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Pozornost
cestam

Jakov Fak
v Lescah

Župan Ciril Globočnik
in direktorica občinske
uprave Alenka Langus
sta predstavila letošnje
naložbe in projekte.

Biatlonec Jakov Fak se bo
z družino preselil v Lesce.
Prijatelji in sosedje so mu
po vrnitvi iz Pjongčanga
pripravili sprejem s
presenečenjem.
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Knjižnica je zdaj že
pripravljena na selitev
Sredi februarja so si na dnevu odprtih vrat Radovljičani lahko prvič ogledali, kakšna bo notranjost
nove knjižnice. Isti dan je občina za knjižnico pridobila še uporabno dovoljenje. Stara knjižnica bo
odprta le še en teden, nato knjižničarji začenjajo selitev.
Marjana Ahačič

Šola letos praznuje
Marjana Ahačič
Letos mineva 25 let, odkar je
Osnovna šola Antona Janše
postala samostojna matična
šola in odkar nosi ime po
svetovno znanem čebelarju
Antonu Janši. Kot pravi rav
nateljica šole Jelena Horvat,
so ponosni, da bo prav letos
ob njegovem rojstnem dne
vu, to je 20. maja, razglašen
svetovni dan čebel.
"Šola za otroke s posebnimi
potrebami v zadnjem obdo
bju dosega nov zagon in sle
di otrokovim potrebam.
Strokovna usposobljenost in
ustvarjalnost učiteljev, vklju
čenost šole v okolje,

nadgradnja programov, zau
panje staršev in strokovne
javnosti dajejo ustanovi jas
no vizijo in motivacijo. V
šoli sledimo nacionalnim
ciljem, da otroci v svojem
okolju dobijo ustrezno in
pravočasno pomoč, ter pri
njih spodbujamo umetniško
ustvarjalnost in igrivost, kar
krepi kreativnost, radoved
nost in samopodobo," pou
darja Jelena Horvat.
Ob 25-letnici bodo pregle
dali dosežene rezultate,
naredili nove načrte, za jav
nost pa pripravljajo kon
cert, ki bo v četrtek, 22.
marca, ob 18. uri v Linhar
tovi dvorani v Radovljici.

"Kljub vsem zapletom smo
zdaj vendarle prišli do knjiž
nice, na katero bomo zares
lahko ponosni," je bil sredi
prejšnjega meseca, ko je
občina za novo knjižnico na
Vurnikovem trgu pridobila
še uporabno dovoljenje
upravne enote, zadovoljen
župan Ciril Globočnik.

"Zaslužimo si jo, imamo
naziv branju prijazna obči
na, predvsem pa Knjižnica
Antona Tomaža Linharta že
sedaj ponuja vrhunske stori
tve. Občina – in širša okoli
ca – bo z novo knjižnico
ogromno pridobila," je
povedal župan in odprtje
knjižnice napovedal za april.
Knjižničarji se tako že
nekaj časa pripravljajo na

zahtevno selitev več kot 120
tisoč enot gradiva. Pri tem
bodo, tako načrtujejo,
pomagale številne organi
zacije. Za pomoč so že za
prosili vojsko, gasilce in
nekatera društva oziroma
združenja.
Knjižnica Antona Tomaža
Linharta v Radovljici v
ponedeljek, 19. marca, tako
začasno zapira svoja vrata.

Zaradi selitve v tej enoti ne
bo izposoje, vračila gradiva
pa tudi dogodkov, so sporo
čili iz knjižnice. Bralce ob
tem vabijo, da do zaprtja
pridejo po čim več knjig. "Z
vsako izposojeno knjigo, ki
jo boste vrnili v novo knjiž
nico, nam boste pomagali
pri selitvi," pravijo.
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Očistimo našo občino – Radovljica 2018

Poslovilne vežice

Pum je polnoleten

Včasih je luštno blo ...

Na radovljiškem pokopališču bodo še to pomlad začeli
obnavljati poslovilne vežice.

Program Projektno učenje
za mlajše odrasle v Radovljici deluje že osemnajst let.

O športu in telovadbi
v Kropi
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Tradicionalna spomladanska čistilna akcija Očistimo našo
občino – Radovljica 2018 bo v soboto, 7 aprila. Čistilno akcijo organizirajo člani društva Ekologi brez meja, podpirata pa
jo Občina Radovljica in Komunala Radovljica, ki bo poskrbela za vreče, rokavice in odvoz zbranih odpadkov, so sporočili z občinske uprave. Pri čiščenju in urejanju naših krajev,
sprehajalnih poti in okolice bodo kot vsako leto sodelovale
krajevne skupnosti, društva, vrtci in šole. Seznam zbornih
mest in točni termini akcije po krajih bodo v začetku aprila
objavljeni na spletnih straneh in na plakatih.

Prejšnji teden je župan Ciril Globočnik pripravil prvi letošnji
sprejem za novorojenčke. V prostorih občine je v treh skupinah gostil kar 39 novorojenčkov in njihovih staršev. Med
njimi sta bili tudi Anja Grilc in njena drugorojenka Živa (na
fotografiji). Občina Radovljica je lani prejela skupaj 119 vlog
za darilo ob rojstvu otroka, predlani 169, leta 2015 pa 131. V
skladu z občinskim odlokom je pomoč ob rojstvu namenjena družini, v kateri ima eden od staršev oz. skrbnik skupaj z
novorojenčkom stalno prebivališče v občini Radovljica; vloga za pomoč pa mora biti oddana najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka.

Foto: Tina Dokl

Foto: Gorazd Kavčič
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Prvi letošnji sprejem za novorojenčke

V Kovaškem muzeju v Kropi
so predstavili novo izdajo
Vigenjca – tokrat o začetkih
športa v Kropi.

Albina Ažman je praznovala
svoj dvaindevetdeseti rojstni
dan, njen brat Franc pa bo
čez nekaj mesecev dopolnil
devetdeset let.
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Novo vodstvo občinske organizacije Socialnih
demokratov
Sredi februarja so v Radovljici pripravili zbor članov občinske
organizacije Socialnih demokratov Radovljica, na katerem so
izvolili novo vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Nejc Kliček, za podpredsednico Mojca Faganel, za tajnico pa Renata
Zadnikar. Novo vodstvo se je zavezalo, da bo sledilo programu in po najboljših močeh delovalo v dobrobit občanov občine Radovljica. Program dela, ki ga je vodstvo predstavilo udeležencem srečanja, je usmerjen v aktivnejše udejstvovanje
stranke na lokalnem nivoju, saj želijo okrepiti vpliv pri razvoju
občine in oblikovanju rešitev za težave, ki pestijo občane
Radovljice, ter v prizadevanje za kvalitetno življenje tako sedanjih kot tudi prihodnjih generacij, so med drugim zapisali v
sporočilu za javnost. Vodstvo stranke na lokalnem nivoju
sestavljajo tudi članice in člani predsedstva: Jože Skalar, Slavko Kunčič, Branko Bajič, Drago Rozman, Elvisa Halačević in
Ana Markovič Bach.

Za zemljišče ni bilo zanimanja
Tudi na javni dražbi za prodajo zemljišč, namenjenih lesnopredelovalni dejavnosti, ki jo je sredi februarja razpisala Občina Radovljica, za nakup zemljišča ni bilo zanimanja. Naprodaj je bilo skoraj petdeset tisoč kvadratnih metrov komunalno neopremljenega zemljišča na območju gramoznice Graben v Radovljici po izklicni ceni 1,4 milijona evrov. Gre za
zemljišče, na katerem je občina želela v javno-zasebnem
partnerstvu urediti lesnopredelovalni center, a se na občinski
razpis za izbiro partnerja, ki ga je Občina Radovljica objavila
v začetku lanskega leta, ni prijavil nihče. Župan Ciril Globočnik kljub temu pravi, da nad projektom ni obupal in da bo
občina nadaljevala iskanje zainteresiranih investitorjev.

Ustanovili občinski odbor stranke Dobra država
Sredi februarja se je na Gorenjskem mudila ekipa stranke
Dobra država. Člani iz različnih občin so med drugim ustanovili pet gorenjskih občinskih odborov, sprejeli pravila
delovanja, se pogovorili o ciljih stranke v letošnjem letu in
izvolili vodstva v posameznih odborih. Ustanovljen je bil
tudi Občinski odbor Dobra država Radovljica, za predsednika odbora je bil izvoljen Branko Marš.

