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Vrtec pred
prenovo

Generacije radovljiških
osnovnošolcev se
dobro spomnijo
učiteljice biologije,
konec leta je praznovala
devetdeset let.

Radovljiški vrtec
bodo letos temeljito
prenovili, potreben je
tudi povečave.
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Uživajo v zimskih
radostih na ledu

Proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku

Radovljiško drsališče je že vso zimo zbirališče mladih, ki uživajo v druženju in gibanju na skrbno
urejeni ledeni ploskvi. Brezplačno rekreacijsko drsanje za otroke in mladino ob popoldnevih, ob
koncih tedna, praznikih in med počitnicami pa vsak dan.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
Kazalo je že, da bo letošnja
zima bogata s snegom, a je
sneg Radovljico zares pobe
lil le v začetku decembra,
zato letos ljubitelji zimskih
aktivnosti na snegu (še) niso
mogli uživati niti v teku na
smučeh po progah, ki jih
sicer uredijo v okolici mesta,
niti v smučanju na smučiš
ču v Kranjski Gori.

Zato pa v zimskih radostih
že vse od začetka decembra
uživajo mladi, ki ob delavni
kih vsak popoldan, ob kon
cih tedna, med počitnicami
in praznikih pa ves dan v
velikem številu uživajo na
radovljiškem drsališču, ki ga
je v športnem parku že pred
leti uredila Občina Radovlji
ca.
Drsanje je za mladino in
otroke do osemnajstega leta

brezplačno, odrasli morajo
za vstop na drsališče plačati
po dva evra. Tisti, ki svojih
drsalk nimajo, imajo mož
nost izposoje. Drsanje je po
dogovoru možno tudi za
organizirane skupine v času
izven urnika rekreacije. To
možnost izkoriščajo številne
šole, ki na drsališču organi
zirajo športne dneve pa tudi
pouk športne vzgoje. Mladi
pravijo, da jim je na drsališ

V Baročni dvorani Radovljiške graščine bo
nastopila igralka in šansonjerka Lara Jankovič ob
spremljavi kitaristov Ravija Shresthe in Tilna
Stepišnika.

ču všeč, ker se tam lahko
razgibajo in uživajo v sproš
čenem druženju, pa jim za
to ni treba, tako kot na mno
gih drugih športnih objek
tih, plačevati pogosto visoke
vstopnine. Zadovoljni so
tudi, ker se lahko v gardero
bi, ki je v kleti objekta ob
drsališču, na toplem preob
lečejo, poskrbljeno pa je
tudi za osnovno ponudbo
napitkov in prigrizkov.

Glasbena šola Radovljica v
sodelovanju z radovljiško
območno izpostavo JSKD
in občino vabi na proslavo
ob Prešernovem dnevu,
slovenskem kulturnem
prazniku. Proslava bo v
torek, 6. februarja, ob 19.
uri v Baročni dvorani
Radovljiške graščine.

Priznanje policistu
Simon Šubic
Na decembrski podelitvi
medalj za hrabrost in požrt
vovalnost, ki jih v slovenski
policiji podeljujejo dvakrat
letno, je priznanje prejel
tudi radovljiški policist Ben
jamir Džafić. Medaljo za
požrtvovalnost je prejel sku
paj z blejskima policistoma
Gašperjem Francem in
Sašem Kovačem, ker so 9.
aprila lani skupaj s policis
tom Andrejem Rističem
(priznanje je prejel že junija
lani) enemu od gostov igral
nice v Lescah preprečili
samomor z vžigom.
Ob prihodu policistov je
moški v eni roki držal poso

Foto: Gorazd Kavčič

Na letošnji proslavi bo na
stopila priznana igralka,
šansonjerka, voditeljica in
aktivistka Lara Jankovič, ki
bo poslušalce nagovorila s
pesmimi o nesmislu vojn in
sovraštva, o miru, svobodi,
sožitju, solidarnosti, ljubez
ni in strpnosti. Pri izvajanju
jo bosta spremljala kitarska
mojstra Ravi Shrestha in
Tilen Stepišnik.

do z gorivom, v drugi pa vži
galnik ter grozil, da se bo
zaradi izgube denarja zaž
gal. Policisti so takoj evakui
rali vse goste in zaposlene,
vmes pa moškega spremljali
in ga mirno prigovarjali. V
nekem trenutku ga je eden
od policistov zgrabil, mu
onemogočil uporabo vžigal
nika, nato so priskočili še
ostali policisti in moškega
obvladali.
"Policisti so pri svojem delu
izkazali izjemno taktnost in
požrtvovalnost. Izpostavili
so se nevarnosti in prepreči
li posledice, ki bi lahko re
sno ogrozile življenje ljudi,"
so pojasnili na Generalni
policijski upravi.

Na radovljiškem drsališču je že vso zimo živahno: dopoldne prihajajo predvsem šolske skupine in otroci iz Vrtca Radovljica.
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AKTUALNO

ŠPORT

ZADNJA

Župniki pri županu

Šlandrov dom še
vedno propada

Vpoklic v reprezentanco
presenečenje

Donacija radovljiškim
planincem

ZSSS še vedno išče kupca za
stavbo sindikalnega izobraževalnega centra.

Kristjana Arha Česna iz Podnarta so dobre igre v dresu
Nogometnega kluba Triglav
Kranj pripeljale v reprezentanco U20.

Zavarovalnica Triglav je planinskemu društvu pomagala
pri nakupu defibrilatorja.
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Župan Ciril Globočnik je
sprejel župnike in predstojnike samostanov z območja
radovljiške občine.
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Med trindvajsetimi prejemniki medalj policije je bil tudi
radovljiški policist Benjamir Džafić (levo). / Foto: Gorazd Kavčič
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Objavljena javna dražba za prodajo zemljišč
Občina Radovljica je objavila javno dražbo za prodajo zemljišč, namenjenih za lesnopredelovalno dejavnost. Naprodaj
je 48.477 kvadratnih metrov komunalno neopremljenega
zemljišča na območju Gramoznice Graben v Radovljici po
izklicni ceni 1.434.919,20 EUR. Javna dražba bo v četrtek, 15.
februarja, ob 10. uri v prostorih Občine Radovljica na Gorenjski cesti 19, Radovljica. Vsi pogoji sodelovanja so navedeni v
objavi javne dražbe na povezavi, objavljeni na spletni strani
Občine Radovljica. Informacije in dodatna pojasnila so na
voljo na občinski upravi: 04 537 23 19 (Dominik Skumavec),
e-naslov: dominik.skumavec@radovljica.si ali 04 537 23 45
(Manca Tomažin), e-naslov: manca.tomazin@radovljica.si,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Veterani predstavili
svoje delo
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornje Gorenjske je tik pred koncem leta
predstavilo dosedanje delo in načrte za letošnje leto, ki ga bo zaznamovala petdeseta obletnica
ustanovitve Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Deželne novice v letu 2018

Marjana Ahačič

Tudi v letošnjem letu bo izšlo 16 številk občinskega časopisa Deželne novice, načeloma vsak mesec po ena, v marcu,
juniju, septembru in decembru pa po dve številki. Naslednja
izide 9. februarja, nato 9. marca, 6. in 26. aprila, 18. maja, 8.
in 29. junija, 20. julija, 10. avgusta, 7. in 28. septembra, 12.
oktobra, 9. novembra ter 7. in 28. decembra.

»Tako kot vsa leta je bila
naša osrednja dejavnost tudi
v letu 2017 namenjena spominskim slovesnostim ob
dnevu veteranov 17. maja,
slovesnostim na mejnem
prehodu Rateče in na platoju Karavanke ter praznovanju dneva državnosti, dneva
suverenosti ter dneva samostojnosti in enotnosti,« je
delovanje združenja v letošnjem letu povzel predsednik
Janez Koselj.
»Prizadevamo si, da bi na
primeren način obeležili
mesta tajnih skladišč orožja
in opreme teritorialne
obrambe ter tajna skladišča
tedanjih sekretariatov za
ljudsko obrambo občin
Radovljica in Jesenice. Lani
smo odkrili 16 spominskih
obeležij, letos še štiri.«
Junija so s slovesnostjo obeležili dvajseto obletnico delovanja združenja, katerega
osnovni namen je, kot poudarja Koselj, ohranjanje spomina na dogodke iz časov
priprav na osamosvojitev in
vojne za Slovenijo. Združen-

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV
Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si
bodo v rubriki Aktualni razpisi in objave od 19. 1. 2018 objavljeni naslednji javni razpisi:
1. 	Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov
v občini Radovljica za leto 2018
2. 	Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v občini Radovljica za leto 2018
3. 	Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v občini Radovljica za leto 2018
Rok za oddajo vlog na zgoraj navedenih javnih razpisih je
14. 2. 2018.
Dodatne informacije: Romana Šlibar Pačnik, tel. št.: 04 537 23
24, e-naslov: romana.slibar-pacnik@radovljica.si
4. 	Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Radovljica v letu
2018

Janko S. Stušek, Janez Koselj in Rina Klinar na predstavitvi
dela veteranske organizacije v Veteranskem domu v
Radovljici.
je, ki trenutno šteje 1269 članov, je v preteklem letu organiziralo oziroma sodelovalo
pri organizaciji kar 44 spominskih srečanj. Med
pomembnejšimi tovrstnimi
dogodki je tudi spominski
pohod ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so ga letos
pripravili že petnajstič zapored. Osmega februarja se
tako vsako leto odpravijo iz
Radovljice do Prešernovega
spomenika na Bledu, kjer
pripravijo kulturni program,

nato pa se odpravijo v Vrbo,
kjer se pridružijo osrednji
državni prireditvi ob kulturnem prazniku. Že vrsto let
januarja organizirajo pohod
v sklopu dražgoških prireditev, julija se člani redno udeležujejo vsakoletnega spominskega pohoda veteranov
na Triglav, sodelujejo pa tudi
pri organizaciji spominskega
pohoda h Krnskim jezerom,
namenjenega obeležitvi konca prve svetovne vojne. Ob
tem je zgornjegorenjsko

Z dvigalom stopnice
niso več ovira

Rok za oddajo vlog je 19. 2. 2018.
Dodatne informacije: Tanja Pogačnik, tel. št.: 04 537 23 32,
e-naslov: tanja.pogacnik@radovljica.si
5. 	Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih organizacij v občini Radovljica za leto 2018

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Radovljica je poskrbelo, da je
Martina Valenčič dobila stopniščno dvigalo.

Razpisna dokumentacija za navedene razpise je na voljo na
spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Aktualni razpisi in objave in v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Marjana Ahačič

Občinska uprava Občine Radovljica

www.radovljica.si

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2018.
Dodatne informacije: Karmen Korošec, tel. št.: 04 537 23 31,
e-naslov: karmen.korosec@radovljica.si
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Društvo delovnih invalidov
Radovljica v okviru posebnega programa Preprečevanje
in blaženje socialnih in psihičnih posledic invalidnosti
z dodeljevanjem izjemnih
denarnih pomoči v posebnih
materialnih stiskah pomaga
svojim članom. Ena tistih, ki
so v zadnjem času prejeli to
pomoč, je tudi Martina
Valenčič iz Zapuž, ki je zaradi napredujoče bolezni, ki ji
vse bolj onemogoča gibanje,
nujno potrebovala stopniščno dvigalo. Pripomoček, ki
so ga na stopnišče bloka
namestili jeseni, gospe Martini omogoča, da lažje pride
iz stavbe, v kateri živi. Ne le
zato, da zamenja okolje, v
katerem preživi večino časa,
temveč predvsem, da se lažje
odpravi do zdravnika.
"Zdaj se mi je zdravstveno
stanje toliko poslabšalo, da
brez dvigala ne bi mogla
nikamor," je povedala ob

našem obisku v začetku
meseca. "Zdaj ga uporabljam malo manj, ko se bo
otoplilo, bom šla pa prav
gotovo vsak dan ven," je prepričana.
V Zapužah živi že 18 let, pri
vsakodnevnih opravilih pa ji
pomaga osebna asistentka,
katere pomoč zagotavlja
društvo YHD, pa tudi prostovoljci se oglasijo pri njej in

zvečer tudi pomočnice iz
doma upokojencev. "Super
je, če je človek lahko čim
bolj neodvisen," je skromna
Martina, nekdanja knjigovodkinja, ki se ji je zdaj že
precej napredovana bolezen
začela že pri enaindvajsetih,
ko je prvič opazila nenavadno otečen gleženj. "Bolezen
je pač treba sprejeti, ničesar
ne moreš spremeniti ..."

Martina Valenčič na novem stopniščnem dvigalu

veteransko združenje tudi
edino, ki ima svoj pevski
zbor. Veteranski pevski zbor,
ki ga vodi Franc Podjed,
deluje 16 let in je letos sodeloval na 18 prireditvah in
imel tri samostojne koncerte.
Lani so izdali tudi publikacijo z naslovom Uprli smo se
– Zgornja Gorenjska 1990–
1991, v kateri avtorica Rina
Klinar opisuje obdobje osamosvajanja severozahodnega dela Slovenije. Publikacija je v sto izvodih izšla prevedena tudi v angleški jezik.
Tudi za letošnje leto načrtujejo podobne aktivnosti kot
doslej, posebno pozornost
pa bodo namenili obletnici
ustanovitve teritorialne
obrambe. »Nedvomno je, da
je bila teritorialna obramba
tista oborožena sila, ki ima
največjo zaslugo za osamosvojitev. Teritorialna obramba, čeprav obglavljena zaradi spremembe v republiškem štabu, nikoli ni bila
razformirana in nikoli ni
prenehala z delovanjem,« je
ob tem poudaril podpredsednik veteranske organizacije Janko S. Stušek.

V okviru programa je društvo, v katero je včlanjenih
nekaj manj kot petsto članov, v zadnjih štirih letih
pomagalo pri nakupu treh
negovalnih električnih postelj za hudo bolne in številnih drugih pripomočkov, ki
invalidom olajšajo življenje. "Ker društvo nima
dovolj finančnih sredstev,
nam pomaga komisija za
socialne in zdravstvene
programe pri Zvezi društev
delovnih invalidov Slovenije," je povedala predstavnica društva Olga Grm. Tako
je bilo tudi v primeru nakupa dvigala za Martino
Valenčič, za katerega so
morali zbrati 2800 evrov:
tisoč evrov so pridobili prek
razpisa za sofinanciranje
nakupa invalidskih pripomočkov in naprav od Občine Radovljica, Center za
socialno delo je v okviru
občinskih pomoči dodal
500 evrov, komisija Zveze
društev delovnih invalidov
tisoč evrov ter radovljiško
društvo 300 evrov.
Društvo delovnih invalidov
Radovljica je pred 46 leti
ustanovila gospa Vida Rozman. Zdaj je medobčinsko,
saj vključuje tudi člane iz
občin Bled in Gorje. Uradne
ure imajo vsako sredo med
16. in 17. uro v prostorih
Rdečega križa Radovljica, v
stavbi v bližini knjižnice na
Gorenjski cesti 25.

