal "indoktrini-
rati" za podjetništvo, da bi 
iz svojih hobijev in idej 
morda naredili korak nap-
rej v posel, v podjetništvo. 
Prikazal jim je več konkret-

nih korakov, ki jih je treba 
narediti, da lahko začnejo 
posel in v njem tudi uspejo. 
Kot je poudaril, je za podje-
tniški uspeh treba zgrabiti 
priložnost, imeti pogum, 
predvsem pa vztrajnost. Ko 
ti rečejo ne prvič in drugič 
in petinštiridesetič, ti pa 
poskusiš še šestinštirideset-
ič. "Vztrajnost je tista, ki bo 
naredila razliko!" je zagoto-
vil bodočim podjetnikom 
Goljar in dodal, "za uspeh 
je vedno treba poskusiti 
samo še enkrat." Da to drži, 
so potrdile tudi tri uspešne 
podjetnice, ki so predstavile 
svoje navdihujoče zgodbe: 
Ema Pogačar z Bleda, ki 
vodi uspešno podjetje za 
izdelavo blejskih kremnih 

rezin Conditus, Marta Gaš-
perlin iz Ljubnega, ki v pod-
jetju Martisan izdeluje 
čokolado in čokoladne bon-
bone, in Jasna Grbić iz Kra-
nja, ki je na trg uspešno 
prodrla z mazilom za nego 
kože po tetoviranju.
Med udeleženci delavnic so 
bili tako mladi kot nekoliko 
starejši (bodoči) podjetniki. 
Med njimi je bila tudi Enisa 
Durakovič iz Radovljice, ki 
je zasnovala blagovno 

znamko Eni art in ročno 
izdeluje copate iz naravne 
volne, torbice in druge 
izdelke. "Na delavnice sem 
prišla, ker želim izvedeti 
kaj novega, obenem pa 
želim spoznati nove ljudi, 
navezati poznanstva," je 
povedala in dodala, da svoje 
izdelke že prodaja na sple-
tu, na sejmih. Za zdaj ima 
še redno službo, a nekoč v 
prihodnosti si želi, da bi se 
preživljala samo s prodajo 

svojih izdelkov. "V podjet-
ništvu se moraš učiti na 
svojih napakah, meni dolo-
čenih stvari ni nihče pove-
dal, tako da so za vse, ki se 
šele podajajo na podjetniš-
ko pot, takšne delavnice 
zelo koristne," je dejala. 
Pri pripravi delavnic so 
sodelovale še Območna obr-
tno-podjetniška zbornica 
Radovljica, Razvojna agenci-
ja RAGOR in Ljudska uni-
verza Radovljica.

Štartali so svoje podjetniške ideje
Bodoči podjetniki so se na zanimivih brezplačnih delavnicah učili prvih konkretnih korakov v podjetništvo.

Matija Goljar iz Ustvarjalnika, sicer znan obraz iz televizijske podjetniške oddaja Štartaj, 
Slovenija, je udeležencem delavnic razkrival skrivnost podjetniškega uspeha. / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

Center je tudi dejansko 
začel delovati pred dobrim 
letom in odtlej uspešno 
vzpostavil pomembne pove-
zave v domovini in v tujini. 
Ustanovnim državam – Slo-
veniji, Nemčiji, Italiji, Hrva-
ški in Avstriji – se s podpi-
som sporazuma o soglasju 
kot prva dodatna članica pri-
družuje tudi Romunija, o 
vključitvi potekajo še pogo-
vori z nekaterimi drugimi 
zavezniškimi in partnerski-
mi državami, tako da se 
bosta v naslednjih dveh letih 
v center vključili vsaj dve 
državi. Osrednja vizija cen-
tra je namreč delovati kot 
osrednja institucija za raz-
voj gorskega bojevanja in s 
tem podpirati države članice 
Nata, partnerske in druge 
države ter mednarodne 
organizacije z namenom 
izboljšanja zmogljivosti gor-
skega bojevanja.
Kot poudarjajo v centru odli-
čnosti, jim je najpomem-
bnejši korak uspel na podro-
čju standardizacije. Lani so 
namreč Natu na osnovi štu-

dije tudi formalno predlaga-
li pripravo standarda za 
področje usposabljanja za 
gorsko bojevanje. »Predlog 
je bil pozitivno sprejet in 
podprt s strani enajstih 
držav, center pa imenovan 
za skrbnika standarda, ki bo 
eden od temeljnih doktri-

narnih Natovih dokumentov 
za področje gorskega boje-
vanja. Naš cilj je vzpostaviti 
enoten standard za dosego 
interoperabilnosti enot za 
opravljanje specifičnih 
nalog v gorskem okolju. 
Standard bo nastajal dve 
leti, v tem času pa se bo v 

Sloveniji in v tujini izvedlo 
več dogodkov, ki bodo zdru-
ževali strokovnjake z različ-
nih področij. Končna uvelja-
vitev izdelka v Zavezništvu 
bo izhodišče nadaljnjega 
razvoja tega, v preteklosti v 
Natu malce zapostavljenega 
področja,« so poudarili.

Dve leti centra odličnosti 
Marca so s priložnostno slovesnostjo obeležili drugo obletnico ustanovitve Natovega centra 
odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah. Petim ustanovnim državam se pridružuje tudi Romunija.

Slavnostni govornik na slovesnosti ob drugi obletnici ustanovitve Natovega centra 
odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah je bil načelnik generalštaba Slovenske vojske 
generalmajor dr. Andrej Osterman. / Foto: Primož Pičulin

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je  
v rubriki Aktualni razpisi in objave od 7. 4. 2017 objavljen:

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in  
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Radovljica za leto 2017

Rok za oddajo vlog na razpis je petek, 12. 5. 2017, do 12. ure. 
Dodatne informacije: Andreja Schmitt, tel. št.: 04 537 23 20, 
e-naslov: andreja.schmitt@radovljica.si.  

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Obči-
ne Radovljica www.radovljica.si in v glavni pisarni Občine 
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 

Občinska uprava Občine Radovljica
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Župan Ciril Globočnik je sam izdelal kravato iz lesa. 
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Marjana Ahačič

Občina Radovljica je objavi-
la razpis za izbor zasebnega 
partnerja za vzpostavitev 
lesnopredelovalnega centra, 
ki ga bodo po načrtih v jav-
no-zasebnem partnerstvu 
gradili na območju gramoz-
nice Graben.
»Namen statusnega jav-
no-zasebnega partnerstva 
je ustanovitev skupne dru-
žbe za vzpostavitev lesnop-
redelovalnega centra Rado-
vljica na območju gramoz-
nice Graben. Najprej želi 
občina ugotoviti, kateri od 
kandidatov izpolnjujejo 
pogoje, nato pa bo na pod-
lagi v postopku konkuren-
čnega dialoga pridobljenih 
informacij oblikovala pova-

bilo k oddaji ponudb in 
izbrala najugodnejšega 
partnerja,« pojasnjujejo. 
Občina Radovljica je občin-
ski podrobni prostorski 
načrt za lesnopredelovalni 
center sprejela v letu 2014, 
lani pa je občinski svet 
potrdil investicijski elabo-
rat in sprejel odlok o ugo-
tovitvi javnega interesa za 
sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva in izvedbi pro-
jekta. Vložek občine kot 
javnega partnerja v novou-
stanovljeno družbo pred-
stavljajo zemljišča, zasebni 
partner pa bo z denarnim 
vložkom omogočil financi-
ranje vzpostavitve lesnop-
redelovalnega centra. Rok 
za oddajo prijav na razpis 
je do 24. aprila. 

Razpis za lesni center

Marjana Ahačič

Radovljiški občinski svet je 
prejšnjo sredo soglasno 
potrdil sprejem celostne 
prometne strategije občine. 
Strategija določa ukrepe 
trajnostne mobilnosti in 
akcijski načrt za njihovo 
izvedbo. Občina je tako v 
zadnjih devetih mesecih v 
sodelovanju s strokovnjaki s 
področja prometa izvedla 
številne aktivnosti vključeva-
nja splošne in strokovne jav-
nosti (ankete, razprave, 
delavnice, razstava itd.), 
katerih namen je bil celost-
no zajeti vse vidike dostop-
nosti in mobilnosti. S pomo-
čjo deležnikov so bili določe-
ni ključni izzivi, vizija, cilji, 
ciljne vrednosti ter ukrepi 
trajnostne mobilnosti, pod-
prti z akcijskim načrtom. 
Ukrepi so zajeti v petih stra-
teških stebrih: hoja, kolesar-
jenje, javni potniški promet, 
motorni promet ter trajnost-
no načrtovanje, pri njihovi 
pripravi pa so upoštevali vse 
tri vidike trajnosti: skrb za 
ljudi, za gospodarstvo in 
tudi za okolje.

Nezadovoljni z varnostjo 
Strokovne službe, ki so prip-
ravile dokument, so posebej 
poudarile, da so si v procesu 
priprave prizadevali za čim 
večje sodelovanje javnosti, in 
tako so med drugim z anketo 
prišli do podatkov, da so 
občani na področju prometa 
najbolj nezadovoljni z var-
nostjo in (ne)sklenjenostjo 
kolesarskega omrežja ter 
(ne)varnimi potmi v šolo, to 
dejstvo pa je bilo tudi ena od 
osnov za pripravo ukrepov.
Kot je med drugim zapisano 
v dokumentu, ki veliko 

pozornost posveča tudi spre-
minjanju potovalnih navad, 
je ključno, da se kot pomem-
ben sestavni del prometnega 
sistema prepoznata hoja in 
kolesarjenje. »Veliko kratkih 
poti, ki so trenutno opravlje-
ne z avtomobilom, bi se dalo 
premostiti s hojo, kar bi 
zmanjšalo pritiske na okolje, 
hrup, cestno infrastrukturo, 
zastoje, hkrati pa pripomo-
glo k boljšemu javnemu 
zdravju. Kolesarjenje pa je 
trajnostna oblika transporta, 
ki lahko na krajših razdaljah 
predstavlja najhitrejši način 
transporta. Vožnja s kole-
som prinaša uporabnikom 
tako zdravstvene kot eko-
nomske koristi. Zaradi teh 
dejstev predstavlja kolesarje-
nje dobro alternativo upora-
bi avtomobila, hkrati pa 
zmanjšuje probleme s parki-
ranjem in ne povzroča hru-
pa ter škodljivih izpustov. 
Kolo je primerno tudi za 
rekreacijske dejavnosti, zato 

je pogosto tudi sestavni del 
turistične ponudbe.«
Strategija je orodje, ki daje 
občini možnost, da doseže 
cilje, ki si jih je zadala, zato 
vključuje tako akcijski načrt 
za naslednjih pet let kot 
vizijo, kakšna naj bi bila 
občina čez dve desetletji. 
Zanjo je občina pridobila 
sredstva Kohezijskega skla-
da in državnega proračuna. 
Za uresničitev njenih ciljev 
in ukrepov pa bo sredstva 
zagotovila v prihodnjih 
občinskih proračunih in na 
nadaljnjih razpisih za sofi-
nanciranje. »Projektov se 
bomo lotili po vrstnem redu 
najbolj kritičnih odsekov in 
seveda v sodelovanju s kra-
jevnimi skupnostmi,« je ob 
tem zatrdil župan Ciril Glo-
bočnik.

Lani manj za investicije
Svetniki so na seji potrdil 
zaključni račun proračuna 
za leto 2016. Ta izkazuje 

81-odstotno realizacijo načr-
tovanih odhodkov in 
86-odstotno realizacijo pri-
hodkov. Prihodki so znašali 
približno 16 milijonov 
evrov, od tega je milijon 
nepovratnih sredstev, 
odhodki pa 15,5 milijona 
evrov. Med večjimi naložba-
mi občine v lanskem letu so 
nadaljevanje energetskih 
sanacij stavb v občinski lasti, 
nadaljevanje izgradnje nove 
knjižnice, gradnja vodovoda 
Hraše–Ledevnica ter sekun-
darne kanalizacije in vodo-
voda v Kropi in sanacija 
lokalnih cest po izgradnji 
komunalne infrastrukture. 
Občina je svoje obveznosti 
poravnavala tekoče in v 
zakonskih rokih, poudarjajo 
na občinski upravi. Tekoča 
poraba je predstavljala 65 
odstotkov proračuna, inves-
ticijska pa 35 odstotkov, kar 
je posledica nižjih nepovrat-
nih sredstev in upada inves-
ticijskega cikla v letu 2016.

Prometna strategija 
stopila v veljavo
Občina Radovljica ima izdelano prometno strategijo, ki jo je na zadnji seji potrdil tudi občinski svet. 
Občane najbolj skrbi varnost kolesarjev in šolarjev. Hoja in kolesarjenje sta ključna.

Občinski svet je na seji prejšnjo sredo soglasno potrdil prometno strategijo občine.

Akcijo Očistimo našo obči-
no – Radovljica 2017 tudi 
tokrat organizira Društvo 
Ekologi brez meja, na svo-
jih območjih pa jo koordini-
rajo krajevne skupnosti in 
društva. Koordinatorji bodo 
udeležence na zbornih 
mestih sprejeli ob 9. uri, jih 
razporedili po skupinah in 
območjih ter jim razdelili 
rokavice in vreče za odpad-
ke. Za opremo in zbrane 
odpadke bo v sodelovanju z 
občino poskrbela Komuna-
la Radovljica.
Napovedana zborna mesta v 
občini Radovljica: Brezje 
(glavno parkirišče), Kropa 
(kulturni dom), Lancovo 
(zadružni dom), Lesce (res-
tavracija Center), Mošnje 
(pri krajevnem muzeju), 
Otok (prostori KS), Podnart 
(kulturni dom), Radovljica 
(gasilski dom).
V akciji sodelujejo tudi šole 
in vrtci v občini. Učenci OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica in 
PŠ Ovsiše so okolico obeh 
šol in šolske poti očistili v 

tem tednu, sodelovalo je 
vseh 240 učencev. V tem 
tednu je čiščenje okolice 
organizirala tudi Ekonom-
ska gimnazija in srednja 
šola Radovljica, Srednja gos-
tinska in turistična šola 
Radovljica pa bo aktivna 13. 
aprila. Dodatne informacije: 
Igor Dornik, Društvo Ekolo-
gi brez meja (041 644 986, 
dornik.igor@siol.net).

Očistimo našo občino 
– Radovljica 2017

Vabimo vas, da se udeležite tradicionalne 
spomladanske čistilne akcije Očistimo našo 
občino – Radovljica 2017, ki bo jutri, v soboto,  
8. aprila. 

Marjana Ahačič

"Cilj meritev je prispevati k 
večji prometni varnosti in 
učinkovitejšemu preprečeva-
nju prekoračitev hitrosti 
predvsem na odsekih, kjer se 
to pogosteje dogaja in kjer so 
prisotni najšibkejši udele-
ženci v prometu," pojasnju-
jejo na Občini Radovljica, 
kjer poudarjajo, da je pobudo 
za uvedbo takšnega nadzora 
hitrosti že pred časom dal 
tudi Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. 
"Lokacije radarja bodo dolo-
čene po posvetovanju s poli-

cijo, Svetom za preventivo 
in varnost v cestnem prome-
tu, šolami, vrtci in krajevni-
mi skupnostmi, ki najbolje 
poznajo kritične točke v svo-
jem okolju, kjer je zaradi 
čezmernih hitrosti ogrožena 
varnost vseh udeležencev v 
prometu. Pri določitvi loka-
cij bodo v pomoč tudi že raz-
položljivi merilni podatki o 
prekoračitvah hitrosti." 
V Radovljici je v začetku 
leta začel delovati Medob-
činski inšpektorat in redar-
stvo, ki ga je Občina Radov-
ljica ustanovila skupaj z 
Občino Naklo. Radovljiški 

inšpektorat z redarstvom je 
tako prevzel nadzor in izva-
janje nalog iz svojih pristoj-
nosti še na območju občine 
Naklo. Pred tem sta občin-
ska sveta obeh občin spreje-
la odlok o ustanovitvi orga-
na skupne občinske uprave. 
Medobčinski inšpektorat 
ima sedež na Občini Radov-
ljica na Gorenjski cesti 19, 
vodi pa ga Tomaž Dolar, ki 
je pred tem vodil tudi rado-
vljiško občinsko redarstvo s 
še dvema zaposlenima. 
Svoje delo bodo opravljali 
tudi v medobčinskem 
inšpektoratu in redarstvu. 

Nove zaposlitve niso pred-
videne, razen če se bo poka-
zalo, da je to potrebno za 
učinkovito izvajanje dodat-
nega obsega dela, pojasnju-
je občinska uprava. Občini 
sredstva za delo inšpektora-
ta zagotavljata sorazmerno 
z obsegom dela v posamez-
ni občini.
Za meritve hitrosti vozil sta 
se občini odločili skupaj, 
opravljali pa jih bosta z naje-
tim stacionarnim radarjem, 
ki so ga v Naklem že upora-
bljali, ko so še delovali v 
okviru kranjskega medob-
činskega inšpektorata.

Hitrost merijo tudi z radarjem
Tudi v občini Radovljica bodo z majem hitrost v prometu začeli meriti z radarjem.

www.asteriks.net
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Prejeli smo, občinske novice

Marjana Ahačič

Leta 1962 rojeni Gregor 
Remec, inženir varstva oko-
lja in komunale, že dvajset 
let živi na Lancovem. Je 
poročen, oče treh otrok. Že 
tretji mandat je predsednik 
sveta Krajevne skupnosti 
Lancovo.

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto v občinskem svetu?
  "V politiki sem aktiven že 
vrsto let. Bil sem v več poli-
tičnih opcijah, a končno le 
našel tisto, ki najbolj izpol-
njuje moja prepričanja in 
usmeritve. Sedaj sem pred-
sednik lokalnega odbora 
SMC Radovljica. Sem tudi 
predsednik KS Lancovo in 
kandidatura za svetnika v 
občinskem svetu Občine 
Radovljica je neko naravno 
nadaljevanje delovanja v 
malce širšem lokalnem poli-
tičnem okolju. Na ta način 
sem videl priložnost in mož-
nost, da pomagam graditi 
kakovostno, prijazno in 
uspešno lokalno okolje, v 
katerega sem vpet že mnogo 
let. Delovanje v občinskem 
svetu mi omogoča podpira-
nje idej, ki prinašajo rast in 
napredek, istočasno pa lah-
ko s prenosom svojih idej in 
idej lokalnega prebivalstva 
zastopam njihove potrebe, 
vse za boljše življenje in 
počutje ljudi, pa naj gre za 
zasebnike, gospodarstvo ali 
javno dobro."

Katere cilje boste v teh štirih 
letih skušali uresničiti? 
"Cilje kot občinski svetnik 
sem si postavil sam in seve-
da v sodelovanju s stranko 
SMC, ki zasleduje potrebe 
ljudi in usmeritve blizu lju-
dem. Gre za skupno vizijo 
in delo, saj to edino prinaša 
rezultate. Vsi zastavljeni cilji 
presegajo lokalno usmeritev 
Občine Radovljica, saj kot 
predsednik lokalnega odbo-
ra SMC Radovljica, ki obse-
ga Radovljico, Bled, Bohinj 
in Gorje, delujem na tem 
celotnem območju, prav 
tako pa gre za cilje, ki se 
nanašajo na celoten man-
dat. Področja, na katera 
želim vplivati kot občinski 
svetnik, so: urejanje promet-
ne problematike (parkirna 
mesta in garažna hiša), 
obnova kolesarskih stez in 
izboljšave v železniškem 
prometu, zagon podjetniš-
tva in gospodarstva, po pot-
rebi z javno-zasebnimi part-
nerstvi, promocija športne-
ga in družinskega turizma, 
ekologija in skrb za okolje, 

boljša infrastruktura in dru-
žbene dejavnosti, boljša 
povezava mesta s podežel-
jem, ozaveščanje o zdravem 
načinu življenja in spodbu-
janje lokalne pridelave. Pa 
boljši dialog med občani in 
občinsko upravo ter državo, 
kakovostno izobraževanje in 
lepa starost.