Priznanje policistu
V januarski številki Deželnih novic smo že poročali, da je
radovljiški policist Benjamir Džafić prejel medaljo za požrtvovalnost, ki jo podeljuje slovenska policija. Takrat ob članku ni
bila objavljena prava fotografija, kar tokrat popravljamo, policistu Džafiću in bralcem pa se za napako opravičujemo.

Policist Benjamir Džafić je prejel medaljo za
požrtvovalnost. / Foto: Tina Dokl
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Knjižnica je zdaj že
pripravljena na selitev
31. stran
Med selitvijo si bo sicer knjige in drugo gradivo mogoče
nemoteno izposojati v Knjižnici Lesce, ki bo do odprtja
nove radovljiške knjižnice
odprta vse dni v tednu razen
nedelje, in sicer od ponedeljka do četrtka od 14. do 19.
ure, v petek od 9. do 14. ure
in v soboto od 8. do 12. ure.
Preostale enote Knjižnice A.
T. Linharta so odprte po
ustaljenem urniku.
"Vse do odprtja nove knjižnice vračilo gradiva v radovljiško enoto ne bo mogoče, prav
tako tega gradiva ne bo
mogoče vrniti v drugih enotah. Vse, kar ste si izposodili
po 12. februarju, boste lahko
brez zamudnine vrnili najkasneje v ponedeljek, 7. maja,"
še sporočajo knjižničarji.

Sedem let od začetka
gradnje
Gradnja nove radovljiške
knjižnice se je začela leta
2011, a bila nato čez tri leta
zaradi stečaja izvajalca, podjetja Tehnik, prekinjena.
Komunalna oprema in
zunanja ureditev Vurnikovega trga sta bili končani
leta 2015, gradnjo knjižnice
pa je Javna razsvetljava kot
novi izbrani izvajalec nadaljevala od konca leta 2016.
Kot so pojasnili na radovljiški občinski upravi, stroški
gradnje knjižnice znašajo
približno 3,3 milijona evrov,
notranje opreme sedemsto
tisoč, dokumentacije in nadzora pa nekaj manj kot štiristo tisoč evrov. Za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest v kletni etaži
knjižnice je občina namenila še 447 tisoč evrov, tako da
skupni stroški nove knjižnice znašajo nekaj manj kot
pet milijonov evrov. Za
sedanje prostore knjižnice v
stari stavbi na Gorenjski
cesti je že izdelana prostorska presoja za dejavnost
medgeneracijskega centra.
Letos bo pripravljena projektna dokumentacija za
obnovo stavbe in njeno prilagoditev novi dejavnosti, je
še povedal župan.

Direktorica knjižnice Božena Kolman Finžgar je obiskovalce takole popeljala na prvi ogled
knjižnice, za zdaj še brez knjig. / Foto: Tina Dokl

Obiskovalci uživali v
razgledu
Vodene oglede sta sicer
občina in knjižnica pripravili v sklopu akcije Skupnosti
občin Slovenije Dan odprtih
vrat v občinah, v okviru katere so na ta dan številne slovenske občine občankam in
občanom predstavile svoje
naložbe in programe. Po
novih prostorih so na vodene oglede med za zdaj še
prazne police odpeljali šest
skupin s po dvajsetimi obiskovalci, ki so bili posebno
navdušeni nad teraso v vrhnji etaži knjižnice, kjer je
tudi večnamenska dvorana.
Za sedaj so obiskovalci lahko uživali le v čudovitih razgledih, ko bo knjižnica odprta, pa bo v topli polovici leta
tudi terasa namenjena sproščenemu branju.

V pritličju bo kavarna
Sicer pa bodo v novi knjižnici v pritličju kavarna in prostor z dnevnim časopisjem
ter oglasna deska, na kateri
bodo zbrane vse informacije
o kulturno obarvanih dogodkih oziroma dejavnostih, ki
se odvijajo v občini. Desno
od glavnega vhoda bo stala
tudi naprava – vračalnik
knjig – s pomočjo katere
bodo obiskovalci lahko noč
in dan vračali izposojene
knjige.

Knjižnica A. T. Linharta v Radovljici v
ponedeljek, 19. marca, začasno zapira svoja
vrata. Zaradi selitve v tej enoti ne bo izposoje,
vračila gradiva pa tudi dogodkov, so sporočili iz
knjižnice. Bralce ob tem vabijo, da do zaprtja
pridejo po čim več knjig. "Z vsako izposojeno
knjigo, ki jo boste vrnili v novo knjižnico, nam
boste pomagali pri selitvi," pravijo.
V prvem nadstropju bo leposlovje za otroke, mladino
(tudi v tujih jezikih) in odrasle. Prav tako je v tem nadstropju tudi "očem prijazen
kotiček", namenjen slepim
in slabovidnim obiskovalcem knjižnice. V dveh ločenih prostorih pa bosta obiskovalcem na razpolago pravljična soba in soba za film in
glasbo (CD-ji, DVD-ji, knjige s to tematiko ...).

Drugo nadstropje za
strokovno gradivo
V drugem nadstropju bo
razporejeno strokovno gradivo. Tukaj bodo odrasli obiskovalci lahko našli tudi
poezijo, dramatiko in jezikovni kotiček za odrasle
(knjige v tujih jezikih). Na
voljo bosta tudi računalniška soba in čitalnica z revijami in časopisi. Oba prostora
bodo lahko uporabljali vsi
obiskovalci, tudi nečlani
naše knjižnice.

V obeh nadstropjih stojita
knjigomata in izposojevalna pulta, kjer si bodo obiskovalci lahko izposodili
knjige, tako kot sedaj pa
jim bomo tudi knjižničarji
postregli z vsemi možnimi
informacijami.

Najvišje prireditveni
prostor in terasa
V zgornjem, tretjem nadstropju pa bo poleg uprave
in sejne sobe tudi osrednji
prireditveni prostor, kjer se
bodo odvijale različne dejavnosti – torkovi večeri (potopisna in druga predavanja,
kulturni dogodki, literarni
večeri ...) in četrtkovi popoldnevi za otroke (lutkovne
predstave, igrice, delavnice
...). Obiskovalcem bo na voljo tudi nekaj študijskih sob,
knjige in časopise pa bodo
lahko prebirali tudi na terasi, ki ponuja idiličen razgled
na Radovljico in okoliške
hribe.
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Pult za izposojo v prvem nadstropju nove radovljiške
knjižnice / Foto: Tina Dokl

Prijetno opremljen oddelek, kjer bodo na voljo knjige za
otroke. / Foto: Tina Dokl
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Velika pozornost
cestni infrastrukturi
Občina Radovljica je sredi februarja pripravila novinarsko konferenco, na kateri je župan Ciril
Globočnik z direktorico občinske uprave Alenko Langus predstavil letošnje naložbe in projekte.

Radovljiški župan Ciril Globočnik je sredi februarja na
novinarski konferenci predstavil največje letošnje
občinske naložbe in projekte. Proračun Občine Radovljica za leto 2018 znaša 22,6
milijona evrov, vključno s
presežkom iz leta 2017 v
višini 950 tisoč evrov in predvidenim dolgoročnim kreditom za investicije v višini
2,5 milijona evrov. Načrtovani investicijski odhodki
predstavljajo 48 odstotkov
proračuna. Proračunska
sredstva bodo prednostno
namenjena izvajanju zakonskih obveznosti, nadaljevanju oziroma dokončanju
začetih investicij, investicijam, ki so sofinancirane z
nepovratnimi sredstvi, in
vzdrževanju občinskega premoženja.
Med največjimi so dokončanje in vzpostavitev delovanja
nove knjižnice, sofinanciranje prizidka k zdravstvenemu domu, izgradnja pločnika ob Cesti na Jezerca do
CUDV Radovljica ter obnova
cestne infrastrukture. V letošnjem in prihodnjem letu je
tako načrtovana rekonstrukcija Gradnikove ceste od križišča s Kranjsko cesto do križišča z Ulico Staneta Žagarja
med trgovino Spar in Hotelom Filipič. Letos bo obnovljen odsek od križišča s
Kranjsko cesto do poljske
poti. V proračunu za leto
2018 je za naložbo zagotovljenih 280 tisoč evrov, za leto
2019 pa 402 tisoč evrov. V
Radovljici bo obnovljen tudi
odsek Šercerjeve ulice od kri-