Deželne novice, petek, 19. januarja 2018

3

Občinske novice

Sprejem za župnike
in predstojnike

Število rojstev
stabilno

Na tradicionalnem letnem
srečanju so župniki pohvalili opravljeno delo in sodelovanje z občino, s krajevnimi skupnostmi in z društvi
v svojem okolju, župan pa
je predstavil projekte občine. Tudi tokrat so opozorili
na problem, ki ga predstavlja vzdrževanje cerkva kot
pomembnih kulturnih spomenikov.

sicer. Tudi muzej jaslic, ki
so ga ustanovili pred dobrim
letom, so obiskali številni
verniki in drugi obiskovalci,
skupaj jih je bilo več kot
dvajset tisoč. Pri tem je poudaril pomen verskega turizma za gospodarstvo na
Gorenjskem, v Sloveniji in v
svetu ter pomen povezovanja romarskega turizma s
turističnimi ponudniki na
splošno. Sicer pa bodo v
letošnjem letu na Brezjah

tišč v Evropi. Gvardijan Bahčič je opozoril tudi na dejstvo, da Brezje še nimajo urejene kanalizacijske infrastrukture, a je župan povedal,
da glede na trenutna velika
vlaganja občine v izgradnjo
komunalne infrastrukture v
Kropi in Kamni Gorici Brezje v prihodnjih nekaj letih
verjetno še na bodo na vrsti
za tovrstno investicijo.
Župnik Matjaž Ambrožič iz
Župnije Begunje je opozoril

Župniki in predstojniki samostanov z območja radovljiške občine na tradicionalnem
sprejemu pri županu Cirilu Globočniku
Predstojnik bazilike na
Brezjah pater Robert Bahčič
je povedal, da je bilo preteklo leto na Brezjah jubilejno, saj so praznovali 110.
obletnico kronanja milostne
podobe, kar je na Brezje privabilo še več vernikov kot

praznovali 30. obletnico
imenovanja cerkve za baziliko, 120 let prihoda frančiškanov na Brezje, 155 let od
prvega čudeža in 80 let od
ozdravitve Tončke Krajnik.
Gostili bodo tudi srečanje
vseh rektorjev narodnih sve-

Pobude občinskih
svetnikov
Marjana Ahačič
Svetnik Jernej Kolman,
predstavnik SDS, je na triindvajseti redni seji občinskega sveta na župana Cirila
Globočnika naslovil pobudo, naj občina z Območnim
združenjem Rdečega križa
Radovljica preuči možnosti
za bolj primerno lokacijo
centralnega skladišča na
Prešernovi ulici 1 v Radovljici, saj na tej lokaciji, kot
navaja, ni dovolj prostora za
parkiranje uporabnikov in
stanovalcev pa tudi za razkladanje humanitarnega
materiala. "Uporabniki centralnega skladišča se zadržujejo pred stanovanjskim
vhodom, posamezniki onesnažujejo okolico z odpadki
- cigaretnimi ogorki, pločevinkami ..." pobudo med
drugim utemeljuje Jernej
Kolman. Na občini se strin-

jajo, da sedanja lokacija
skladišča Območnega združenja Rdečega križa Radovljica ni najbolj primerna,
predvsem glede dostopa in
dejstva, da se skladišče
nahaja v večstanovanjski
stavbi na Prešernovi ulici 1.
"Po pregledu in ogledu
nekaterih lokacij razpoložljivih prostorov v lasti Občine Radovljica ugotavljamo,
da v tem trenutku žal ni
mogoče zagotoviti drugega
prostora, ki bi bil tako po
lokaciji, velikosti kot tudi po
ustreznem dostopu primeren za potrebe skladišča za
Območno združenje Rdečega križa Radovljica. Takoj,
ko se bo pokazala kakšna
možnost, da bi Območnemu združenju Rdečega križa lahko ponudili ustreznejši prostor, bomo to seveda
tudi storili," pojasnjujejo na
občinski upravi.

na dotrajano streho na cerkvi
svetega Petra nad Begunjami,
ki je nagnita, zaradi česar
voda uničuje celotno stavbo.
»Z obnovo moramo začeti
čim prej, vsaj v prihodnjem
letu, sicer niti razmišljati ne
moremo o obnovi fresk, ki

bodo čez tri leta stare petsto
let,« je povedal Ambrožič.
Voda povzroča težave tudi pri
cerkvi sv. Lucije, kjer so
morali zaradi premikov v
zemlji in posledičnega vpliva
na stavbo lani zgraditi 17 metrov novega opornega zidu.
Radovljiško farno cerkev so
intenzivno obnavljali vse
preteklo leto. Slovesnost ob
zaključku obnove bodo pripravili sredi aprila, je povedal
dekan Andrej Župan, ki je ob
pogovoru opozoril še na
obnovo starega radovljiškega
pokopališča, katerega lastnik
je župnija, upravljavec pa
Komunala Radovljica.
Občina Radovljica bo sicer
tudi letos preko javnega razpisa dodelila proračunska
sredstva za obnovo sakralne
kulturne dediščine, in sicer
25 tisoč evrov za obnovo cerkva in kapelic. Razpis bo
predvidoma objavljen maja,
sredstva za obnovo sakralne
kulturne dediščine pa bodo
na voljo tretje leto zapored.
Predlani so bila dodeljena
Župniji Radovljica za sofinanciranje celostne statične
sanacije kora in Župniji
Begunje za sofinanciranje
sanacije talnega zidu zvonika ter hidroizolacijo in
namestitev novega tlaka
pred cerkvenimi vhodi, lani
pa Župniji Begunje za sanacijo in barvanje sten cerkve
in zvonika ter Župniji Ovsiše za sanacijo strehe na podružnični cerkvi na Češnjici.

Prvega januarja letos se je v kranjski porodnišnici okoli
poldne staršema Vanji in Anžetu Hlebčarju iz Rovt pri
Podnartu rodila deklica, ki sta jo poimenovala Jerca.

Marjana Ahačič
V občini Radovljica se je v
letu 2016 rodilo 182 otrok,
kar je kar 42 otrok več kot v
letu 2015 in skoraj enako kot
leta 2000, ko se je rodilo 180
otrok. Največ jih je bilo v zadnjem desetletju in pol leta
2011, ko se je rodilo 211 otrok,
najmanj leta 2015, ko se jih je
rodilo le 140. V letu 2016 se
je v občini Radovljica rodilo
98 dečkov in 84 deklic. Podatkov za leto 2017 še ni, ima
pa občina podatke o prejetih
vlogah za darilo ob rojstvu
novorojenčka. Leta 2015 so
jih v celem letu prejeli 131,
leta 2016 169, lani pa 119.
V skladu z Odlokom o
pomoči za novorojene otro-

ke v občini Radovljica je
pomoč ob rojstvu otroka
namenjena družini novorojenega otroka ob pogoju, da
je upravičenec državljan RS
ter da ima eden od staršev
oz. skrbnik (v primeru skrbništva) skupaj z novorojenčkom stalno prebivališče v
občini Radovljica; vloga za
pomoč pa mora biti oddana
najkasneje v šestih mesecih
od rojstva otroka. Višina
pomoči v obliki vrednostnega bona za prvega otroka
znaša 130, drugega 150 ter
za tretjega in vsakega
nadaljnjega 200 evrov v
obliki vrednostnega bona za
nakup potrebščin in oblačil
za otroke v specializiranih
trgovinah.

Arhitekturna delavnica v Šivčevi hiši
Center arhitekture v okviru projekta Igriva arhitektura v petek, 16. februarja, v Šivčevi hiši v Radovljici pripravlja brezplačno delavnico za otroke z naslovom: Obrazi hiš – pogled
od zunaj. Udeleženci bodo spoznali različne vrste stavb ter
ugotavljali, kako že sama zunanjost hiše z razporeditvijo
oken in vrat pove, kaj se v stavbi dogaja. Ugotavljali bodo
tudi, kaj pomenijo velika in kaj majhna okna, kdaj je pritličje
stavb bolj odprto in kdaj zaprto, kakšne so razlike med fasado tovarne in bolnišnice, kakšne med stanovanjskimi stolpnicami in gasilskim domom. S tehniko kolaža bodo ustvarili svojo ulico različnih tipov fasad. Vstopnine ni.

www.volkswagen.si

Novi T-Roc.
Prirojena samozavest.

Kdor želi odkrivati nove poti, potrebuje samozavest!
Novi T-Roc jo ima vgrajeno serijsko. Prepričal vas bo tako s svojim svežim in
razburljivim videzom kot tudi s celo vrsto inovativnih asistenčnih sistemov, ki
bodo poskrbeli za udobno, navdušujočo in še varnejšo vožnjo. Želite tudi sami
odkrivati nove poti? Vabljeni v najbližji prodajni salon Volkswagen!

Uresničujemo prihodnost.

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

Emisije CO2: 155−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,8−5,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO
6. Emisije NOX : 0,0519−0,0148 g/km. Število delcev: 0,00263−0,00001 x 1011 . Ogljikov dioksid (CO2)
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov.
Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija
d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER
ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO
IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS
OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA, TRIGLAV
ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA,
ZAVAROVALNICA SAVA, MERKUR ZAVAROVALNICA

ALTHEA D.O.O.

Marjana Ahačič

Foto: Tina Dokl

Župan Ciril Globočnik je prejšnji torek v prostorih občine sprejel župnike in predstojnike samostanov
z območja radovljiške občine.

Čeprav uradnih statističnih podatkov o številu
rojstev otrok v občini Radovljica še ni, lahko na
podlagi podatkov za zadnje desetletje in pol
sklepamo, da je število stabilno.
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Mnenja
Novoletno praznovanje pred blokom

Podelili priznanja za najlepše urejene hiše

Stanovalci dveh vhodov bloka na Cankarjevi ulici v Radovljici so že tretje leto zapored pripravili novoletno srečanje
sosedov pred blokom. "Pozdravilo nas je sonce, nazdravili
smo z dobrim kuhanim vinom in domačimi piškoti. Mimo
so prihajali sosedje, povabili smo jih medse in navdušili za
podobno praznovanje tudi v njihovem bloku," je povedala
Slavica Soršak. "Mi bomo s to tradicijo nadaljevali, kajti tako
srečanje nas poveže."

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNE DRAŽBE
ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ ZA LESNOPREDELOVALNO
DEJAVNOST V RADOVLJICI
Občina Radovljica obvešča, da je na spletni strani www.radovljica.si
objavila javno dražbo za prodajo zemljišč, namenjenih za lesnopredelovalno dejavnost. Naprodaj je 48.477 m2 komunalno neopremljenega zemljišča na območju Gramoznice Graben v
Radovljici, po izklicni ceni 1.434.919,20 EUR.

Prejeli smo

Vrbnje, Gorica,
Zgoša: Javni
prevoz?
»... Občinski svetnik Brane
Fajfar je predlagal umik točke
(Spremembe proračuna 2017)
z dnevnega reda zadnje lanske
seje OS, z obrazložitvijo, da
ni priložen letni plan razvoja
in vzdrževanja občinskih cest,
ki ga določa Odlok o občinskih
cestah ...«
Da sta neobstoj plana cest
potem 'predriblala' Statutarno-pravna komisija in večina v
OS, dokazuje, da se tako občinska uprava kot politika za
občane (Vrbenj, …) ne zmeni.
»... Na seji so sprejeli tudi
občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN) za rekonstrukcijo ceste Radovljica–Nova
vas–Zapuže ... Obenem pa je
OS potrdil pripravo recenzijo
istega načrta ...«.
Segmenta iz Deželnih novic
(29. 12. 2017) sta del obveznega
Plana cest. Ker ga ni, kar je prevlada politike nad stroko, iz
njega ni kaj potegniti. Občina
nima prometne politike, kdaj in
kaj bo narejeno, kako bo tekel
motorni promet, kje kolesa,
pločniki. Ta cesta (o drugih
drugič) je v nebo vpijoča, saj
niti novi OPPN ne rešuje prometa po meri občanov. Ob tem,
da so svetniki lani potrdili študijo trajnostne mobilnosti (promet), a je občinska uprava ne
upošteva. Študija je nastala po
uvedbi postopka za ta OPPN,
kar pa ni bil razlog za recenzijo
(navedeni so prehodi …).
Iz gornjega lahko zaključimo,
da so izvoljenci, ko sedijo v
občinski hiši, povsem drugi ljudje, kot pa, ko se vrnejo med
občane. Promet je osnova prostorskega razvoja, občina pa
brez ključnega dokumenta?!
In to navkljub zgrajeni mreži
višjega ranga ter številnim strokovnim podlagam po predalih.
Konkretno: OPPN lokalne
ceste Radovljica–Zapuže planira dve avtobusni postajališči.
Novo za Vrbnje, na ravnici,
kmalu iz podvoza. Drugo,
nadomestno, pred Novo vasjo.
Očitno zato, ker bi vsaka druga lokacija pomenila resno
preurejanje vasi. Ker je v
OPPN skoraj enako kot sedaj,
predlagam, da javni promet

(pa ne z ogromnimi avtobusi)
na relaciji Radovljica–Begunje
začnemo približevati ljudem
(vasem). Zato postajališča,
npr.: Vrbnje, na SZ robu vasi
(tudi za Gorico), Nova vas, v
težišču naselja, Zapuže, kot
nekdaj pri blokih (še za Dvorsko vas), Zgoša, na zahodni
strani vasi, ob jugozahodnini
ograji Elana desno proti Begunjam. V nasprotnem vaščani
od trajnostne mobilnosti ne
bomo imeli nič. Študija bo le
izgovor za uvedbo jeseni že
testirane nove so-mestne relacije, ki bi meščane pripeljala do
trgovin v – Lescah.
Janez Urbanc,
Begunje na Gorenjskem

Zahvala
Najlepše se zahvaljujem za
prejeto občinsko priznanje, ki
mi je v veliko zadovoljstvo. Je
dokaz, da širša skupnost moje
delo ceni, in je hkrati spodbuda za nadaljnje umetniško
ustvarjanje.
Februarja leta 1994 sva z
ženo Maško prišla v Slovenijo
za tri mesece, na povabilo
galerije iz Ljubljane. Slovenija
naju je očarala in zdela se
nama je v marsičem podobna
Rusiji, tako po miselnosti kot
tudi po nekaterih krajinskih
značilnostih. Spoznala sva
vašo deželo: mehko, milo in
urejeno. Predvsem pa so naju
navdušili dobri, prijazni in
delovni ljudje. Na začetku je
bilo najino življenje težko in
preživela sva tudi zato, ker ste
bili z nama. Mnogi med vami
ste postali najini prijatelji.
Večno vam bova hvaležna.
Že po štirih mesecih sva dobila
slovensko državljanstvo. Bila
sva srečna in ponosna. Tega je
že dolgo, vendar se iskreno
zahvaljujem vsem, ki so s predlogi in posredovanji prispevali k temu, da sva tako hitro
postala državljana vaše lepe
dežele. Tu sva se ukoreninila
in si ustvarila dom.
Zato izkazujeva veliko hvaležnost – Hvala z veliko začetnico – vam, vaščanom idilične
vasice Ljubno, ki ste naju sprejeli, ki ste nama iskreno naklonjeni ter s prijateljsko pomočjo
še dodatno skrbite za najino
dobro počutje med vami.
Dobri in čudoviti ljudje, hvala
vam!
Nikolaj Mašukov

Letošnji prejemniki priznanj Turističnega društva Mošnje
www.radovljica.si

Javna dražba bo 15. 2. 2018 v prostorih Občine Radovljica
(Gorenjska c. 19, Radovljica). Vsi pogoji sodelovanja so navedeni v objavi javne dražbe na spletnih straneh.

Pred vhodom v blok so nazdravili novemu letu.

Turistično društvo Mošnje je tudi konec preteklega leta krajanom Mošenj in okoliških krajev podelilo priznanja za najlepše
urejene hiše. Dobili so jih: Rezka Pangerc (za najlepši gorenjski 'gank'), Zdenka Praprotnik (za najbolj bogato in domiselno zasaditev cvetja), Vinko Globočnik (za lepo urejeno izletniško kmetijo), Angelca Cvetkovič (za najlepše balkonsko
cvetje) in Dragica Pintar (za najlepše okensko cvetje). Kot je
povedala Damjana Pangerc, predsednica TD Mojstrana, priznanja pomenijo tudi spodbudo, saj so tudi prejemniki priznanj iz preteklega leta upravičili zaupanje in nagrade.

Skupino ISKRA ISD, d. o. o., odlikuje 70-letna tradicija s področja predelave kovin, plastičnih mas, litja aluminija ter galvanske zaščite.
Delujemo na področju avtomobilske industrije, energetike in bele tehnike. Skupina šteje 600 sodelavcev in jo sestavlja pet družb.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.
Družbi ISKRA ISD STRUGARSTVO, d. o. o., in ISKRA ISD LIVARNA, d. o. o., k sodelovanju vabita kandidate za delovno mesto:

STRUGAR (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
IV. stopnja izobrazbe strojne smeri,
znanja s področja strugarstva.
Opis del in nalog:
pripravljanje strojev in naprav za zagon,
posluževanje in nadzor nad delovanjem obdelovalnih strojev,
osnovno in preventivno vzdrževanje delovnih sredstev,
sodelovanje pri montaži orodij in priprav,
opravljanje internega transporta.
Osebnostne lastnosti:
natančnost, dober vid, ročne spretnosti, samoiniciativnost.
Nudimo:
zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom,
priložnost za osebni in strokovni razvoj,
delo v čistem, urejenem in prijetnem kolektivu,
stimulativni dohodek.