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Problemov, ki so v občini 
Radovljica najbolj očitni, ne 
jemljem kot težave, z njimi 
se soočam kot z izzivi. Vse-
kakor je eden glavnih izzi-
vov v občini lokalna prome-
tna infrastruktura, ki nujno 
potrebuje obnovo ter poso-
dobitev, prav tako lahko kot 
eno od bolj perečih težav 
omenim še dokončanje 
knjižnice v Radovljici. Ne 
nazadnje pa lahko kot pro-
blem označimo še trenutno 
stanje pri lokalni prehran-
ski samooskrbi, ki na pri-
mer na Bledu s pomočjo 
svetnikov SMC že daje prve 
pozitivne rezultate. To pod-
ročje je večplastno, saj gre 
za razvoj podeželja, ohran-
janje mladih na kmetijah in 
kakovostno lokalno hrano. 
Lahko pa rečem, da v občini 
na srečo resnično velikih 
težav nimamo."

Kaj je tisto, kar je trenutno v 
občini dobro urejeno? 
"Kar nekaj je področji, ki so 
zelo dobro urejena ali pa je 
njihova ureditev že v teku. 

Eno od teh je pobuda »Zero 
Waste«, torej družba brez 
odpadkov, ki se preko sre-
dišča ponovne uporabe Šta-
cune Brvač že začenja in 
udejanja, prav tako pa se 
skozi isto pobudo močno 
razvija tudi socialno podjet-
ništvo. Drugo dobro ureje-
no področje je področje 
športa, saj Radovljica raz-
polaga z odlično športno 
infrastrukturo, kar omogo-
ča kakovostno življenje in 
zdrav življenjski slog, prav 
tako pa ponuja priložnosti 
za organiziranje športnih 
prireditev. Še eno zelo dob-
ro urejeno področje je turi-
zem. V zadnjih letih nene-
hno beležim rast števila 
turistov, kar prinaša posre-
dne in neposredne učinke 
občini, lokalnemu prebival-
stvu in gospodarstvu. Podo-
bno uspešno je področje 
dela z mladimi, saj je na 
področju Radovljice zelo 
veliko možnosti za razvoj 
njihovih potencialov. Zad-
nje področje, ki bi ga pou-
daril, pa je stanovanjska 
politika, ki ponuja obilo 
možnosti tako mladim kot 
tudi novo priseljenim."

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
"Ljubiteljsko se ukvarjam s 
kozjerejo. Veliko prostega 
časa porabim za urejanje 
domačega posestva. Imamo 
dva psa, s katerima se vsak 
dan sprehajam po prelepi 
okolici. To mi predstavlja 
res prijetno obveznost."

Izzivov je veliko, 
priložnosti tudi
Predsednik lokalnega odbora SMC Radovljica občinski svetnik Gregor 
Remec raje kot probleme vidi izzive; enega glavnih v občini mu predstavlja 
prometna infrastruktura.

Gregor Remec

Dne 8. marca 2017 sem za 
ceno 46,99 evra kupil macolo 
z lesenim ročajem. Dne 9. 
marca 2017 sem s prijateljem 
in njegovim sinom odšel na 
teren, da scepimo nekaj drv. 
Že pri drugem udarcu pa se je 
ročaj sekire prelomil … Ne 
bom dramatiziral, kaj bi se 
lahko zgodilo, saj smo bili sre-
čni, da se je vse končalo brez 
večjih poškodb.
Dne 10. marca 2017 sem šel v 
Merkur (TC Merkur Lesce, 
Rožna dolina 31), v dobri veri, 
da bi mi kupljeno macolo 
zamenjali z novo. Sicer prijaz-
ni prodajalec mi je razložil, da 
oni tega »ne delajo«, celo dovo-
lil mi je poklicati direktorja (ki 
je bil seveda odsoten, da bi ga 
osebno obiskal …), ki mi je raz-
ložil enako. Pač je njihova poli-
tika, da za takšne primere ne 
priznavajo reklamacije.
Potrpljenja sem imel ravno še 
toliko, da sem se poslovil. In 
kaj sem hotel drugega, kot 
kupil nov leseni ročaj.
Nočem delati nobenih zaklju-
čkov. Merkurju želim veliko 
poslovnih uspehov, na tem 
mestu pa upravo vljudno pro-
sim, da razmislijo o odnosu s 
strankami.

Goran Lavrenčak

Ne priznavajo 
reklamacij

V Deželnih novicah 10. marca 
2017 direktor JP Komunala 
Radovljica Matija Žiberna 
pravi, da niso bile nekatere 
moje navedbe povsem pravil-
ne. 
Mirno lahko povem, da so bile 
vse pravilne, da sem članku 
priložil nekaj slik, a niso bile 
objavljene. O takratnem stan-
ju cest obstajajo elektronska 
sporočila, poslana na občino 
in na Komunalo. Vsakemu 
zainteresiranemu občanu jih 
lahko pošljem v vednost –  
bfajfar@gmail.com 
Žiberna še vedno govori o res 
izjemnih vremenskih okolišči-
nah. Kot izvajalec zimske slu-
žbe v Krajevni skupnosti (KS) 
Ljubno imam 30-letne izkuš-
nje. Trdim, da so bile v petek, 
13. 1. 2017, povsem običajne 
zimske razmere, povsem 
obvladljive, če bi izvajalec 
opravil svoje delo pravočasno. 
Nimam podatka, ali Komu-
nala daje navodila, kdaj izva-
jalec izvaja dela, ali je to v 
pristojnosti izvajalca samega. 
Pravi, da sem jih po štirih 
dneh peljal na ogled specifič-
nih kritičnih odsekov, ki zah-
tevajo posebno pozornost. 
Trdim, da smo si z nadzor-
nim Komunale in izvajalcem 
ogledali vse krajevne ceste, 70 
odstotkov je bilo nedotaknje-
nih. Vse te ceste so inventarizi-
rane kot krajevne ceste. Delno 
splužene in posute so bile le 
tiste, ki jih je lahko prevozil 
Unimog. Bobcat ni opravil 
načrtovanega dela, ker ni pra-
vi stroj za to delo. Pa še brez 

Zimske razmere 
skozi oči občana
Odgovor direktorju Komu-
nale Radovljica, d. o. o.

V prvi polovici marca je bila v 
številnih slovenskih medijih 
objavljena novica o najdbi 
časovne kapsule, ki so jo odkri-
li ob prenovi električnih inšta-
lacij v 120 let stari stavbi Gim-
nazije Kranj. Tedanji gradite-
lji so 18. septembra 1897 v 
bakreno škatlo vložili doku-
mente, med katerimi je posebej 
dragocena spomenica, ki jo je 
sestavil prof. Anton Štritof, ki 
je na kranjski gimnaziji pou-
čeval kar pet predmetov. Naj-
dba bakrene skrinjice z doku-
menti je bila za Prešernovo 
mesto tako pomembna, da so 
sliko najdbe in ponosnih naj-
diteljev objavili kar na naslov-
ni strani časopisa Gorenjski 
glas. Zanimivo in hkrati vzne-
mirljivo je, da se podobna 
časovna kapsula skriva tudi v 
propadajoči stavbi Sokolskega 
doma v Radovljici.
Leta 1933 je izšla "Spomenica 
Sokolskega društva v Radovlji-
ci", ki smo jo decembra lani 
ponatisnili v okviru "Spome-
nice Sokolskega doma v Rado-
vljici ob njegovi 95-letnici". 
Naklada bo kmalu pošla, kar 
dokazuje, da se je knjiga med 
bralci dobro "prijela". Posebej 
nas veseli, da so zanjo izvedeli 
tudi slovenski rojaki na avs-
trijskem Koroškem, ki so nas 
razveselili z naročili za njiho-

Časovna kapsula 
v Sokolskem 
domu

Prejeli smo
posipalca je in za njim delavec 
na roko posipa sol s kanglico. 
Zato so bile še tiste poledenele, 
ki so se jih dotaknili. Vse nedo-
taknjene ceste so bile v večini 
na ravnem. Komunala je kot 
nadzorna služba zatajila. 
Komunala je lani pridobila 
vse podatke od KS Ljubno in 
bivšega izvajalca, s kakšno 
mehanizacijo je možno uspe-
šno izvajati zimsko službo v 
naši KS, ki je specifična v Lju-
bnem. Opozorjeni so bili na 
specifičnost terena. Na osnovi 
tega je Komunala izdelala ela-
borat Izvedbeni program zim-
ske službe KS Ljubno (slop 14) 
2016–2017. Pod 4. piše "stroj-
na oprema – GGD razpolaga 
s sledečo strojno opremo: trak-
tor s plugom, posipalec, trak-
torska prikolica, nakladač".
Komunala je 11. 10. 2016 obja-
vila razpis za izvajanje zim-
ske službe v občini Radovljica. 
V razpisu so bili navedeni trije 
traktorji, katerih velikost omo-
goča izvajanje zimske službe 
po celi KS. 
Direktor Komunale navaja, 
da izvajalec izvaja dela z 
Unimog 1250, Nakladalec 
Mini Bobcat in Unimog 1400. 
To je mehanizacija, ki ni bila 
v razpisu.  
Komunala je hote ali nehote 
kršila pravila javnega razpisa 
in izbrala izvajalca, ki ni 
ponudil strojev in opreme skla-
dno z razpisom, skratka ni 
izpolnjeval razpisnih pogojev.
Za pridobljen posel od občine, 
vreden več sto tisoč evrov, 
Komunala ni dodatno zapos-
lila nobenega delavca, ampak 
ga izvaja s podizvajalci.
Direktor Komunale prosi 
občane za malo potrpljenja 
glede postavitve učinkovitega 
koncepta urejanja javnih 
površin, pa čeprav imajo že 
večletne izkušnje na tem 
področju. 
Pred sabo imam opomin obča-
nu, ki je zamudil s plačilom 
komunalnih storitev v vredno-
sti 21 evrov. Piše: "Prosimo, če 
znesek opomina plačate do 
roka plačila, v nasprotnem 
primeru bomo vložili izvršbo 
pri pristojnem sodišču." Doda-
tno so zaračunane obresti in 
strošek opomina.
Podpisan je direktor Komuna-
le Radovljica.

Menim, da komentar ni po-
treben.

Brane Fajfar 
Občinski svetnik – LKS 
Predsednik KS Ljubno

ve organizacije in ustanove. 
Med najbolj natančnimi bral-
ci spomenice je bil Tone 
Marolt z Bleda, vnet razisko-
valec in odličen poznavalec 
zgodovine sokolskega gibanja 
na Gorenjskem. Tone me je 
prijazno opozoril, da je v 
sokolski spomenici iz leta 1933 
zaznamek o dokumentu, ki so 
ga tedanji graditelji vzidali v 
temelje Sokolskega doma v 
Radovljici. Na strani 46 je 
zapisano: "Dne 29. junija 
1921 smo zazidali v dom 
dokument s podpisi vseh 
odbornikov ter s kratko zgodo-
vino pričetka zgradbe." 
Radovljiški občinski svet je 
jeseni 2015 sprejel sklep, ki 
omogoča rušenje stavbe nek-
danjega Sokolskega doma. 
Sedanji lastniki objekt proda-
jajo in le upamo lahko, da bo 
rušenje potekalo obzirneje in z 
večjim spoštovanjem do gradi-
teljev, kot je potekala (pre)pro-
daja stavbe. Najdba doku-
menta, ki so ga graditelji zazi-
dali v temelje zgradbe, bi bila 
nedvomno dragocena pridobi-
tev za radovljiško mesto, zato 
bi si morale zanjo prizadevati 
vse pristojne ustanove in zain-
teresirana javnost.

Jure Sinobad, Radovljica

"Eden večjih izzivov v občini je lokalna 
prometna infrastruktura, ki nujno potrebuje 
obnovo ter posodobitev, prav tako lahko kot eno 
od bolj perečih težav omenim še dokončanje 
knjižnice v Radovljici."

Drugo srečanje v okviru pro-
jekta Uporabna zelišča v 
letošnjem letu bo v četrtek, 
20. aprila. Brezplačna delav-
nica z naslovom Izdelava 
uporabnih zeliščnih priprav-
kov bo od 16. ure do 18.30 v 
večnamenski dvorani OŠ 
Antona Tomaža Linharta v 
Radovljici. Projekt Uporab-
na zelišča financira Občina 
Radovljica in je namenjen 
njenim občanom. Udeležba 
v projektu je brezplačna, pri-
jave k sodelovanju pa zbira-
jo do zapolnitve mest. 

Delavnica o zeliščih
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Velikonočne šunke! 

Urša Peternel

»Za največji uspeh si štejem 
to, da sem okrog sebe obliko-
vala najboljši tim sodelavcev, 
ki čutijo enako pripadnost 
podjetju kot jaz in s katerimi 
korakamo po isti poti. Vesela 
sem tudi, da smo eno redkih 
podjetij, ki nikoli ni imelo 
blokiranega svojega računa, 
kar pomeni, da smo delali 
gospodarno in s premisle-
kom tako v kritičnih letih 
delovanja kot tudi v letih 
rasti.« S temi besedami je na 
vprašanje, kaj si šteje za naj-
večji uspeh v skoraj 25 letih 
vodenja podjetja, odgovorila 
direktorica podjetja Atotech, 
d. d., Podnart dr. Mariana 
Karla Rebernik, ki je v začet-
ku marca prejela najvišje 
priznanje Gospodarske zbor-
nice Slovenije za izjemne 
gospodarske in podjetniške 
dosežke. Rebernikova je edi-
na ženska v elitni druščini 
najboljših slovenskih gospo-
darstvenikov in podjetnikov, 
komisijo pa je prepričalo nje-
no dolgoletno uspešno vode-
nje podjetja.
 

Simbol podjetja je čebela
"Za našo nominacijo so bili 
po vsej verjetnosti ključnega 
pomena naši kazalci uspeha. 
Eden od razlogov je zagotovo 
naša rast, saj smo po čistem 
prihodku od leta 2014 do leta 
2015 zrasli za 54 odstotkov, 
dodano vrednost na zaposle-

nega pa smo v tem obdobju 
povečali za 11 odstotkov, čisti 
dobiček za 73,4 odstotka in 
število zaposlenih za 18,4 
odstotka. Mislim pa, da je 
poleg številk pomemben 
tudi naš odnos do lokalne 
skupnosti, do zaposlenih in 
seveda naš odnos do varstva 
okolja," je povedala dr. 
Rebernikova, ko smo jo obi-
skali v podjetju v Podnartu. 
Podjetje je že na prvi pogled 
izjemno urejeno, zaposle-

nim so na voljo različne telo-
vadne naprave, k pozitivni 
klimi v podjetju zaposlene 
spodbujajo tudi različni slo-
gani, kot je: "Kadar hočemo 
ustvarjati nekaj velikega, 
moramo sanjati in delovati. 
Treba je verjeti in ne le načr-
tovati". Simbol podjetja je 
čebela in, zanimivo, na 

tovarniškem dvorišču imajo 
celo nekaj čebeljih družin. 
Kot pove Rebernikova, je za 
to zaslužen Miha Rozman, 
ki je v podjetju delal kot vra-
tar, sicer pa je znan čebelar. 
"Meni je bila ideja izjemno 
všeč in ponosna sem, da 
naši dve čebelji družini dela-
ta skupaj z nami. In če jih 
štejem k našemu kolektivu, 
smo zanesljivo največje 
kemično podjetje v Sloveni-
ji, če ne na svetu!« se nas-

meji sogovornica, ki podjet-
je vodi od leta 1994. Leta 
1997 je stoodstotni lastnik 
podjetja postala multinacio-
nalka Atotech, ki je po bese-
dah direktorice v Podnart 
prinesla širino delovanja in 
drugačno kulturo razmišlja-
nja zaposlenih, obenem pa 
so postali prepoznavni kot 

pomemben člen v verigi 
delovanja in uspeha Atotec-
ha kot svetovne korporacije. 
Atotech je bil do nedavnega 
v skupini francoske družbe 
Total, zdaj pa je del ameriš-
ke družbe Carlyle.
 

Zaupanje v kraju
V podnartovskem podjetju, 
ki izdeluje specializirane 
preparate za galvansko 
industrijo, torej se ukvarja s 
kemično dejavnostjo, veliko 
pozornosti namenjajo eko-
logiji in lepo sodelujejo z 
lokalnim okoljem. "Sprotno 
in vestno izvajamo ter izpol-
njujemo vse zakonske zah-
teve s področja varstva okol-
ja. Sosede na dnevih odprtih 
vrat seznanjamo z realizira-
nimi projekti in jim hkrati 
nakažemo, kaj se bo dogaja-

lo v prihodnosti. Za vpraša-
nja smo jim vedno na voljo 
in ne zavijamo se v molk, 
naš odnos s krajem je tran-
sparenten in iskren. To gra-
di zaupanje v kraju," pou-
darja direktorica, ki je tudi 
občinska svetnica v Radovlji-
ci in predavateljica na višji 
šoli BC Naklo.
 

"Superbabica"
In kako skrbi, da kot uspeš-
na direktorica najde čas tudi 
zase, da si 'napolni baterije'? 
"Zelo pomemben energet-
ski element so osebe, ki živi-
jo v moji neposredni bližini. 
Srečo imam, da imam ob 
sebi ljudi, kot so moja hči, 
vnuk, partner, prijatelji ... 
Da so topli, da živimo v res 
prijetnem vzdušju, da so 
tolerantni do mojih muh ... 

Ker je tudi moj partner 
uspešen podjetnik, podpira-
va drug drugega in se drug 
od drugega tudi učiva." V 
veliko veselje pa ji je tudi 
enajstletni vnuk. Ko govori 
o njem, ji zažarijo oči, v šali 
celo pravi, da se z njim pre-
levi v 'superbabico'. "Karl je 
pa moje veliko veselje in 
motivacija. Kadar pride, res 
uživam. Tudi on vedno pri-
haja z veseljem in v joku 
zapušča Slovenijo. Njegova 
pričakovanja do mene so 
velika, in ker priložnosti 
jemljem kot izziv, tudi nje-
gova pričakovanja karseda 
izpolnim. Tako smučava, 
rolava, kolesariva, hodiva v 
hribe, raziskujeva in sva kot 
dva najstnika. Prav vesela 
sem, da tudi jaz postanem 
otrok, ko sem ob njem. In v 
tej koži se odlično počutim."

Gospodarski oskar 
za direktorico 
Atotecha
Dr. Mariana Karla Rebernik, direktorica družbe Atotech, d. d., Podnart, je 
prejemnica najvišjega priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke. Je edina nagrajenka v elitni druščini 
najboljših slovenskih gospodarstvenikov in podjetnikov.

Dr. Mariana Karla Rebernik: "Po naravi sem optimistka. Vsakodnevno si prizadevam ta 
optimizem prenašati na svoje sodelavce. Vsak trenutek jim dajem vedeti, da vsakega od 
njih spoštujem, da je vsak od njih pomemben v našem kolektivu in da sem pripravljena 
prisluhniti vsaki dobri ideji, vprašanju ali pripombi. Na koncu so moje odločitve tudi 
njihove, uspeh pa je skupen." / Foto: Tina Dokl

"Ne vem, ali je ženskam na vodilnih mestih 
samo težje. Zdi se mi, da se uspeh moških bolj 
opazi, da bolj znajo promovirati drug drugega. 
Ženske pa tiho delamo in delamo ... Sama 
promocija nam ni prioriteta. Vsekakor pa 
moram priznati, da me je to priznanje 
gospodarske zbornice 'pobožalo'. Seveda je treba 
več kot osem ur na dan delati in misliti na 
podjetje, ampak to je popolnoma normalno. 
Tisti, ki živijo ob meni, so to sprejeli in so del 
moje zgodbe o uspehu. Brez njihove podpore ali 
vsaj razumevanja bi bilo pa res težko."