žišča z Ljubljansko cesto do
Bevkove z umestitvijo kolesarskih pasov in sočasno
obnovo vodovoda (skupaj 383
tisoč evrov), Langusova ulica,
kjer bila izvedena obnova
vodovoda (210 tisoč evrov),
saniran oz. zgrajen nov oporni zid na Gubčevi ulici, kjer
bo na odseku od Ljubljanske
ceste do mostička hkrati prenovljena voziščna konstrukcija ter komunalna infrastruktura (160 tisoč evrov) in
odsek Gradnikove ceste pri
zadnji vrsti blokov od hišne
št. 63 do 75 z uvedbo spremembe prometnega režima
z ureditvijo bočnih parkirnih
mest ob cesti, obnovo komunalne infrastrukture in javne
razsvetljave (131 tisoč evrov).
Občina načrtuje tudi ureditev začasne varne pešpoti od
Lesc do Hlebc, ki bo umeščena ob obstoječi cesti, obnovo
in asfaltiranje ceste od Peračice do meje z občino Tržič
ter obnovo ceste Prezrenje–
Spodnja Dobrava.
Na cesti za Verigo, ki je že
dlje časa v nevzdržnem stanju, pa bo spremenjen prometni režim. Prometno
močno obremenjena cesta je
namreč tudi nevarna. Sodišče je občini zaradi pravic
služnostnih upravičencev
prepovedalo izvajati vsakršna
dela na cesti, tako rekonstrukcijska kot redna vzdrževalna dela. Ker cesta ni vzdrževana, ne zagotavlja varnega
prometa, predvsem za najšibkejše udeležence v prometu. Med njimi so številni
otroci, ki obiskujejo Osnovno šolo F. S. Finžgarja Lesce.
Zato se je občina odločila za
spremembo prometne uredi-

Konec marca bodo v prostorih Občine Radovljica
organizirali brezplačno delavnico o učinkoviti rabi
in obnovljivih virih energije z namenom, da bi
občani bolje spoznali dejavnosti energetskih
svetovalcev in obenem aktualne teme s področja
ogrevanja in prezračevanja.
V prostorih Občine Radovljica deluje pisarna energetskega svetovanja Ensvet.
Poleg brezplačnega energetskega svetovanja v pisarni
pomagajo tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev,
ki jih občanom namenja
Eko sklad. Da bi radovljiški občani bolje spoznali
dejavnosti energetskih svetovalcev in obenem aktualne teme s področja ogrevanja in prezračevanja, so v
LEAG, Lokalni energetski

Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

O učinkoviti rabi
energije

Ker je sodišče prepovedalo izvajati vsakršna dela, bo
občina na obremenjeni in nevarni cesti z namenom
izboljšanja varnosti vzpostavila nov prometni režim.
tve oz. kot upravljavec ceste
po uradni dolžnosti začela
postopek urejanja prometa,
talne in vertikalne signalizacije na tej lokalni cesti.
Glavni namen nove prometne ureditve je omejitev tranzitnega prometa po tej cesti
ter obenem ohranitev dostopa lokalnemu prometu. Predvideno je, da bo vozilom
onemogočen dostop na cesto Na Vrtači iz krožišča
"Šobčeva cesta" s postavitvijo fizične ovire za preprečitev vožnje mimo PIC Veriga. Dostop naj bi bil mogoč
s severne strani, prek Alpske ceste in Finžgarjeve ulice. Na Vodnikovi cesti, v
območju križišča s Finžgarjevo ulico, je predviden prometni znak slepa cesta z
izjemo za kolesarje in pešce.
Odločba zanjo je že izdana,
a še ni vročena vsem strankam – teh je več kot sto –

tako da se pritožbeni rok še
ni iztekel. Izvedba pa sledi
po dokončnosti odločbe.
Sicer pa je višje sodišče v
februarju ugodilo pritožbi
občine zoper sodbo, s katero
je okrajno sodišče zavrnilo
tožbo občine, ki se nanaša
na ukinitev služnosti na cesti za Verigo v Lescah, so sporočili z občinske uprave.
"Služnostna pravica parkiranja, vožnje in hoje namreč
ovira kakršnakoli vzdrževalna dela občine, s katerimi bi
zagotovili prometno varnost
na tej cesti. Zaradi zmotne
odločitve sodišča v Radovljici je višje sodišče z ugoditvijo pritožbi zadevo vrnilo v
reševanje okrajnemu sodišču v Radovljici, ki mora o
zadevi vsebinsko odločiti.
Občina čaka še na odločitev
o drugi tožbi zoper odločitev
sodišča v zadevi prestavitve
služnosti."

V drugem delu bo tema vlaga v prostorih, ki postaja
vse bolj aktualna, ker je prisotnost vlage lahko tudi
posledica bolje tesnjenih
ovojev zgradb. Povzroča
rast zdravju škodljivih plesni. Predstavljeni bodo ukrepi, kako se je znebiti, predvsem prezračevanje, ki je
lahko naravno ali pa
mehansko. Predstavljeni
bosta obe možnosti, saj tudi
z naravnim prezračevanjem
lahko prihranimo energijo,

Na delavnici bodo predstavili sodobne načine
ogrevanja in izbiro ustrezne kurilne naprave,
posebej pa še toplotne črpalke. V drugem delu
bodo govorili tudi o vlagi v prostorih.
agenciji Gorenjske, skupaj z
gorenjskimi svetovalci pripravili zanimivo delavnico, ki
bo v četrtek, 29. marca, ob
18. uri v veliki sejni dvorani
Občine Radovljica (Gorenjska cesta 19).
Na delavnici bodo najprej
predstavili sodobne načine
ogrevanja. Tema bo izbira
energenta in kurilne naprave za ogrevanje objektov.
Namen je poleg klasičnih
energentov (drva in kurilno
olje), ki so v večini uporabljeni v podeželskem okolju,
predstaviti še druge možnosti, kot so sekanci in peleti.
Predstavili bodo tudi, kako
izbrati ustrezno kurilno
napravo. V praksi je sploh
pri starejših objektih veliko
kurilnih naprav predimenzioniranih. Posebej bodo
predstavljene toplotne črpalke in njihove prednosti in
slabosti.

če ga pravilno izvajamo.
Naravno prezračevanje z
odpiranjem oken je treba
izvajati vsaj vsake tri ure, in
sicer za pet minut z na stežaj odprtimi okni. Lahko pa
tudi vgradimo ustrezen sistem prisilnega prezračevanja. Z energetskega stališča
ni priporočljivo, da so okna
ves čas priprta.
V zadnjem delu delavnice
bo predstavljen Eko sklad,
za katere namene in kako je
mogoče dobiti subvencijo
ter kateri so trenutno aktualni razpisi. Subvencije so
namenjene investicijam v
toplotni ovoj, torej namestitev toplotne izolacije na
fasado, streho in za zamenjavo oken. Subvencije so na
voljo tudi za zamenjavo
kurilnih naprav s sodobnimi. Občani lahko dobijo
tudi subvencije za nakup
električnih vozil.