VODJA IZMENE V PROIZVODNJI (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe strojne smeri,
znanja iz področja strugarstva,
poznavanje standardov avtomobilske industrije,
vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj,
znanja iz vodenja zaposlenih.
Opis del in nalog:
načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela,
skrb za nemoten proces dela,
uvajanje novih postopkov dela,
vodenje in razporejanje dela ter usklajevanje potreb po delavcih,
skrb za razvoj in usposabljanje zaposlenih.
Osebnostne lastnosti:
organizacijske sposobnosti, vodstvene sposobnosti,
natančnost, komunikativnost, samoiniciativnost, zanesljivost.
Nudimo:
zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom,
priložnost za osebni in strokovni razvoj,
delo v čistem, urejenem in prijetnem kolektivu,
stimulativni dohodek.
	

VZDRŽEVALEC STROJEV (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
IV. ali V. stopnja izobrazbe strojne ali druge ustrezne smeri,
vsaj 1 leto delovnih izkušenj iz vzdrževanja strojev in naprav.
Opis del in nalog:
vzdrževanje in popravilo strojev in naprav,
vzdrževanje inštalacij na strojih in napravah,
osnovno in preventivno vzdrževanje delovnih sredstev,
skrb za nemoteno delovanje strojev in električnih naprav.

Osebnostne lastnosti:
natančnost, samostojnost, zanesljivost, timsko delo, pravočasnost.
Nudimo:
zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom,
priložnost za osebni in strokovni razvoj,
delo v čistem, urejenem in prijetnem kolektivu,
stimulativni dohodek.
Delo bo potekalo v dveh izmenah.

KONTROLOR - TEHNIK (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe strojne smeri,
aktivno znanje angleškega jezika,
poznavanje standardov avtomobilske industrije,
poznavanje postopkov obdelave kovinskih materialov,
izkušnje z uporabo 3D koordinatnega merilnega stroja.
Opis del in nalog:
preverjanje dokumentacijskih skladnosti,
izvajanje vhodne, medfazne in končne kontrole,
sodelovanje pri reševanju reklamacij,
sodelovanje pri izdelavi kontrolnih planov,
ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj.
Osebnostne lastnosti:
ročne spretnosti, natančnost, dober vid, organizacijske
sposobnosti, samoiniciativnost.
Nudimo:
zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom,
priložnost za osebni in strokovni razvoj,
delo v čistem, urejenem in prijetnem kolektivu,
stimulativni dohodek.
	

PROIZVODNI DELAVEC –
MANJ ZAHTEVNA DELA (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
osnovnošolska izobrazba,
izkušnje z delom v proizvodnji.
Opis del in nalog:
delo na stroju za obdelavo kovin,
opravljanje manj zahtevnih proizvodnih del,
opravljanje internega transporta,
urejanje delovnega okolja.
Osebnostne lastnosti:
ročne spretnosti, natančnost, zanesljivost.
Nudimo:
možnost napredovanja,
delo v čistem, urejenem in prijetnem kolektivu,
stimulativni dohodek.

Delo bo potekalo v IV Izmenah.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.
Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov: barbara.benedicic@iskra-isd.si, najkasneje do 31. 1. 2018.
Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani http://www.iskra-isd.si.
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Občinske novice

Radovljiški vrtec bodo prenovili
Radovljiški vrtec bodo letos temeljito energetsko prenovili, v prihodnjih letih pa bo glede na naraščajoče število otrok občina
morala razmišljati o novogradnji.
Marjana Ahačič
Župan Ciril Globočnik je tik
pred novim letom z ljubljanskim podjetjem Adaptacije
– vzdrževanje podpisal četrt
milijona evrov vredno pogodbo za energetsko sanacijo
vrtca v Radovljici. Dela bodo
obsegala energetsko sanacijo ovoja stavbe: strehe, fasade, stavbnega pohištva,
zamenjavo svetilk za energetsko varčne in vgradnjo
termostatskih ventilov, so
sporočili z radovljiške občinske uprave. Približno tretjino sredstev za obnovo bo
prispevalo ministrstvo za
infrastrukturo, dela bodo
končana pred začetkom
novega šolskega leta.
V okviru radovljiških vrtcev
sicer deluje sedem enot,
med katere je bilo od 1. septembra razporejenih 41
oddelkov, dodatnega 42. so
odprli decembra v Lescah, v
vrtce je tako vključena velika
večina otrok iz občine. A kot
pravi direktorica radovljiš-

kih vrtcev Marja Čad, se
bodo potrebe po dodatnem
prostoru na dolgi rok še
povečevale. »Decembra smo
odprli še zadnji možni oddelek otrok v starosti od enega
do dveh let, vsi otroci so iz
domače občine. Pričakovati
je, da zakonodaja, ki sicer
velja do septembra 2023, v
prihodnje ne bo več dovoljevala zviševanja normativov
in s tem povečevanja števila
otrok v skupinah, kot to
dovoljuje zdaj. Če se bo to
zgodilo, bi že ta trenutek
potrebovali šest novih oddelkov.«
Precej bolje bo, je optimistična Čadova, ko bo problem
rešen z novogradnjo v Radovljici, in sicer na zemljišču,
ki ga je med vrtcem in osnovno šolo poleg obstoječe
enote že zagotovila občina.
»Veselimo se adaptacije
stavbe radovljiškega vrtca, ki
nas čaka letos. V sklopu prenove bomo predvidoma
dobili nov vhod in terase za
skupine najmlajših, ki jih

sedaj nimamo. Na daljši rok
pa seveda potrebujemo tudi
telovadnico in večnamenski
prostor, za različne prireditve pa tudi za srečanja s starši, na katerih se zdaj stiskamo v igralnicah ali gostujemo v sosednji osnovni šoli
oziroma enkrat letno tudi v
radovljiški kinodvorani.
Dogovarjamo se tudi, da bi v
Radovljici v novem prizidku

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2018/19
vpisovali v tri gimnazijske programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo
in športni oddelek ekonomske gimnazije.
Na Prešernovi gimnaziji se že
vrsto let trudimo ustvariti
takšne pogoje dela, da mladi
razvijajo ustvarjalnost na
različnih področjih. Dijakom
pomagamo do znanja in
podjetnosti, s katero si bodo
sami ustvarjali svojo prihod
nost. Zato ni naključje, da
prav naši nekdanji in sedanji
dijaki dosegajo vrhunske
rezultate, in to na različnih
področjih, od znanosti, ume
tnosti … do športa.

oddelek ekonomske gim
nazije, ki je edini pravi
športni oddelek v strokov
nih gimnazijah v Sloveniji
in v katerem je največ 22
dijakov, vpisujemo najbolj
še športnike, ki so uspešni v
evropskem in svetovnem
merilu. Po potrebi dijakom
športnikom v ostalih pro
gramih omogočamo indivi
dualno prilagojen način
dela in izobraževanje na
daljavo.

Veliko pozornosti smo ve
dno namenjali izobraževa
nju dijakov športnikov. Le
kdo ne pozna naših nekda
njih in sedanjih dijakov, kot
so: Peter in Domen Prevc,
Žan Košir, Vesna Fabjan, Pri
mož Roglič, Peter John Ste
vens, Štefan Hadalin in
mnogih drugih. V športni

V današnjih časih se poklici
neprestano spreminjajo,
zato je toliko pomembneje,
da mladi pridobijo čim širše
znanje. Dijaki se sedaj izo
bražujejo za poklice, ki jih še
niti poznamo ne. Poleg zna
nja, potrebnega za uspešno
opravljanje mature, na naši
šoli dijaki pridobijo znanje,

potrebno za življenje. Naj
omenimo samo za primer,
da so prav naši nekdanji dija
ki razvili elektronsko redo
valnico in dnevnik eAsistent,
ki ga danes uporablja večina
slovenskih šol, uveljavlja pa
se tudi v tujini.
Zavedamo se, da so za
uspešno poslovno in špor
tno pot potrebni podjet
nost, obvladovanje tujih
jezikov, ekonomska znanja,
na teh področjih pa so naši
dijaki močni. Poleg angleš
čine, ki se je učijo vsi, naši
dijaki lahko za drugi jezik
izberejo nemščino, franco
ščino, španščino, kot tretji
jezik pa ruščino. Uspešni so
tudi pri opravljanju nemške
jezikovne diplome (DSD),
mednarodnem izpitu, ki ga
kot ena redkih slovenskih
šol izvajamo že več kot
desetletje. Nekateri naši
dijaki se celo vzporedno
šolajo, poleg naše gimnazi
je obiskujejo Konservatorij
za glasbo in balet.
Poleg znanja nam veliko
pomenijo nasmejani obrazi
dijakov, ki imajo bogato živ
ljenje tudi izven pouka. Pre
pričani smo, da bodo posta
li samozavestni in uspešni
mladi ljudje, ki se bodo
veselili prihodnosti in bodo
znali in upali živeti svoje živ
ljenje.

uredili tudi en oddelek razvojnega vrtca, saj ga na Bledu že dve leti ni več, najbližji v Kranju pa je prepoln.
Tukajšnja lokacija je primernejša zaradi dobrih prometnih povezav pa tudi
zaradi osnovne šole s prilagojenim programom, ki je v
naši neposredni bližini in s
katero že sedaj odlično sodelujemo. Na splošno je Rado-

vljica mesto, ki se pospešeno razvija in zanimanje
zanjo raste, na vseh področjih,« je še povedala.
Ob tem se ob iz stare in dotrajane stavbe na Kopališki
10 po selitvi Centra za socialno delo izselila tudi uprava
vrtca, ki bo imela nove prostore v centru Radovljice, na
Kranjski cesti 13, za radovljiško avtobusno postajo.

Sanacija vodovoda
Dela za drugo fazo obnove
vodovoda na Langusovi ulici v Radovljici so bila konec
decembra začasno prekinjena in se bodo nadaljevala
odvisno od vremenskih
pogojev, so sporočili z
občinske uprave. Zaključek
del za obnovo vodovoda na
Langusovi ulici je predviden
do konca prve četrtine letošnjega leta. Dela bodo izvedena v obsegu, ki ga predvideva projektna dokumentacija, obnova vodovoda in
vodovodnih priključkov
poteka skladno s terminskim planom glavnega izvajalca del. V območju gradbišča ostajajo določena
območja ceste Langusove
ulice v makadamu (prekopi). Tako bo ostalo do zaključka del na vodovodnem
omrežju, ki se že izvajajo in
ki se še planirajo v tem letu.
Po končanih delih na vodovodnem omrežju bo izvedena tudi celovita obnova
cestnega omrežja. Zaradi
makadamskih površin v
območju gradbišča je
moten obstoječi prometni
režim, občasno nastanejo
jame in izbokline. Izvajalec
del skuša čim bolj ažurno
sproti vzdrževati in sanirati
nastale poškodbe in prometno signalizacijo.
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Dan odprtih vrat
V začetku decembra so tudi na Srednji gostinski in turistični šoli v
Radovljici pripravili dan odprtih vrat, na katerem so dijaki in profesorji
predvsem devetošolcem in njihovim staršem predstavili programe in način
dela na šoli pa tudi pestro ponudbo pridobivanj dodatnih strokovnih in
življenjskih izkušenj kot nadgradnjo učenja v šoli.

"Prepričani smo, da smo
ena tistih slovenskih srednjih šol, ki svojim dijakom
in dijakinjam ponuja vsa
potrebna znanja in spretnosti, ki jih bodo lahko uporabili v vsakdanjem življenju
ter na iskanih, raznovrstnih,
pestrih in inovativnih delovnih mestih v gostinstvu in
turizmu; če pa bodo želeli
nadaljevati šolanje na višjih
in visokih šolah, bodo imeli
vsa potrebna znanja za
uspešen študij," pravijo na
šoli in poudarjajo temelje,
na katerih sloni njihova
uspešnost: imajo sodobno
opremljene učilnice, sposobne, stroge in srčne učitelje
ter izobraževalne programe
za poklice prihodnosti.
V Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica izobra-

Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

V kuhinji so devetošolci z navdušenjem opazovali, kako se kalijo prihodnji kuharski mojstri ...

V učilnici za tuje jezike so se na zabaven način naučili
nekaj angleških, nemških in italijanskih besed. / Foto: Tina Dokl
žujejo na treh programih:
gastronomske in hotelirske
storitve za poklic gastronom
hotelir s triletnima usmeritvama kuharstvo in strežba,
program gastronomije in
turizma, kjer se dijaki lahko

usmerijo v štiriletni program kuharstva ali turizma,
ter program gastronomije,
ki izobražuje za poklic gastronomskega tehnika.
Vse programe so na zanimiv
in duhovit način predstavili

... in videli, kako se pripravljajo okusni brezalkoholni koktajli, ki so jih z veseljem tudi
pokusili. / Foto: Tina Dokl

V šolski knjižnici so za prihodnje dijake pripravili kviz. / Foto: Tina Dokl

svojim prihodnjim dijakom
na dnevu odprtih vrat; devetošolce in njihove starše so
popeljali po šoli, zanje pripravili pester sklop delavnic,
na katerih so prihodnji srednješolci z veseljem sodelovali, na koncu pa so jih
povabili še v šolsko kuhinjo
in jedilnico, kjer so z navdušenjem spremljali, kako se
pod vodstvom izkušenih
mentorjev kalijo prihodnji
mojstri kuhanja in strežbe.

Srečanje mladih
planincev

Srednja gostinska
gostinska in
in turistična
turistična šola
šola Radovljica
Radovljica
Srednja
KRANJSKA CESTA 24 I RADOVLJICA I www.sgtsr.si

Karmen Sluga

dolgoletna tradicija izobraževanja za poklice v gostinstvu in turizmu poudarek na praktičnih predmetih,
dolgoletna tradicija izobraževanja za poklice v gostinstvu in turizmu poudarek na praktičnih predmetih,
tujih jezikih, zgodovini, geograﬁji, podjetništvu bogata ponudba obveznih in prostovoljnih ekskurzij po
tujih jezikih, zgodovini, geograﬁji, podjetništvu bogata ponudba obveznih in prostovoljnih ekskurzij po
Sloveniji in tujini udeležba na tekmovanjih s področja gostinstva in turizma gastronomske pogostitve
Sloveniji in tujini udeležba na tekmovanjih s področja gostinstva in turizma gastronomske pogostitve
in turistične storitve izven šole dobre možnosti za nadaljevanje šolanja, odlične možnosti za zaposlitev
in turistične storitve izven šole dobre možnosti za nadaljevanje šolanja, odlične možnosti za zaposlitev

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
PROGRAMI:
IZOBRAŽEVALNI

GASTRONOM HOTELIR (usmeritev v kuharstvo ali strežbo)
GASTRONOM HOTELIR (usmeritev v kuharstvo ali strežbo)
GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (usmeritev v gostinstvo ali turizem)
GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (usmeritev v gostinstvo ali turizem)

Na Osnovni šoli Staneta
Žagarja Lipnica je decembra
potekalo prednovoletno srečanje mladih planincev Planinskega društva Radovljica. Teh je kar okoli 180, prihajajo pa z Osnovne šole
Staneta Žagarja Lipnica,
Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica,
Osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja Lesce in
Vzgojnovarstvenega zavoda
Radovljica. Kot je povedala
načelnica MO Mojca Brezovec, je radovljiški odsek mladih planincev med največjimi v Sloveniji. Prihodnje
leto bodo obeležili že 60-letnico delovanja.

Otroci iz vrtca ter prvega,
drugega in tretjega razreda
so si na prireditvi najprej
ogledali uprizoritev Levstikove pravljice Kdo je napravil Vidku srajčico, katere
sporočilo je skladno z načeli, ki jih mladim planincem
privzgajajo vodniki: »Rad
imej živali in cvetlice.« Nastopili so učenci lipniške šole
pod mentorstvom Danijele
Rakovec. Za glasbeno spremljavo je poskrbel Matjaž
Kokalj. Starejši planinci so
prisluhnili predavanju Rada
Urevca z naslovom Življenje
pod najvišjo goro sveta. Na
koncu so mlade planince
čakala presenečenja, ki so
jim jih pripravile mentorice,
in pogostitev.
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Šlandrov dom še vedno propada
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije še vedno išče kupca za stavbo sindikalnega izobraževalnega centra, tako imenovanega Šlandrovega doma v Radovljici.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Vse zainteresirane prosilce vabimo, da oddajo svojo vlogo v roku 15
dni od objave.

Občina Radovljica daje v najem za letni vrt del zemljiške parcele št.
149/4, k.o. 2156 – Radovljica, v izmeri 37 m2, v naravi del zemljišča
pred vhodom v gostinski objekt na radovljiški tržnici (Kocka bar).