Urša Peternel

Hranilnica semen, ki jo 
bodo še letos odprli v Čebe-
larskem centru v Lescah, se 
bo imenovala Semenjalni-
ca. To ime je bilo izbrano na 
natečaju, ki sta ga razpisala 
Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske (RAGOR) in 
Ekosemena, Inštitut za eko-
loške raziskave in trajnostni 
razvoj. Avtor zmagovalnega 
imena je Andrej Kokot iz 
Radovljice, ki je za nagrado 
prejel dukat, zlatnik v vred-
nosti 130 evrov, ki ga je pri-
spevalo podjetje Moro & 

Kunst. Na natečaj je sicer 
prispelo več kot dvesto pre-
dlogov za ime.
Projekt vzpostavitve hranil-
nice semen vodi Razvojna 
agencija Zgornje Gorenj-
ske. Direktor Stevo Ščavni-
čar je pojasnil, da želijo 
vzpostaviti "novodobno 
ekološko certif icirano 
semenarsko hišo". "Sedež 
hranilnice semen bo v 
Č e b e l a r s k e m  c e n t r u 
Gorenjske v Lescah in na 
biodinamičnem učnem 
vrtu Narava nas uči v Rado-
vljici, kooperante bomo 
angažirali najprej na obmo-

čju Zgornje Gorenjske, če 
teh ne bo dovolj, pa na šir-
šem območju. Semena 
bomo najprej tržili v Slove-
niji, nato širše, v Evropski 
uniji. Glavni cilj projekta je 
zagotoviti večjo prehransko 
varnost in možnost samoo-
skrbe s hrano. Kupci semen 
bodo ekološki vrtičkarji in 
kmetje, s tujimi semenar-
skimi hišami pa bomo 
semena izmenjavali v kas-
nejši fazi," je razložil Ščav-
ničar. Semenjalnica naj bi 
svoja vrata odprla še letos. 
Projekt podpira tudi Občina 
Radovljica.

V Lescah bo Semenjalnica
Ime za hranilnico semen, ki bo zaživela še letos, je prispeval Radovljičan 
Andrej Kokot.
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Krajevne novice

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

IZ PEKARNE RESMAN NA ZGOŠI VAM  
ŽELIMO VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE

ZA PRAZNIKE PRIPRAVLJAMO  
DOMAČE DOBROTE IZ NARAVNIH SESTAVIN  

BREZ DODATKOV

VELIKONOČNE FIGURE  
IN PLETENJE
zanke za pirhe, putke, zajčki ...

POTICE PO  
VAŠEM OKUSU
orehova, lešnikova, pehtranova, 
makova, kokosova, čokoladna, 
lahko so brez rozin, iz pirine 
moke ali manj sladke …

PIŠKOTI
preko 20 vrst, brez ali  
z minimalno pecilnega praška, 
100% masleni piškoti, piškoti 
brez jajc in mleka, iz pirine 
moke, medenjaki …

ODPRTO:  PETEK: 6.00–16.00, SOBOTA: 6.00–13.00
druge dni po naročilu ali dogovoru

tudi v Domači trgovini v Radovljici, v trgovini Kovor,  
v KZ Križe in trgovini Kamrica na Jesenicah  

Alenka Brun

Na predtekmovanja se lahko 
prijavijo mladi, nadarjeni in 
inovativni kuharji, natakarji 
in turistični tehniki, stari do 
21 let. Prijavitelji so lahko 
izkoristili tudi priložnost in 
prijavili po dve ekipi v sestavi: 
kuhar in pomočnik, natakar 
in turistični vodič ali drugi 
natakar. Ekipe potem poka-
žejo znanje v pripravi hrane, 
postrežbi in predstavitvi regi-
je, iz katere prihajajo. 
V seriji predtekmovanj je 
tako, da se prvi dve ekipi 
uvrstita naprej v finale in na 
koncu se bo med seboj 
pomerilo osem ekip v prip-
ravi restavracijske sladice in 
regionalne glavne jedi, naziv 
Tuševa kuharska zvezda 
2017 pa bo šel v roke najbo-
ljšega. 
Na prvih dveh predtekmova-
njih so se v finale uvrstili 
tudi dijaki ekipe iz Radovlji-

ce, tokrat pa je med deveti-
mi tekmujočimi uspela uvr-
stitev naprej Ljubljančanom 
in Celjanom. Tekmovale so 
ekipe SŠ Izola, SŠ Zagorje, 
SŠGT Celje, SŠGT Radenci, 
SŠGT Novo mesto, SŠGT 
Ljubljana in SGTŠ Radovlji-

ca, ki so strokovni žiriji in 
obiskovalcem postregle z 
zanimivim izborom lokal-
nih jedi. 
Projekt Tuševa zvezda je 
nekaj let miroval. V letošnji 
zgodbi pa poleg Tuša sode-
luje še nekaj partnerjev, 

med njimi tudi Društvo 
kuharjev in slaščičarjev Slo-
venije, katerega predsednik 
Tomaž Vozelj je bil tudi 
eden glavnih členov ocenje-
valne oziroma strokovne 
komisije v Radovljici. »Veli-
ko število prijav mladih je 
že tretjič zapored kazalnik, 
da kljub dejstvu, da so med 
deficitarnimi poklici kuhar-
ji že vrsto let v vrhu lestvice, 
gostinsko-turistični poklici 
še vedno navdušujejo mla-
de. Mi jih želimo še dodat-
no navdušiti za karierno 
pot na tem področju, tudi 
preko projektov, kot je 
Tuševa kuharska zvezda. 
Ekipe so pokazale veliko 
znanja in inovativnosti pri 
pripravi hrane ter sami 
predstavitvi in pričakuje-
mo, da se bo v finalu poka-
zal napredek in nadgradnja 
vseh elementov predstavit-
ve lokalnega krožnika in 
restavracijske sladice.« 

Gostili so kuharsko tekmovanje
Tokrat so mladi talenti kuhalnice vrteli v Radovljici. Namreč slovenski trgovec Tuš ponovno išče 
Tuševo kuharsko zvezdo. Predtekmovanja so štiri, veliki finale načrtujejo maja. Tretje predtekmovanje 
je nedavno gostila Srednja gostinska in turistična šola (SGTŠ) Radovljica.

Letos je SGTŠ Radovljica gostila tretje predtekmovanje za 
Tuševo kuharsko zvezdo 2017. Na njem se je pomerilo 
devet ekip.

Urša Peternel

Tradicija spuščanja barčic 
v Kamni Gorici ni zamrla 
niti v času druge svetovne 
vojne, ko je bila prepoveda-
na, je povedala Tea Beton 
iz Kulturno-turističnega 
društva Kamna Gorica. 
Spuščanje barčic je danes 
največja prireditev v vasi, 
letos so našteli kar 269 
barčic in kar okrog 1500 
obiskovalcev. Pri organiza-
ciji sodelujejo člani vseh 
društev v kraju, na priredi-
tvi so se letos predstavili 
tudi kovač, možnaristi, pri-
trkovalci ... Kot je povedal 
domačin Franc Eržen, je 

najbolj značilna barčica za 
Kamno Gorico šmarni 
križ, ki ima pet križev in 
svečke, prepletene s papir-
natimi verigami. Nekdaj pa 
so v vodo spuščali tudi sta-
re cokle s smolo. Danes 
barčice izdelujejo otroci 
doma, v vrtcu in šoli, vsak 
otrok za sodelovanje na 
prireditvi dobi čokolado, 
posebno izvirne barčice pa 
tudi nagradijo. 
 V Kropi so letos imeli pri-
javljenih 128 barčic, ki so 
šle v vodo. Kot je poudarila 
Metka Kavčič iz Turistične-
ga društva Kropa, pa sta 
bolj od števila barčic 
pomembna ohranjanje tra-

dicije in druženje. Kot je 
povedala, je tudi sama zra-
sla ob izdelovanju barčic in 
doma jih imajo ohranjenih 
kar nekaj iz obdobja zad-
njih štiridesetih let. V Kropi 
s spuščanjem barčic poz-
dravijo sonce, ki se v začet-
ku novembra za dobre štiri 
mesece poslovi. »Sonce se v 
različne predele Krope vra-
ča od 17. januarja pa tja do 
15. marca. Prihod sonca so 
Kroparji praznovali tako, da 
so zvečer, ko se je začelo 
mračiti ob vigenjcu, kjer so 
delali, vrgli luč v vodo. To je 
bila nekdaj stara cokla, 
pehar ali pa sito, vanj so 
dali žaganje, oblance, vse 
skupaj so prelili s smrekovo 
smolo, zažgali in vrgli v 
vodo,« je o tradiciji dodala 
Kavčičeva. 

Barčice pozdravile sonce
Tako v Kropi kot v Kamni Gorici so na predvečer gregorjevega spuščali barčice. 

Barbara Koselj iz Spodnje Lipnice je z nečakinjo Mašo 
izdelala barčico v podobi Pustega gradu, manjkali pa niso 
niti princeska, konj in čarovnica. / Foto: Tina Dokl

V Kropi so barčice spuščali v bajer, našteli so jih okrog 130, nekaj pa se jih je žal vnelo.

V torek, 14. marca, je bil v Čebelarskem centru v Lescah že 
deseti občni zbor društva. Od marca 2015 ga uspešno vodi 
predsednica Zlata Horvat. Po običajnih točkah dnevnega 
reda – poročilih organov društva in razpravi – so sprejeli 
program za delo v letošnjem in naslednjem letu ter potrdili 
finančni načrt. Z delovnimi akcijami z zasaditvami, ureditvi-
jo in vzdrževanjem okrasnih gred na javnih površinah in 
okrasnih koritih veliko pripomorejo k lepšemu videzu kraja, 
sodelujejo pri vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo, orga-
nizirajo predavanja in delavnice, strokovne ekskurzije in kul-
turne karavane. Zelo dobro sodelujejo s krajevno skupnos-
tjo in drugimi krajevnimi društvi. Po občnem zboru je bilo 
predavanje Lorete Vlahovič z naslovom Vrtnarjenje na bal-
konu in težave z rastlinami.

Občni zbor Hortikulturno-turističnega društva

V radovljiškem Grajskem pubu pa so gostili poseben kon-
cert. Ta je namreč v večernih urah pospremil celodnevno 
akcijo gorenjske izpostave Anine zvezdice, ki je na dan kon-
certa zbirala hrano z daljšim rokom uporabe. In vsak, ki je 
prispeval, je tako dobil vstopnico za obisk koncerta. To je bil 
prvi tovrstni dogodek na Gorenjskem. Večer je povezoval 
Nejc Šmid, nastopili pa so Alen, Anzhe, John F. Doe, Kle-
men Bunderla, Nina & Andrej (Panda), Nipke, Regina, Trkaj, 
Vili Resnik in duo WildArt. Zato, da je zbiranje hrane pote-
kalo nemoteno, so skrbele nasmejana dekleta s fotografije: 
Tamara, Urška, Petra, Maruša in Bojana.

Koncert Anine zvezdice v Grajskem pubu

Slovensko društvo hospic – Območni odbor Gorenjska v sode-
lovanju z Vilo Podvin v torek, 18. aprila ob 18. uri v Vili Podvin 
v Mošnjah pripravlja drugi Hospickafe. Neformalni družabni 
dogodek, na katerem se bodo udeleženci v varnem vzdušju 
lahko pogovarjali o minljivosti, so tokrat naslovili: Stiska ob 
izgubi ljubljene osebe. V svojo družbo zato vabijo osebe, ki so 
izgubile bližnje, ljudi z lastno izkušnjo minljivosti in vse tiste, 
ki bi želeli prisluhniti izkušnjam in se v pogovoru notranje obo-
gatiti. Dogodek bo povezovala znana igralka Manca Ogorevc, 
gostji bosta igralka Milena Zupančič in Mirjam Zupan, ki bos-
ta obiskovalci delili boleče izkušnje ob izgubi.

Hospickafe

Generalna skupščina Združenih narodov je pred desetimi 
leti razglasila 2. april za svetovni dan zavedanja o avtizmu. 
Na ta dan se vidnejše stavbe po svetu odenejo v modro 
barvo. Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije je k 
sodelovanju pri ozaveščanju o avtizmu pozvala tudi sloven-
ske občine. V Radovljici je bila 2. aprila ponoči modro osve-
tljena Čebelica, stavba, v kateri je upravna enota.

Svetovni dan zavedanja o avtizmu 
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»V ozadju hrupa lopat in 
strojev je potekalo morda še 
zahtevnejše načrtovanje 
novih restavracije, trgovine, 
klubskih prostorov in uprav-
nih prostorov,« dodaja Kav-
čič. »Po tehtnem razmisle-
ku in večplastnem strokov-
nem arbitriranju smo se 

odločili, da bo nov objekt 
stal na mestu sedanje trgovi-
ne v smeri proti bajerju. Sta-
ro restavracijo bomo poruši-
li in na njenem območju v 
prihodnosti zgradili tako 
imenovani komfort kamp – 
parcele bodo imele vsaka 
svoj priključek za elektriko, 
vodo, morda plin, svojo 

kanalizacijo, opremljene 
bodo s svojim objektom 
sanitarij in morda tudi s sav-
nami in manjšimi welness 
enotami – in seveda bodo 
imele tudi višjo ceno za zah-
tevnejše goste. Objekt resta-
vracije bo imel več kot dva 
tisoč kvadratnih metrov, 
predvsem v pritličju, delno 
pa tudi v nadstropju. Ob 

objektu bodo velika terasa, 
plesišče in prireditveni pro-
stor. Od lani napovedanega 
so v pripravi še novo otroško 
igrišče, trim steza in sanita-
rije na spodnjem delu kam-
pa,« je pojasnil načrte za 
prihodnje. Načrtujejo tudi 
obnovo hipodroma, kjer naj 
bi, poudarja Kavčič, ostala 

konjeniška dejavnost, na 
dolgi rok pa zrasel sodoben 
hipodrom. 
Z lansko sezono so bili zado-
voljni. »Če nam vreme v 
juniju in juliju ne bi prekri-
žalo načrtov, bi bilo leto 
2016 verjetno med rekordni-
mi. Rekordno je bilo po šte-
vilu gostov, ne pa tudi po 
številu nočitev. Kljub temu 
smo presegli doseženo v letu 
2015: obiskalo nas je 28.246 
gostov, kar je šest odstotkov 
več kot leto prej – in ti gosti 
so prenočili 87.421-krat, kar 
je odstotek več kot leto prej. 
Povprečna doba bivanja je 
bila 3,09 dneva, kar je manj 
kot leto prej, ko je bila 3,27 
dneva. Torej imeli smo več 
gostov, ki so spali manj 
časa,« je navedel Kavčič. 
»Šobec v občini še vedno 
predstavlja večji del, dve tre-
tjini vseh nočitev v občini 
Radovljica. Po številu je v 
kampu največ gostov iz 
Nizozemske – 36 odstotkov, 
sledijo jim Nemci (23 odstot-
kov), delež domačih gostov 
je petodstoten.

Od letošnje pomladi naprej 
kamp vodi novi direktor 
Uroš Ambrožič iz Zasipa. 
"Po končanem šolanju, ki je 
bilo kombinacija turizma 
(srednja šola) in športa (po 
izobrazbi sem profesor špor-
tne vzgoje), sem do prevze-
ma funkcije v Kampu Šobec 
štirinajst let vodil lastno pod-
jetje, ki se ukvarja z voden-
jem športno-turističnih pro-
jektov," je povedal. Med dru-
gim je bil zunanji sodelavec 
Turizma Bled, delal je na 
področju organiziranja razli-
čnih prireditev, štiri leta je bil 
sodelavec Infrastrukture 

Bled za področje vodenja 
turističnih objektov, kot so 
Straža Bled, Grajsko kopališ-
če, Ledena dvorana Bled, še 
vedno pa opravlja delo zuna-
njega predavatelja na VGŠ 
Bled, kjer na programu Vel-
nes poučuje izbirni predmet 
športne aktivnosti. 
Pravi, da se je za vodenje 
Kampa Šobec odločil, ker 
mu to predstavlja nov izziv. 
Njegov cilj je, kot pravi, 
kamp obdržati v kategoriji 
petih zvezdic, utrditi sloves 
Šobca kot najboljšega kam-
pa ter nadaljevati lani začeto 
prenovo.

Prenovljeni Šobec 
začenja sezono
31. stran

Uroš Ambrožič, novi direktor Kampa Šobec
Ambrožič pravi, da se je za vodenje Kampa 
Šobec odločil, ker mu to predstavlja nov izziv. 
Njegov cilj je, kot pravi, kamp obdržati v 
kategoriji petih zvezdic, utrditi sloves Šobca kot 
najboljšega kampa ter nadaljevati lani začeto 
prenovo.

Tudi v letošnjem letu bo šol-
ski sklad Osnovne šole A. T. 
Linharta Radovljica pripravil 
dobrodelno prireditev Radov-
ljica otrokom 2017. "Glede na 
lanskoletno uspešno izvede-
no prireditev smo se odločili, 
da k izvedbi spet povabimo 
klube, društva in posamezni-
ke, ki delajo z otroki na različ-
nih gibalnih in motoričnih 
področjih. Poudarek bo na 
igri, zabavi in medgeneracij-
skem druženju," je povedala 
predsednica šolskega sklada 
Darja Pagon. Prireditev bo v 
petek, 19. maja, od 16. ure 
naprej, v športnem parku, na 
stadionu, na Obli gorici, na 
igriščih ob šoli in v šoli. Soča-
sno bo potekal tudi srečelov.

Dobrodelna prireditev

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske v sklopu projekta 
Podjetniška kavica priprav-
lja aprilski sklop delavnic s 
podjetniškima temama 
Izdelaj si sam spletno stran 
(v sredo, 19. aprila, od 10. 
ure do 13.30) ter Facebook, 
Linkedin, blogi in Twitter ter 
druge oblike družbenih 
medijev v poslovni rabi (v 
torek, 25. aprila, od 10. ure 
do 13.30). Obe delavnici, ki 
ju bo vodil Blaž Branc, bosta 
v prostorih Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske. 

Podjetniška kavica
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U
R

A
D

N
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 O
B

JA
V

E
 O

B
Č

IN
E

 R
A

D
O

V
LJIC

A

5
. člen

R
ezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

1. P
renos iz preteklega leta 31.12

.2
015

4
0

.5
0

3
,47

2
. P

rihodki iz proračuna
10

0
.0

0
0

,0
0

 

3
. O

dhodki iz rezervnega sklada
9

0
.0

4
9

,14

4
. S

tanje rezervneg
a sklad

a 31
.12

. 2
0

16
5

0
.4

5
4

,3
3

6
. člen

R
ezervni sklad za stanovanjske nam

ene izkazuje naslednje vrednosti:

1. P
renos iz preteklega leta 31.12

.2
015

7
0

.6
57

,3
5

2
. P

rihodki iz proračuna
4

8
.4

6
5

,87
 

3
. O

dhodki iz rezervnega sklada za stanovanjske nam
ene

4
2

.4
4

5
,0

9

4
. S

tanje rezervneg
a sklad

a za stano
vanjske nam

ene 
31

.12
. 2

0
16

7
6

.6
7

8
,13

7. člen

V posebni del zaključnega računa proračuna O
bčine R

adovljica za leto 2
016

 
z obrazložitvam

i in letnim
 poročilom

 O
bčine R

adovljica so vključene tudi kra-
jevne skupnosti.

8
. člen

Zaključni račun proračuna O
bčine R

adovljica za leto 2
016

 začne veljati na-
slednji dan po objavi v D

eželnih novicah, glasilu O
bčine R

adovljica - U
radne 

objave.

Š
tevilka: 4101

-0
019

/2
015

-27
D

atum
: 2

9
.3

.2
017

 
C

iril G
lobočnik l.r.

 
ŽU

PAN

2
.