Urejajo državne ceste
Na območju občine Radovljica bodo v letošnjem in prihodnjem letu uredili kar nekaj odsekov
državnih cest, med drugim nadaljujejo tudi rekonstrukcijo zgornjega odseka ceste na Lancovem, ki bo
zaradi zahtevne prenove zaprt vse do oktobra.
Marjana Ahačič
Direkcija RS za ceste začenja obnovo še drugega odseka
državne ceste na Lancovem,
zato bo zgornji odsek ceste
do konca oktobra zaprt,
občinska uprava pa je izdala
odločbo o začasni ureditvi
enosmernega prometnega
režima na občinskih cestah,
ki povezujejo posamezne
dele naselja Lancovo.
Kot je povedal Dejan Bogataj
iz Gorenjske gradbene družbe, ki je bila izbrana za izvedbo te 1,3 milijona evrov vred-

ne investicije, gre za zahteven projekt. "Na dobrih štiristo metrov dolgem odseku
moramo urediti kar šest tisoč
kubičnih metrov kamnitih
zložb, ki jih je treba temeljiti
do trdne podlage, to je predvidoma do devet metrov; ko
bo rekonstrukcija zaključena, jih bo dve tretjini pod
površjem," je povedal Bogataj. Uredili bodo odvodnjavanje in cesto razširili do širine, kakršno ima nižje ležeči,
že obnovljeni del ceste.
Predsednik sveta KS Lancovo Gregor Remec pravi, da

je vesel, da so tudi na Lancovem končno prišli na vrsto
za sanacijo ceste. "Začasna
ureditev prometa je enaka,
kot je bila pred leti, ko so
sanirali spodnji odsek državne ceste. Seveda je včasih
za koga neprijetno in zamudno, a drugače ne gre. Bomo
že potrpeli, saj bo po končani obnovi ceste sprememba
na bolje velika."
Država oziroma direkcija za
infrastrukturo je sicer na
cesti v Lipniško dolino na
levem bregu Save že lani
uredila krožišče med Radov-

ljico in Lescami, občina pa
zgradila del pločnika in
kolesarske steze, namestila
javno razsvetljavo ter obnovila vodovod. Letos bo občina zgradila še pločnik ob
Cesti na Jezerca od krožišča
do CUDV Radovljica; kot je
povedal župan Ciril Globočnik, je v ta namen v proračunu zagotovljenih 378 tisoč
evrov, projekt je prijavljen
tudi na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne
mobilnosti. Nadaljevanje
gradnje pločnika do mostu
čez Savo na Lancovem pa je

Z deli za rekonstrukcijo ceste na Lancovo so že začeli. Ker
gre za velik poseg, je bilo najprej treba posekati drevje ob
cestišču. / Foto: Tina Dokl
predvideno v prihodnjih
dveh letih.
V pripravi je tudi projekt za
umestitev rondoja pri odcepu za Šobec na cesti proti
Bledu ter v prihodnjem letu
rekonstrukcija regionalne

ceste v Podnartu, kjer bo
Občina Radovljica sofinancirala gradnjo hodnika za
pešce od gasilskega doma
do prehoda čez železniško
progo ter sočasno obnovila
komunalne vode.
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Občinske novice, mnenja
Prejeli smo

Hoja in tek na
smučeh
Po nič kaj zimskem januarju
nas je februar obdaril s pravo
normalno zimo. Snega je
dovolj in na travnikih za
mestom so lepo urejene in
redno vzdrževane tekaške
proge. Ko to pišem, že več kot
dvajset dni pridno tečeva.
Srečujeva mlade, starejše,
otroke vseh starosti; nekatere,
ki le hodijo na smučeh, pa
tudi take, ki vrhunsko obvladajo drsalno tehniko. Pogrešava le malo več šolarjev,
čeprav imajo počitnice.
Različni so motivi, zaradi
katerih stari in mladi tečejo
na smučeh. Eden je prav
gotovo, ker se zavedajo blagodejnega učinka gibanja na
svežem zraku na zdravje,
drugi je lahko tudi finančni
– ali pa ker enostavno uživajo v športu.
In smučarski tek je eden najbolj zdravih športov, pri
njem istočasno delujejo mišice rok, nog, hrbta in trebuha
in je zato poraba kisika največja, govorimo o aerobnem
športu. Aerobno gibanje pa je
preventiva pred srčno-žilnimi obolenji. Nekaj podobnega velja tudi za hojo v hrib s
palicami. Smučarski tek je
tudi odličen trening za ravnotežje, kar je posebno koristno za starejše, ki z leti
izgubljajo občutek za ravnotežje. Gibanje na svežem
zraku pa krepi imunsko
odpornost organizma. In ne
nazadnje – tudi izguba kakšnega odvečnega kilograma
bi marsikomu koristila.
Je pa smučarski tek tudi bistveno cenejši od alpskega
smučanja. Cenejša je oprema, za razliko od dragih žičnic je uporaba tekaških prog
večinoma brezplačna. Če je
zima naklonjena kot v letošnjem februarju, so tekaške
proge narejene na domačih
travnikih. Naša Gorenjska je
tudi idealna pokrajina za
smučarski tek. Ko sneg v dolini skopni, imamo blizu Pokljuko, Radovno, Rateče,
Tamar ..., kjer je tek možen
kar tri do štiri mesece na leto.
V Radovljici so v letošnjem
februarju pogoji za tek idealni. Občina lepo skrbi, da so
tekaške proge lepo urejene, še
sprehajalci so precej obzirni
in ne uničujejo prog. Veseli
pa smo tudi župana, kadar

ga srečamo na tekaških smučeh na progi, ker nam daje
dober zgled.
Sam bom vesel, če bom s tem
zapisom koga prepričal, da si
bo kupil tekaško opremo in za
začetek pričel s hojo v lepo
narejeni smučini. Prepričan
sem, da se bo odlično počutil,
ko bo doma slekel prepoteno
majico, pregnal bo morda
grozečo gripo, izgubil kakšen
kilogram in dolgoročno morda celo odložil kakšno žilno
obolenje. Žal pa v novi veliki
športni trgovini v Radovljici
opreme za tek na smučeh ne
prodajajo.
Avgust Mencinger

Kazen županu
in opomin
policistom
Ali policija kaznuje ali po
zakonu lahko tudi opominja? Z vprašanjem me je tisti
ponedeljek (5. 2. 2018) v stari knjižnici v Radovljici pozdravil znanec. Prečkal je ulico (prehoda ni) pri obrtni
zadrugi, kjer je našel mesto
za parkiranje. Ni videl izza
občinske stavbe prežečih
policistov. Nemudoma sta
bila pri njem. Kazen (50
evrov) je "prekrškar" s takojšnjim plačilom prepolovil.
Naslov v Deželnih novicah
9. 2. 2018: Kaznovanje ni
edina rešitev, članek je pogovor z novim komandirjem.
"Brajnik je po več kot 25 letih
spet prvi domačin na mestu
komandirja radovljiške policijske postaje," je zapisano.
Ker gre za napoved nove
policijske politike, sta dogodka povezljiva. Besede so eno,
praksa drugo. Smo razvijajoča se družba, dejanja pa so
kot v polpretekli dobi: kazen,
čeprav bi bil lahko opomin.
Zaključil bi – verjetno tudi z
vašo – željo za komandirja
in župana. Želimo si varno
občino ter Radovljico s policijo, ki bo delala razvojno. Za
tak prekršek je možno tudi
izdano opozorilo, denarni
kazni v takšnih primerih pa
občani rečemo inkasantstvo.
Župan pa naj osrednjo mestno ulico uredi pešcem prijazno. Ne motoriziranec, pešec
je kralj (mestnega) prometa.
Mi pa na pločnike rišemo
kolesarske steze …
Janez Urbanc,
Begunje na Gorenjskem

Dom vodi vršilec dolžnosti
Marjana Ahačič
Svet zavoda Doma dr. Janka
Benedika je na seji prejšnji
mesec potrdil odstop dosedanje direktorice Sonje Resman in za vršilca dolžnosti
direktorja za obdobje enega
leta soglasno imenoval Alena Grila. Gril je takoj za tem

tudi prevzel vodenje ustanove. Kot pravi, se bo najprej
lotil sanacije nastalega stanja in povrnitve zadovoljstva
zaposlenih ter njihovega
zaupanja v vodstvo zavoda,
kar je po njegovem prepričanju tudi pogoj za zadovoljstvo tako stanovalcev kot
tudi njihovih svojcev.