Številka: 478-0001/2018
Datum: 11.01.2018
NAMERO
o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi
5. člena Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Radovljica v
najem (DN UO, št. 123/10; v nadaljevanju Pravilnik) objavlja

UBS za vedno: Stari, Ušes in Bops / Foto: Igor Kavčič

Blaznik brani domovino,
Aljaž Stare pa skrbi, da bi
bila ta bolj organizirana. Na
odru so delovali kot eno,
Ušes na cajonu in mnogimi
ropot inštrumenti, Stari kot
solist in glas na levi kitari,
Bops z orglicami in glasom
pa na desni kitari – in doma
za računalnikom, kadar piše
besedila. Igrali so stare
komade, nekaj novih, se
pojavili na zaslužen dodatek, hkrati pa nekaj muzike
prihranili še za naslednjič.
Na primer takole: “Kaj, ko bi
se imela rada, fletna kot
poletna simfonija, ni blo
dneva, da se ne bi k tebi zgodaj zjutraj vrnil bos.”

Slovenije, kasneje ZSSS, ki
ga je uporabljala v izobraževalne namene.
»Škoda je, da objekt propada, namenjen pa bi moral
biti turizmu. Šlandrov dom
je odlična izhodiščna točka
za celotno zgornjegorenjsko
turistično območje,« pravi
župan Ciril Globočnik.
Občina Radovljica sicer letos
začenja s projektom obnove
ceste mimo doma. Za rekonstrukcijo je v pripravi projektna dokumentacija, zemljišča so pridobljena. Za
letos je načrtovana gradnja
prve faze od križišča s Kranjsko cesto do poljske poti,
nadaljevanje in zaključek
del sledita v letu 2019. Po
občinskem podrobnem prostorskem načrtu bo cesta
urejena za dvosmerni promet, na južnem delu, pri
Sparu, bosta pločnik in kolesarska steza obojestranska,
nato bo do hotela Manca
enostranski pločnik in dvostranska kolesarska steza, od
hotela do križišča pa ob voznih pasovih enostranski
pločnik.

Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem
župana lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Kamna Gorica – Kot so povedali člani nekdanje skupine
UBS, je njihov glasbeno-rokovski projekt začel poganjati korenine pred trideset in
nekaj leti spontano v vagonih takratnih jugoslovanskih
železnic. Zahvaljujoč pogostim zamudam vlakov so imeli trije študentje z Gorenjske
na poti do Ljubljane dovolj
časa za snovanje skladb ter
igranje kitare. Nekoč so trije
kupili samo eno vozovnico
in od takrat so neločljivi. Da
bi jim po tridesetih letih
ponovno prisluhnili, smo se
v dvorani Kulturnega doma v

Kamni Gorici v precej obsežni zasedbi zbrali poslušalci
vseh generacij.
Najprej je na oder stopila
akustična skupina Tantadruj, ki je svojo pot začenjala
v podobnih časih kot UBS.
Ti so nekoč celo nastopili
kot njihova predskupina in
tokrat sta skupini zamenjali
vlogi. Dušo smo si tako najprej ogreli s Tantadruji, kasneje pa še z Ušesom, Bopsom in Starijem – tremi
'fejst' Gorenjci iz Lesc, Dobrave in Kranja, ki so v ime
skupine vtisnili prve črke
svojih vzdevkov. Če je Uroš
Habjan računalničar in
multikreativec, nam Boštjan

1.

Igor Kavčič

1. NAMERA o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

V Kulturnem domu v Kamni Gorici smo poslušali zanimiv koncert. Svojo
tridesetletnico nenastopanja so proslavili nekoč mladci, zdaj pa zreli fantje
iz skupine UBS. Brez Tantadrujev kakopak ni šlo.

Časopis Občine Radovljica

Spet po fantovsko

objavo za zbiranje ponudb
so objavili že konec leta
2008, a jim prodaje še ni
uspelo izpeljati. »Kupcev je
bilo več, resnih malo manj.
Žal je kriza zmanjšala povpraševanje, v zadnjem trenutku pa je bila pred mese-

www.radovljica.si

ob robu gozda vodi tudi
nedavno urejena šolska pot.
Kot pojasnjuje Nina Štrajhar z Zveze svobodnih sindikatov, so se za prodajo
odločili, ker tako velikega
objekta za lastno dejavnost
ne potrebujejo. Prvo javno

Uradne objave, številka 236, 19. januarja 2018

zapuščena, pa je pogosto
tarča huliganov, ki tam postopajo, puščajo smeti in
delajo škodo na objektu.
Parkirišče ob cesti med Penzionom Manca in trgovino
Spar pa za treninge uporabljajo gasilci. Mimo posestva

S prosilcem, ki mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine Radovljica, bo sklenjena najemna pogodba v skladu z določili Pravilnika,
po cenah, določenih v Ceniku najema zemljišč v lasti Občine Radovljica. Če bo za najem zemljišč več interesentov, bo zemljišče oddano
v najem po postopku iz 8. člena Pravilnika.

Stavba nekdanjega sindikalnega izobraževalnega centra, Šlandrovega doma, je naprodaj že
skoraj desetletje.

deželne novice

Stavba nekdanjega Sindikalno izobraževalnega centra
Radovljica, ki je od leta 2011
zaprt, je še vedno naprodaj.
Na javnem zbiranju ponudb
za nakup nepremičnine, ki
ga je konec leta objavila lastnica Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, ni bilo zanimanja potencialnih kupcev,
so povedali na Zvezi.
Nepremičnina, ki so jo
nekoč uporabljali za izobraževanje sindikalistov, kasneje jo je, prav tako za izobraževalne namene, najemal
Zavod za šolstvo, je naprodaj po izhodiščni ceni 1,3
milijona evrov. Obsega prenočitveni in izobraževalni
objekt v skupni površini več
kot tisoč kvadratnih metrov,
200 kvadratnih metrov veliko depandanso in manjši
paviljon, klubski prostor ter
parkirišče in park.
Stavba, Radovljičani ji rečejo
Šlandrov dom, stoji na skrajnem severovzhodnem robu
Radovljice pod Oblo gorico,
v zadnjih letih, odkar je

cem razdrta predpogodba
zaradi nezmožnosti kupca,
da financira nakup,« je pojasnila in dodala, da si želijo,
da bi nepremičnino kupil
nekdo, ki bi v okolje prinesel
dejavnost, ki ne bi zmotila
soseske. »Dom je idealen za
izobraževalno dejavnost,
hotelirstvo, morda tudi za
dom občanov, hostel in
podobno. Verjetno lokacija
dopušča tudi kakšno drugo
dejavnost. Pri dogovarjanju
upoštevamo tudi občutek,
kaj se bo z objektom zgodilo
v prihodnosti,« je poudarila.
Stavba je bila sicer kot Poštarski dom zgrajena leta
1937; med drugo svetovno
vojno je bila tam postojanka
Gestapa. Po vojni so ga preimenovali v Počitniški Dom
Ivana Šlandra, po narodnem
heroju, zato ga mnogi še
danes imenujejo Šlandrov
dom. Med leti 1956 in 1964
je bil adaptiran in povečan,
okoli leta 1970 je kratek čas
deloval kot Hotel Alpe
Adria. Konec sedemdesetih
je bilo lastništvo doma preneseno na Zvezo sindikatov

VSEBINA

Marjana Ahačič
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Kultura
Eva Hribernik je
režirala opero Ada
Slovensko komorno glasbeno gledališče je na odru
ljubljanske Opere v oktobru
izvedlo novo slovensko
komorno opero Ada. Napisal jo je skladatelj Tomaž
Svete skupaj s pesnikom
Ivom Svetino. Opera je
posvečena pesnici Adi Škerl
(1924–2009) in njeni pesniški zbirki Senca v srcu
(1949), ki velja za prvo zbirko intimistične poezije po
drugi svetovni vojni pri nas.
Tedanja kritika je bila izrazito odklonilna. Potisnila jo
je v umetniško osamo, v
kateri je morala vztrajati
vse do svoje smrti. Vlogo
protagonistke so zaupali
mladi solistki Katji Konvalinka. Opero je režirala
Radovljičanka Eva Hribernik, ki se zadnje čase intenzivno posveča glasbenemu
gledališču in operi, v Veroni
pa je vpisala še študij operne režije. Adino življenjsko
zgodbo je Eva postavila iz
strogo zgodovinskega konteksta na bolj univerzalno
raven, saj je po njenem prepričanju to zgodba vseh
umetnikov, ki jih duši sistem in iščejo svoj izraz.
Sporočilo opere je, da ima
umetnost moč transformacije, saj je poezija Ade Škerl
kljub vsemu preživela.

Glasbeno navdahnjen večer
Slavko Goričar, klarinetu predan umetnik in pedagog, je bil gost zadnjega decembrskega torkovega večera v Knjižnici Antona
Tomaža Linharta v Radovljici. Ob spoznavanju kariere uspešnega glasbenika sta dvorano zapolnila tudi doneč zvok kvarteta
klarinetov in ubrano moško petje Okteta Lip Bled.
Maja Šmitek
»Klarineti, na katere sem
igral kot otrok, so bili grozno slabi, saj smo dobili
instrumente, ki jih je takratna Godba ljudske milice
odpisala,« se začetkov svoje
glasbene poti spominja Slavko Goričar, klarinetist in
pedagog, in doda: »Ko sem
od očeta dobil češki klarinet,
je bilo tako, kot če bi mi
danes nekdo kupil enega
izmed najboljših francoskih
klarinetov, ker si drugega
takrat nismo mogli privoščiti oziroma drugega ni bilo.«
Danes je zgodba povsem
drugačna in je mladim veliko lažje, je v zanimivem
pogovoru z Radovljičanko
Marijo Kolar dejal Goričar
in ob tem poudaril, da
mogoče prav zaradi lažje
dostopnosti inštrumentov
in gradiva ter posnetkov
marsikomu manjka duše.
»Včasih vsega tega ni bilo.
Sola, ki so bila del simfoni-

je, sem zaigral po svojem
občutku in zgodilo se je, da
je bilo dirigentu to všeč,« je
še dodal glasbenik, ki je svojo karierno pot začel v orkestru ljubljanske Opere in jo
nadaljeval kot prvi klarinetist solist v orkestru Slovenske filharmonije. »Kolegialnost je bila včasih zelo močna. V operi smo imeli pred
prenovo zelo slabe pogoje,
ampak smo uživali, bili smo
prijatelji. Po predstavi smo
se odpravili še na pijačo,
kjer smo se ob zabavnih
pogovorih in šalah skupaj
zabavali še pozno v noč.«
Goričar je klarinet igral tudi
po 10 ur na dan. V en sam
dan je poleg predavanj
moral umestiti tudi uigravanje doma, vaje v operi, solistične vaje in še večerni
nastop. Svojo bogato glasbeno kariero pa je ves čas
uspešno usklajeval tudi z
družinskim življenjem.
Sodeloval je z odličnimi
domačimi in tujimi dirigen-
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ti ter sestavljal nenavadne
zasedbe. Prav njegovi dolgoletni sodelavci in glasbeni
prijatelji – klarinetisti Milan
Pavliha, Marko Lednik in
Matevž Mercina ter člani
moškega zbora oktet Lip
Bled – so z ubranim igranjem in petjem popestrili
zadnji letošnji torkov večer v
radovljiški knjižnici.
Ob sproščenem klepetu je
Goričar sogovornici odkrito
priznal, da mu je največ
zadovoljstva prineslo pedagoško delo: »Velikokrat sem

bil najbolj srečen ob uspehih
svojih študentov, ki so imeli
na primer slabše predznanje
in so bili komaj sprejeti na
akademijo. Takšni študentje
so mi dali zagon in iz njih
sem si želel nekaj narediti.«
V svoji 30-letni karieri na
Akademiji za glasbo v Ljubljani je ustvaril in na uspešno glasbeno pot usmeril kar
53 diplomantov, ki so se mu
ob zaključku kariere za srčno
in predano pedagoško delo
letos oktobra zahvalili s prav
posebnim koncertom Življe-

nje s klarinetom. Slavko
Goričar pa se je toplo odzval
povabilu Radovljičana Darka
Krničarja, velikega prijatelja
knjižnice, in je vpogled v svoje razgibano in z glasbo prepleteno življenje omogočil
tudi obiskovalcem knjižnice.
V tem prazničnem decembru je tako torkov večer
minil v prijetnem glasbenem vzdušju. V januarju pa
vas v Knjižnici Antona
Tomaža Linharta ponovno
vabijo na številne zanimive
dogodke.
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Ivan Pipan
(1929–2017)
V novembru nas je tiho zapustil Ivan Pipan, starosta in
častni član Fotografskega društva Radovljica. Naš član je
bil dolgih 62 let ter bil aktiven vse do zadnjega dne.
Bil je dobitnik številnih priznanj za svoje izrazne fotografije ter je za svoje delo v Fotografskem društvu Radovljica
in v Fotografski zvezi Slovenije leta 1998 prejel najvišje
priznanje FZS, to je Puharjevo zlato plaketo. Občina
Radovljica mu je leta 2014 ob njegovi 85-letnici podelila
plaketo občine Radovljica “za dolgoletno delovanje v Fotografskem društvu Radovljica, uspehe na razstavah in širjenje znanja mladim”.
Svoje znanje je polnih 23 let prenašal na številne mlade
obiskovalce fotografskega krožka na Osnovni šoli A. T.
Linharta in jih tako vpeljeval v umetnost risanja in slikanja s svetlobo. Na proslavi ob 70-letnici Fotografskega
društva Radovljica je prejel še posebno priznanje Fotografskega društva Radovljica za dolgoletno delo, organizacijo
in vodenje društva.
Ivana Pipana bomo kot plodnega ustvarjalca, delovno osebnost in tudi zaradi njegovega prijaznega in dobrosrčnega
pristopa za zmeraj ohranili v dragem spominu.
Vida Markovc
Fotografsko društvo Radovljica

Pesmi nove pravde

Koncert Glasbene
šole Radovljica
Tik pred koncem lanskega leta je Glasbena šola Radovljica v blejski Festivalni dvorani ponovno
pripravila tradicionalni božično-novoletni koncert.
Marjana Ahačič
Glasbena šola Radovljica že
vrsto let ob izteku leta v Festivalni dvorani na Bledu prireja božično-novoletni koncert s prazničnim programom. Kot pravi ravnatelj
Marko Možina, na šoli spodbujajo skupinsko, orkestrsko
in ansambelsko muziciranje
in praznični december je
priložnost, da se učenci
predstavijo svojim domačim
pa tudi drugim poslušalcem.
Učenci Glasbene šole Radovljica so tako v blejski Festivalni dvorani nastopili na
tradicionalnem božično-novoletnem koncertu, na katerem so se predstavili godalni, pihalni in kitarski orkes-

Godalni orkester pod vodstvom Petra Avšiča / Foto: Gorazd Kavčič

S koncertom v radovljiški Linhartovi dvorani je
konec leta krenila glasbena ofenziva tria Jahačev
revolucije, ki postavljajo nov okvir slovenskih
protestnih pesmi. Prihodnji petek v Šmeksu.
Samo Lesjak
Jesenske predsedniške volitve so ohranile konsenzualni status quo, ujet v instagramsko pasiviziranost in
moralno vzdržnost, o čemer
pa imajo jasno ločeno mnenje člani zasedbe Jahači
revolucije, ki s svojimi nastopi opozarjajo prav na
nevarnosti posledic tovrstne
mentalitete.
V začetku letošnjega leta sta
karizmatična, izkušena
glasbenika Boštjan Soklič Soko (Tantadruj, Trio D
Vaja, Zaigrajmo pesniki) in
Andrej Kokot (Trio D Vaja,
Zaigrajmo pesniki) začela

ne porazdelitve premoženja, tajkunskih prevzemov,
kratenja človekovih in delavskih pravic, do odtujenosti
potrošniške družbe, ujete v
brezciljni krogotok nebrzdanega kapitalističnega neoliberalizma, ki pred človeško
dostojanstvo vedno postavlja dobiček. V sodobni glasbeni obdelavi protestnih
pesmi se žanrsko prepletajo
reggae, funk, rokenrol in
povsem logično tudi pank.
Opozoriti želimo na to, da
se je treba zoperstaviti lažnim vrednotam denarja in
se izkopati iz spon virtualnega življenja, si ponovno
upati pogledati drug druge-

Naslednjič se bodo predstavili na koncertu
v radovljiškem Šmeksu prihodnji petek,
26. januarja, ob 21. uri.
snovati novo glasbeno scensko zgodbo, v katero sta iz
Jezdecev škrlatne kadulje
povabila še Vida Sarka. Trio
je zavihal rokave in hitro so
nekateri poznani napevi in
melodije iz obdobja druge
svetovne vojne in prej dobili
nova aktualizirana besedila
– nastale so Pesmi nove
pravde, ki so jih uradno
predstavili kasneje, 23.
novembra, v radovljiški
Kavarni Prešeren. Dodali so
jim tudi nekaj avtorskih
skladb, vse pa opozarjajo na
nepravilnosti in nepošten
ustroj sodobnega sveta, za
katerega sta odgovorna oba
politična pola: od nepravič-

mu v oči in si vzeti čas za
neposreden človeški stik,
pravi Andrej Kokot in dodaja, da je revolucija tisto, kar
moramo najprej storiti v
svojih glavah.
Jahači revolucije v svojem
dobro uro trajajočem nastopu na udaren, toda nevsiljiv
način povedo vse to in še
več. Imajo že nekaj dogovorjenih nastopov v prihodnjem letu, dogovarjajo se za
manjše klubske predstavitve, večje dogodke pa načrtujejo spomladi. Vsekakor jim
je vredno – pa tudi nujno! –
prisluhniti, če želimo ohraniti še nekaj upanja na boljši svet jutrišnjega dne.