N
a podlagi 6

. člena Zakona o pravilih cestnega prom
eta (U

r. l. R
S

, št. 10
9

/10
 

in 57
/12

), 10
0

. člena Zakona o cestah (U
r. l. R

S
, št. 10

9
/10

 in 4
8

/12
), 9

. 
člena Zakona o financiranju občin (U

r. l. R
S

, št. 12
3

/0
6

, 101
/07

 –
 odločba 

U
S

, 57
/0

8
, 9

4
/10

 –
 ZIU

, 3
6

/11
 in 4

0
/12

 –
 ZU

JF), 3
. in 17. člena Zakona o 

prekrških (U
r. l. R

S
, št. 3

/07
 - uradno prečiščeno besedilo, 17

/0
8

, 21
/0

8
 - 

popr. in 76
/0

8
 - ZIK

S
-1

C
, 10

8
/0

9
 in 10

9
/0

9
 - odl. U

S
) in 17. člena S

tatuta 
O

bčine R
adovljica (D

N
 U

O
, št. 18

8
/14

) je O
bčinski svet O

bčine R
adovljica na 

19
. redni seji dne 2

9
.3

.2
017

 sprejel

O
D

LO
K

 
o

 sp
rem

em
b

ah in d
o

p
o

lnitvah O
d

lo
ka o

 p
ro

m
etni ured

itvi 
v starem

 m
estnem

 jed
ru R

ad
o

vljice

1. člen

S
 tem

 odlokom
 se sprem

eni in dopolni O
dlok o prom

etni ureditvi v starem
 m

e-
stnem

 jedru R
adovljice (D

N
 U

O
, št. 181

/14
, 214

/16
, v nadaljevanju: odlok).

2
. člen

V 16
. členu odloka se 1. odstavek sprem

eni tako, da se glasi:
»(1

) U
pravičenci do dovolilnic iz 11., 12

., 13
. in 15

. člena, razen upravičencev 
do dovolilnic iz objektov G

ubčeva ulica 2
, 5

 in 6
 in objekta G

orenjska cesta 1
 

in 6
, so zaradi fizične zapore upravičeni do vključitve v sistem

 kontrole dosto-
pa vozil na Linhartov trg, ki se vodi pri pristojnem

 organu.«

V 16
. členu odloka se 2

. odstavek sprem
eni tako, da se glasi:

»(2
) P

renos pravice do vključitve v sistem
 kontrole dostopa vozil na Linhartov 

trg na osebo, ki nim
a pravice dostopa z vozilom

 na Linhartov trg, ni dovoljen.«

V 16
. členu odloka se 3

., 4
., 5

., 6
. in 7. odstavek črta.

3
. člen

V 17. členu se 1. odstavek sprem
eni tako, da se glasi:

»(1
) P

ristojni organ določi obliko in vsebino dovolilnic ter vodi evidenco izdanih 
dovolilnic in upravičencev do vključitve v sistem

 kontrole dostopa na Linhartov 
trg z vozilom

.«

4
. člen

V 2
3

. členu se 4
. odstavek sprem

eni in dopolni tako, da se glasi:
»(4

) Za prekršek iz drugega odstavka 16
. člena se posam

eznik kaznuje z 
globo 8

0
 E

U
R

. O
b izreku globe iz tega odstavka se zaseže tudi dovolilnico oz. 

onem
ogoči pravica dostopa na Linhartov trg z vozilom

.«

5
. člen

(1
) U

pravičenci do dostopa na Linhartov trg z vozilom
 m

orajo v treh m
esecih 

od uveljavitve tega odloka pri  pristojnem
 organu občine urediti vpis v sistem

 
kontrole dostopa vozil na Linhartov trg. 

6
. člen

(1
) Ta odlok začne veljati osm

i dan po objavi v D
eželnih novicah, glasilu O

bči-
ne R

adovljica –
 U

radne objave.

Š
tevilka: 371

-0
0

8
4

/2
017

D
atum

: 2
9

.3
.2

017
 

C
iril G

lobočnik l.r.
 

Župan

3
.

N
a podlagi 2

9
. člena Zakona o lokalni sam

oupravi (uradno prečiščeno bese-
dilo, ZLS

-U
P

B
2

, U
r. l. R

S
, št. 9

4
/07

, 76
/0

8
, 10

0
/0

8
, 7

9
/0

9
, 51

/10
), 12

2
. 

člena S
tatuta O

bčine R
adovljica (D

N
 U

O
, 18

8
/14

), 2
3

. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (U

P
B

, ZG
O

-1
-U

P
B

1, U
r. l. R

S
, št. 4

4
/07

, 12
6

/07
, 10

8
/0

9
), 

3
9

. člena Zakona o cestah (ZC
es-1, U

r. l. R
S

, št. 10
9

/10
) in sklepa O

bčin-
skega sveta O

bčine R
adovljica z 19

. redne seje, z dne 2
9

.3
.2

017
, O

bčinska 
uprava O

bčine R
adovljica po uradni dolžnosti izdaja 

O
d

lo
čb

o
 o

 izvzem
u zem

ljišč iz javneg
a d

o
b

ra

1.  Z zem
ljišč s seznam

a:
KO

 
Parcela 

K
vadratura [m

2] 
Lastništvo

Č
EŠN

JIC
A PR

I KR
O

PI 
1737/2 

150 
JAVN

O
 D

O
B

R
O

Č
EŠN

JIC
A PR

I KR
O

PI 
1737/3 

167 
JAVN

O
 D

O
B

R
O

M
O

ŠN
JE 

1718/2 
271 

JAVN
O

 D
O

B
R

O
se izbriše lastninska pravica na im

e JAVN
O

 D
O

B
R

O
 ter se vpiše lastninska 

pravica na im
e O

bčina R
adovljica, m

atična številka: 5
8

8
3

4
6

6
0

0
0

.

2
.  Z zem

ljišč s seznam
a:

KO
 

Parcela 
K

vadratura [m
2] 

Lastništvo
Č

EŠN
JIC

A PR
I KR

O
PI 

1705/1 
250 

O
B

Č
IN

A R
AD

O
VLJIC

A
Č

EŠN
JIC

A PR
I KR

O
PI 

1705/3 
136 

O
B

Č
IN

A R
AD

O
VLJIC

A
Č

EŠN
JIC

A PR
I KR

O
PI 

1705/5 
34 

O
B

Č
IN

A R
AD

O
VLJIC

A
Č

EŠN
JIC

A PR
I KR

O
PI 

1731/12 
404 

O
B

Č
IN

A R
AD

O
VLJIC

A
Č

EŠN
JIC

A PR
I KR

O
PI 

1731/8 
178 

O
B

Č
IN

A R
AD

O
VLJIC

A
D

O
B

R
AVA PR

I KR
O

PI 
1031/7 

36 
O

B
Č

IN
A R

AD
O

VLJIC
A

D
O

B
R

AVA PR
I KR

O
PI 

860/74 
284 

O
B

Č
IN

A R
AD

O
VLJIC

A
PR

ED
TR

G
 

808/15 
26 

O
B

Č
IN

A R
AD

O
VLJIC

A
PR

ED
TR

G
 

808/16 
6 

O
B

Č
IN

A R
AD

O
VLJIC

A
PR

ED
TR

G
 

808/17 
32 

O
B

Č
IN

A R
AD

O
VLJIC

A
se izbriše zaznam

ba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

O
b

razložitev:

O
bčina R

adovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih 
površin lokalnega pom

ena. Zem
ljišča javnih površin pridobivam

o tudi z m
enjava-

m
i za zem

ljišča v lasti občine, ki se ne uporabljajo več kot javno dobro. N
ekate-

ra zem
ljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali drugim

 
potrebam

 občine, občina v skladu z Zakonom
 o stvarnem

 prem
oženju države in 

sam
oupravnih lokalnih skupnosti (U

r. l. R
S

, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZD
U

-
-1G

, 50/14, 90/14 – ZD
U

-1I in 14/15 – ZU
U

JFO
) lahko tudi proda zainteresi-

ranim
 kupcem

 na trgu neprem
ičnin in s tem

 pridobi dodatna proračunska sred-
stva. K

er so nekdanje javne površine v zem
ljiški knjigi vknjižene z zaznam

bo 
javnega dobra, prom

et z njim
i ni m

ožen. O
 izvzem

u iz javne rabe je dne 
29.3.2017 O

bčinski svet O
bčine R

adovljica sprejel ugotovitveni sklep št. 032-
3

/2
017

, da se zem
ljišče ne uporablja več kot javno dobro. Zem

ljišča, ki so 
predm

et tega sklepa, so nastala ob geodetski odm
eri cestnega sveta, pri kateri 

je bilo določeno in odm
erjeno tudi zem

ljišče dejanske ceste v naravi.

O
dločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

P
O

U
K

 O
 P

R
AVN

E
M

 S
R

E
D

S
TVU

: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba župa-
nu O

bčine R
adovljica, G

orenjska cesta 19
, 4

24
0

 R
adovljica. P

ritožbo se lahko 
vloži v 15

 dneh po objavi odločbe v D
eželnih novicah, glasilu O

bčine R
adovljica 

- U
radne objave, pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapi-

snik pri O
bčinski upravi O

bčine R
adovljica. Za pritožbo je potrebno plačati 

upravno takso v znesku 18
,10

 E
U

R
 po tar. št. 2

  Zakona o sprem
em

bah in 
dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZU

T-I, U
radni list R

S
 3

2
/16

).

P
ostopek vodil:

D
om

inik S
kum

avec, višji svetovalec

Š
tevilka: 7113

-10
/2

017
-2

D
atum

: 3
0

.3
.2

017
 

Alenka Langus l.r.
 

D
irektorica občinske uprave

Matjaž Klemenc

Planinsko društvo Radovlji-
ca je v letu 2016 imelo 866 
članov, kar ga uvršča na 
četrto mesto med vsemi Pla-
ninskimi društvi v Sloveniji. 
Črto pod leto 2016 so poteg-
nili s tradicionalnim občnim 
zborom. Uvodne besede so 
pripadale predsedniku druš-
tva Valentinu Rezarju, ki je 
poudaril, da je društvo v letu 
2016 poslovalo uspešno, 
tako na postojankah kot na 
odsekih. Znotraj društva so 
bili dejavni vsi odseki. Na 
kratko poglejmo, kaj se je v 
njih dogajalo v preteklem 
letu. V alpinističnem odse-
ku, ki šteje osemdeset čla-
nov, je 32 članov opravilo 
deset ali več alpinističnih 
vzponov. Matevž Mrak je 
dobil priznanje za najobeta-
vnejšega alpinista v letu 
2015. V mladinski odsek je 
bilo vpisanih 154 otrok. 
Opravljenih je bilo 45 različ-
nih zahtevnih izletov. Iz leta 
v leto vse boljše rezultate 
dosega športnoplezalni 
odsek. Posebej je treba ome-

niti Domna Škofica, ki kroji 
svetovni vrh v zahtevnost-
nem plezanju. Med številni-
mi uspehi velja omeniti Vito 
Lukan in Luka Potočarja, ki 
sta bila uspešna na svetov-
nem oziroma evropskem 
nivoju v mladinski konku-
renci. Vodniška skupina je 
organizirala 18 pohodov od 
22 načrtovanih. Skupaj se je 
pohodov udeležilo 131 poho-
dnikov. Nevenka Šolar je 
bila edina prisotna na vseh 
pohodih. Vse bolj je spet 
aktiven markacijski odsek. 
Izvedli so devet delovnih 
akcij in s tem poskrbeli za 
redno vzdrževanje poti. 
Društvo vzorno skrbi za tri 
postojanke, in sicer Valva-
sorjev dom pod Stolom, 
Roblekov dom in Pogačni-
kov dom na Kriških podih. 
V Valvasorjev dom ni bilo 
večjih investicij. Dom ima 
certifikat okolju prijazna 
koča in družinam prijazna 
koča. Organiziran je bil tra-
dicionalni nočni pohod, Val-
vasorjev maraton, in celolet-
na akcija Ljubitelji Valvasor-
ja. Dom je leta 2016 dobil 

naziv naj planinska koča. Na 
Roblekovem domu je bila 
opravljena sanacija sanitarij. 
Dogradil se je prostor za 
shrambo, istočasno se je pri-
zidala zadnja stena. V gos-
tinskem delu je nova klop, ki 
gre po celotni dolžini jedilni-
ce. Tradicionalni ostajata 
akciji Prijatelji Begunjščice 
in koncert Pihalnega orkes-

tra Lesce. Na Pogačnikovem 
domu so skrbeli za menjavo 
sodov in cevi za vodovod. 
Lani so pripeljali elektriko 
do spodnje postaje žičnice, 
letos bodo z delom nadalje-
vali. Pri Roblekovem domu 
in Pogačnikovem domu bo 
treba dograditi energetiko. 
Dokončati in posodobiti 
morajo čistilno napravo. 

Ob koncu občnega zbora se 
je predsednik društva zahva-
lil županom Radovljice Ciri-
lu Globočniku, Žirovnice 
Leopoldu Pogačarju in Bov-
ca Valterju Mlekužu, stro-
kovnim sodelavcem planin-
ske zveze Slovenija, predse-
dniku Meddruštvenega 
odbora Gorenjske Francu 
Benediku, družini Kravanja 
in vsem članom Planinske-
ga društva Radovljica, ki jim 
je delo namenjeno. Vse čla-
ne je povabil k prostovoljne-
mu sodelovanju v društvu. 
Na občnem zboru je bilo 
podeljeno priznanje Planin-
skega društva Radovljica ter 
zlati, srebrni in bronasti 
častni znak Planinske zveze 
Slovenija. Priznanje Planin-
skega društva Radovljica je 
prejel Domen Škofic. Bro-
nasti častni znak Planinske 
zveze Slovenije so prejeli 
Tončka Terlikar, Suzana 
Jerebič, Daniela Golob, 
Alenka Mežan, Aleš Štefe, 
Zdenka Podpečan in Rok 
Podpečan, srebrnega Valen-
tin Rezar, zlatega pa Matevž 
Pogačnik.

Pozitivno leto za planince
S tradicionalnim občnim zborom je Planinsko društvo Radovljica, po članstvu četrto v Sloveniji, potegnilo črto pod leto 2016.

Matevž Pogačnik, dobitnik zlatega priznanja

Ekipa taekwon-do kluba iz 
Begunj je nastopila na 
močnem turnirju v Bosni in 
Hercegovini. Turnir je bil 
dobro obiskan, kar jasno 
kaže število nastopajočih. 
Nastopilo je 585 tekmoval-
cev. Dobro so se odrezali 
tudi Begunjci. Prvo mesto 
so osvojili Vanessa Dobre, 
Adrijana Lazarevič, Elena 
Lovrič in Domen Arko. Na 
drugo stopničko sta stopili 
Elena Lovrič (dve v dveh 
disciplinah v višji starostni 
kategoriji) in Vanessa Dob-
re. Bronaste medalje so 
prejeli Sebastijan Zupan 
Dimič, Kristina Lazarevič in 
Nikolina Lazarevič.

Taekwondo

Turnir v Bosni in 
Hercegovini

V prispevku z naslovom 
Aikido prinese pozitivne 
stvari v prejšnji številki 
Deželnih novic je bilo objav-
ljeno napačno ime s pred-
stavnice Aikido kluba 
Radov ljica. Novinar Matjaž 
Klemenc se je pogovarjal z 
Niko, ne Nino Pisek. Za 
nenamerno napako, ki je 
nastala pri urejanju intervju-
ja, se Niki Pisek, avtorju 
Matjažu Klemencu in bral-
cem opravičujemo.

Popravek
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Matjaž Klemenc

Od kdaj ste v nogometu?
"Nogomet sem začel igrati v 
Triglavu nekje pri sedmih 
letih. V Kranju sem bil do 
17. leta. Sledil je prestop v 
Maribor, ki je takrat igral v 
drugi jugoslovanski ligi. Po 
Mariboru sem bil v ekipi 
Gošk Jug iz Dubrovnika. 
Sledilo je služenje vojaškega 
roka in po njem najprej 
odhod v Avstrijo, h Kapfen-
bergu v drugo avstrijsko 
ligo, nato pa na Islandijo v 
klub Thor Akureyri. Ko sem 
se vrnil domov, sem dve leti 
igral za Živila Naklo. Zadnja 
profesionalna postaja je bila 
Mura iz Murske Sobote."

Nogometni klub Živila 
Naklo je bil v začetku samo-
stojnosti posebna zgodba.
"Se popolnoma strinjam. 
Domači igralci so bili glavni 
'krivci', da je Naklo dobilo 
prvoligaša. Sam sem prišel 
kasneje, za mano Andrej 
Jerina, Filip Murnik in še 
nekaj igralcev iz Kranja. Pri-
jateljstvo med igralci v klu-
bu je bilo na visokem nivo-
ju. To je eden od pogojev za 
uspeh. Igrišče pod Štucljem 
v Naklem je bilo majhno, 
kar je nasprotnikom povzro-
čalo težave. Na gostujočih 

igriščih, ki so bila veliko 
večja, smo se tako rekoč raz-
leteli. Pika na i je bil poln 
stadion. Rezultati so bili res 
nekaj posebnega."

Posebna izkušnja iz tujine 
je bila zagotovo Islandija, 
takrat neznana nogometna 
zgodba.
"Ko je bilo ukinjeno pravilo 
minimalne starosti 27 let za 
odhod v tujino, sem bil med 
prvimi, ki smo to izkoristili. 
Res izredno lepa izkušnja. 
Na Islandiji me je treniral 
hrvaški strokovnjak Milan 
Đuričić, odličen pedagog z 
bogatim nogometnim znan-
jem, ki je zelo rad delal z 
mladimi in v tej smeri dela 
še danes. Đuričićevo razmi-
šljanje mi je šlo v prid in to 
sem maksimalno izkoristil."
 
Je treniranje nogometa želja 
še iz časov, kot ste bili še 
aktiven igralec?
"Že kot aktiven nogometaš 
sem imel vizijo, da bi bil 
nekoč trener. Razmišljam 

podobno kot že prej omen-
jeni Milan Đuričić. Zelo rad 
treniram mlade nogometa-
še, tudi individualno, in 
mislim, da jim lahko marsi-
kaj pokažem."

Žal v mnogih klubih ne 
posvečajo pozornosti delu z 
mladimi.
"Veliko klubov je, ki imajo 
zelo slabe mlade kategorije, 
a dovolj denarja, zato igralce 
raje kupijo, kot da bi jih 
sami naredili. To se mi zdi 
zelo žalostno."

Kako je prišlo do dogovora, 
da prevzamete kadete Nogo-
metnega kluba Šobec Lesce?
"S predsednikom kluba 
Darkom Maroltom se poz-
nava že skoraj trideset let. 
Ob številnih pogovorih mi je 
enkrat omenil, da potrebuje 
trenerja in odločil sem se za 
nov izziv."

Ste zadovoljni z učinkom 
kadetov v jesenskem delu?
"Sem zadovoljen, a vem, da 
je še prostor za napredek. 
Večina fantov je zelo v redu. 
Z malo več resnosti in tre-
ninga bi večina od njih brez 
težav igrala v prvi slovenski 
kadetski ligi."
 
Se je lanski izpad iz druge 
slovenske lige kaj poznal na 
začetku, saj imajo kadeti in 
mladinci skupno lestvico?
"Opazil sem razočaranje, 
tako pri kadetih kot pri mla-
dincih, upad na treningih, 
slabo voljo staršev. Mislim, 
da sva z Juretom Bertonc-
ljem, trenerjem mladincev, 
na pravi poti in da bomo na 
koncu prvi na skupni lestvi-
ci. V kvalifikacijah je potem 
vse mogoče."

Zdajšnja selekcija kadetov 
ima kar nekaj izkušenj. Eni 
so igrali v prvi slovenski ligi 
U-15, eni pa v drugi sloven-
ski kadetski nogometni ligi. 
Prostora za napredovanje je 
verjetno še kar nekaj?
"Lesce so manjša sredina in 
nimamo toliko kvantitete. 
Pri nas je dvanajst, trinajst 
igralcev. Veliko lažje je, če 
imaš na razpolago dvajset 
igralcev."

Razlika med drugo sloven-
sko kadetsko ligo in gorenj-
sko ligo zagotovo je?
"Razlika je, a ni taka, da ne 
bi bili konkurenčni. Jaz 
vidim le dve razliki, in sicer 
v številu igralcev in v številu 
treningov. Tu je naš pri-
manjkljaj."

V okviru priprav na spomla-
danski del ste nastopili tudi 
na turnirju v Avstriji.
"To je bila nagrada kluba za 
dober jesenski del. Bil je 
malonogometni turnir, na 
ogrado. Igrali smo v katego-
riji letnik 2001, in sicer v 
močni konkurenci dvajsetih 
ekip, ki so bile porazdeljene 
v štiri skupine po pet ekip. 
Na koncu smo osvojili prvo 
mesto."