Zahvalili so se
prostovoljcem
Sredi februarja so v radovljiški Linhartovi dvorani pripravili posebno prireditev, s katero so se
občinski svetniki in župan zahvalili prostovoljcem za njihovo delo v dobro skupnosti.
Marjana Ahačič
"Prostovoljce med drugim
odlikuje, da v zameno za
svoje delo ne pričakujete
kakršnekoli druge nagrade
kot osebno zadovoljstvo.
Zato je današnja prireditev
namenjena predvsem zahvali za vaše delovanje, bogatenje življenja in okolja v naši
občini ter predano pomoč
soljudem. Iskreno se vam
zahvaljujem v imenu Občine Radovljica in v svojem
imenu," je zbrane nagovoril
župan Ciril Globočnik.
"Veliko je aktivnosti, ki jih
brez pomoči prostovoljcev
enostavno ne bi mogli izpeljati – na različnih področjih," poudarja svetnica Tea
Beton, pobudnica prireditve,
ki je bila zadovoljna, da so
njeno pobudo podprli tako
župan kot občinski svetniki,
ki so tokrat tudi sami stopili
v vlogo prostovoljcev.
Eden od njih, svetnik Blaž
Trček, celo kot nastopajoči
na prireditvi, ki so jo sicer
sooblikovali radovljiški glasbeniki: pevci Nataša Artiček,
Simona Vodopivec, Eva Flora Lotrič in Mitja Šinkovec,
profesorja radovljiške glasbene šole – kitarist Zoran Kaličanin in harmonikar Gašper
Primožič, harmonikarski in
kitarski orkester Glasbene
šole Radovljica ter mladi virtuoz na diatonični harmoniki Luka Mlakar. Prireditev
sta povezovala Katja Stušek

Na prireditvi, ki sta jo povezovala Katja Stušek in Nejc Šmit, so za prostovoljce nastopili
številni odlični radovljiški glasbeniki.
in Nejc Šmit, scenarij zanjo
je pripravil Rok Andres.
Kot pravi župan Globočnik,
po podatkih društev v občini
aktivno deluje okoli 1.500
posameznikov, kar je skoraj
vsak deseti odrasli prebivalec občine. "Na letnih razpisih podpiramo programe in
delovanje društev, od socialno-humanitarnih, invalidskih, mladinskih, upokojenskih in veteranskih do kulturnih, športnih, turističnih
in kmetijskih. Posebej zagotavljamo tudi sredstva za
Rdeči križ ter za delovanje
gasilskih in drugih društev,
ki skrbijo za zaščito in reše-

Na prireditvi so nastopili odlični radovljiški
glasbeniki: pevci Nataša Artiček, Simona
Vodopivec, Eva Flora Lotrič in Mitja Šinkovec,
profesorja radovljiške glasbene šole – kitarist
Zoran Kaličanin in harmonikar Gašper
Primožič, saksofonist Blaž Trček, harmonikarski
in kitarski orkester Glasbene šole Radovljica ter
harmonikar Luka Mlakar.
vanje. Na letni ravni za sofinanciranje društev namenimo 924 tisoč evrov, kar
predstavlja dobre štiri odstotke celotnega proračuna," je
poudaril župan. "Pomen

prostovoljstva poudarjamo
tudi ob občinskih praznikih,
ko se prostovoljcem za njihova prizadevanja javno
zahvalimo tudi z občinskimi
priznanji."

Priznanje Darji Mulej
Na srečanju Združenja vojaških gornikov Slovenije so Leščanki Darji Mulej podelili zlato priznanje
združenja.
Ivanka Korošec
Februarja so se v Natovem
centru odličnosti v Poljčah
že enajstič po vrsti zbrali
člani Združenja vojaških
gornikov Slovenije (ZVGS).
To zelo specifično in edinstveno združenje temelji na
vrednotah prizadevanja za
mir in spoštovanje človekovih pravic, ohranjanje vrednot gorske narave, spodbujanje prijateljstva med vojaki gorniki ter negovanje
spomina na padle vojake v
gorah.
Na slovesnem delu druženja
so za izjemne zasluge pri
krepitvi in promociji lika
vojaškega gornika ter razvoju ZVGS podelili bronasta,
srebrna in zlata priznanja.
Zlata so dobili predsednik

združenja Slavko Delalut,
Matija Perko in Darja Mulej.
Dobitnica zlate medalje Leščanka Darja Mulej povedala:
"Priznanje, ki sem ga dobila
iz rok predsednika ZVGS
Slavka Delaluta in vodje Študijske skupine Janeza Kavarja, mi ogromno pomeni, saj
je bila zlata medalja podeljena prvič, in sicer samo trem
članom." Darja je bila kot
hčerka staršev partizanov,
Alme in Davorina Šesta,
vzgojena v duhu patriotizma
in pripadnosti domovini,
zato se je po osamosvojitvi
Slovenije zaposlila v Slovenski vojski in tam tudi dočakala upokojitev. "Na dan Rudolfa Maistra, 23. marca 2007,
smo pripadniki naše vojske
ustanovili ZVGS, Združenje
vojaških gornikov Slovenije,

Darja Mulej
in sicer z namenom ohranjanja spomina na padle vojake
v gorah, varovanja naših
gora, spoštovanja človekovih
pravic in prizadevanja za
mir. Sprejeli smo svoj statut,

imenovali organe združenja
ter razvili svoj prapor. Istega
leta je bil ustanovljen tudi
moški pevski zbor Gorščaki,
dobili smo tudi svojo himno.
V začetku nas je bilo 88, zdaj
je 361 članov različnih starosti in interesov; nekateri so
še zaposleni v Slovenski vojski, drugi so že upokojeni,
mnogi pa so se nam pridružili, ker imajo radi gore, gorsko naravo, bogato zgodovino vojaškega gorništva in še
zlasti našo Slovenijo. Program ZVGS je izredno zanimiv, pester, prilagojen letnim časom in različnim
dogodkom doma in v tujini."
Njeno veselje so že od mladosti gore in to ljubezen je znala prenesti tudi na svojo družino, saj je mama dveh hčera
in babica štirih vnukov.

Deželne novice, petek, 9. marca 2018

5
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Obnovili bodo
poslovilne vežice

Blagoslov obnovljenega znamenja

Na radovljiškem pokopališču bodo že to pomlad začeli obnavljati poslovilne vežice. Prvi sklop del bo
končan jeseni, nadaljevanje prenove je v načrtu za prihodnje leto.
Marjana Ahačič
V Radovljici bodo kmalu
začeli z obnovo dotrajanih
poslovilnih vežic na mestnem pokopališču. Občina je
za projekt v proračunu v
dveh letih namenila nekaj
več kot dvesto tisoč evrov.
Kot so povedali na javnem
podjetju Komunala Radovljica, ki upravlja radovljiško
pokopališče, bodo letos prenovili eno poslovilno vežico,
uredili dodaten prostor za
svojce ter prenovili objekt s
prostorom za župnika. Sočasno bo zgrajen tudi nov
paviljon za vrtno opremo.
"Trenutno poteka priprava
razpisne dokumentacije za
oddajo javnega naročila.
Dela, ki bodo predvidoma
stekla aprila, naj bi bila zaključena septembra letos," so
pojasnili na komunali.

Prva faza obnove poslovilnih vežic na radovljiškem pokopališču se začenja že to pomlad.
Drugo fazo načrtujejo za
prihodnje leto, ko bodo prenovili še drugo poslovilno

upoštevanju in nadgradnji
obstoječega stanja. Cilj prenove je vzpostavitev višjega
standarda in funkcionalnosti objektov. Najpomembnejša pridobitev bo zagotovitev
še enega prostora za svojce,
kar bo ob sočasni zasedenosti dveh vežic pomembno
vplivalo na zasebnost žalujočih," še pojasnjujejo na
komunali.
Na starem delu pokopališča,
ki je pod spomeniškim varstvom in katerega lastnik je
radovljiška župnija, pa so
lani prenovili notranjost
kapele. Kot je na srečanju z
županom Cirilom Globočnikom v začetku leta povedal
radovljiški župnik Andrej
Župan, za letos načrtujejo
še obnovo zunanjosti kapele, ki jo želijo uporabljati za
obrede pa tudi predstaviti
kot eno od kulturnih znamenitosti.

vežico in prostor za svojce.
"Projektna dokumentacija
prenove vežic temelji na

Potem ko je Župnija Radovljica lani obnovila notranjost, se bodo letos lotili še zunanjosti
kapele na starem pokopališču.

Tudi letos pustna povorka
Tudi letos so v Radovljici na
pustno soboto pripravili tradicionalno pustno povorko,
na kateri so se maškare v
sprevodu, ki ga je vodil pustni župan, ob glavni cesti
odpravile od križišča pri
nekdanjem Merkurju do
starega mestnega jedra.
Pustni sprevod je začela
pihalna godba iz Lesc, tokrat
našemljena v živahne Pike
Nogavičke, sledila pa sta
jim dva vozova – na prvem
so se predstavili t. i. arktični
ubežniki iz Zaloš, na drugem pa domačini, Radovljičani, s še vedno aktualno
zgodbo o novi knjižnici: "Je
bil res vic, kjer se z zidov je
cedilo, piskrčkov kot v Sne-

guljčici bilo je obilo, je skoz
streho curljalo, kapljalo, se
plesati ni dalo …" Organizatorji so nagradi podelili dve-

Nagrajeni smučarji si na dan povorke verjetno še niso
predstavljali, kako aktualni bodo v letošnji zimi.