Pihalni orkester, ki ga vodi Dejan Rihtarič / Foto: Gorazd Kavčič

ter, godalni ansambel, pevski zbor in baletna skupina
radovljiške glasbene šole. Po
besedah ravnatelja Marka
Možine je bilo lansko leto za
glasbeno šolo pestro in
uspešno: obeležili so petdesetletnico delovanja harmonikarskega orkestra, prvič so
organizirali državno tekmovanje mladih glasbenikov
Slovenije, na katerem je
sodelovalo več kot sto glasbenikov. Na njem so se izkazali tudi domači učenci, saj

so s tekmovanja prišli z bronasto, tremi srebrnimi in
tremi zlatimi plaketami.
Koncert so zaključili z eno
od skladb Ansambla bratov
Avsenik v priredbi za pihalni orkester in tako simbolično zaokrožili prvo leto,
odkar na šoli kot poseben
modul poučujejo prav Avsenikovo glasbo. Zato so bili
še toliko bolj veseli, da so
med občinstvom tokrat
sedeli tudi nekateri člani
družine Avsenik.
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Evropski naslov
za plezalce
Tekmovalci Športnega plezalnega odseka dosegajo vse boljše rezultate –
tako doma kot v tujini.
Matjaž Klemenc
Športni plezalni odsek Radovljica je vse bolj številen.
Podatki članov od leta 2014
do danes to nazorno pokažejo. Leta 2014 je odsek imel 73
članov, leto kasneje 88 članov, leta 2016 98 članov in
letos že 127 članov. Število je
veliko, a vseeno se vsem uspe
razvrstiti na treningih v
Osnovni šoli v Radovljici in v
njihovem centru v Podvinu.
Športno plezanje ima vse
večjo popularnost. Panoga je
še bolj postala uveljavljena,
ko je bila sprejeta med olimpijske športe. Tako bo že na
programu leta 2020 v Tokiu.
Tekmovalci Športnega plezalnega odseka Radovljica so
se v Sloveniji udeleževali tekmovanj na treh nivojih: v
Zahodni ligi, ki je vstopna

liga za najmlajše in novince,
v mednarodni ligi iRCC
(poleg Slovencev so nastopali
še Italijani, Avstrijci, Madžari, Hrvati, Čehi) ter na najvišjem domačem nivoju, državnem prvenstvu. V odseku se
ponašajo tudi s tekmovalci, ki
se udeležujejo velikih mednarodnih tekem. Tu imamo v
mislih Domna Škofica, Vito
Lukan in Luko Potočarja.
ŠPO Radovljica organizira
dve tekmi, obe na balvanih,
in sicer tekmo Zahodna liga
in mednarodno tekmo iRCC.
Uspešnost kolektivov se v
prvi vrsti gleda skozi rezultate in tudi ti niso izostali.
Poglejmo si tiste najbolj izpostavljene. V Svetovnem pokalu sta tekmovala Domen Škofic in Vita Lukan. Domen je
osvojil četrto mesto v zahtevnosti (lansko leto je zmagal).

Vita je bila v isti disciplini, a
le z dvema tekmama, osemnajsta. Vita Luka je v Rusiji
postala v težavnosti mladinska evropska prvakinja. Luka
Potočar je bil četrti. Oba sta
nastopala tudi v evropskem
pokalu v težavnosti. Vita je
zmagala, Luka pa je bil peti.
V odseku imajo tri skupine:
plezalni vrtec, srednjo skupino in tekmovalno skupino.
Med letom so organizirali dva
tabora. Eden je bil v Bohinju,
s tridesetimi člani, drugi v
Ospu s petnajstimi člani
odseka. Letos so postavili tudi
spletno stran, z željo da se
predstavijo širši javnosti.
Na zaključni prireditvi so
podelili nagrade za uspehe v
letu 2017 na državnem in
svetovnem ter evropskem
nivoju. Nagrade za uspehe
na državnem nivoju so preje-
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GIMNAZIJA

EKONOMSKI
TEHNIK

MEDIJSKI
TEHNIK

INFORMATIVNI DAN
PETEK, 9. 2. 2018, OB 9. IN 15. URI
SOBOTA, 10. 2. 2018, OB 9. URI
www.egss.si

Tekmovalci, ki so prejeli priznanja na zaključni prireditvi
li: Lina Laharnar, Ela Glavač,
Gorazd Jurekovič, Hana
Humerca, Maja Arnež, Eva
Puhar, Jan Ulčar, Nejc Skumavec, Lara Nikolič, Igor
Primc, Nina Grošelj. Nagrade za uspehe na svetovnem
in evropskem nivoju so prejeli Domen Škofic, Vita
Lukan in Luka Potočar. »S
četrtim mestom v svetovnem
pokalu v težavnosti sem

zadovoljen. Lansko leto sem
zmagal v težavnosti, a lahko
rečem, da sem se letos veliko
več naučil. Braniti prvo mesto je bilo težko. Letos mi je
šele sredi sezone uspelo, da
sem na tekmah začel uživati,
in rezultati so prišli. Res pa
je, da mi niti enkrat ni uspelo sestaviti vrhunskega plezanja. Prav nesproščenost je bil
eden glavnih razlogov, da

temu ni bilo tako,« je povedal Domen Škofic. Oceno
sezone je podala tudi Vita
Lukan. »Preskok v člansko
kategorijo ni bil tako težak,
kot sem mislila. S sezono
sem zadovoljna, saj sem precej napredovala. Od uspehov
bi v ospredje postavila evropski mladinski naslov v težavnosti ter finale svetovnega
pokala v Kranju.«

Drugi rojstni dan Šole zdravja
Ivanka Korošec
V restavraciji Center so 8.
novembra člani in članice
društva Šola zdravja obeležili svojo drugo obletnico
delovanja. Koordinatorka
Lenčka Kralj je predstavila
nekatere zanimive podatke:
lani je bilo 42 članov, letos
jih je 34. Poleg vsakodnevnega razgibavanja (razen
nedelj in praznikov) so se
udeleževali regijskih srečanj
v Kranju, Mostu na Soči,
vseslovenskega srečanja v
Piranu, sodelovali so na
jesenskem srečanju v vrtcu
Lesce, obiskali pa so jih člani ŠZ iz Šmarjeških Toplic.
Nekaj članov se je udeležilo
seminarja za vaditelje, članice pa so kot pomoč vadile v
novih skupinah v Žirovnici
in na Bledu.
V letu 2017 so telovadili kar
301-krat, povprečna udeležba je bila 18 članov, povprečje dveh let pa je 20. Skupino so izmenično vodili vaditelji: Irena Vergelj 62-krat,

Helena Šolar in Metka Globočnik po 61-krat, Slavica
Jauševec 66-krat in Silvo
Vodišek 51-krat. Zlata Demšar in Silva Humerca sta
fotoreporterki, Marija Urh
skrbi za blagajniško poslovanje, Marjanca Bešter vsakodnevno vestno šteje člane,
Silva pa poskrbi tudi za darila in unikatne čestitke članom, ki praznujejo okrogle
rojstne dneve.

Marja Čampa, Andreja
Vodišek in Šarika Debenec,
ki so srečanje organizirale,
so izročile vaditeljem priložnostna darila s posrečenimi
vizitkami. Harmonikar iz
nekdanjega ansambla
Gorenjski muzikanti Vili
Kolman pa je poskrbel, da je
bilo vzdušje resnično veselo
in razigrano. Zapeli so in
zaplesali, prav nihče ni
obsedel pri mizi.

Radovljičani uspešni v Celju
Matjaž Klemenc
Člani Taekwon-do Radovljica
so se udeležili državnega
prvenstva v Ljubečni pri Celju. Poglejmo si tekmovalce, ki
so stopili na stopničke: deklice do 10 let: Taja Oblak 1.
mesto borbe do 20 kg; dečki
do 10 let: Jernej Renko 2.
mesto borbe do 30 kg, 3. mes-

to forme 8. kup, Marko Oblak
2. mesto borbe do 23 kg, 3.
mesto forme 6. kup; deklice
od 10 do 14 let: Tea Debeljak
1. mesto forme 3. kup, 2. mesto borbe do 45 kg; Neža Guštin 2. mesto forme 3. kup, 2.
mesto borbe do 35 kg, Lina
Buhaj 2. mesto forme 3. kup,
3. mesto borbe do 45 kg; dečki
od 10 do 14 let: Žan Pavlenč

2. mesto borbe do 35 kg, Tibor
Oblak 1. mesto borbe do 35
kg, 3. mesto forme 3. kup;
mladinke: Ivana Sitar 1. mesto borbe do 50 kg, 2. mesto
forme 3. kup, Naja Zupan 1.
mesto forme, II. DAN, 3.
mesto borbe do 55 kg; mladinci: Jurij Sitar 1. mesto forme 5. kup; člani: Gregor Olaj
1. mesto forme 1. kup.
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Vpoklic v reprezentanco
je bil šok
Dvajsetletnega Kristjana Arha Česna iz Podnarta so dobre igre v dresu Nogometnega kluba Triglav
Kranj pripeljale v reprezentanco U20.
Matjaž Klemenc
Se strinjate, da bi na tekmah
z Mariborom, Domžalami
ter Aluminijem zaslužili
kakšno točko več?
"Lahko. Vidi se, da nas je v
jesenskem delu zmanjkovalo
v zadnjih izdihljajih tekme.
V prvih polčasih smo uspešno parirali tudi ekipam z
vrha. Res pa je tudi, da nam
še manjka nekaj izkušenj,
potrebnih za prvo ligo."
Ste zadovoljni s svojo igro?
"S prvim delom jesenskega
dela sem izredno zadovoljen. Igral sem konstantno in
solidno. V drugem delu
sem nekoliko padel v formi,
zato sem kar vesel, da je
sedaj odmor in priložnost
povrniti se v top formo."
Sezono ste začeli s trenerjem Tončijem Žlogarjem, ki

ga je zamenjal stari novi trener Siniša Brkič.
"Z Žlogarjem sem se dobro
razumel. Zdel se mi je dober
trener. Pod njegovim vodstvom sem konstantno igral.
Prinesel je nekaj zanimivih
novosti. Po drugi strani
smo se s Sinišem Brkičem,
ki ga zelo dobro poznamo,
dvignili v igri. Brkič nas
odlično pozna in nas zna
motivirati."
Zelo pomembna bo prva
tekma spomladi, z Ankaranom.
"V jesenskem delu smo
igrali po sistemu toplo-hladno. Dam primer. V gosteh
smo premagali Gorico s 3:0.
Sledila je pomembna domača tekma z Aluminijem, s
konkurentom za obstanek, a
to smo izgubili z 0:3. Tako
je zmaga z Gorico izgubila
svoj pomen. Uvod v ligo

smo odigrali brez zadetkov z
Ankaranom v gosteh, doma
pa s porazom 1:3 povsem
razočarali. Za prestavljeno
tekmo z Ankaranom v gosteh smo odločeni, da v Kranj
prinesemo tri nove točke."
Igrali ste tudi v reprezentanci U21. So to prvi vaši nastopi v izbrani vrsti?
"Vpoklic v reprezentanco
sem potihoma pričakoval,
saj sem odigral večino prvenstvenih tekem. Levih bočnih
branilcev, ki bi konkurirali
za reprezentanco U21, ni
veliko. Vseeno je bil to zame
šok, saj do tedaj nikoli nisem
igral za reprezentančno selekcijo. Vstop v garderobo
pred prvo tekmo, poslušanje
himne in sama tekma je bilo
res nekaj nepozabnega. Vpoklic v reprezentanco mi je
potrdilo, da delam dobro. Ob
tem so nastopi reprezentan-

ce U21 še kako zanimivi
menedžerjem."
Kdaj se je začela vaša nogometna pot?
"Živim v Podnartu, do mojega štirinajstega leta pa smo
živeli v Kranju. Kot otrok
sem bil hiperaktiven in bilo
je obdobje, ko sem treniral
naenkrat štiri športe. Na
koncu je ostal nogomet, s
katerim sem se prvič srečal
pri šestih letih. Do trinajstega leta sem igral v kranjski
Savi. Zadnjih sedem let sem
član kranjskega Triglava."
Se bojite konkurence?
"Sploh ne. Konkurenca me
podžge za trdo delo. Zagotovilo, da bom igral v prvi postavi, me samo uspava."
Vam odgovarja zelo iskani
položaj levega bočnega branilca?

8
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SPLPRO
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IDOBIVAN
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Kristjan Arh Česen
"Na tem mestu sem se prvič
preizkusil pri članih. Ustreza mi, saj lahko izkoriščam
svojo dobro tehniko in predložek."
Dve leti nazaj ste igrali še
v mladinski ligi, lani v drugi članski, letos v prvi članski ligi. Je bil preskok
težak?
"Zame so bili ti koraki idealni. Pot, ki sem jo izbral, je
bila popolnoma pravilna.
Vprašanje je, ali bi
sploh dobil priložnost za
igro, če bi šel iz mladinske
kategorije v neki prvoligaški
klub v članski. V drugi članski ligi sem dobil dragocene izkušnje in občutek,
kako vse skupaj deluje."

Kaj si želite doseči v nogometu?
"Rad bi se preizkusil v tujini, v ligi, ki je vsaj na rangu
naše slovenske lige. Lepo bi
mi bilo živeti od nogometa.
Po koncu igralske kariere je
opcija tudi trenersko delo."

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja Prešernovi recitali
Festival lajnarjev / Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti / Vlado Kreslin

TEČAJ

TA
SOBO

10

Informativni dan
v petek, 9. 2. 2018
ob 9.00 in 15.00
in
v soboto, 10. 2. 2018
ob 9.00 uri

Kaj so vaše prednosti, kje so
še rezerve?
"Za branilca imam dobro tehniko, poleg tega je
moja višina in večinoma
odlična telesna pripravljenost zagotovo tudi prednost
na poziciji, na kateri igram.
Občasno pa mi manjka
izkušenosti in s tem povezane samozavesti v zahtevnih
akcijah. Na tem bom še
intenzivno delal."

UAR
FEBR

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka
Maistrov trg - Prešernovo gledališče
PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in
otroci posamezniki v spremstvu staršev ali kot skupine najkasneje do 8.2.2018.