Kot igralec ste že opozorili 
nase. Kakšne cilje ste si pos-
tavili kot trener?
"Pred leti sem se nekajkrat 
dobil s tedanjim predsedni-
kom Nogometnega kluba 
Triglav Miranom Šubicem, 
a žal nisva nikoli prišla sku-
paj. Seveda si želim v višjo 
ligo, kjer bi lahko še več 
pokazal. Zanima me delo z 
mladimi, starimi petnajst, 
sedemnajst let, članski nivo 
me ne zanima."

Trdno verjamem  
v skupni uspeh
Kranjčan Bojan Taneski, trener kadetov Nogometnega kluba Šobec Lesce, je bil v obdobju svojega 
aktivnega igranja odličen nogometaš, velika nevarnost za nasprotnega vratarja. Bogate nogometne 
izkušnje sedaj prenaša na mlade nogometaše.

Bojan Taneski

"Vem, da je še prostor 
za napredek. Večina 
fantov je zelo v redu. 
Z malo več resnosti in 
treninga bi večina od 
njih brez težav igrala v 
prvi slovenski kadetski 
ligi."

Radovljiški atleti so v zadnjem obdobju tekmovali v hitri hoji, 
metih, krosu in Lidija Pajk v veteranski konkurenci v teku na 
šestdeset metrov. Gremo po vrsti. V Agrebnissu v Avstriji je 
potekal tradicionalni miting v hitri hoji. Iz radovljiškega 
atletskega kluba sta tekmovali Kaja Rupar in Karin Avsenek. 
Karin je zmagala v kategoriji U-16, Katja pa je bila pri mlaj-
ših mladinkah druga. Na Ptuju se je končala zimska atlet-
ska sezona. V metih so se merile štiri Radovljičanke. V kate-
goriji U-16 v metu kopja je bila najboljša Meta Grilc, Klavdi-
ja Sodja je bila tretja, Neža Fister pa peta. Patricia Šolar je 
zmagala v metu diska. V Velenju je potekalo prvenstvo 
Slovenije v krosu. V kategoriji U-14 je bil Tjaš Peterlin četrti, 
pri dekletih U-14 je deseto mesto dosegla Eva Pačnik, dva-
najsto pa Lucija Medja. V kategoriji U-12 je osmo meso 
dosegla Manca Papler. V isti kategoriji fantov je osmo mes-
to osvojil Andraž Bizjak. Aleksej Špiler je bil dvanajsti. Lidi-
ja Pajk je nastopila na dveh veteranskih tekmah, obakrat na 
šestdeset metrov. V Celju je bilo dvoransko državno prven-
stvo, kjer je osvojila prvo mesto. Prva je bila tudi na odpr-
tem hrvaškem državnem prvenstvu na Reki, ki je prav tako 
potekalo v dvorani.

Atletika 

Hitra hoja, meti, kros in tek

Članska nogometna ekipa Šobec Lesce je v zadnjih treh tek-
mah dosegla dve zmagi, obe v gosteh. S 3 : 2 so bili boljši 
od Rudarja Trbovlje in z 2 : 1 od Velesovega. Kljub solidni 
igri so izgubili domačo tekmo s Šenčurjem s 3 : 1. Na dnu 
lestvice bo še zelo zanimivo. Deseta je Kolpa (14 točk), 11. 
Rudar Trbovlje (14), 12. Velesovo (12), 13. Šobec Lesce (12), 
14. Jevnica (8). Jutri igrajo doma izredno pomembno tekmo. 
V goste k njim prihaja Kolpa. Tekma se bo začela ob 16.30. 
Zanimivo je tudi v prvi ligi U-15. V zadnjih štirih tekmah 
Leščani niso bili posebno uspešni. V gosteh so izgubili z 
Domžalami s 7 : 0, Koprom s 4 : 0 in Jadranom Železničar-
jem z 1 : 0. Doma so se z ekipo Brinje Grosuplje razšli brez 
zadetkov. Podobno kot pri članih bo tudi pri U-15 zanimiv 
boj za obstanek. Trenutni vrstni red na lestvici: 10. Krka (18 
točk), 11. Jadran Dekani (18), 12. Gostilna Kogoj Bilje (18), 
13. Šobec Lesce (15), 14. Primorje Vipava (10).

Nogomet

Dve pomembni zmagi v gosteh

Na Ravnah na Koroškem je potekal dvodnevni mednarodni 
plavalni miting. Od plavalcev ekipe Gorenjska banka Radov-
ljica je dvakrat na najvišjo stopničko stopila Anja Klinar. Naj-
hitrejša je bila na 100 m delfin in 800 m prosto. Zmage se 
je še veselil Žan Pogačar, in sicer v disciplini 100 m hrbtno. 
Tretje mesto sta osvojila Špela Perše (800 m prosto) in Jan 
Toman (1500 m prosto). Anja Klinar je imela drugi najboljši 
čas po točkah FINA v disciplini 800 m prosto (8:43,40 – 794 
točk). Radovljiški plavalni klub je z občnim zborom potegnil 
črto pod leto 2016. Pobližje si poglejmo plavalce in plavalke, 
ki so dobili zaslužene nagrade. Posebno priznanje so preje-
li udeleženci Olimpijskih iger v Riu 2016: Anja Klinar, Robert 
Žbogar, Špela Perše, Tjaša Pintar in Darko Đurić, zlata priz-
nanja so prejeli Žan Pogačar, Rok Pečar, Jan Toman, Katrin 
Kristan, Gaja Kristan in Manca Marčun, srebrna priznanja 
Urban Homan, Ajda Teran in Maša Gomboc, bronasta priz-
nanja Tinkara Lipovec, Petra Frelih, Patrik Jagodic, Gia Gar-
tner in Mojca Marčun. Priznanje ob zaključku kariere je pre-
jela Karolina Bohinec.

Plavanje

Mednarodni plavalni miting Ravne 2017

Radovljiški plezalci so v zadnjem obdobju nastopili na treh 
tekmah. V sklopu iRCC mednarodne lige so se v Radovljici 
merili na balvanih, v Trbižu pa v težavnostnem plezanju. 
Pobliže poglejmo uvrstitve tekmovalcev športnoplezalnega 
odseka Radovljica po posameznih kategorijah. Radovljica – 
U-12 starejši cicibani: 3. Gorazd Jurekovič, U-14 mlajše dekli-
ce: 2. Hana Humerca, U-14 mlajši dečki: 9. Nejc Skumavec, 
U-16 starejše deklice: 1. Vita Lukan. Trbiž – U-10 mlajši cici-
bani: 9. Janž Markoč, U-12 starejše cicibanke: 2. Lina Lahar-
nar, 6. Ela Glavač, U-12 starejši cicibani: 4. Gorazd Jureko-
vič, U-14 mlajše deklice: 9. Hana Humerca, 10. Lucija Med-
ja, U-16 starejši dečki: 10. Matej Bakoš. Radovljica je gostila 
še tekmo Zahodne regije v balvanih. Bila je res dobro obis-
kana, saj je bilo v vseh kategorijah prijavljenih 448 mladih 
plezalcev. Naslednji radovljiški plezalci so se uvrstili med 
prvo deseterico: U-10 mlajše cicibanke: 7. Maksa Tišler 
Močnik, U-10 mlajši cicibani: 10. Janž Markoč, U-12 starejši 
cicibani: 1. Gorazd Jurekovič, U-12 starejše cicibanke: 3. Lina 
Laharnar, 5. Ela Glavač, 8. Klara Velepec, U-14 mlajše dekli-
ce: 1. Hana Humerca, 10. Lucija Medja, U-14 mlajši dečki 7. 
Nejc Skumavec.

Športno plezanje

Dvakrat na balvanih in enkrat v težavnosti

V zadnjem obdobju so bili radovljiški strelci prisotni na 
štirih tekmovanjih. Na Regijskem prvenstvu, ki je potekalo 
v Ljubljani, so tekmovali mlajši pionirji in kadeti. Pri mlaj-
ših pionirjih drugo mesto za Tadeja Fistra, četrto mesto za 
Medeja Ručigaja in sedmo mesto za Gabra Kokalja. Ekipno 
so bili drugi. Pri kadetih četrto mesto za Žana Bohinca, 
šesto mesto za Patricka Fistra in 12. mesto za Aljaža Jalna. 
Ekipno so bili tretji. Državnega prvenstva srednjih šol se je 
udeležil Patrick Fister in osvojil deseto mesto. Strelci so 
končali s šestim krogom državne dopisne lige. Radovljičani 
so dosegli naslednje rezultate: mlajši pionirji – 11. Patrick 
Fister, 12. Medej Ručigaj, 13. Gaber Kokalj, 18. Matic 
Humerca, 19. Tristan Kukovič, ekipa v postavi Fister, Ruči-
gaj in Kokalj je osvojila četrto mesto; pionirji – 16. Žiga 
Jenko; kadeti – 3. Žan Bohinc, 4. Patrick Fister, 7. Aljaž 
Jalen, 8. Igor Šubic, ekipa v postavi Bohinc, Fister, Jalen je 
osvojila prvo mesto. Radovljiški kadeti so nastopili še na 
šestem turnirju državne lige, ki je potekal v Črenšovcih. 
Patrick Fister je bil 17., Žan Bohinc 27., Aljaž Jalen pa 36. 
Ekipno so bili deseti.

Streljanje

Prvo mesto za kadete
V St. Johanu v Avstriji je potekalo svetovno prvenstvo v 
paraskiju, na katerem je v moški konkurenci nastopilo 54 
tekmovalcev iz dvanajstih ekip. Slovenijo je na tekmovanju 
zastopala ekipa Elana, ki je nastopila v postavi: Uroš Ule, 
Matej Bečan, Matjaž Pristavec in Uroš Ban. Ekipne zmage 
se je tokrat veselila Rusija 1 s 155 kazenskimi centimetri, 
druga je bila Avstrija White (–241 cm), tretja pa Češka repu-
blika (–337 cm). Ekipa Elana je bila peta (–357 cm). Tudi 
med posamezniki je šla zmaga v Rusijo. Skupno je smučal 
in skakal na cilj najhitreje in najbolj natančno Burenin (–31 
cm), drugi je bil Avstrijec Graser (–31 cm), tretji pa še en 
Rus Karimov. Najboljši iz naše ekipe je bil tokrat Matjaž 
Pristavec, ki je tekmo končal na devetem mestu (–64 cm), 
enajsti je bil Uroš Ule (–72 cm), dvajseti Matej Bečan (–78 
cm) in 43. Uroš Ban (–182 cm). Kazalo je še veliko bolje, saj 
je bila ekipa pred zadnjo serijo na odličnem tretjem mestu. 
Žal se je Mateju Bečanu zadnji skok ponesrečil in medalja 
– tako ekipna kot tudi posamična – je tokrat splavala po 
vodi. Zadnjič se je ekipa domov vrnila brez medalje pred 
šestimi leti.

Paraski

V Alizu medalje
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Urša Peternel

»Ne doživiš pogosto, da si 
na velikem odru, zato je bil 
zame to izziv. Ko stopiš na 
oder, te spreleti strah, da se 
boš zmotil, a ko se vživiš v 
vlogo, pozabiš na vse. Osre-
dotočen si samo še na oder, 
igro. Še preden se zaveš, je 
predstave že konec,« je 
povedala sedmošolka iz 
Osnovne šole Frana Saleš-
kega Finžgarja Lesce Iza 
Ropič Bizjak po nastopu na 
Linhartovem otroškem gle-
dališkem maratonu, ki je 
potekal v začetku marca na 
odru Linhartove dvorane v 
Radovljici. Iza in njeni vrst-
niki iz leške osnovne šole so 
pripravili predstavo Čarov-
nice, in kot je povedala men-
torica Januša Avguštin, so 
se odlično vživeli v svet čaro-
vnic, nad besedilom so bili 
navdušeni, ob delu pa so se 
veliko igrali in zabavali. Ker 
radi nastopajo in se radi 
pokažejo, so se prijavili na 
Linhartovo srečanje, na veli-
kem odru pa je večina otrok 
stala prvič. Podobno so na 

Linhartov oder stopili tudi 
učenci iz Krope, ki so prip-
ravili dve predstavi, Kdo bo 
zmagal? in Straža na grobu, 
učenci iz Radovljice so sode-
lovali s predstavama Škrat 
Kuzma dobi nagrado in Jaz, 
Rok in ostali, iz Ribnega z 
Malo baletko in Pikapoloni-
cami in pikami, iz Zasipa s 
Sneguljčico v mestu, z Ble-
da pa s predstavama Poletni 
tabor in Žurerji. 

Organizator srečanja je bila 
radovljiška območna izpos-
tava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti in vodjo 
Tatjano Kržišnik posebno 
veseli, da so Linhartovo dvo-
rano v treh dneh srečanja do 
zadnjega kotička napolnili 
gledalci, to je otroci iz osno-
vnih šol in vrtcev. Vse pred-
stave v Linhartovi dvorani si 
je ogledal tudi selektor Mat-
jaž Loboda, najboljše pa se 

vsako leto uvrstijo na regij-
sko srečanje. To je potekalo 
v sredo in četrtek na Jeseni-
cah, za nastop na njem pa je 
selektor izbral Otroško gle-
dališko skupino Čoftice pri 
KD Kropa s predstavo Straža 
na grobu, Dramski krožek 
OŠ F. S. Finžgarja Lesce s 
predstavo Čarovnice in 
Dramski krožek OŠ prof. dr. 
Josipa Plemlja Bled s pred-
stavo Žurerji.

Ko se vživiš v vlogo, 
pozabiš na vse
To so besede ene od mladih igralk, ki je nastopila na letošnjem območnem srečanju otroških gledaliških 
skupin občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje, imenovanem Linhartov otroški gledališki maraton.

Predstava Čarovnice dramskega krožka leških osnovnošolcev

Marjana Ahačič

Gledališka skupina Centra 
za delo, varstvo in usposab-
ljanje Matevža Langusa 
Radovljica se je z gledališ-
kim prizorom Vaje udeleži-
la četrtega srečanja gledališ-
kih skupin oseb z motnjami 
v duševnem razvoju na Fes-
tivalu Tantadruj v Ljubljani. 
"S šaljivimi dialogi in recita-
cijo Urške Andreja Rozma-
na - Roze smo gledalce zaba-
vali in jih nasmejali. Spod-
budili pa smo jih tudi k raz-
mišljanju, kaj jim je 
pomembno, kako ravnajo v 
svojem življenju in po kak-

šnih vrednotah živijo," so 
povedali po srečanju. Na 
festivalu so se tudi prvič 
predstavili z novim imenom 
Biser. "To pa zato, ker smo 
decembra dobili novo bla-
govno znamko za svoje 
izdelke: Biseri, ustvarjeni z 
ljubeznijo. To so izdelki, ki 
jih ustvarjamo iz gline, bla-
ga in umetniške slike. V 
naši skupini pa ustvarjamo 
z besedami, ravno tako z lju-
beznijo. Zato je naše ime 
Biser," so pojasnili in doda-
li, da si želijo, da bi lepoto, 
raznolikost in dragocenost 
Biserov prepoznalo čim več 
ljudi.

Biser na festivalu 
Tantadruj

Gledališka skupina Centra za delo, varstvo in usposabljanje 
Matevža Langusa Radovljica se je gledališkega festivala 
Tantadruj prvič udeležila pod novim imenom Biser.

Alenka Bole Vrabec

Prostranost neba, ki gledal-
ca nemudoma spomni na 
slovensko ljudsko: Oblaki so 
rudeči, kaj nek' pomenijo ..., 
in minimalistični del vzorca 
ljudske vezenine na prtu iz 
Prešernove hiše. V tem raz-
ponu se odkrivajo zanj 
posvečeni simboli Sloven-
cev," je ob odprtju razstave 
poudaril vodja galerijske 
dejavnosti v Kašči Zvone 
Papler. 

Fotografije z marsikdaj 
čudežno svetlobo, ki pov-
sem spremeni znane moti-
ve, ki smo jih vajeni, koreni-
nijo v vztrajnem čakanju in 
pretanjenem občutku za 
kompozicijo. "Fotograf 
mora čakati na svetlobo, ne 
svetloba nanj," hudomušno 
pravi Slavko Stošicki, po izo-
brazbi sicer univerzitetni 
diplomirani strojni inženir, 
ki pa so mu bile izziv tudi 
druge panoge. Bil je ustano-
vitelj družbe za strokovno 

svetovanje in cenitve v Slo-
veniji, v mladih letih v radij-
skih vodah kot novinar, 
napovedovalec in direktor, 
dober klarinetist, ki mu kla-
rinet zveni tudi v zrelih 
letih. Blizu mu je tudi poezi-
ja, posebno sonet, saj je 
avtor pesniške zbirke Pesmi 
za dva. "Zdaj ko sem upoko-
jen in živim na Bledu, imam 
čas za strast, ki se ji reče 
fotografija, ki pa je ni brez 
čakanja." To med drugim 
dokazuje tudi fotografija 

laboda v barvah zlatasto 
zamolklo rožnatega brokata, 
preden na rahlo trepetavi 
gladini razpre svoja krila. 
Ali žarek svetlobe, ki kot 
blisk ožarja skoraj stisnjeni 
steni v debri Vintgarja. 
Zelenci, Bled v vseh letnih 
časih, Krma, Jasna … Ujeti 
trenutki in razpoloženja 
vabijo gledalca, da iz njih 
spleta zgodbe. Razstava, ki 
ima dušo, estetsko čistost, 
dramatičnost narave in 
talent avtorja.

Fragmenti Gorenjske v galeriji Kašča
V intimnem prostoru galerije Kašča v župnijskem dvoru Slavko Stošicki razstavlja svoja videnja 
snovne in nesnovne kulturne dediščine na Gorenjskem, fotografije "najlepših kristalov te dežele". 

Glasbenik, skladatelj, aranžer in slikar Ivan Prešern - Žan, po 
rodu s Slovenskega Javornika, že vrsto let pa živi v Radovljici, 
je prejemnik plakete Občine Jesenice. Jeseniško občinsko priz-
nanje je prejel za dolgoletno delo na kulturnem področju, saj 
kot samostojen glasbenik instrumentalist, skladatelj in aranžer 
deluje že od mladosti. Najprej se je navdušil nad igranjem vio-
line, potem pa ga je zasvojila trobenta, ki ga je neločljivo spre-
mljala vso bogato kariero. Na Jesenicah je obiskoval glasbeno 
šolo, poučeval je tudi več instrumentov. Pot ga je vodila na 
Srednjo glasbeno šolo v Ljubljano in potem med profesionalne 
glasbenike. Sodeloval je pri pihalnih godbah na Javorniku in na 
Jesenicah. Sestavil je kvintet, že takrat z imenom Alpski kvintet, 
in mu dal neizbrisen pečat. Veliko mu je ves čas pomenila tudi 
džezovska glasba, ki jo je igral v različnih zasedbah. Podpisal 
se je pod več kot štiristo skladb narodno-zabavne, zabavne in 
džezovske glasbe. Po letu 1997 veliko časa namenja tudi slikar-
stvu, je tudi član likovne sekcije Vir iz Radovljice.

Jeseniško priznanje Ivanu Prešernu - Žanu

Ivan Prešern - Žan / Foto: Gorazd Kavčič

Člani kulturnega društva Sotočje so v začetku marca pregleda-
li dejavnost društva v preteklem letu in se pogovorili o načrtih 
za letošnje, je sporočil Avgust Mencinger. "V preteklem letu je 
društvo organiziralo deset predavanj s področij duhovnosti, 
zgodovine, znanosti, zdravstva, športa ..., osem likovnih in 
fotografskih razstav, tri dramske dogodke, dva koncerta in 
izlet v Istro. Najodmevnejši je bil koncert Luka Debevca 
Mayerja, argentinskega Slovenca, največjega basbaritonista 
Južne Amerike."Tudi v letošnjem letu ima društvo smele načr-
te: vsak mesec eno predavanje, vsak mesec nova razstava, 
nekaj koncertov, dramskih dogodkov, izletov. Predavanja in 
dramske predstave bodo v Slomškovi dvorani radovljiškega 
župnišča, razstave v Galeriji Kašča v župnišču, koncerti v cer-
kvi, Baročni dvorani Graščine in župnijskem atriju. Dogodke 
bodo napovedali v Družini in Gorenjskem glasu.