Uredili bodo začasno pešpot od Lesc do Hlebc
Občina Radovljica je v proračunu za letošnje in prihodnje
leto zagotovila milijon in pol evrov sredstev za obnovo
občinskih cest. Že letos bodo začeli z rekonstrukcijo Gradnikove ceste od trgovine Spar do hotela Filipič, prav tako bo
obnovljen odsek Šercerjeve ulice od križišča z Ljubljansko
cesto mimo Doma dr. Janka Benedika do Bevkove ulice. Na
odseku bodo umestili kolesarski pas in sočasno obnovili
vodovod. Občina načrtuje tudi ureditev začasne varne pešpoti od Lesc do Hlebc, ki bo umeščena ob obstoječi cesti.

Občina Radovljica bo še letos ob cesti med Lescami in
Hlebcami, kjer se je nedavno zgodila prometna nesreča s
tragičnim izidom, uredila začasno varno pešpot. / Foto: Tina Dokl

Velikonočne šunke!

ma skupinama mask: zaloškim arktičnim ubežnikom
in leško-radovljiškim smučarjem.

VSE ŠUNKE SO
SUHO SOLJENE
IN PREKAJENE
Z BUKOVINO PO
TRADICIONALNEM
POSTOPKU.

MESARIJA MLINARIČ D.O.O., LESCE, ŽELEZNIŠKA 1, LESCE

Marjana Ahačič

V družbi vaščanov je radovljiški župnik in dekan Andrej
Župan konec januarja daroval sveto mašo in blagoslovil
obnovljeno vaško znamenje "na Jam" na križišču med Brdi
in Voščami. Vaščani Brd so se pred štirimi leti s skupnimi
močmi lotili dokončne obnove okoli dvesto let starega znamenja, ki je zadnja desetletja počasi propadalo. Pri obnovi
so sodelovali: Jani Fister, ki je naredil nov leseni del znamenja, Urban Koselj je prispeval kovinski del, Alojz Bertoncelj
je prepleskal leseni del, kupil novo podobo brezjanske Marije in s pomočjo sina Lojzija zabetoniral temelje, okvir za
podobo pa je obnovil Stanko Pogačnik. Kratko zgodovino
obnovljenega znamenja je predstavil Alojz Bertoncelj Tomažovcov. Med drugim je povedal, da so včasih pokojne
vaščane vozili s konji iz Brd in Vošč ter pred znamenjem
zmolili, se od njega poslovili in se peš odpravili na radovljiško pokopališče.

RADOVLJICA, ŠPORTNI PARK; TEL.(04)597 12 67
RADOVLJICA, ZA AVTOBUSNO POSTAJO; TEL.(04)531 50 66
LESCE, ŽELEZNIŠKA ULICA 1; TEL.(04)53 18 332
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Mladi
PRODAJALKO/PRODAJALCA

Pum je polnoleten

za delo v kmetijski trgovini. Obvezne so delovne izkušnje
na področju prodaje vrtnarskih in kmetijskih izdelkov in lastni
prevoz. Delo je dvoizmensko.

Program Projektno učenje za mlajše odrasle v Radovljici deluje že osemnajst let.

Trgovina Domačija – Peternel Janez, s. p.
Globoko 2a, 4240 Radovljica, T: 04 530 9494
Iščemo

Trajanje zaposlitve je za določen čas 2 meseca oziroma možnost stalne zaposlitve.

Urša Peternel

Zainteresirani nam pošljite e-pošto na: domacija.globoko@siol.net

Kar okrog 630 mladostnikom so pomagali na samostojno pot v 18 letih, kar v
Radovljici deluje program
Projektno učenje za mlajše
odrasle, ki mu krajše rečejo kar Pum. Program torej
letos praznuje polnoletnost, prisrčno praznovanje
z baloni, torto in slavnostnimi govori pa je potekalo
prav na valentinovo.
Program Pum je zaživel februarja 2000, namenjen pa
je mladim, starim od 15 do
25 let, ki so zapustili osnovnošolsko ali srednješolsko
izobraževanje in so brez
dela. V Pumu se njihovih
problemov lotijo celostno,
skupaj rešujejo težave, povezane s šolo, in osebne stiske.
Poleg učenja – cilj je dokončanje šolanja – so udeležencem na voljo številne interesne dejavnosti, ukvarjajo se
s športom, v teh letih so
naredili več filmov, gledaliških iger, modno revijo, lutkovno igrico, nekaj videospotov, fotografsko razstavo,
plesno predstavo, PUMopis,
dokumentarni film o duševnem zdravju mladih z naslovom Hočem živeti ...
"Mladostniki imajo zelo
različne težave, ni tipičnega
pumovca. Veliko težav je
povezanih z odraščanjem,
kot je uporništvo, ne zdržijo v šoli, 'špricajo'. Veliko
jih je v stiski zaradi težav v
družini, nasilja, alkoholizma, tudi spolnih zlorab.
Težave velikokrat rešujejo

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

IZ PEKARNE RESMAN NA ZGOŠI VAM
ŽELIMO VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE
ZA PRAZNIKE PRIPRAVLJAMO
DOMAČE DOBROTE IZ NARAVNIH SESTAVIN
BREZ DODATKOV

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

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

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

ODPRTO: PETEK: 6.00–16.00, SOBOTA: 6.00–13.00
druge dni po naročilu ali dogovoru
tudi v Domači trgovini v Radovljici, v trgovini Kovor
in v KZ Križe.

KRIO KOMORA nam oživlja žile!

PH RED, BLEJSKA CESTA 3, BLED

Krio komora postaja po vsem svetu ena najbolj priljubljenih
in dostopnih naprav za regeneracijo in hujšanje. Zaradi slednjega jo poznamo vedno bolj tudi v Sloveniji.
Po novem je na voljo tudi v hotelu Ramada Hotel & Suites v
Kranjski Gori. Skozi recepcijo se pride v čisto poseben prostor, poimenovan LABORATORIJ ZA REGENERACIJO IN KREACIJO S KRIO ENERGIJO, na kratko OiJ. Srce tega prostora je
naprava slovenskega inž. Boža Himelrajha. Ekipa se bo z
delavnicami in otvoritveno slovesnostjo predstavila 31.
marca, delujejo pa že zdaj. Na voljo je tudi bogat darilni
program slovenskih ustvarjalcev. Prijazna ekipa poskrbi za
natančno razlago, preostane nam samo še, da se prepustimo
presenetljivim učinkom. Do zdaj so bile najbolj pogumne
gospe in športniki! Priljubljeni Chorchyp iz Samurai Gym je že
po prvi uporabi izjavil: Počutim se nepremagljiv!
Vabljeni vsi, ki bi radi prinesli v svoje življenje umirjenost, novo energijo in moč. Po zdravje v OiJ! S. T.

Pumovci so ob praznovanju uprizorili lutkovno igrico o Sneguljčici. / Foto: Gorazd Kavčič
neustrezno, tudi z zlorabo
drog in alkohola. Nekateri
zaidejo v kriminal, drugim
se razvijejo težave v duševnem zdravju, kot so depresija, psihotična stanja, motnje prehranjevanja, samopoškodovanje. Nekateri
udeleženci resno razmišljajo o samomoru, ne vidijo
smisla v življenju. Zato so
pogovori zelo pomembni,
da skupaj z njimi poiščemo
rešitve in jih tudi napotimo
v ustrezne oblike pomoči,"
je povedala Mateja Rozman
Amon, direktorica Ljudske
univerze Radovljica, deset
let tudi sama mentorica v
Pumu.