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju

www.visitkranj.com

Dan
veselih
ust
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Devetdesetletnik Rado Erjavec
Povzpne se še do Sankaške koče, uživa tudi v rovtah, kadar so poljane vse bele od narcis. S sosedom gresta skupaj na dopust na morje.
Še vedno ima izpit za avto, tako da se lahko zapelje v njemu ljubo Planico ali na Pokljuko.
Ivanka Korošec
»Moji starši so bili iz Radelj
ob Dravi,« je začel svojo življenjsko zgodbo Rado Erjavec. »Oče je bil sodni izvršitelj in so ga večkrat premeščali v različne kraje. Tako
sem se kot peti v družini
sedmih otrok v družini rodil
18. decembra v Logatcu.
Rodil sem se v najhujši
mraz, v zimo s temperaturami do minus 30 stopinj.«
Na zadnje se je družina preselila v Radovljico. Leta 1944
je pred nemško mobilizacijo
odšel v partizane, star ni bil
niti 17 let. Prav dobro se še
spominja dolgega in nevarnega pohoda proti Črnomlju, mraza in lakote pa tudi
dobrih ljudi, kot je bila ženica, ki je vsakemu partizanu
dala po en krompir, saj drugega ni imela. Nekje na poti

so jih postregli z joto. »Sem
mislil, da sem v hotelu
Toplice, tako dobra je bila!«
Pri spustu z Nanosa so jih
napadli Nemci. V teku za
kritjem se je Radu na poledenelem terenu udrlo in
zajel je vodo. Ves teden ni
sezul čevlja, dobil je hude
ozebline. V Loški dolini so
ga pri neki hiši oskrbeli s
'papučami', v Črnomelj so
prispeli čez hrvaško stran.
Zaradi hudih ozeblin so ga
nameravali poslati v Bari, a
ker letala zaradi slabega vremena niso več pristajala, se
je okoli 500 invalidov in
ranjencev odpravilo na pot
čez Kordun proti Zadru.
Nekateri so se peljali na
vozovih, Rado je jezdil
mulo.
Spomladi leta 1945 se je priključil kot kurir glavnemu
štabu v Biogradu na moru,

Rado Erjavec
nato so ga dodelili v novoustanovljeno kosovsko brigado, to pa so maja z ladjo
Ljubljana poslali v Bakar.
Nekdanja turistična križarka, prirejena za vojno mornarico, je imela na krovu več
kot tisoč ljudi. »14. maja
1945 smo se srečno izkrcali.

Pri manevru odplutja pa je
ladja naletela na fonetično
mino in se v nekaj minutah
potopila.«
Do konca julija je bil v
komandi mesta Ljubljana.
Želel je domov, da bi dokončal svojo vajeniško dobo, pa
so ga dali v štiriletno podoficirsko strojno mornariško
šolo. Uspešno jo je dokončal, nato je bil dve leti na
železnici, najprej v delavnici, kjer je spoznaval lokomotive, nato je naredil izpit za
kurjača, se vpisal še v strojevodsko šolo in postal strojevodja. Na parnih, dizelskih
in električnih lokomotivah
je vozil vse do upokojitve.
V Radovljici je spoznal svojo
bodočo ženo. Vida je imela
poslovodsko šolo, najprej je
delala v tovarniški trgovini v
Lescah, nato pri Bulovcu v
Radovljici, kasneje pa je

dobila službo v Verigi. Leta
1951 sta se poročila in dobila
stanovanje v gasilskem
domu. Rodila sta se jima
dva sinova, Radko in Dušan.
Leta 1970 sta se vselila v svojo hišo v Lescah.
Upokojil se je že leta 1978,
saj je imel beneficirano
delovno dobo. Žena mu je
umrla pred šestimi leti, snaha pred dvema letoma. Eden
od sinov je doma, tudi drugi
je v bližini. Rado ima vnuka
in vnukinjo, dva pravnuka,
dve pravnukinji, veseli se še
enega pravnuka, ki se bo
rodil letos. Na kosilo hodi k
sinu, za vse drugo pa poskrbi sam, pripravlja si zajtrk in
večerjo, pospravlja, pere,
lika … »Likam od nekdaj
sam, naučil sem se v mornarici, niti mami nisem pustil
likati hlač, saj mi je naredila
tri robove na njih!«

Dokler je zmogel, je rad šel
v hribe, imel je dobro planinsko družbo, tudi svojo
smučarsko ekipo so imeli.
Bil je tridesetkrat na Triglavu. Zdaj visoko v hribe ne
more več; povzpne se še do
Sankaške koče, uživa tudi v
rovtah, kadar so poljane vse
bele od narcis. S sosedom
gresta skupaj na dopust na
morje. Še vedno ima izpit za
avto, tako da se lahko zapelje v njemu ljubo Planico ali
na Pokljuko. Vedno se udeležuje tudi prireditev Zveze
borcev in različnih spominskih svečanosti.
Povedal je še, kako veselo je
bilo na praznovanju njegove
90-letnice, saj se je zbralo
kar 40 svojcev in prijateljev.
In darilo, ki ga je dobil, bo s
pridom in veseljem uporabil: z Relaxom bo dopustoval na Braču!

Pavla Mulej, devetdesetletnica
Generacije radovljiških osnovnošolcev se dobro spomnijo dolgoletne učiteljice biologije Pavle Mulej,
tudi pri devetdesetih odločne in aktivne gospe, ki ji leta kar ne pridejo do živega. Še vedno skrbi za
svoj vrt, nabira nova znanja in aktivno sodeluje v projektu Starejši za starejše.
Ivanka Korošec

Pavla Mulej

a
recepti iz gorenjskeg
gl asa zbrani v knjigi

Rodila se je v Ljubljani,
novembra 1927. »Bila sem
najstarejša od petih otrok,«
pripoveduje gospa, ki zdaj
že desetletja živi v Radovljici. »Življenje ni bilo lahko;
veliko ljudi je tedaj imigriralo v Ameriko, tudi moji strici so šli. Oče je bil hišnik v
veliki hiši na glavnem trgu,
mama pa je opravljala priložnostna dela in zasluženi
denar spravljala na kupček,
da nam je jeseni otrokom
lahko kupila zvezke in učbenike. Kljub težkim časom
sta vsem petim otrokom
omogočila šolanje in izobrazbo.«

Lepi spomini na Brkine

glasu, Bleiweisova cesta 4
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem
01 42 41 ali
04/2
onu
telef
v Kranju, jo naročite po
čite po pošti, se poštnina
naro
jo
Če
.si.
-glas
e@g
cnin
naro
na:
.
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije

www.gorenjskiglas.si

Ko je dokončala učiteljišče,
so jo z dekretom najprej
postavili za učiteljico v Prekmurje, po letu dni pa je
dobila službo v Brkinih. Na
tisti čas ima lepe spomine.
»Pogoji za delo so bili težki,
a ljudje so bili prijazni. Prinesli so mi prve češnje,
dobila sem najlepše jabolko
… Z družino, pri kateri sem
stanovala, sem še dolgo
ohranjala stike.«
Odločila se je za nadaljevanje študija in se vpisala na
višjo pedagoško šolo v Ljubljani. Med študijem je spoznala Gorenjca Stanka Muleja
in se poročila z njim. Službo
sta dobila na Vrhniki. »Rodila se nama je hčerka Marjana. V šoli pa so bili zelo slabi

odnosi, tako da sva si poiskala službo drugje.« Družina je
prišla v Radovljico. Pavla je
poučevala biologijo, mož pa
je bil ravnatelj osnovne šole.
Rodila se jima je še hčerka
Tatjana.

Z možem v Radovljico
V šoli je Pavla posebno
pozornost posvečala otokom, ki so se težko učili.
»Da je nekdo zaradi slabe
ocene iz enega predmeta
moral ponavljati razred, je
bil res nesmisel! Saj ni treba, da veš za vsak povedek,
za življenje je potrebno še
kaj drugega. Znaš le tisto,
kar se naučiš, in tisto tudi
obdržiš v glavi!«
V Radovljici so se dobro
počutili. Mož je bil doma na
Spodnji Lipnici in z družino
so velikokrat obiskovali njegov dom, njegove brate in
sestre. Hodili so tudi na
izlete po okolici. »Na Taležu
sem bila gotovo tisočkrat!«
Z možem sta sezidala hišo.
»Dobila sva nekaj bančnega
kredita, nekaj kredita nama
je dala šola, nekaj smo prihranili sami. A ni bilo lahko.
Veliko mi je pomagal tudi
ata, ki je naredil vse, kar je
bilo lesenega.«
Žal je mož umrl že leta
1974, ko je imela komaj 47
let. Hčerki sta doštudirali in
si ustvarili družini. Zdaj
Pavlo razveseljujejo vnuk,
tri vnukinje, štiri pravnukinje in dva pravnuka. Vesela
je njihovih obiskov, zlasti

hčeri redno prihajata k njej.
Že prvi teden po upokojitvi
so jo vključili v društvo upokojencev. Dolga leta je organizirala izlete in bila aktivna
tudi v drugih sekcijah.
»Vodila sem izlete v različne
kraje. Samo v Pliberku smo
bili devetnajstkrat! Danes
ozimnico lahko kupiš povsod, takrat pa smo hodili tja
po cele vreče čebule in drugih pridelkov. Da pa je bil
izlet uspešno izveden, sem
šla v knjižnico in na Ljudsko
univerzo po knjige, vodnike
in zemljevide. Pri organizaciji mi je pomagala tudi
Majda Jamšek.«

Trinajstkrat na Triglavu
Bila je tudi članica Planinskega društva in prehodila
mnogo okoliških gora.
»Marsikoga sem naučila
pogledati tudi pod noge,
kjer so trave, rože, in ne
samo siliti na vrhove …« Na
Triglavu je bila trinajstkrat,
s hčerama pa tudi z drugimi
planinci, le mož je zaradi
bolezni ni mogel spremljati.
Najljubše so ji bile planine
tedaj, ko so bile polne cvetja,
da si je obogatila svoj herbarij. Zbirala pa je tudi različne kamne in kamnine.
Zdaj, ko korak postaja krajši, sodeluje v programu Starejši za starejše. »Rada bi
pohvalila ta projekt pa tudi
Metodo Bole, ki ga vodi.
Organiziramo izlete, praznujemo rojstne dneve, imamo različne dejavnosti,

pogledamo tudi k sosedom,
ki so potrebni pomoči.«
Hodi tudi k angleščini, ki jo
imajo v okviru tega projekta.
»Uči nas moja bivša učenka.
Morda si me zato ne upa
veliko spraševati!« se nasmeje in doda: »Hčerka Tatjana pa preveri, ali sem
naredila domačo nalogo!«
Rada bere, hodi v knjižnico
in posega tudi po strokovni
literaturi o zdravju in o vrtu,
ki ga ima tudi sama in kjer
pridela dovolj zelenjave.
Trato še vedno kosi sama,
na sprehod gre prav vsak
dan. Dvakrat tedensko hodi
k telovadbi v osnovno šolo.
»Ko na poti srečujem otroke, me vsi lepo pozdravljajo.
Sploh ne morem reči, da se
današnji otroci grdo obnašajo. Tudi v naši ulici so vsi
prijazni, s sosedi imam lep
odnos in vsi so mi pripravljeni pomagati.« Človek pač
žanje tisto, kar seje.
Da je tako pozitivno naravnana, gre zasluga tudi njenim
staršem. »Oče mi je vedno
rekel, da je treba "ta prav'
cajt dati smeti iz glave ven".
Taka smet je tudi razpoloženje, ko se ti nič ne ljubi, ko bi
kar doma visel in čakal … A
če nikamor ne greš in nič ne
delaš, vse obstane …«
Pri vseh dejavnostih, s katerimi se ukvarja, se pri njej
česa takega ni bati. »Vesela
sem, da ima društvo upokojencev toliko sekcij in lahko
vsak najde kaj zase. Če takšne ni, jo pa lahko sam ustanovi!«
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iz naše srenje
z a konec

Koncert mladih
harmonikarjev

zabavne poskuse pri kemiji, fiziki, biologiji,
športu in računalništvu. Na kemijskih delavnicah so raziskovali lastnosti vzorcev vode, ki so
jih prinesli s seboj, fizikalni delavnici sta bili
posvečeni poskusom z zrakom, na biološki
Štirinajstletni
diatonične harmonike
Luka
delavnici
pa mojster
so mikroskopirali
celice. Druga
Mlakar iz delavnica
Peračice jeje
v domu
Brezjah
biološka
bila šekrajanov
posebejnaatraktivtudi
letos
pripravil
novoletni
koncert.
na, saj so v sodelovanju z GRS izdelali zip-line
in merili srčni utrip pri adrenalinskem športu.
Marjana Ahačič
ce, ki je ne le odličen harmoNa računalniški delavnici
so se ukvarjali s finikar, temveč tudi aktualni
zičnim
nekaterih
delavnidržavni
prvak v ciklokrosu,
Dvorana računalništvom.
je bila polna do Na
ter Anžeta Pajiča Ambrožiča
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poslušalci
cah
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asistenti
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in naredili
šepetega
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prijetne
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mentov izvabljali
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in igra že od
je udeleženec
pa tudi
njegovi
prijatelji, vsi
odlični in dne
in
sproščene.
Projektnega
so se udeležili
zmagovalec
številnih
tekmomladiučenke
glasbeniki.
Na oder Osnovne
tudi
in učenci
šole
dr. Janeza
doma krajanov je Luka nam- vanj harmonikarjev doma in
Mencingerja
v tujini. Med najodmevnejšireč povabil še Bohinjska
10-letnega Bistrica.
času sta naziv
Gašperja
Škoflji- mi v zadnjem
HvalaŠtajnerja
vsem izobiskovalcem
in sodelujočim,
evropskega
prvaka
v Italiji
ce,
dvanajstletna
Gašperja
ker ste skupaj prispevali, da je dogodek
po-v
Komaca iz Križ – Gašper je njegovi starostni kategoriji
novno
leponauspel!
・
ter dve absolutni zmagi: v
letos zmagal
tekmovanju
harmonikarjev v Besnici v
kategoriji do 12 let ter v Skaručni v kategoriji do 13 let –
in Matica Jeraja iz Vodic,
16-letnega Primoža Gnidovca iz Naklega, dijaka Srednje gostinsko-turistične šole
Radovljica, trikratnega
gorenjskega prvaka in državnega podpravka na diatonični harmoniki za leto
2017, sedemnajstletnega
Mihaela Štajnerja iz Škoflji-

Kamniku in na Krvavcu. Njegov mentor je že vsa leta
Matjaž Kokalj. Na nastopu
na Brezjah se je fantom pridružil še priljubljeni Kvartet
za pet iz Selške doline.
Občinstvo so mladi glasbeniki navdušili tako z zimzelenimi, skoraj ponarodelimi
klasičnimi narodno-zabavnimi skladbami kot tudi sodobnejšimi, virtuozno izvedenimi Vražjimi vižami.

KIA. PRVA V
KAKOVOSTI.
KIA.
PRVA V

Drevi letni koncert harmonikarskega orkestra
Marjana Ahačič

Danes, v petek zvečer, se bo
ob 19. uri v baročni dvorani
Radovljiške graščine začel
letni koncert harmonikarskega orkestra. Nastopila
bosta mlajši harmonikarski
orkester Glasbene šole (GŠ)
Radovljica ter harmonikarski orkester Glasbene šole
Radovljica in KUD Radovljica. Kot je povedal dirigent
Gašper Primožič, ki orkester, ki je lani praznoval petdeseto obletnico obstoja,
vodi zadnjih nekaj let, bodo
na programu skladbe J. S.
Bacha, Leonarda Bernsteina, Artura Marqueza in druHarmonikarski orkester, ki ga zadnja leta vodi Gašper Primožič, je lani praznoval
ge.
delovanja.zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije
Kia je z drugo 50-letnico
zaporedno

KAKOVOSTI.
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Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na

ZMAGOVALKA KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

J. D. Pow
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na svetu.
www.kia.si

SAMO DO
RAZPRODAJE
ZALOG!

0
%
EOM
16.990
FINANCIRANJE
AUSTRALIAN OPEN PONUDBA

SPORTAGE ŽE ZA

FINANCIRANJE
+ BREZPLAČNA LETNA VINJETA
16.990
EUR

SPORTAGE ŽE ZA

EUR
+ BREZPLAČNA
LETNA VINJETA

ODPRODAJA LETA!

94 126

ODPRODAJA LETA!

EUR/
Nagrajeno Kia kakovost
mesec
do konca oktobra odpeljite z
Nagrajeno
kakovost
do 2.000 Kia
EUR
popusta pri financiranju.

Gostitelj Luka Mlakar

PO

mesec

Novo na

do konca oktobra odpeljite z
do 2.000 EUR popusta pri financiranju.

83 75
EUR/
mesec

Luka na odru s prijatelji harmonikarji

DO 2

EUR/

167
9.990
9.990 EUR
RIO ŽE ZA

RIO ŽE ZA

EUR/
mesec

EUR

EUR/
mesec

163
10.390
10.390
CEE’D ŽEEUR/
ZA

mesec
CEE’D ŽE ZA

EUR

EUR

KIA - Največ avta za vaš denar

KIA- CENTER
LJUBLJANA,
LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠK
KIA
Največ
za vaš denar
JUNIK
- Mavta
d.o.o.

Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava
tel. 04/581 00 00, info@junik-m.si
2

2

x

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

AMBROŽIČ,
04LESKOŠKOVA
574 17 84 2,
/ BREŽICE:
& CO.,
07 499ZAGREBŠKA
23 13 / CELJE:
KIABLED:
CENTER
LJUBLJANA,
01 584 33 KOLMANIČ
33 / KIA CENTER
MARIBOR,
C. 38,ŠKORJANEC,
02 292 78 50 03 426 08 72 / IZOLA: JEREB
BLEJSKA
DOBRAVA:
JUNIK-M, 04
00 02
/ BREŽICE:
KOLMANIČ & CO.,
07 499 23 13 /02
CELJE:
ŠKORJANEC,
08 72 / IVANČNA
GORICA: PAN
JAN, 0122
32050
47 07
/
KRANJ:
NASMEH,
04581
235
17
77 / MARIBOR:
POTOČNIK,
234
40 4303/ 426
MEDVODE:
ČREŠNIK,
01- 361
/ MURSKA
SOBOTA
IZOLA: JEREB, 05 616 80 11 / KOČEVJE: RANDELJ, 01 893 11 36 / KOPER: MTP, 05 915 06 00 / KRANJ: NASMEH, 04 235 17 77 / MEDVODE: ČREŠNIK, 01 361 22 50 / MURSKA
AVTO,
05 02
333
/ NOVO
MESTO:
KRIŽMAN,
07 393
360780
JERENKO,
5381808
/ ROGAŠKA
SLATIN
SOBOTA:
LEPOŠA,
536 03
17 7003
/ NOVA
GORICA: MAS
AVTO, 05AVTOHIŠA
333 03 03 / NOVO
MESTO: AVTOHIŠA
KRIŽMAN,
393/36PTUJ:
80 / ROGAŠKA
SLATINA: 02
AVTO788
ALKA 03
25 50
/
JESENICE
ŠENTJANŽ
PRI DRAVOGRADU:
ACKOROŠKA,
KOROŠKA, 02 878
58878
50 / TREBNJE:
PAN
- JAN, 07 34 60
718 /JAN,
VRHNIKA:
AVTOTRADE,
01 750
51 99
DRAVOGRADU:
AC
02
58
50
/
TREBNJE:
PAN
07
34
60
700
/
VELENJE:
KIA
AS,
03
891
90
77
/
VRHNIKA:
AV
Kombinirane porabe goriva: 1,3 – 8,3 l/100km, emisije CO : 29 – 194 g/km CO . Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisije NO : 0,002-0,046 g/km. Akcijska ponudba EOM = 0% velja ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe

KIA - Največ av

o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o. Ponudba zajema obdobje financiranja do 72 mesecev, 35 % polog in plačilo 20 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR.Reprezentativni primer izračuna za KIA Sportage 1.6 GDI LX
porabe vrednost
goriva:
3,3 –financiranja:
8,5 l/100
km,
CO2(polog):
: 86 –35%,
194
g/km,
emisijska
6b, emisije
NO
Active ECO iz akcijske ponudbe: vrsta financiranja: finančniKomb.
leasing; predračunska
predmeta
20.190
EUR;emisije
lastna udeležba
7.066
EUR; znesek
financiranja:stopnja:
13.123 EUR;EURO
število obrokov:
72; mesečno
plačevanje:
126,19 EUR ter g/km. Cena 16.990 EUR
x: 0,027-0,257
zadnji (72-i) obrok: 4.038 EUR (20%); stroški odobritve: 0 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 16.152 EUR; letna obrestna mera: 0%, ki je spremenljiva in vezana na 12-mesečni Euribor, efektivna obrestna mera: 0% na dan 20.12. 2017. Financiranje
EUR
obnakupu
nakupu
cee’da
LX Fun,
cena
9.990
EUR
obRio
nakupu
1.2
LX
Eco. Popust
do
2.000
EUR velja ob nakupu vozil
se lahko zavrne če stranka nima ustrezne bonitete. Cene in
pogojivelja
veljajo ob
vozil: Sportage
1,6 1.6
GDI LxGDI
ActiveGas
ECO, Stonic
1,2 GAS
Lx Active
ECO, cee’d
1,4 velja
GAS Urban,
1,2 GAS LxRia
Active
ECO,Gas
Optima
SWActive
1,7 CRDi Comfort,
Niro 1,6 GAS
HEV
Fun. Cene
najpomembnejši
toplogredni
plin, ki povzroča
globalno
vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele
barve invozila
stroška priprave
vozila.
Popusti in ugodnosti
med seboj
ne MP
seštevajo.
Veljavnost
do odprodaje
zalog. Ogljikov
dioksid (CO2) jeleasingu
novega
KIA po
ponudbi
KMAGsed.o.o.
po
ceniku
obponudbe:
sklenitvi
pogodbe
o finančnem
preko
Summit
Leasing
Slovenija. Cene vključ. vse
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na voljo v garancijski
priprave
vozila.
Popusti
ugodnosti
se med
seboj
ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske
napake
ne odgovarjamo.
Slike in
so simbolične.
KMAG d.o.o.,
Leskoškova
2, Ljubljana.

S skupino Kvartet za pet

zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizem
garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškov
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Zanimivosti
Naša stvar

Praznični december na šoli Ljubno
Krajevna organizacija Rdečega križa Ljubno je tudi letos,
tako kot vsako leto, učencem tamkajšnje podružnične šole
namenila sredstva za nakup daril, ki jih otrokom nato podari dedek Mraz, ki jih obišče pred novim letom. Učenci so se
zelo razveselili barvic, flomastrov in drugih pripomočkov ter
se posladkali z indijančki. V zahvalo so dedku Mrazu zapeli
pesmice in mu obljubili, da bodo pridni. "Z veseljem pa
lahko poročamo, da smo z omenjenimi sredstvi učencem
omogočili ogled poučne pravljice Mavrični cvet z animacijo
na pesku. Izvedla nam jo je karizmatična gospa Uliana
Dorofeeva. Hkrati pa so se lahko prav vsi otroci preizkusili
v risanju s peskom, nad čemer so bili zelo navdušeni," je
sporočila vodja šole Metka Urh, ki se v imenu učencev in
učiteljic krajevni organizaciji Rdečega križa zahvaljuje, da
jim je s podarjenimi sredstvi omogočila nakup daril in ogled
predstave.

Nekoč znan rokerski ansambel vnovič oživel pred
dvema letoma. Njegov vokal, Vrbnjan, tudi slikar
in fotograf Ljubo Kozic spet prijel za mikrofon.
Besedila s satirično in socialno noto znova zelo
aktualna. Nova zgoščenka »Naša stvar« med
ljubitelji iskana.

Dedek Mraz je prinesel darila.

Nove
cene komunalnih
storitev
Stiskanje
je zabavno
in ocena
zadovoljstva
in otročje
lahko uporabnikov
Cilj Komunale Radovljica je izpolnjevanje pričakovanj upoPrimerjava povprečnih ocen zadovoljstva
rabnikov, zato si prizadevamo za zagotavljanje kakovostnih
z našimi storitvami 2007–2017
storitev po primerni ceni. Ocena zadovoljstva uporabnikov s
S stiskanjem
embalaže,
je zabavno
in otročje lahko, pridobimo do 80
storitvami
v letu 2017 je na
najvišji ravniki
doslej,
kar nam daje
odstotkov prostora v naših posodah za ločeno zbrane odpadke. Hkrati
potrditev, da delujemo v pravi smeri. Leto 2018 prinaša nove
stiskalnice dolgoročno zmanjšujejo stroške ravnanja z odpadki.
nižje cene komunalnih storitev.
Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano postane navada, odrasli pa z uporaPričakovanja uporabnikov imajo odločilno vlogo pri načrtovanbo vsakodnevno potrjujemo odgovornost do narave in skrb za prihodnost naših otrok.
ju in izvajanju dejavnosti družbe, zato njihovo zadovoljstvo redRočne stiskalnice
za embalažo
in izbor
drugih izdelkov
no spremljamo.
Zadovoljstvo
uporabnikov
komunalnih
storitevza uspešnejše ločevanje embalaže in bioloških
odpadkov
lahko
po
ugodnih
cenah
odslej
že deset let ugotavljamo s telefonsko anketo, ki jo izvajakupite
neod- na blagajni Komunale Radovljica.
visna raziskovalna institucija. V raziskavi, ki je potekala med 1.
in 6. decembrom
je sodelovalo
310 oseb iz različnih naseFiksna2017,
ročna
stiskalnica
Biološko razgradljive
lij znotraj
Radovljica.
je bila anonimna, naša
zaobčine
plastenke
inRaziskava
pločevinke
in kompostirne vrečke
ciljna skupina
pa
so
bile
osebe
v
gospodinjstvu,
ki
najbolje
pozStiskalnica je lepo oblikovana
• 15 vrečk za 7-litrsko posodo,
najo storitve
Komunale
Radovljica.
in močne
konstrukcije.
• biološko razgradljive, iz koruze in krompirja,
• zbiranje uporabnikov
odpadkov postane
Sodelujoče
smo
prosili,rumena,
naj posamezno
Zadovoljstvo
glede dejavnosti odvajanja in čišBarve:
oranžna,
modra področje dela ocenijo
higienično,
z oceno od 1 do 5. V primeru, da so določeno aktivnost ocenili
čenja bolj
odpadnih
voda ostaja na podobni ravni. Ugotavljamo,
• pogostost pranja posode
s slabšimi ocenami (1 ali 2), smo jih povprašali tudi, kakšen je
da je večje
zadovoljstvo pogojeno tudi z vlaganji v infrastrukse zmanjša,
Zložljiva
stiskalnica
razlog za
tako slaboročna
oceno. Uporabniki
ocenjujejo zadovoljturo,
vplivajo
na kakovost storitev ravnanja z odpadnimi
• ki
rešujejo
problem
za plastenke
inKomunale
pločevinke
stvo z naslednjimi
storitvami
Radovljica: obveščanje
neprijetnih vonjav,
vodami.
• vrečke ne vplivajo
komunale,
odziv na
poziv stranke,
s pitno vodo, ravnaPo uporabi
stiskalnico
zložimooskrba
in jo zlahka
Pričakovanja
uporabnikov
na kvaliteto
komposta, so naše vodilo
shranimo
v predal. in čiščenje odpadnih vod in urejanje
nje z odpadki,
odvajanje
•
najcenejše
bio-vrečke
v mestu.
Ugotavljamo, da uporabniki
zaznavajo prizadevanja podjetja za
Barva: rumena
javnih površin.
zanesljive in kakovostne komunalne storitve, ki so rezultat stalKako ste zadovoljni?
ne prenove in izboljševanja procesov v okviru sistema vodenja
Biološko razgradljive
Ocena zadovoljstva
uporabnikov
s storitvami Komunale Radovkakovosti ISO 9001. Najvišja ocena zadovoljstva naših uporabPosoda za
odlaganje
in kompostirne podloge
ljica v letu
2017 je bila 4,48.
Ocena je na najvišji ravni doslej in
nikov doslej je potrditev, da imajo naše storitve dobro razmerje
organskih
odpadkov
po 10 podlog
za 120povprečje
zadnjih petih
letrjave
za dva
odstotka.
je presegla
med• kakovostjo
in ceno.
Izsledki raziskave so podlaga za razvoj
• posoda
s prostornino
7 litrov
barve,
ali 240-litrske zabojnike
Uporabniki
storitev v smeri, ki jo nakazujejo priložnosti za izboljšanje.
• izste
100nadpovprečno
% recikliranegazadovoljni
materiala, s storitvijo oskrbe s
za biološke odpadke,
ki (4,66),
je odporen
UV-žarkom,
pitno vodo
saj jeproti
storitvi
skoraj 77 odstotkov vprašanih
• biološko razgradljive,
zaobljeni
robovi(5).
terPriložnosti
gladka
pripisalo•najvišjo
oceno
za izboljšanje se kažejo
koruze
in krompirja,
Letoiz2018
prinaša
nove cene komunalnih storitev
zunanja in notranja površina,
• zaščitijo posodo
predvsem v uvajanju tehnologij za pripravo pitne vode, za kate• pokrov neločljivo pritrjen
Naš in
skupni
uspeh
je, da
smo iz gospodinjstev radovljiške
rešujejo
problem
higiene
re je značilno,
da posode,
ni treba dodajati nobenega dezinfekcijskega
na telo
občine
letu
2017
na odlagališče Mala Mežakla pripeljali,
(tudiv na
robu
posode),
sredstva,•niti
klora.gladek ročaj
povsem
• zmanjšujejo
pogostost
obdelali
in odložili
manj mešanih komunalnih odpadkov. Znilažje čiščenje,
Ravnanje zzaodpadki
velja za občutljivo področje, kjer se pričapranja
zbiralnikov,
žanje stroškov prevozov, obdelave in odlaganja bo v letu 2018
•
s
sistemom
proti
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
kovanja uporabnikov nenehno zvišujejo. Veseli nas, da storitev
vplivalo
na nekoliko
nižje skupne
stroške ravnanja z odpadnezaželenemu razsutju,
• olajšujejo
delo komunalnim
delavcem.
ravnanja
z
odpadki
več
kot
63
odstotkov
vprašanih
ocenjuje
• priložene bio-vrečke,
ki. Tako bodo od 1. 1. 2018 veljala nova sodila za preračun
z najvišjo oceno
in daprilegajo
je tudi skupna
ki se idealno
posodi. ocena nad povprečjem
stroškov, ki bodo vplivala na znižanje cene za izvajanje
(4,49). Uporabniki ste vse bolj kritični do nedoslednega ločevastoritev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki.
nja posameznikov. V letu 2018 bo tudi v okviru projekta Zero
Tudi znižanje omrežnin komunalne infrastrukture za odvaWaste naša naloga spodbujanje doslednejšega ločevanja z ozajanje ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
veščanjem. Prisluhnili smo vašim pričakovanjem in vam omobo vplivalo na nekoliko nižjo ceno predvsem za uporabnike
gočili, da eno dopisnico za odvoz kosovnih odpadkov izkoristite
kanalizacije.
3
za brezplačen odvoz do 2 m zelenega odreza. Uporabniki priKomunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
čakujeteTel.:
tudi
nadaljnje
zviševanje
pri odlaganju
Več na www.komunala-radovljica.si
04/
537 01 11,
faks: 04/ ravni
537 01storitev
12, e-naslov:
info@komunala-radovljica.si
odpadkov v zbiralnicah.

Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

Naša stvar – z Ljubom Kozicem kot pevcem na sredini

Alenka Bole Vrabec
Po dolgoletnem molku je
»Naša stvar« spet oživela.
Kje so vzroki in vzgibi za to
oživljanje?
"Vzrok je bilo povabilo na
kitariado v Sevnici leta 2012.
Tako smo se po letu 1980
ponovno sestali in začeli
vaditi."
Z vami vred se je postarala
tudi vaša nekdanja publika.
Je spomin v njej še tako
močan, da lahko govorite o
ponovnih srečanjih?
"Nekdanja publika nas ni
pozabila, zanimanje za našo
glasbo še obstaja. Zanimivo,
da je ta glasba všeč tudi
današnji generaciji."
Ste morali koga v ansamblu
zamenjati?
"Glavni avtor glasbe in besedil, kitarist Brane Smole je
leta 1982 umrl. Že zaradi

spomina nanj smo se odločili za snemanje zgoščenke,
tako da imamo svojo (njegovo) glasbo dokumentirano."
Vaša besedila so udarna, v
njih se najdejo ljudje, ki tudi
danes težko živijo. Lahko bi
rekli socialna kritika na
rokerski način …
"Res so udarna in kritična.
Čeprav je nastajala med leti
1979–1981, lahko rečemo,
da naša glasba spada tudi v
današnji čas."
Je vaš način igranja na kakršen koli način drugačen?
"Naš način izvajanja rokovske glasbe se nekako razlikuje po igranju kitarskih
rifov dvoglasno, od hard
roka do panka, kar v današnjih časih ni ravno pogosto."
Vas bomo slišali tudi v
Radovljici?
"Tega pa še ne vemo."