Zbor Kulturnega društva Sotočje

Moto tradicionalne razstave natečaja Plakat miru, ki jo Gale-
rija Avla vsako leto pripravi v sodelovanju z Lions klubom 
Bled, je bil za 2016 Praznujmo mir. Kako to temo občutijo 
učenci od 11. do 14. leta, kako jo likovno izrazijo, kakšne so 
njihove želje po sožitju v miru, bo videti na razstavi, ki se v 
četrtek, 20. aprila, ob 18. uri odpre v Galeriji Avla. Na razsta-
vi bodo na ogled likovna dela učencev Osnovnih šol A. T. 
Linharta in Antona Janše iz Radovljice, Osnovne šole Frana 
Saleškega Finžgarja iz Lesc in Osnovne šole dr. Josipa Plem-
lja Bled.

Praznujmo mir v Galeriji Avla
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Pomladna akcija kuhinj

do

-40%

-20%
IN ŠE DODATNIH

Popust velja za naročilo komplet kuhinje - minimalno 7 kuh. elementov in delovna plošča.
Velja za gotovinsko ali TRR plačilo za naročilo do 15.4.2017.

Alenka Bole Vrabec

»Ti odraščaš, svet okoli tebe 
pa postaja bolj zapleten. 
Porajajo se vprašanja, na 
katera še vsak odrasli ni spo-
soben odgovoriti. Ti pa 
moraš nujno s kom deliti 
svoje dvome in skrivnosti. 
In tu ti na pomoč spet pris-
koči knjiga … branje ni 
samo delo, vzgoja čustev, 
razvoj domišljije in celo ose-
bnosti, predvsem je velikan-
ski užitek. Prav zaradi tega 
otroški pisatelji sploh pišejo 
knjige!« Sergej Mahotin.

 

Mednarodni dan knjige
Poslanico za 2. april, med-
narodni dan knjig za otroke, 
je letos pripravila ruska sek-
cija IBBY – Mednarodna 
zveza za mladinsko književ-
nost. Drugi april je rojstni 
dan znamenitega pravljičar-
ja Danca Hansa Christiana 
Andersena in po zaslugi 
nemške pisateljice, novinar-
ke in prevajalke Jelle Lep-
man, katere predlog je bil 
sprejet na kongresu IBBY 
1966 v Ljubljani, ga praznu-
jemo že petdeset let (1967–
2017). 
Priprave so se začele že 
januarja, v petek zvečer pa 
so se v radovljiški knjižnici 

zbrali Tajda Ramič, Nina 
Breznik, Linda Koblar Sales, 
Lucija Kokalj, Sara Grimani, 
Hana Humerca, Vito Grilc, 
Katarina Arko, Larisa Bučar, 
Neli Bernik, Olivia in Taja 
Nenarokova, Tinkara in 
Manca Jelenc, Nejc Petrov, 
Matevž Knafelj in Lara 
Repe.

Pestro, da ni bilo časa za 
spanje
V Noči z Andersenom jih je 
spodbujalo devet knjižni-
čarjev in več gostov. Smeha 
je bilo dovolj, domiselnosti 
in zrelosti tudi. V igri Uga-
ni kdo se je predstavilo vseh 
17 mladih bralcev, ki so se 
nato razgovorili o svoji naj-
ljubši knjigi. A kaj kmalu je 
sledila plesna delavnica in 
mentorica Januša Marolt je 
presenečeno ugotovila, 
kako dobro otroci plešejo. 
Rastem s knjigo! je bil 
poleg Cesarjevih novih 
oblačil moto noči. Treba je 
bilo prebrati poslanico, in 
ker sestri Nenarokovi, Rusi-
nji po rodu, že dve leti biva-
ta v Bohinjski Bistrici in 
obiskujeta tamkajšnjo šolo, 
sta del poslanice prebrali v 
ruščini in povedali nekaj o 
svoji domovini in njenih 
umetnikih.

Obiskal jih je tudi Nejc 
Šmit 
Uprizoriti je bilo treba tudi 
pravljico o debeli repi. A ker 
repa na parketu ne raste, so 
mladi bralci vlekli vrv. Nato 
se je dvoranica spremenila v 
kinodvorano, da so si ogleda-
li film Sing (Zapoj), še prej 
pa so povečerjali. Točno 
opolnoči se je na vratih knji-
žnice prikazal improvizator 
in igralec Nejc Šmit iz KUD 
Kiks in s soigralcem Matja-
žem privoščil mladim dve 
uri improvizacij na temo 
Cesarjeva nova oblačila, tudi 
na iznajdbo čevljev iz lube-
nic. Smejalne mišice so bile 
v pogonu, najstniška pamet 
in »znajdi se« sta se kar 
iskrili. V programu sta sode-
lovala tudi gosta z OŠ Anto-
na Janše, učitelja Janja Urevc 
in Peter Kolman. Živahnost 
je umirilo branje Anderse-
novih pravljic in reševanje 
nagradne križanke na temo 
Noči z Andersenom, ki jo je 
naredil Marjan Stare. Za 
morebitne utrujence, ki pa 
jih ni bilo, je sledila priprava 
ležišč. Zelo so uspele karao-
ke, nato so »andersenčki« 
poslikavali še platnene vreč-
ke, pisali članke za šolske 
časopise ter se v ranem jutru 
odpravili na sprehod po 
Radovljici in na zajtrk. Foto-

grafi so se trudili kot na rde-
či preprogi in treba je bilo 
postaviti razstavo Portreti 
udeležencev v okvirjih. Vso 
noč je snemalec Samo Fin-
žgar pridno nizal dokumen-
tarne posnetke za arhiv. 
Ob devetih je bila predstavi-
tev Noči v živo in na posnet-
ku za starše in druge goste, 
ki so z navdušenim aplav-
zom nagradili mlade bralce. 
Podžupan občine Bled Toni 
Mežan je Noči z Anderse-
nom zaželel še dolgo življe-
nje in čestital vsem udele-
žencem. 

V Radovljici že dvanajsto 
leto zapored
Ideja, da najbolj vneti mladi 
bralci noč pred njegovim roj-
stnim dnem preživijo v knji-
žnici, se je porodila na Češ-
kem, kjer so letos otroci sla-
vili v 651 knjižnicah in 636 
šolah. Na Poljskem je bilo to 
noč živahno v 39 knjižnicah, 
na Slovaškem v 239, 47 v 
drugih deželah, v Sloveniji 
pa se za predlog navdušilo 
devet knjižnic in več šol. 
Knjižnica A. T. Linharta v 
Radovljici je od vsega začetka 
orala ledino in z ošpicami 
ljubezni do branja navdušila 
letos še osnovne šole v Lipni-
ci in podružnici Ovsiše, na 
Bledu in v Lescah. 

Noč z Andersenom  
so prebedeli v knjižnici
V Knjižnici A. T. Linharta v Radovljici so letos že dvanajstič zapored pripravili Noč z Andersenom.

Tajda Ramič: "Rada berem zgodbe, ki so v moji domišljiji 
še bolj napete kot na televiziji. Rada imam knjigo, všeč mi 
je občutek, ko jo držiš v roki, listaš po njej ..." 

Hana Humerca: "Knjige so boljše kot televizija, ker si lahko 
marsikaj po svoje predstavljaš, kar je super. Pa še starši ti 
večkrat dovolijo brati kot gledati televizijo."

Taisia in Olivija Nenarokov: "Slovenske knjige si 
izposodiva v knjižnici v Bohinjski Bistrici, ruske sva prinesli 
od doma, iz Moskve. Radi bereva v obeh jezikih."

V začetku marca sta Mestni muzej Radovljica in Kovaški 
muzej Kropa v Plesni dvorani Radovljiške graščine pripravila 
muzejski večer, ki je spremljal aktualno razstavo v Galeriji 
Šivčeva hiša pod naslovom Naše tovarne, naš ponos. V 
okviru skupne razstave gorenjskih muzejev o industrijski 
dediščini Gorenjske sta predstavila nekdanji tovarni Almira 
in Plamen, na muzejskem večeru pa so predstavili tovarni 
Almira in Iskra Mehanizmi. "Glavni namen večera je bil 
vzpostavljanje stikov z nekdanjimi zaposlenimi iz obeh 
tovarn, ki so, kot se je med večerom tudi izkazalo, pravi vir 
informacij o delu in poslovanju tovarn. Zato želimo z zbira-
njem zgodb tovarne Almira nadaljevati v okviru tako imeno-
vanega študijskega krožka, pri katerem nam bo v pomoč Lili 
Kozinc z Ljudske univerze," je sporočila kustosinja Katja 
Praprotnik iz Mestnega muzeja. Če želite sodelovati, jo 
pokličite ali ji pišite (04 532 05 28 ali mestni.muzej@mro.
si). Še delujoča tovarna Iskra Mehanizmi iz Lipnice je lani 
obeležila 60-letnico obstoja. Nekdanji in sedanji 'iskraši', ki 
ste sooblikovali razvojno pot podjetja, ste prav tako vabljeni 
k sodelovanju v okviru študijskega krožka Iskra Mehanizmi. 
Povežete se lahko s Sašo Florjančič, kustosinjo Kovaškega 
muzeja iz Krope (04 533 72 01 ali kropa@mro.si).

Naše tovarne, naš ponos
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Marjana Ahačič

Zakonca Smrekar iz Krope, 
po domače se hiši reče Pri 
Hercelnovem Gregorju, sta 
2. marca slavila diamantno 
poroko, šestdeset let zakona. 
Mama Gabrijela se je rodila 
prav na ta dan pred osemde-
setimi leti. "Izhaja iz Dolenj-
ske, natančno iz zaselka 
Lepi stan, občina Klenovik. 
Stara je bila štiri leta, ko se 
je začela druga svetovna voj-
na. Spominja se, kako jih je 
oče zapustil in odšel v Nem-
čijo, tako da je njena mama 
imela veliko skrbi in dela," 
pripoveduje hči Urška 
Kavar. "Po vojni je odšla 
delat v Zbure k teti, ki je 
imela mlin. Njena prijatelji-
ca Tončka je delala v Spod-
nji Besnici (kmetija po 
domače pr Krištan) in pri 16 
letih je tudi Gabrijela odšla 
na Gorenjsko, na to kmetijo, 
kjer je opravljala kmečka 
opravila. Zaslužek je bil 
seveda skromen; da si je lah-
ko kupila obleko, je morala 
delati kar celo leto. Spomin-
ja se gospodarja Franceljna, 
ki je še danes pri njej v zelo 
dobrem v spominu, kot zelo 
dober in prijazen človek." 
Pri osemnajstih je prišla v 
Kropo k Jarmu, kjer je opra-
vljala podobno delo, dokler 
se ni zaposlila v Fužini in 
potem v Plamenu, kjer je 
dočakala svojo pokojnino. 
Ata Gregor izhaja iz velike 
družine. Pri Smrekarjevem 
Antonu (pr' Hercelnu) v 
kotlu se je rodilo deset otrok, 
od katerih so danes ostali 
samo še trije. Gregor je bil 
četrti po vrsti, ima pa še ses-
tri Ano, ki živi v Lescah, in 
Barbaro, ki je v Avstraliji. 
"Prav tako je opravljal težko 
delo na kmetiji, skrbel za 

mlajše sestre in brate, ko pa 
si je leta 1957 ustvaril druži-
no, se je zaposlil v tovarni 
Plamen, kjer je prav tako 
dočakal zasluženo pokojni-
no," pojasnjuje hči.
V zakonu so se jima rodili 
štirje otroci. Najprej na dve 
leti Tone, Stane in Marko, 
po 14 letih pa še Urška. 
"Vzgajala sta nas v skrom-
nem in delovnem vzdušju. 
Po službi sta imela doma še 
majhno kmetijo za samoos-
krbo. Meso, zelenjavo in 
sadje sta pridelala doma. 
Ata Gregor je bil veliko tudi 
v gozdu, kjer je zelo rad pri-
pravljal drva za zimo. Prija-
telj, pokojni gospod Janko 
Jelenc, je večkrat rekel, da 
sta Gregor in medved ves 
čas v gozdu. Njegovo življe-
nje z naravo je bilo izrazito. 

Vsak dan je šel dvakrat v 
Laz, kjer je imel ovce, in to 
vse dni v letu, ne glede na 
vremenske razmere. Mami 
je v vseh letnih časih prine-
sel rože, ki so rasle v tistem 
času, in zelo rad je nabiral 
gobe. Najraje ji je zgodaj 
spomladi prinesel še zaprti 
teloh oz. kurice."
Vsi štirje otroci so prišli do 
izobrazbe in službe, dali so 
jima osem vnukov, ki so po 
večini že zaposleni in imajo 
že svoje otroke, tako da ima-
ta tudi že šest pravnukov. 
Oba sta se zelo rada igrala z 
vnuki in pazila nanje. "Pred 
tremi leti, ko je naenkrat 
zapadlo preveč snega, se je 
Gregor odločil, da ne bo 
hodil več v Laz. Ostal je po 
večini doma in hodil malo 
okrog hiše. Sedaj ga dva 

meseca noge ne držijo in je 
po večini v postelji. Zanj 
skrbi mama in ostali doma-
či, vsak po svojih močeh," še 
pove hči.
Pred desetimi leti sta ob zla-
ti poroki naredila zaobljubo 
v domači cerkvi sv. Lenarta, 
vsi njuni pa so se letos za 
Gregorjevih 86, ki jih je 
prav 4. marca, zbrali v Gos-
tilni Jarm in potem doma, 
kjer so skupaj nazdravili dia-
mantni poroki staršev, sta-
rih staršev in prastaršev ter 
jima zaželeli dobrega počut-
ja in zdravja v krogu vseh 
domačih. Gabrijelo so obis-
kali tudi iz društva upoko-
jencev in sosedje ter ji ob 
okroglem jubileju voščili za 
tako lepa leta. "Vsem iskre-
na hvala," v imenu družine 
dodaja Urška Kavar.

Diamantna poroka
Drugega marca sta Gabrijela in Gregor Smrekar iz Krope praznovala šestdeseto obletnico poroke. 
Gospa Gabrijela je prav na ta dan praznovala tudi svoj osemdeseti rojstni dan. 

Gabrijela in Gregor Smrekar sta praznovala v krogu družine.

Ivanka Korošec

Ivanka Klančar je kot 18-let-
no dekle k teti na Brezje pri-
šla iz Ponikev pri Trebnjem. 
Od tam je hodila v službo v 
Plamen Kropa, kjer je delala 
31 let. Ima tri hčerke, šest 
vnukov in že štiri pravnuke. 
"Že dolga leta in prav rada 
sodelujem v društvu. Pobi-
ram prijave za izlete in pri-
reditve, v primeru smrti 
naših članov pa izobešam 
zastavo na sedežu društva. 
Sodelujem tudi v krožku 
ročnih del in vedno rada 
pomagam. Vsi smo bili zelo 
aktivni leta 2007, ko je bilo 

treba pomagati pri posledi-
cah poplav. Z aktivnostjo 
društva sem zelo zadovolj-
na, sodelavci so prijazni, 
všeč mi je, da pomagamo 
drug drugemu," je povedala 
vitalna 79-letnica. 
Mira Krnc je domačinka z 
Zgornje Dobrave. Kar 28 let 
je delala v trgovini v Kropi, 
od tega 18 let kot poslovod-
kinja, nato pa še v Naklem v 
skladiščni pisarni. Upokoji-
la se je s 37 leti delovne 
dobe. Ima sina in hčer, pet 
vnukov in dva pravnuka. 
"Po upokojitvi sem se takoj 
včlanila v društvo, sprva 
sem delala v odboru, nato 

sem postala namestnica 
predsednika, po njegovi 
smrti sem morala prevzeti 
odgovornost vodenja. Zelo 
sem vesela, da je pred tremi 
leti vodenje društva prevzela 
Metka Petrač, ki je zares 
sposobna predsednica. Pod 
njenim vodstvom društvo 
zelo uspešno deluje. Sama 
sem njena namestnica, 
odgovorna pa sem tudi za 
pohode in izlete. Ker za izle-
te nismo mogli napolniti 
avtobusa, se je cela dolina 
združila in zdaj naše druš-
tvo prireja izlete skupaj z 
društvi z Lancovega, Kamne 
Gorice in Podnarta. Družina 

me pri delu podpira, še zla-
sti mož, ki mi veliko poma-
ga pri vodenju pohodov."
Kot je povedala predsednica 
Metka Petrač, je bilo ob kon-
cu leta 2016 vključenih v 
društvo 251 članov iz Krope, 
Dobrav, Mišač in Jamnika, 
od tega je 12 članov v domo-
vih starostnikov. Kar petde-
set članov je starejših od 
osemdeset let. Društvo orga-
nizira različne delavnice, 
pripravili so razstavo ročnih 
del, sodelujejo z vrtcem Kro-
pa in OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica. Pohodniška in izle-
tniška dejavnost sta pestri, 
za prireditve s kulturnega in 

športnega področja pa je 
odziv sicer manjši, kot bi 
želeli, a uspešno so organi-
zirali občinsko tekmovanje v 
prstometu, poleti pa imajo 
rekreativno plavanje. Ne 
pozabijo na jubilante in jih 
povabijo na srečanje, orga-
nizirajo zaključek leta s 
čajanko in pesmijo, poleti 
imajo piknik na bazenu. 

Predsednica društva je svoje 
poročilo na občnem zboru 
zaključila z lepo mislijo:
"Jesen življenja je druga 
pomlad, ko vsak list pred-
stavlja spomine in drugo 
priložnost v življenju. Obar-
vajmo jo tako, kot zmoremo 
oziroma si jo želimo, in jo 
izkoristimo na čim bolj pes-
ter način."

Priznanje za uspešno delo
Društvo upokojencev Kropa je na svojem občnem zboru četrtega marca priznanji za uspešno in 
požrtvovalno delo v društvu izročilo Ivanki Klančar iz Krope in Miri Krnc z Zgornje Dobrave. 

Ivanka Klančar Mira Krnc

Marjana Ahačič

Ob materinskem prazniku, 
25. marcu, so članice Druš-
tva upokojencev Kropa, ki se 
enkrat mesečno srečujejo na 
delavnicah ročnih del, svoje 
izdelke predstavile na razsta-
vi v Kulturnem domu v Kro-
pi. "Ročna dela, kot so veze-
nje, kvačkanje, pletenje, so 
bila poleg petja, igre in plesa 
pomemben del v življenju 
naših mam, babic in dedkov. 
Mnogo prostega časa so na 
ta način preživeli, seveda 
delovno, se zabavali in si na 
ta način krajšali nedeljske 
popoldneve. V Društvu upo-
kojencev Kropa smo se zbi-
rali enkrat mesečno z name-
nom prijetnega druženja, 
izmenjave idej, ohranjanja 
bogate dediščine, ki smo jo 
tudi prenašali na mlajše 
rodove. Delavnice potekajo 
že tretje leto. Prvi naši izdel-
ki so bili pleteni copati in 
šali, nadaljevale smo s kvač-
kanjem okraskov za novolet-
no-božično drevo in izdelki 
za obdaritev ob božiču in 
novem letu. Ob obisku naših 
članov, ki živijo v domovih 
starostnikov, smo vsakemu 

podarili tople pletene noga-
vice. Za valentinovo, 8. 
marec in materinski dan 
smo na veliko izdelovale kva-
čkane srčke. Ob veliki noči 
pa so bili in bodo naši aran-
žmaji bogato okrašeni s kva-
čkanimi in poslikanimi jajci, 
kvačkanimi zajčki in petelin-
čki," pojasnjuje predsednica 
društva Metka Petrač. "Vezi 
udeleženk delavnic so se 
stkale iz veselja in ljubezni 
do ročnih del. Ob materin-
skem prazniku, 25. marcu, 
smo se odločile, da predsta-
vimo svoje izdelke na razsta-
vi." Na razstavi so svoje 
izdelke predstavili tudi otro-
ci Vrtca Kropa in učenci OŠ 
Staneta Žagarja iz Lipnice. 
Na ogled so bile tudi slike – 
akvareli in olja gospe Marije 
Mohorič ter drobni in zani-
mivi izdelki iz lesa gospoda 
Albina Kordeža. Obiskoval-
ci, ki jih je bilo kar veliko, so 
pohvalili naša dela. To pa 
nam predstavlja dobro spod-
budo za delo v prihodnje. 
Želimo si, da bi se še naprej 
družili in s tem ohranjali 
bogato kulturno dediščino 
ter jo prenašali na nove 
rodove."