"Glavni poudarek pri delu
z mladimi je v tem, da jih
mentorji spoštujemo, jih
jemljemo kot enakovredne
in jih imamo radi. Vedno
jim stojimo ob strani, nikoli jim ne očitamo spodrsljajev, spodbujamo jih v pozitivne odločitve. Veliko situacij, ki so res hude, reši
tudi humor in to, da se
znamo pošaliti, jih objeti,
se z njimi smejati in jih
potolažiti," je povedala
Rozman Amonova. "Najlepše pa je videti nekdanje
pumovce, nekateri imajo
sedaj že svoje družine, da
jim gre dobro v življenju,"
je dodala.

Praznovanja se je udeležil
tudi radovljiški župan Ciril
Globočnik, ki je poklepetal s
pumovci in se razveselil njihovih pozitivnih zgodb.
Pomagal pa je tudi odkriti
tablo na stavbi, kjer domuje
Pum, ki so jo izdelali pumovci sami. Posebno rojstnodnevno darilo je bila njegova
napoved, da se bodo v letu
dni lahko preselili v nove,
večje prostore, in sicer prostore (kmalu nekdanje) knjižnice v Radovljici. V imenu
ministrice za delo, družino
in socialne zadeve pa je
pumovcem čestitala tudi
Mojca Faganel iz ministričinega kabineta.

Mladi čebelarji pri ministrici
Vabilo na sprejem so dobili zaradi izjemnega uspeha na mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev
v Angliji, kamor so se uvrstili kot najboljši v Sloveniji.
Peter Kolman
Čebelarski krožek leške
osnovne šole nadaljuje tradicijo uspešnih mladih
čebelarjev. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič je
sprejela okoli tristo učenk in
učencev, dijakinj in dijakov,
študentk in študentov ter
njihovih mentoric in mentorjev, ki so lani dosegli vidne rezultate na mednarodnih tekmovanjih iz znanj na
različnih področjih. Med
njimi so bili tudi učenci
Osnovne šole F. S. Finžgarja
Lesce: Lana Šumi in Karin
Poljanšek, letos že srednješolki, ter Jure Hojkar in
mentorja Helena Cilenšek
ter čebelar Brane Kozinc.
Vabilo na sprejem so dobili
zaradi izjemnega uspeha na
mednarodnem tekmovanju
mladih čebelarjev v Angliji,

kamor so se uvrstili kot najboljši v Sloveniji.
Slovenijo so zastopali na
osmem mednarodnem srečanju in tekmovanju mladih, ki je potekalo julija na
Marlborough Collegu v

mestu Marlbourough. Sodelovalo je 23 držav in šestdeset tekmovalcev. Reševali so
različne naloge: označevanje trotov, presajanje ličink,
določanje čebeljih bolezni,
izdelovanje košev, mikros-

Učenci Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce: Lana Šumi in
Karin Poljanšek, letos že srednješolki, ter Jure Hojkar z
ministrico Majo Makovec Brenčič

kopiranje, določanje sort
medu, izdelovanje satnih
okvirčkov, prepoznavanje
čebelarskega orodja, pisno
preverjanje znanja.
"Naši mladi čebelarji so bili
najboljši pri praktičnem
delu in poznavanju biologije
čebel, s čimer so največ prispevali k odličnemu rezultatu ekipe. Tekmovali so le v
angleškem jeziku, drugim
je bilo omogočeno tekmovanje v svojem jeziku. Poleg
izjemnega znanja so se izkazali tudi z dobro komunikacijo in visokim kulturnim
nivojem," je povedala mentorica Helena Cilenšek.
Osvojili so prvo in drugo
mesto ter priznanje za sodelovanje. Na uspehe čebelarskega krožka so zelo ponosni tudi na leški osnovni šoli,
kjer bodo še naprej podpirali in spodbujali čebelarsko
dejavnost.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb OLN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja
prostora ter mnenj k predlogu, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
(za področje železnice)
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
7. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled
8. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
9. Telekom Slovenije, d. d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
10. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
11. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
12. Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana
13. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Referat za infrastrukturo)
Če se v postopku priprave osnutka sprememb OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek sprememb OLN nosilcem urejanja prostora ter jih
pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za spremembe OLN potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje.
Če je za spremembe OLN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, investitor sprememb OLN za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko
poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb OLN pošlje
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Pripravi se predlog sprememb OLN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja
prostora, da v roku v 30 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne predložijo, se nadaljuje s pripravo sprememb OLN.
Če je za spremembo OLN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti
vplivov sprememb OLN na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb OLN skladno z zakonom,
ki ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog sprememb OLN v
sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu sprememb OLN smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno
za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe na okolje sprejemljivi.
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Številka: 3505-0006/2013
Datum: 28.2.2018

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave.

5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave ima javnost pravico podati pripombe
in predloge k dopolnjenemu osnutku. Pripombe in predloge se lahko
poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot
zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski
naslov: obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
»OPPN Begunje«). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem
javne razgrnitve.

4. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v četrtek, 22. marca 2018, ob
17. uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

3. člen
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica in Krajevne skupnosti Begunje, Begunje 15c,
4275 Begunje na Gorenjskem v času uradnih ur ter na uradni spletni
strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).

2. člen
Javna razgrnitev traja od 19. marca 2018 do vključno 18. aprila 2018.

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin BE 18 Begunje Center in na južnem robu območje površin za ceste BE 15 Begunje povezovalna cesta.
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 338/3, 338/4,
338/5, 338/6, 338/8, 338/9, 338/10, 338/11, 338/12, 351/2,
351/7, 351/8, 351/10, 352/4, 352/7, 352/8, 352/9, 352/10,
352/11, 352/12, 352/13, 352/14, 352/15, 353/1, 353/2, 353/3,
353/4, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/8, 354/9,
354/10, 355/3, 355/5, 355/6, 355/7, 355/10, 355/11, 355/12,
355/13, 356/2, 1818/6, 1870/1, 1870/2 ter dele zemljišč s parcelnimi
številkami 55, 356/3, 356/4, 377/3, 377/10, 379/2, 381/3, 381/5,
1001/1, 1002, 1003/2, 1818/5, 1818/18, 1863, 1893/1; vse v katastrski občini (2151) Begunje (podatki GURS februar 2018).

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Begunje center – osrednje površine BE 18
in površine za ceste BE 15

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN
UO, št. 188/14) je župan Občine Radovljica sprejel

Številka: 3505-0005/2018
Datum: 28.2.2018

8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb)
Izdelava sprememb OLN se financira iz proračuna Občine Radovljica,
strokovne podlage je financiralo podjetje Komunala Radovljica d.o.o..

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

začetek – sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka sprememb OLN, 30 dni
- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka sprememb OLN, 15 dni
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb OLN, sodelovanje
javnosti, javna obravnava, sprejem osnutka na občinskem svetu, 30
dni
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb OLN, priprava stališč, priprava predloga, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga sprememb OLN na občinskem svetu
- objava odloka o spremembah OLN, objava prečiščenega besedila in
izdelava končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave sprememb OLN ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov
na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 30 dni
- potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe, 30 dni.

-

UO, stran 4

Številka: 7113-36/2017-4
Datum: 27.2.2018

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec
Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR po tar. št. 2
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I,
Uradni list RS 32/16).

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Zemljišča v lasti Občine Radovljica, za katera je bilo ugotovljeno, da ne
služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 –
ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) lahko zamenja ali proda zainteresiranim
kupcem na trgu nepremičnin in s tem pridobi nadomestna zemljišča ali
dodatna proračunska sredstva. Ker so nekdanje javne površine v zemljiški knjigi vknjižene z zaznambo javnega dobra, promet z njimi ni možen.
O izvzemu iz javne rabe je dne 20.12.2017 Občinski svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo
več kot javno dobro.

Obrazložitev:

Z zemljišča z ID znakoma 2158 1689/5 in 2158 1689/6 se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur.
l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09),
39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Radovljica s 24. redne seje, z dne 20.12.2017,
Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

1.

1. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
2. SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje mešanih površin LA 04 –
Lancovo
3. SKLEP o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev
Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo
v Predtrgu
4. SKLEP o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev
Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno
napravo (severni del)
5. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Begunje center
– osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15

VSEBINA

www.radovljica.si

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz)
OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
- začetek – sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka OPPN, 30 dni
- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, 30 dni

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo
izdelanih strokovnih podlag, upoštevanjem veljavnih izvedbenih aktov, pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru strokovne rešitve – variante odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi. Prostorskega načrtovalca je izbral pobudnik.