Izročili donacijo
iz skrinjice želja
Marjana Ahačič
Ves praznični december je
lepo okrašena smrečica na
trgu za avtobusno postajo
vabila mimoidoče, da se
ustavijo, vzamejo okrasek
in namenijo kovanec ali
dva v skrinjico želja in tako
prispevajo prostovoljne prispevke za Center za uspo-

sabljanje, delo in varstvo
Radovljica. V začetku leta
sta lastnika bližnjih lokalov
in organizatorja akcije skrinjico odprla in denar, 223
evrov, izročila direktorici
CUDV Radovljica Slađani
Anderle, ki je dejala, da so
v centru za donacijo hvaležni, namenili pa jo bodo za
plačilo hipoterapije.

www.komunala-radovljica.si

Mislimo zeleno!

Miran Berlogar in Igor Luzar sta donacijo izročila
direktorici CUDV Radovljica Slađani Anderle.
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Prireditve
19. januar–9. februar 2018

SREDA, 31. januarja
Ta veseli klub, od 16.45 do 18.45, druženje ob družabnih igrah, ročnih
delih in svetopisemskih zgodbah, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Manifest, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 19. januarja
Jogica za dojenčke, ob 15.30 do 16.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Mozaik ustvarjalnosti, od 25. 1. do 12. 3. 2018, razstava slik šopkov
in modernih mozaikov, Galerija Avla, Občina Radovljica

ČETRTEK, 1. februarja

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Zakaj sem Ajček?, od 17.00 do 18.00, lutkovna predstava Grajskega
lutkovnega gledališča Sevnica, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Krčenje, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Ves denar sveta, ob 19.00, zgodovinska drama/kriminalka, Linhartova dvorana Radovljica*

Koncert harmonikarskega orkestra, ob 19. uri, Baročna dvorana
Radovljiške graščine
Zamolčani dokumenti, ob 20.00, biografska zgodovinska drama,
Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave
Pravljični svet Svetlane Makarovič, ves mesec, razstava likovnih del
otrok iz Vrtca Brezje na temo pravljic Svetlane Makarovič, Knjižnica
A. T. Linharta, Radovljica
Pust, ves mesec, razstava izdelkov 1. a in 1. b razreda OŠ. F. S. Finžgarja Lesce, Knjižnica Lesce

PETEK, 2. februarja
Jogica za dojenčke, ob 15.30 do 16.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pustne norčije, ves mesec, razstava likovnih izdelkov učencev 2. b.
razreda POŠ Begunje, Knjižnica Begunje

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SOBOTA, 20. januarja
Začetni tečaj biodinamike, od 9.00 do 16.00 ure, Društvo AJDA
Gorenjska, Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica*

Pokliči me po svojem imenu, ob 18.00, romantična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Vampirček, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Ves denar sveta, ob 20.15, zgodovinska drama/kriminalka, Linhartova dvorana Radovljica*

Zima zima bela, ves mesec, razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca
Kropa, Knjižnica Kropa
Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino. Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani www.radolca.si/kaj-poceti/. Dogodke za objavo v napovedniku pošljite po elektronski pošti na turizem@radolca.
si. Za tedensko obveščanje o dogodkih se prijavite na naš elektronski naslov.
Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Obupana, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Potnik, ob 20.00, kriminalni triler, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 3. februarja
Fergi: zabava na podeželju, ob 16.00, otroški film, pripovedovanje v
slovenščini, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 21. januarja

Jaz sem ti, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Vampirček, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Pokliči me po svojem imenu, ob 20.00, romantična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Potnik, ob 18.00, kriminalni triler, Linhartova dvorana Radovljica*
Krčenje, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 4. februarja
Fergi: zabava na podeželju, ob 15.30, otroški film, pripovedovanje v
slovenščini, Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 23. januarja
Hospickafe – Premagovanje najtežjih izzivov, od 19.30 do 21.00,
pogovor z mag. Milanom Remsom, dr. med., in mag. Tomažem
Rotarjem, dr. dent. med., Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Palčki pomagalčki, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Človek delfin, ob 19.00, dokumentarni film + spremljevalni dogodek,
KinoGore, Linhartova dvorana Radovljica*

Čudo, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 24. januarja
Ta veseli klub, od 16.45 do 18.45, druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in svetopisemskih zgodbah, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

TOREK, 6. februarja
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ob 19.00, z igralko,
šansonjerko, voditeljico in aktivistko Laro Jankovič ter mojstroma na
kitari Ravijem Shrestho in Tilnom Stepišnikom, Baročna dvorana
Radovljiške graščine

Prihod relikvij sv. Frančiška Asiškega, ob 18.00, sv. mašo bo daroval
provincialni minister p. Marjan Čuden, Bazilika Marije Pomagaj na
Brezjah

Šrilanka – potepanje po svetem otoku, od 19.30 do 21.00, predavata
Luka in Manca Willewaldt, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Jaz sem ti, ob 19.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 7. februarja
Ta veseli klub, od 16.45 do 19.00, druženje ob družabnih igrah, ročnih
delih in svetopisemskih zgodbah, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

ČETRTEK, 25. januarja
Zimske radosti in snežinke, od 17.00 do 18.00, pravljica in delavnica
za otroke do 3. leta starosti, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Odprtje razstave Mozaik ustvarjalnosti, ob 18.00, Galerija Avla,
Občina Radovljica

ČETRTEK, 8. februarja
Romanje z Brezij v Vrbo, ob 8.30, romanje po stari romarski poti v
počastitev kulturnega praznika, Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

Labirint: Zaton, ob 19.00, znanstvenofantastični triler, Linhartova
dvorana Radovljica*

Zaigrajmo pesnike, od 9.00 do 12.00, na Poti kulturne dediščine v
Žirovnici

PETEK, 26. januarja
Jogica za dojenčke, ob 15.30 do 16.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

PETEK, 9. februarja
Jogica za dojenčke, ob 15.30 do 16.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Labirint: Zaton, ob 18.00, znanstvenofantastični triler, Linhartova
dvorana Radovljica*

O pustu so zrele
neveste ...
Alenka Bole Vrabec
... o postu pa preste, pravi
slovenski pregovor. Koliko
nevest oziroma parov se bo
zbralo na radovljiškem pustnem sprevodu, še ne vemo,
drži pa kakor kamen kost,
da sta bila v prvem radovljiškem pustnem sprevodu
1936 glavna ženin in nevesta. O dogodku piše tudi dr.
Niko Kuret v delu Praznično
leto Slovencev. Karnevalsko
tradicijo so v Turističnem
društvu Radovljica znova
oživili leta 1996 in vse odtlej
v mestu pripravljajo privlačne in vsako leto bolj obiskane pustne povorke. Letošnja
povorka na pustno soboto,
10. februarja, se bo tako kot
zadnjih nekaj let začela ob
14. uri pri stavbi nekdanjega
Merkurja, nato pa bo šla z
ustaljenega starta pri semaforiziranem križišču ob
bencinski črpalki proti središču Radovljice. Pustni
župan si želi izvirnih, aktualnih pa tudi tradicionalnih

mask in maskiranih družin!
Vse maske, ki bi rade tekmovale, bodo dobile številke
na karnevalski poti na stojnici Turističnega društva
Radovljica, kar pomeni, da
lahko tekmujejo maske, ki
se pridružijo povorki. Za
ritem pustne povorke bo
skrbel Pihalni orkester Lesce, ki o letošnji preobleki še
molči. Ko se bodo na zaključku sprevoda ob zabavnem
programu tekmovalne maske predstavile, bo imela glavno besedo žirija. Ta bo utemeljila, kdo in zakaj bodo
tisti na zmagovalnem odru,
nagrade pa bo podelil pustni
župan.
Preživite dan kot pustna
maska, naj vam bo v veselje,
sprostite svojo nagajivost,
domiselnost, radost druženja in občutek za humor!
Sami, v dvojini ali zelo zaželeni množini! Morebitna
vprašanja ali prijave skupinskih mask lahko pošljete na
e-naslov: tdradovljica@siol.
net.

Lunapark, ob 20.15, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Jahači revolucije, ob 21.00, predstavitveni koncert, Šmeks Radovljica

IZLET // torek, 30. januarja 2018

SOBOTA, 27. januarja

KOPALNI IZLET V ZREČE

Začetni tečaj biodinamike (drugi del), od 9.00 do 16.00, Društvo
AJDA Gorenjska, Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica*
Koko in velika skrivnost + predfilm Olafova prigoda, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica*
Lunapark, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Da bodo orgle spet zadonele, ob 19.00, koncert za obnovo orgel v
radovljiški cerkvi, nastopajo Le phénix, harmonikarski orkester, zbor
Navdih, Baročna dvorana Radovljiške graščine
Najtemnejša ura, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 28. januarja
Sova in miška, ob 16.00, družinski muzikal, pripovedovanje v slovenščini, Linhartova dvorana Radovljica*

Odhod avtobusa:
ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.25 z AP Creina,
ob 7.45 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10 z AP Škofja Loka

Manifest, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Najtemnejša ura, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Cena izleta je 32 EUR.

PONEDELJEK, 29. januarja
Koncert učiteljev Glasbene šole Radovljica, ob 19.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine

TOREK, 30. januarja
Chado – tradicionalni japonski obred priprave in pitja čaja, od 19.30
do 21.00, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

www.gorenjskiglas.si

Čakalnica, ob 19.30, komedija, gledališče, za izven, Linhartova dvorana Radovljica*

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, strokovno predavanje,
3-urno kopanje v Termah Zreče in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje od petka, 26. januarja 2018, do 10. ure,
zaračunamo potne stroške.

Fotografije so simbolične

Vabimo vas, da se nam pridružite na kopalnem izletu v Terme
Zreče. Najprej se bomo sprehodili skozi Slovenske Konjice,
nato pa s pomočjo lokalne vodičke spoznavali kraje zgornje
Dravinjske doline. Peljali se bomo tudi na Zlati grič, od koder je
lep razgled. V Termah Zreče nam bodo strokovnjaki predavali
o zdravem načinu življenje in o tem, kako pomembno je, da
smo čim dlje aktivni in se gibamo na svežem zraku. Po okusnem
kosilu bo sledilo triurno kopanje v termalnih vrelcih bazenov in
odhod domov.
Prav lepo vabljeni!
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deželne novice
Razstava v Avli
Še do ponedeljka je v galeriji Avla na Občini
Radovljica na ogled razstava del Alojza Zormana
- Fojža, v četrtek odprtje Mozaika ustvarjalnosti.

Donacija radovljiškim
planincem
Zavarovalnica Triglav je Planinskemu društvu Radovljica z donacijo pomagala pri nakupu
defibrilatorja za Valvasorjev dom in pri sanaciji dimnika.
Marjana Ahačič

Alojz Zorman - Fojž v Galeriji Avla / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič
Tik pred občinskim praznikom so v Galeriji Avla v stavbi Občine Radovljica odprli
razstavo avtorskih del občinskega nagrajenca Alojza
Zormana - Fojža. Njegovo
umetniško ustvarjanje obsega ilustracije, risbe, oblikovanje lutk, didaktičnih igrač
za otroke, knjig in plakatov,
ukvarja pa se tudi s scenografijo. Za svoje umetniško
delo je v letu 2016 prejel plaketo Antona Tomaža Linharta. Avtorja in njegova
dela je na odprtju razstave
predstavila umetnostna zgodovinarka Maruša Avguštin.

V spremljajočem glasbenem programu sta nastopila
Nataša Artiček in Boris Bursać. Razstava je na ogled do
22. januarja.
V četrtek, 25. januarja, pa
bodo ob 18. uri odprli razstavo del več avtorjev, ki na svoj
način izražajo svojo ustvarjalnost. Razstavljene bodo
slike šopkov iz suhega cvetja
Cvetke Pezdič ter moderni
mozaiki udeležencev programov ustvarjanja mozaikov
na Ljudski univerzi Radovljica pod mentorstvom Urške
Ambrožič Potočnik in Petre
Golinar. Razstava z naslovom Mozaik ustvarjalnosti
bo na ogled do 12. marca.

Koncert za obnovo orgel v cerkvi
Kulturno društvo Sotočje in Župnija Radovljica v soboto, 27.
januarja, v Baročni dvorani Radovljiške graščine organizirata koncert z naslovom Da bodo orgle spet zadonele, na
katerem bodo zbirali prostovoljne prispevke za obnovo
orgel v cerkvi svetega Petra v Radovljici. Nastopili bodo: Trio
kljunastih flavt Le phénix, ki ga vodi Mateja Bajt, harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica (dirigent Gašper
Primožič) in Mladinski pevski zbor Navdih pod vodstvom
dirigentke Ane Urh. Koncert se bo začel ob 19. uri.

Direktorica kranjske enote
Zavarovalnice Triglav Janka
Planinc je pred koncem lanskega leta predsedniku Planinskega društva Radovljica
Valentinu Rezarju izročila
simbolični ček, s katerim je
zavarovalnica radovljiškemu
planinskemu društvu namenila donacijo v višini 4500
evrov. Sredstva je zavarovalnica donirala v okviru novoletne preventivne akcije Za
boljši jutri, s katero želijo
prispevati k ozaveščanju ter
zmanjševanju nevarnosti in
potencialnih nezgod. Radovljiški planinci bodo denar
namenili za nakup defibrilatorja za Roblekov dom na
Begunjščici ter sanacijo v
lanskem požaru poškodovanega dimnika.
»V skladu z družbeno odgovornostjo radi vlagamo v
okolje, v katerem delujemo,
tako da podpiramo projekte,
ki imajo dolgoročni učinek
in koristijo lokalni skupnosti. Z vseslovensko novoletno
preventivno akcijo Za boljši
jutri smo tako v zadnjih treh
letih podprli več kot sedemdeset različnih projektov s

Direktorica kranjske območne enote Zavarovalnice Triglav Janka Planinc je ček z donacijo
izročila predsedniku Planinskega društva Radovljica Valentinu Rezarju, ob njima tudi Rok
in Zdenka Podpečan, oskrbnika Roblekovega doma na Begunjščici.
področja gasilstva, zdravstva,
civilne zaščite, poplavne in
prometne varnosti ter razvoja in varnosti otrok. Na
Gorenjskem smo pomagali
pri ureditvi brežine vodotoka
v občini Gorenja vas - Poljane ter pri nakupih štirih defibrilatorjev, dihalnega aparata, protipožarnih zaščitnih
oblek in reševalne obleke za

Pred dvema letoma so z defibrilatorjem že
opremili Valvasorjev dom in glede na izkušnje
vedo, da napravo za pomoč pri srčnem zastoju
potrebujejo tudi v Roblekovem domu pod
Begunjščico ter Pogačnikovem domu na Kriških
podih, ki ju upravlja društvo.

reševanje pri prometnih nesrečah iz vode,« je povedala
Planinčeva. Letos bo zavarovalnica podprla skupaj dvajset projektov; na območni
enoti Kranj so se odločili, da
bosta to projekta PD Radovljica in GRS Bohinj.
"Planinsko društvo smo
izbrali, ker resnično dobro
delate. Greste s časom naprej in obenem skrbite za varnost vseh, pohodnikov,
zaposlenih pa tudi objektov," je še poudarila Jelka
Planinc.
Valentin Rezar je povedal,
da so se v društvu donacije
zelo razveselili, saj načeloma težko zberejo sredstva
tako za sanacije kot za pove-

čevanje varnosti. Kljub temu
so pred dvema letoma z
defibrilatorjem že opremili
Valvasorjev dom in glede na
izkušnje vedo, da napravo
za pomoč pri srčnem zastoju potrebujejo tudi pri Roblekovem domu pod Begunjščico ter Pogačnikovem
domu na Kriških podih, ki
ju upravlja društvo. "Sklenili smo, da bomo z defibrilatorji opremili vse tri postojanke in tudi povsod sanirali
dimnike, kajti zavedati se
moramo, da to niso koče, ki
bi bile dosegljive z avtomobili in so zato težko dostopne gasilcem, zato je še toliko
bolj treba poskrbeti za varnost."

www.gorenjskiglas.si

Četrt leta zastonj – 25 % Izberite svoje letošnje darilo
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra.

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v
višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste
odšteli le 145,69 evra!

kava
Barcaffe
250 g

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj

MELANDA

Marijan Peternelj:
Melanda

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste
v naši avli lahko tudi popili kavico ter izbrali
eno od petih daril (na fotografiji).

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne
avtobusne postaje) od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
majica
avtomatski
dežnik

Popust in darilo
veljata le za fizične
osebe. Daril ne
pošiljamo po pošti.
Količina daril je
omejena.