Razstava ročnih del 
Pozdrav pomladi

Razstava je bila na ogled od 24. do 26. marca.
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MI JIH ŽE IMAMO!

SONČNA OČALA
NOVA KOLEKCIJA 2017
ŽE NA NAŠIH POLICAH!

Verena Štekar-Vidic

Leta 2013 smo Prijatelji rado-
vljiških muzejev na ekskurzi-
ji spoznavali, kako lep je Trst. 
Med drugim smo se zadržali 
tudi ob spomeniku Jamesu 
Joyceu in se spomnili sloven-
skega intelektualca dr. Borisa 
Furlana, ki se je v mladosti 
pri njem učil angleščine. 
Letos mineva šestdeset let od 
Furlanove smrti. Njegovemu 
spominu smo se v četrtek, 
23. marca, na muzejskem 
večeru v Plesni dvorani Rado-
vljiške graščine poklonili ob 
pogovoru o dveh knjigah, ki 
sta ju napisala njegova hči 
Stasha Furlan Seaton (Vojna 
vse spremeni) in sin Aljoša 

Furlan (Domov). Predgovora 
h knjigama, ki sta izšli pri 
založbi Modrijan, sta napisa-
la gosta večera, Furlanova 
vnukinja Špela Furlan in 
zgodovinar prof. dr. Peter 
Vodopivec. 

Utemeljitelj pravne vede 
pri nas
Boris Furlan je bil rojen še v 
času Avstro-Ogrske, 10. 
novembra 1894, v Trstu, 
kjer je obiskoval ljudsko 
šolo in gimnazijo. Pravo je 
začel študirati leta 1913 v 
Parizu na Sorboni, ga zaradi 
prve svetovne vojne nadalje-
val na Dunaju do leta 1915, 
naslednje leto je odšel k 
vojakom, končal pa je študij 
z doktoratom leta 1920 v 
Zagrebu in naslednje leto še 
v Bologni. V cerkvi sv. Anto-
na v Trstu se je poročil z 
Ljubljančanko Ani Černa-
goj, ki je bila učiteljica. Leta 
1921 se jima je rodil sin 
Borut, 1924. hči Staša, leta 
1926 še sin Aljoša. V odvet-
ništvu je delal od 1920 do 
1935, nekaj časa v Trstu sku-

paj z dr. Josipom Wilfanom, 
znanim politikom, zagovor-
nikom pravic Slovencev in 
drugih manjšin v Trstu in 
po prvi svetovni vojni Trsta 
kot jugoslovanskega mesta. 
Ker je bil trn v peti fašistom, 
se je leta 1930 z družino pre-
selil v Ljubljano. Tam je leta 
1939 postal redni profesor 
na Pravni fakulteti. Bil je 
utemeljitelj pravne vede na 
Slovenskem.

Dvakrat obsojen na smrt
Iz Jugoslavije se je pred oku-
pacijo umaknil marca 1941, 
poleti 1942 so ga v Ljubljani 
italijanske oblasti v odsotno-
sti obsodile na smrt. Pristal 

je na lojalno sodelovanje z 
jugoslovansko begunsko 
vlado v Londonu, ki ga je 
najprej določila za propa-
gandno službo v ZDA v 
informativnem centru v 
New Yorku, kasneje se je 
približal stališčem Osvobo-
dilne fronte, zagovarjal je 
sodelovanje vseh sil v boju 
proti okupatorju. Poleti 1943 
je prišel v London in v začet-
ku leta 1944 začel s serijo 
odmevnih govorov na BBC, 
v katerih je bil povsem in 
zelo naklonjen partizanski 
strani. Zelo je zaupal avtori-
teti in intelektualcu Josipu 
Vidmarju, ki je bil družinski 
prijatelj in za katerega je bil 
prepričan, da je dejanski 
voditelj Osvobodilne fronte. 
Tako se je spomladi 1945 
vrnil v domovino in doživel 
prisrčno dobrodošlico tudi 
od Edvarda Kardelja. Za par-
tizane je gojil velike upe, a 
komunisti so mu bili vse 
manj naklonjeni. Toda 
avgusta 1945 je še lahko pos-
tal dekan Pravne fakultete. 
V tem času je tudi obnovil 
stike z britanskima konzula-

toma v Ljubljani in v Zagre-
bu, pri načrtovanju opozici-
je ob prvih povojnih volitvah 
pa neposredno ni sodeloval. 
A vsak sum, da se snuje 
meščanska opozicija (čeprav 
je to bilo tedaj še povsem 
legalno), je bil za oblast 
dovoljšen povod za sledenje 
in ovaduštvo. Dne 30. maja 
1947 je bil aretiran, sledilo 
je odmevno sojenje na t. i. 
Nagodetovem procesu zara-
di špijoniranja za Angleže 
in Američane. Vrhovno 
sodišče Ljudske republike 
Slovenije ga je 12. avgusta 
1947 skupaj s Črtomirom 
Nagodetom in Ljubom Sir-
cem obsodilo na smrt z 
ustrelitvijo. Za Furlana je 

bila to že druga obsodba na 
smrt v zadnjih petih letih. 
Med preostalimi obsojenci, 
ki so dobili zaporne kazni 
od 1 do 18 let, je bila npr. 
tudi Liza Hribar (roj. Obere-
igner), ki se je Kroparji spo-
minjajo kot povojne učitelji-
ce na šoli za umetno kovaš-
tvo. Prvoobtoženemu so 
kazen izvršili, preostale pa 
so med letoma 1951 in 1953 
postopoma izpustili. 

Sramoten dogodek  
v Radovljici
Boris Furlan je leta 1951 pri-
šel iz zapora pogojno, brez 
slehernega imetja, v pižami, 
bolan, strt in pod policijskim 
nadzorom. Žena je umrla 
mesec pred njegovo obsod-
bo, hči je za vedno odšla v 
Ameriko. Roko mu je ponu-
dila predvojna družinska pri-
jateljica Vera Magušar iz 
Radovljice, s katero sta se 
leta 1953 poročila. Prav v 
Radovljici pa je novembra 
istega leta doživel še eno 
bolečino. Drago Jančar je v 
noveli Joyceov učenec takole 

opisal dogodek: »Zgodba se 
končuje, ko upokojenega 
profesorja in dekana pravne 
fakultete, starega človeka z 
oslabelim srcem, drhal med 
kriki jeze in zaničevanja zvle-
če iz hiše in ga naloži na 
samokolnico. Po zavitih uli-
cah starega mesta ga peljejo 
proti bregu reke, da bi ga zvr-
nili v njen mrzli in deroči 
tok. Zadnje stavke zgodbe 
slišimo v kričavi slovenščini, 
v njenem gorenjskem, alp-
skem dialektu; ulica, po kate-
ri drdra samokolnica in na 
njej poskakuje nemočno 
telo, odmeva od posmehlji-
vih vzklikov. Na profesorjevo 
glavo, v kateri naenkrat začu-
ti čisto praznino, nekaj take-
ga kot luknjo, na njegovo 
nemočno telo pada dež poro-
ga, tolče ploha psovk, lije 
povodenj smeha, udarja toča 
besnečega zmerjanja.«
Dokončno tragedijo naj bi 
preprečil dr. Josip Wilfan, ki 
je bil tedaj na obisku v Rado-
vljici in v katerega avtomobil 
(črno limuzino) so s pomoč-
jo Vere rešili nesrečno žrtev. 
Boris Furlan je umrl v Rado-
vljici 10. julija 1957. Do tedaj 
je še uspel prevesti Descar-
tesove filozofske spise. 
Pokopan je na pokopališču 
na Viču.

Knjigi sina in hčere
Knjiga Stashe Furlan Seaton 
Vojna vse spremeni je izšla 
najprej v Ameriki leta 2014, 
letos v slovenskem prevodu. 
Je dopolnitev biografije o 
Borisu Furlanu, človeku, ki 
mu je neki politični sistem 
uničil življenje. Je tudi lite-
rarna pripoved o tem, kako 
sta mlada Slovenka in njen 
oče preživela drugo svetov-
no vojno; o njunem značaju 
in pogumu. Opisuje svoje 
prizadevanje, da bi očetu 
pomagala, tudi med pred-
vojnimi prijatelji, a je ostala 
nemočna. Uspe ji pobegniti 
v Ameriko, kjer spozna veli-
ko prijaznih ljudi, se sama 
preživlja, doštudira filozofi-
jo, organizira pomoč očetu v 
obleki in obutvi, si ustvari 
družino, si prizadeva, da bi 
oče prišel k njej, kar ji seve-
da ne more uspeti, a si svojo 
nemoč vseeno očita … Avto-
rica, zdaj je že v častitljivi 
starosti, knjigo posveča svoji 
hčeri Jessici.
Knjiga Aljoše Furlana Domov 
dopolnjuje družinsko zgod-
bo. Je pripoved najmlajšega 
otroka Borisa Furlana, ki leta 
1944 še ne polnoleten ostane 
sam v New Yorku, se sam 
preživlja, odlično maturira na 
Gimnaziji Georga Washing-
tona in si v Ameriki zagotovi 
možnost študija medicine. A 
odloči se za vrnitev v Jugosla-
vijo in za partizane.

Vojna vse spremeni
Slovenski intelektualec Boris Furlan je leta 1951 prišel iz zapora brez slehernega imetja, v pižami, 
bolan, strt in pod policijskim nadzorom. Žena je umrla mesec pred njegovo obsodbo, hči je za vedno 
odšla v Ameriko. Roko mu je ponudila predvojna družinska prijateljica Vera Magušar iz Radovljice,  
s katero sta se leta 1953 poročila. 

Letos mineva šestdeset let od Furlanove smrti. Njegovemu spominu smo se poklonili na 
muzejskem večeru v Plesni dvorani Radovljiške graščine.

Svatba na domačem vrtu leta 1953; Vera Magušar, Boris 
Furlan in prijatelji / Arhiv založbe Modrijan

Profesor Furlan na univerzi / Arhiv založbe Modrijan

Furlanova vnukinja Špela Furlan, zgodovinar dr. Peter 
Vodopivec in direktorica MRO Verena Štekar-Vidic 
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Oglas, zanimivosti

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

Barve: oranžna, rumena, modra

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

Barva: rumena

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

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

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

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

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

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

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

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

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

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

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

www.komunala-radovljica.si

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

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

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

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

Mislimo zeleno!

Gre za dajatev zaradi povzročanja onesnaževanja okolja, 
ki nastaja kot posledica odvajanja odpadnih voda v okolje. 
Zavezanci lahko plačujejo polno okoljsko dajatev oziroma 
so v določenih primerih upravičeni do zmanjšanja okoljske 
dajatve.

Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadne vode podrobno 
opredeljuje Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje oko-
lja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 80/12 in 98/15). 
Okoljska dajatev se plačuje za dve vrsti odpadnih vod; in sicer za 
industrijsko ter komunalno odpadno vodo. Prejemnik okoljske 
dajatve je občina, v kateri pri zavezancu nastaja odpadna voda. 
V nadaljevanju prispevka se bomo osredotočili na okoljsko daja-
tev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, ki je za občane 
najbolj aktualna.

Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek enot obre-
menitve okolja (EO), doseženih z odvajanjem odpadnih voda 
v okolje. Okoljska dajatev se obračunava v določenem znesku 
na enoto obremenitve okolja, ki ga določi Vlada Republike Slo-
venije. Znesek na EO (EO je ekvivalent normirani porabi za eno 
osebo, to je 50 m3/ leto oziroma 4,167 m3/ mesec pitne vode) 
trenutno znaša 26,4125 EUR/ leto (oz. 0,5283 EUR/ m3 na mesec).

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komu-
nalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik 
stavbe (lastnik, najemnik ali druga oseba, ki uporablja stavbo 
ali del stavbe), v kateri nastaja komunalna odpadna voda, in 
onesnažuje okolje z odvajanjem te vode (v greznico, kanaliza-
cijo, malo komunalno čistilno napravo (MKČN) oz. neposredno 
v okolje). Obveznost plačila okoljske dajatve obenem velja za 
vse stalno in začasno prijavljene prebivalce v stavbi na območju 

določene občine. To velja tudi za primer objektov, ki se nahajajo 
izven območja opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo 
(vikendi ali objekti z lastno oskrbo s pitno vodo). Iz navedene-
ga izhaja tudi obveznost zavezancev za oddajo grezničnih gošč 
oziroma blata MKČN izvajalcu GJS (seveda je najprej potrebna 
prijava in vpis odvajalne naprave za odpadno vodo v evidence 
izvajalca GJS). Za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje 
okoljsko dajatev izvajalec obvezne občinske GJS odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki je v občini 
Radovljica Komunala Radovljica, d. o. o.

Zavezanci lahko plačujejo polno okoljsko dajatev oziroma so v 
določenih primerih upravičeni do zmanjšanja okoljske dajatve. 

Okoljska dajatev se zavezancem zmanjša v primerih, ko se 
komunalne odpadne vode odvajajo v čistilno napravo (ČN) z 
ustreznim čiščenjem; kar pomeni:
•  če se komunalne odpadne vode odvajajo v MKČN, komunal-

no ali skupno ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem, ki 
učinkovito obratuje: zmanjšanje okoljske dajatve za 90 %,

•  če se komunalne odpadne vode odvajajo v komunalno ČN s 
primarnim čiščenjem: zmanjšanje okoljske dajatve za 40 %,

•  če se komunalne odpadne vode odvajajo v nepretočne grezni-
ce in se vsebina teh greznic vozi v obdelavo na ČN, se upošteva 
učinek čiščenja ČN: to pomeni zmanjšanje okoljske dajatve za 
90 oz. 40 % (odvisno od vrste ČN).

Za zmanjšanje okoljske dajatve mora ČN učinkovito obratovati. 
Individualne MKČN do 50 PE to izkazujejo s prvimi meritvami ter 
s pregledom MKČN, ČN zmogljivosti 50 ali več PE pa z obratoval-
nim monitoringom. Če pride do izpada delovanja ČN, se za čas 
izpada delovanja obračunava polna okoljska dajatev, če ČN ne 
obratuje več kot en mesec.

Polna okoljska dajatev se plačuje tudi v naslednjih primerih:
•  če se komunalne odpadne vode odvajajo v obstoječo (pretoč-

no) greznico,
•  če se komunalne odpadne vode odvajajo v nepretočno grez-

nico, iz katere se vsebina ne odvaža naprej v obdelavo na ČN,
•  če se komunalne odpadne vode odvajajo v MKČN z zmogljivos-

tjo pod 50 PE, ki ne obratuje skladno s predpisom, ki ureja odva-
janje in čiščenje komunalne odpadne vode ali analizni izvid 
meritev izkazuje preseganje predpisanih mejnih vrednosti.

Za ažurno sporočanje podatkov, od katerih je odvisen obra-
čun okoljske dajatve, izvajalcu GJS, so odgovorni zavezanci, 
medtem ko izvajanje navedene uredbe nadzira Finančna uprava 
Republike Slovenije.

Dodatne informacije o okoljski dajatvi dobite na  
www.komunala-radovljica.si ali po telefonu 04 537 01 33.

Okoljska dajatev zaradi odvajanja  
odpadne vode

Okoljska dajatev je namenjena izboljšanju infrastrukture za 
odvajanje odpadne vode v občini.

Dogodki v občini 
Radovljica 2016

Gregorjevo v Kropi in Kamni Gorici, avtor Justin Zorko,  
3. nagrada

Matjaž Klemenc

Fotografsko društvo Radov-
ljica ima na seznamu 36 
članov. Eni so bolj dejavni, 
drugi manj. A vseeno – kot 
smo razbrali na letnem obč-
nem zboru, je bilo društvo 
po besedah predsednika 
Justina Zorka, kar se tiče 
razstav, v letu 2016 zelo 
dejavno.

Številne razstave
 » V letu 2016 je bilo moč 
videti 29 razstav, bodisi 
skupinskih, bodisi posame-
znih. Petindvajset jih je bilo 
na območju naše občine, 
dve v Gradcu, ena v Feldkir-
chnu in ena potujoča v 
Argentini. Številka, ki me je 
res prijetno presenetila. V 
lanskem letu smo razširili 
razstavna mesta. Vrsto let 
že razstavljamo v Pasaži 
graščine v Radovljici. Dobro 
je že znan razstavni prostor 
v Domu Janka Benedika v 
Radovljici. Od lanskega leta 
sta dva nova razstavna pro-
stora, in sicer v Kropi in v 
Sparu v Radovljici. Pred 
letom 2016 je bil eden od 
ciljev povečanje članstva. 
Pridobili smo dva člana, v 
letu 2017 pa še dva. Pri tem 
se ne bomo ustavili. Veliko 

manevrskega prostora je pri 
pošiljanju v tujino. Iščemo 
pot, kako bi članom povrnili 
stroške razpisa. V letu 2016 
smo imeli deset debatnih 
večerov, katerih je cilj prido-
bivanje novega znanja. 
Izdelali smo tradicionalni 
Fotoinformator.« 

Načrti za letošnje leto so 
ambiciozni
Predsednik se je ozrl še na 
letošnje leto. »V letošnjem 
letu je predvidenih dvajset 
razstav, ker bo več aktivno-
sti na drugih področjih. 
Imeli bomo tri razpise: 
Društvena razstava, Dogod-
ki v občini Radovljica 2017 
ter Kovaški šmarn. Za nas 
bo največji dogodek prazno-
vanje 70-letnice društva. 
Ena od nalog bo tudi, da bi 
posneli staro obrt na podro-
čju bivše občine. Še naprej 
bomo motivirali člane za 
sodelovanje na mednarod-
nih, republiških in regijskih 
razstavah. Debatni večeri 
ostajajo kot do sedaj,« je za 
konec povedal Justin Zorko, 
ki še naprej ostaja predsed-
nik društva. Veliko podrob-
nih informacij o društvu in 
njegovih aktivnosti lahko 
preberete na njihovi spletni 
strani www.fd-radovljica.si.

Razstave, razpisi in 
obletnica društva
Občni zbor Fotografskega društva Radovljica ni 
prinesel posebnih sprememb. Justin Zorko še 
naprej ostaja predsednik društva.

Marjana Ahačič

Konec tedna se izteka nacio-
nalna akcija, namenjena 
večji varnosti motoristov. 
Agencija za varnost prometa 
želi z njo ponovno opozoriti 
tako voznike kot tudi motori-
ste ter vse ostale udeležence 
v prometu na strpno in preu-
darno vožnjo ter na dodatno 
previdnost na cesti. Motoris-

te poziva k uporabi zaščitne 
opreme, čelade, svetlih odse-
vnih oblačil ter k upoštevan-
ju omejitev hitrosti. V tem 
času je namreč asfaltna povr-
šina še hladna in tako ne 
omogoča optimalne oprije-
mljivosti pnevmatik, vozišča 
so še polna udarnih jam in 
peska od zimskega posipa, 
pa tudi sposobnosti motori-
stov v nekaj mesecih neupo-

rabe motorja lahko nekoliko 
upadejo. Pred daljšo vožnjo 
naj motoristi osvežijo spo-
min s treningom na poligo-
nu ali s krajšo kondicijsko 
vožnjo, poudarjajo na agen-
ciji. Vse udeležence v pro-
metu opozarjajo, da naj 
pozorno spremljajo promet, 
tako v vzvratnih kot tudi 
stranskih ogledalih.  Namreč 
že širina svinčnika v izteg-
njeni roki lahko popolnoma 
zakrije motorista, oddaljene-
ga 30 m, zato se morajo voz-
niki vedno prepričati o prosti 

poti. Agencija za varnost 
prometa v naslednjih dnevih 
organizira številna preventi-
vna srečanja za motoriste z 
izobraževalno vsebino in s 
poudarkom na praktičnem 
znanju motoristov ter poziva 
vse motoriste, da se udeleži-
jo preventivnih dogodkov, 
kjer lahko osvežijo svoje zna-
nje in se pripravijo na moto-
ristično sezono: 9. april – 
Poligon Blagomix Varna 
vožnja, 22. april – ZZŠAM 
Celje, Poligon Ljubečna, 17. 
maj – CVV Ljubečna.

Za varno vožnjo
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7. aprila
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLEDALIŠČE ZA OTROKE ob 17.00: MOJCA POKRAJCULJA, Linhar-
tova dvorana*

KONCERT ob 20.00: KONCERT KOMORNEGA ZBORA MEGARON 
LJUBLJANA, Baročna dvorana Radovljiške graščine

KINO ob 20.00: Zbeži!, srhljivka, misteriozni triler, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

8. aprila
OČISTIMO NAŠO OBČINO ob 9.00, več krajev v občini (več infor-
macij na: www.mojaobcina.si)

KUHARSKA ŠOLA UROŠA ŠTEFELINA ob 10.00: KUHARSKA DELA-
VNICA ZA OTROKE (od 5. do 12. leta starosti), Vila Podvin*

KINO    ob 17.00  Ježek in vran na sirovi dirki, animirani film, sinhro-
nizirano

 18.30 Upokojitev v stilu, komedija

  20.30  Tiha strast, biografska drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

9. april
KINO   ob 17.00  Ježek in vran na sirovi dirki, animirani film, sinhro-

nizirano

 18.30 Zbeži!, srhljivka, misteriozni triler

  20.30  Upokojitev v stilu, komedija, Linhartova dvorana Rado-
vljica*

10. aprila
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

11. aprila
PREDAVANJE ob 19.30: S KOLESOM OKOLI SLOVENIJE, Knjižnica 
A. T. Linharta Radovljica

KINO ob 20.00: Tiha strast, biografska drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

12. aprila
PREDAVANJE ob 10.00: DOJENJE IN UMIRJANJE DOJENČKA, Knji-
žnica A. T. Linharta Radovljica

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

GLASBENI VEČER ob 19.00: ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA, Gostilna 
Avsenik*

13. aprila
DELAVNICA ZA OTROKE ob 17.00: VELIKONOČNO PRESENEČE-
NJE, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

KINO ob 20.00: Dan osvoboditve, dokumentarni muzikal, Linharto-
va dvorana Radovljica*

14. aprila
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

KINO ob 19.00: Nepričakovano očka, komedija

                21.15: Koliba, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

15. aprila
KINO ob 17.00: Smrkci 2: Skrita vas, animirani film, sinhronizirano,

                19.00: Nepričakovano očka, komedija 

                21.15:  Hitri in drzni 8, akcijski kriminalni triler, Linhartova 
dvorana Radovljica*

16. aprila
RAZSTAVA VELIKONOČNIH PIRHOV IN VELIKONOČNE IGRE ob 
10.00, Kulturni dom Mošnje

KINO ob 17.00: Smrkci 2: Skrita vas, animirani film, sinhronizirano 

                19.00: Ministrstvo ljubezni, komedija 

                21.00: Koliba, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

17. aprila
KINO ob 17.00: Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov, animirani film 

                20.00:  Ministrstvo ljubezni, komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

18. aprila
GLASBA ob 18.30: VEČER ŠTIRIROČNIH SKLADB ZA KLAVIR, Glas-
bena šola Radovljica

HOSPIC CAFE Z MANCO OGOREVC IN GOSTI ob 19.00, Vila Pod-
vin

PREDAVANJE ob 19.30: NAJ OSTANEM ALI GREM?, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

KINO ob 20.00: Hitri in drzni 8, akcijski kriminalni triler, Linhartova 
dvorana Radovljica*

7. aprila–28. aprila 2017
19. aprila

BRALNI KLUB ob 8.30: POGOVOR O KNJIGI MOJE ŽIVLJENJE, O 
NJEM VAM PRIPOVEDUJEM, Rabindranath Tagore, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

20. aprila
DELAVNICA ZA OTROKE ob 17.00: GREMO NA VRT, Knjižnica A. 
T. Linharta Radovljica

ODPRTJE RAZSTAVE ob 18.00: TRADICIONALNA RAZSTAVA PLA-
KATA MIRU »PRAZNUJMO MIR«, Galerija Avla Občine Radovljica 

POMLADNI KONCERT ob 18.30: JAVNI NASTOP UČENCEV GLAS-
BENE ŠOLE AVSENIK, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

KONCERT UGLASBENE POEZIJE ob 20.00: Ditka & Feri Lainšček, 
Linhartova dvorana Radovljica*

21. aprila
6. FESTIVAL ČOKOLADE od 15.00 do 20.00, podrobnejši program 
najdete na www.festival-cokolade.si

FESTIVAL ČOKOLADE ob 19.00: PREMIERNA VEČERJA TREH JRE 
CHEFOV (obvezne predhodne rezervacije), Vila Podvin*

PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

NOČ KNJIGE ob 18.00: STALAKTITI ZVENA LJUBEZNI NA TIPAL-
KAH METULJEV, Kavarna Kino

GLASBENI VEČER ob 19.00: HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK KURT 
UND SEINE OBERKRAINER, Gostilna Avsenik*

22. aprila
6. FESTIVAL ČOKOLADE od 9.00 do 20.00, podrobnejši program 
najdete na www.festival-cokolade.si

ČOKOLADNA MODNA REVIJA ob 14.00, Linhartova dvorana Rado-
vljica

23. aprila
6. FESTIVAL ČOKOLADE od 9.00 do 20.00, podrobnejši program 
najdete na www.festival-cokolade.si

KINO ob 20.00: POTOVANJE ČASA, dokumentarni film, Linhartova 
dvorana Radovljica*

24. aprila
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

KINO ob 20.00:  Izginotje, kriminalni triler, Linhartova dvorana 
Radovljica*

25. aprila
DAN ODPRTIH VRAT V GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA od 16.30 do 
18.30, Glasbena šola Radovljica

PREDSTAVITEV KNJIGE ob 19.30: MININI CUKRI, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

GLEDALIŠČE ob 19.30: CUCKI, za abonma in izven (razprodano), 
Linhartova dvorana Radovljica*

26. aprila
DRUŽENJE ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica

KINO ob 20.00:  Izginotje, kriminalni triler, Linhartova dvorana 
Radovljica*

27. aprila
KINO ob 17.00:  Ježek in vran na sirovi dirki, animirani film, sinhro-

nizirano 

                19.00: Ma ma, drama 

                21.00:  Duh v školjki, ZF akcijski film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

28. aprila
PRAVLJIČNA JOGICA ZA OTROKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica

GLASBENI VEČER ob 19.00: HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, Gostilna 
Avsenik*

KINO ob 16.30: Lepotica in zver, film za otroke

                19.00: V mreži, ZF triler

                21.00: Ma ma, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave:

DOGODKI V OBČINI RADOVLJICA 2016, fotografska razstava, 
Galerija Avla Občine Radovljica (na ogled do 11. 4. 2017)

TRADICIONALNA RAZSTAVA PLAKATA MIRU »PRAZNUJMO MIR«, 
Galerija Avla Občine Radovljica (od 20. aprila do 30. maja 2017)

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni stra-
ni www.radolca.si/kaj-poceti/ ali na spletnem portalu http://www.
mojaobcina.si/radovljica/. Dogodke za objavo v napovedniku obja-
vite na portalu www.mojaobcina.si/radovljica/. Za tedensko obveš-
čanje o dogodkih se prijavite na naš elektronski naslov. Organiza-
torji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Kaja Beton

Letos se bo prireditev odvija-
la na podobnih lokacijah kot 
lansko leto. Okušanje čoko-
ladnih grižljajev bo mogoče 
na Linhartovem trgu, v 
Radovljiški graščini ter v 
parku, deloma pa tudi na 
Vurnikovem trgu, kjer bo 
šotor z imenom Čokolandija 
nudil zaščito pred soncem 
in streho pred dežjem čoko-
ladni ruleti, skulpturam in 
slikam iz čokolade, kulina-
ričnim šovom ter predstavi-
tvi pridelave čokolade od 
zrna do tablice.
Okušanje več kot 150 različ-
nih čokoladnih grižljajev bo 
potekalo tudi letos preko 
degustacijskih kuponov, 

katerih cena ostaja nespre-
menjena. Število razstavljav-
cev ostaja podobno kot lani, 
saj organizatorji želijo ohra-
niti poudarek na čokoladni-
cah ter zagotavljati raznoli-
kost ter kakovost, bo pa med 
njimi nekaj novih. Prvič se 
bodo predstavile čokolade iz 
Bohinja, oplemenitene z 
zaseko ter mohantom, ter 
poseben sladoled, ki nastaja 
pred očmi obiskovalcev. 
Čeprav tudi čokoladnice, ki 
prihajajo vsako leto, vedno 
znova na festivalu ponujajo 
nove okuse in čokoladne 
izdelke, pa bo letošnja 
novost Čoko bio kotiček v 
parku, v katerem bodo izdel-
ke zase našli ljubitelji bolj 
zdrave, presne čokolade ter 
alergiki in diabetiki. 
Največja novost v program-
skem delu bo poleg šotora 
Čokolandija Lepotilni šotor 
pred Grajskim dvorom, kjer 
bo poskrbljeno za masaže in 
lepotilne tretmaje s čokola-
do, na festivalu pa bo po 
nekaj letih premora ponov-
no tudi čokoladna modna 
revija. Kreacije zanjo ustvar-
jajo dijaki Srednje oblikovne 
šole Maribor, potekala pa bo 
v Linhartovi dvorani. Novost 
bosta še lokostrelski kotiček 
v parku ter čokoladna dirka 
s skiroji na parkirišču pred 

starim mestnim jedrom. 
Glavni prireditveni oder bo 
v šotoru Gostilna v parku, 
kjer bo vsak dan poskrblje-
no za dobro glasbo in zaba-
vo. Na odru bodo gostovali 
Panda, Manouche, Ikebana, 
Help! A Beatles Tribute 
Band ter ansambla Kranjci 
in Veseli Begunjčani. Na 
celotnem prizorišču bodo 
obiskovalce zabavali cirku-
santi ter poulični umetniki. 
Točen razpored dogodkov je 
že objavljen na spletni stra-
ni www.festival-cokolade.si.
Festival čokolade bo potekal v 
petek, 21. aprila, od 15. do 20. 
ure, v soboto od 9. do 20. in 
v nedeljo od 9. do 19. ure. V 
tem času, ponekod pa zaradi 
pripravljanja prizorišča tudi 

že prej, bo v starem mestnem 
jedru spremenjen prometni 
režim. Popolna zapora Lin-
hartovega trga za ves promet 
bo od torka, 18. aprila, od 7. 
ure do ponedeljka, 24. aprila, 
do 19. ure. Del parkirišča 
pred starim mestnim jedrom 
bo zaprt od ponedeljka, 17. 
aprila, zvečer pa vse do torka, 
25. aprila, celotno parkirišče 
pa od četrtka, 20. aprila, od 
19. ure do nedelje, 23. aprila, 
do 22. ure. Od ponedeljka, 
17. aprila, od 20. ure do torka, 
25. aprila, bo zaprto tudi par-
kirišče pred Grajskim dvo-
rom. Dostava na parkirišče 
bo možna do petka, 21. apri-
la, do 10. ure. V času festivala 
bo za promet zaprta tudi 
Gorenjska cesta od stavbe 
Gorenjske banke do starega 
mestnega jedra. V času festi-
vala bodo za prometni in par-
kirni režim skrbeli redarji. 
Urejena bodo parkirišča za 
obiskovalce, vendar pa se 
bodo nekateri obiskovalci 
verjetno znašli tudi po svoje. 
Organizator upa, da to ne bo 
povzročilo slabe volje prebi-
valcev Radovljice. 
Podrobne informacije o fes-
tivalu so na voljo na splet-
nem mestu www.festival-co-
kolade.si, za več informacij 
pa se lahko obrnete tudi na 
TIC Radovljica.

Čokolada od 
Vurnika do Linharta

Med 21. in 23. aprilom bo v Radovljici potekal 6. 
Festival čokolade. Organizator, Turizem in 
kultura Radovljica, tudi tokrat pripravlja pester 
čokoladni konec tedna s programom za vse 
generacije ter pokušinami vedno novih čokolad 
in čokoladnih slaščic.
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Maja Bertoncelj

Slovenska reprezentanca 
specialnih olimpijcev je 
uspešno nastopila na Zim-
skih svetovnih igrah v Avs-
triji, ki jih je od 14. do 25. 
marca gostila avstrijska Šta-
jerska s Schladmingom, 
Ramsauom in Gradcem. 
Domov so prinesli kar 23 
medalj. Gre za veliko tekmo-
vanje, ki so mu s svojo pri-
sotnostjo dodatno težo dali 
številni znani obrazi. Spekta-
kularno je bilo že samo odpr-
tje iger. Olimpijade se je sku-
paj udeležilo 2700 tekmoval-
cev iz 107 držav, ki so tekmo-
vali v alpskem smučanju, 
teku na smučeh in krpljanju. 
Pisali so nepozabne zgodbe 
in s svojim trudom, šport-
nim znanjem in dobro voljo 
navdušili številne gledalce. 
Na igrah so se izkazali tudi 
štirje športniki CUDV Rado-
vljica. Tekmovali so v ekipi 
CUDV Radovljica in Sožitje 
Radovljica. Anja Kuhar je v 
alpskem smučanju v super-
veleslalomu osvojila bronas-
to medaljo, Nace Mencinger 
je bil v teku na smučeh tretji 
na 1 km v prosti tehniki in 
prvi v štafeti 4 krat 1 km, Bar-
bara Peterka pa je v krpljanju 
zasedla drugi mesti na 400 
metrov in v štafeti 4 x 400 
metrov, na 200 metrov pa je 
bila tretja. Izkazal se je tudi 
Tadej Kramberger, ki je bil v 
alpskem smučanju v velesla-

lomu s četrtim mestom pov-
sem blizu medalji. V ekipi je 
bil kot trener krpljanja Jure 
Vajs, športni pedagog CUDV 
Radovljica. 
Po prihodu domov je bil za 
specialne olimpijce osrednji 
sprejem v Mariboru, kjer jih 
je pozdravila in jim čestitala 
tudi naša najboljša smučar-

ka pretekle zime Ilka Štu-
hec. Na svoje športnike so 
zelo ponosni tudi v Centru 
za usposabljanje, delo in 
varstvo Matevža Langusa 
Radovljica, kjer so jim prav 
tako pripravili sprejem.
Specialne olimpijce nasled-
nje veliko tekmovanje čaka 
čez dve leti, ko bo Abu Dabi 

gostil Poletne svetovne igre 
Specialne olimpiade. Že 
prej pa bodo tekmovali na 
domačih tleh. V CUDV 
Radovljica bodo organiza-
torji Regijskih letnih iger 
Specialne olimpiade Slove-
nije, pripravljajo pa se tudi 
na tekaško prireditev Naš 
tek.

Šest medalj 
specialnih olimpijcev
Štirje športniki CUDV Radovljica so se z Zimskih svetovnih iger Specialne olimpiade vrnili s šestimi 
medaljami. Za njimi ni le uspešno tekmovanje, temveč tudi nepozabno doživetje in posebna izkušnja.

Udeleženci Svetovnih zimskih iger Specialne olimpiade iz CUDV Radovljica (od leve): Nace 
Mencinger, Barbara Peterka, Anja Kuhar in Tadej Kramberger / Foto: arhiv CUDV Radovljica

Marjana Ahačič

V okviru projekta Oživimo 
srce, katerega namen je 
povečati preživetje po srč-
nem zastoju na območju 
občine Radovljica, radovljiš-
ki območni odbor Rdečega 
križa vabi laike na brezplač-
ni tečaj temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo AED. 
Tečaj bodo organizirali v 
ponedeljek, 15. maja, v 
Čebelarskem centru Lesce. 
Vsak tečajnik se uči reani-
macije na lutki, število lutk 
pa je omejeno (30), zato je 
potrebna predhodna prijava 
po tel. 04 59 71 680 oziro-
ma radovljica.ozrk@ozrks.
si. Iz Mladinskega športne-
ga društva Posavec pa so 
sporočili, da so na stavbo 
Vrtca Posavec namestili 
avtomatski defibrilator. "Na 
pobudo sokrajanke smo se 
odločili za zbiranje denarja 
za nakup defibrilatorja 
(AED). Večino sredstev smo 
zbrali s pobiranjem prosto-

voljnih prispevkov po domo-
vih na Posavcu, nekaj pa s 
prispevki lokalnih podjetni-
kov ter vaščani sosednje vasi 
Otoče. Po uspešno zbranem 
denarju smo AED kupili in 
ga javno namestili na Vrtcu 
Posavec. V sodelovanju z 
Rdečim križem ter Občino 
Radovljica pa smo 3. aprila v 
telovadnici vrtca organizirali 
tudi tečaj o uporabi ter 
temeljnih postopkih oživlja-
nja. Po končanem tečaju 
smo pripravili tudi uradni 
prevzem defibrilatorja," je 
sporočil Tilen Tratnjek, 
predsednik MŠD Posavec.

Oživimo srce

Marjana Ahačič

Med igriščem za golf in 
železniško progo je spet 
urejena sprehajalna pot od 
Lesc proti Žirovnici. Staro 
pot je lani lastnik zemljišča 
podjetje Eligo Bled v sklopu 
obnove golfskega igrišča 
ogradil, tako da ni bila več 

prehodna. Občina Radovlji-
ca pa je letos z lastniki skle-
nila dogovor za menjavo 
zemljišč in s tem pridobila 
prostor za novo, dobrega 
pol kilometra dolgo pot 
vzdolž železniške proge. 
Eligo Bled je ograjo ustrez-
no prestavil, pot pa je utrdi-
la in uredila občina.

Spet urejena pot  
ob golfskem igrišču 

Turistično društvo Mošnje  
vabi na 

 

6. RAZSTAVO VELIKONOČNIH PIRHOV 
ter 

VELIKONOČNE IGRE 
 

Nedelja, 16. 4. 2017        
10.00 - 19.00   in 

ponedeljek, 17. 4. 2017 
9.00 - 18.00 

 razstava 
velikonočnih 

pirhov 

pirhanje 
in 

fucanje 

Nedelja, 16. 4. 2017 
ob 15.00 
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Ivanka Korošec

Babice z dežele so tudi letos 
v začetku marca obiskale 
porodniški oddelek Splošne 
bolnišnice Jesenice. Že pred 
leti je nastala v Medgenera-
cijskem društvu Čebelica 
Radovljica ideja za akcijo, da 
vsak novorojenček v jeseniš-
ki porodnišnici dobi ob rojs-
tvu ročno spletene copatke. 
Tako so babice letos že tri-
najstič obdarovale novoro-
jence. Letos so podarile kar 
devetsto parov copatk! Akci-
ja je tako uspešno med dru-
gim tudi zato, ker so nekate-
re babice aktivne v raznih 
društvih, kar pripomore k 
boljši povezanosti. V letu 
2016 se je na Jesenicah rodi-
lo 898 otrok in vsi so bili 
obdarjeni z ličnimi copatki. 
Babice bodo vesele, če bo 

tudi v prihodnje tako. Zado-
voljne so, ker akcija še vedno 
uspeva. To je tudi druženje, 
prijateljstvo, prostovoljstvo, 

aktivna poraba prostega časa 
in ohranjanje ter prenašanje 
znanja pletenja in kvačkan-
ja.

Copatki za novorojenčke
Babice z dežele so letos že trinajstič obdarovale novorojence.  
Letos so podarile kar devetsto parov copatk!