3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN predstavlja celo prostorsko enoto na južnem delu Zgornjega Lancovega z oznako LA 04, MP, OPPN. Vsa zemljišča so v k.o.
Lancovo.
Površina celotnega OPPN znaša približno 0,7 ha.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet sklepa je izdelava OPPN za zemljišče na južnem delu Zgornjega
Lancovega ob državni cesti Lesce - Lipnica. Območje je v Prostorskem
redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in
spremembe) opredeljeno kot mešane površine – MP, z oznako LA 04,
MP, OPPN. Zemljišče je na zahodnem delu pozidano (obstoječa mizarska delavnica in lopa – nadstrešnica ter stanovanjska hiša), na vzhodnem
delu pa nepozidano.
Prejeta je bila pobuda za izdelavo novega OPPN, ki bi sledil dejanski in
načrtovani namenski rabi objektov, zasnovi obstoječe pozidave ter naravnim danostim lokacije. Obstoječa dostopna cesta se uskladi z določbami
PRO.
Pripravi se OPPN skladno z veljavno zakonodajo in vsemi podzakonskimi
predpisi.

1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN),
- območje OPPN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN,
- objavo sklepa.

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje mešanih površin LA 04 – Lancovo

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/2007 in spremembe), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/2017) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel
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SKLEP
o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega
lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu

5. člen
(roki za pripravo sprememb OLN in njihovih posameznih faz)
Skladno z 61.a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se v postopku
priprave sprememb OLN rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na
15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Spremembe OLN se izdelajo po naslednjem okvirnem terminskem planu:

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb OLN, se pridobi z
upoštevanjem izdelanih strokovnih podlag.
Sprememba akta mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo in
podzakonskimi predpisi. Hkrati s spremembami OLN se pripravi tudi prečiščeno besedilo in prečiščen grafični del OLN. Prostorskega načrtovalca je izbral pobudnik spremembe OLN.

3. člen
(območje sprememb OLN)
Spremembe OLN se nanašajo na območje s parc. št. 361/3 in 362/6,
k.o. Predtrg.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet sklepa so druge spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu, odlok objavljen v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave (DN UO, št.
59/2006 in 123/2010). Območje je v celoti namenjeno novogradnji
večstanovanjskih objektov za potrebe oskrbovanih stanovanj s pripadajočo komunalno in prometno infrastrukturo ter parkovnimi ureditvami.
Obravnavano zemljišče se nahaja na severovzhodnem robu Radovljice.
V Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št.
159/2012 in spremembe) je zemljišče opredeljeno kot območje čistih
stanovanjskih površin - SC, z oznako RA 27 (RA 27, SC, OPPN).
Prejeta je bila pobuda za spremembo OLN za območje parc. št. 361/3
in 362/6, k.o. Predtrg. Pobudnik želi zaradi poenotenja arhitekturne podobe območja spremembo določil za oblikovanje objekta BBCD.
Pripravi se spremembe OLN skladno z veljavno zakonodajo in vsemi podzakonskimi predpisi.

1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo drugih sprememb in dopolnitev
občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju sprememb OLN),
- območje sprememb OLN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb OLN in njihovih posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti,
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb OLN,
objavo sklepa.
-

Na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/2007 in spremembe), 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/2017 ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

3.

8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

- priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 15 dni
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti,
javna obravnava, sprejem osnutka na občinskem svetu, 30 dni
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN,
priprava stališč, priprava predloga, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu
- objava odloka o OPPN, objava prečiščenega besedila in izdelava
končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 30 dni
- potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe, 30 dni.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora
ter mnenj k predlogu, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana
6. Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Kranj, Ručigajeva 3,
4000 Kranj
7. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, 4000 Kranj
9. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
10. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled
11. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
12. Telekom Slovenije, d. d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
13. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
14. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
15. Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana
16. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Oddelek za infrastrukturo)
Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek sprememb OPPN nosilcem urejanja prostora ter
jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor OPPN za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za
varstvo okolja.
Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja prostora,
da v roku v 30 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne predložijo, se
nadaljuje s pripravo OPPN.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se
pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če
je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN
smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe
na okolje sprejemljivi.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave)
Izdelavo OPPN in potrebne strokovne podlage financira pobudnik.

št. 238, 9. marca 2018
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SKLEP
o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev Občinskega
lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del)

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb OLN, se pridobi z
upoštevanjem izdelane strokovne podlage.
Sprememba akta mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo in
podzakonskimi predpisi. Hkrati s spremembami OLN se pripravi tudi prečiščeno besedilo in prečiščen grafični del OLN. Prostorski načrtovalec je
bil izbran skladno z zakonodajo o javnem naročanju.

3. člen
(območje sprememb OLN)
Spremembe OLN se nanašajo na celotno območje OLN, ki obsega naslednje parcele v k.o. Predtrg: 766/4, 766/5, 767/3, 767/4, 770/3,
770/4, 771/3, 771/4, 774/1, 775/1. Površina znaša približno 3,27 ha.
V okviru tega postopka se uskladi meja oziroma rešitve s sosednjo enoto
urejanja RA 103, OPPN, IP (Savska cesta).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet sklepa so prve spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del), odlok objavljen
v objavljen v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave (DN UO, št. 63/2006).
Obravnavano zemljišče se nahaja na jugovzhodnem robu Radovljice, severno od reke Save. Že sprejet Občinski lokacijski načrt za Centralno
čistilno napravo (severni del) (v nadaljevanju OLN CČN sever) obsega
območje, omejeno na severu in vzhodu z javno cesto do centralne čistilne naprave, na jugu z območjem centralne čistilne naprave, na zahodu
pa z gozdnimi površinami. Območje je nepozidano.
V Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št.
159/2012, 166/2012, 170/2013, 178/2013, 191/2014, 194/2015,
235/2017) je zemljišče opredeljeno kot območje površin za industrijo –
PI, z oznako RA 79 (RA 79, PI, OPPN). Omejeno je s prostorsko enoto
RA 103, OPPN, IP (sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za rekonstrukcijo Savske ceste v Radovljici; DN UO, št. 191/2014),
prostorsko enoto RA 78, OPPN, OO (sprejet Odlok o lokacijskem načrtu
za centralno čistilno napravo Radovljica; DN UO, št. 18/2002 in
21/2002) in gozdnimi površinami – G.
Predmet spremembe OLN so spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev za predvideno prostorsko ureditev. Investitor Komunala
Radovljica želi na vzhodnem delu OLN postaviti upravno stavbo in skladišča. Upošteva se tudi ustrezne tolerance pri umeščanju in velikosti objektov ter zunanji ureditvi, ki bodo omogočale tudi kasnejše dozidave oziroma spremenjene potrebe naročnika.
Kot strokovna podlaga za izdelavo spremembe OLN služi »Idejna zasnova, Upravna stavba in skladišča Komunala Radovljica, Protim Ržišnik Perc
d.o.o., Šenčur oktober 2017, V 126410.
Pripravi se spremembe OLN skladno z veljavno zakonodajo in vsemi podzakonskimi predpisi.

1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo prvih sprememb in dopolnitev
občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju sprememb OLN),
- območje sprememb OLN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb OLN in njihovih posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti,
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb OLN,
objavo sklepa.

-

Na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/2007 in spremembe), 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/2017) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

- začetek – sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka sprememb OLN, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- priprava dopolnjenega osnutka sprememb OLN, 15 dni
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb OLN, sodelovanje
javnosti, javna obravnava, 15 dni
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb OLN, priprava stališč, priprava predloga OLN, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- sprejem usklajenega predloga sprememb OLN na občinskem svetu
- objava odloka o spremembah OLN in izdelava končnega elaborata,
15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave sprememb OLN ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov
na okolje.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb OLN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja
prostora ter mnenj k predlogu, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota
Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
8. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
9. Telekom Slovenije, d. d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
10. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
11. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
12. Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana
13. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Referat za infrastrukturo)
Če se v postopku priprave osnutka sprememb OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek sprememb OLN nosilcem urejanja prostora ter jih
pozove, da ji v roku 15 dni od poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pripravi se predlog sprememb OLN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja
prostora, da dajo v 15 dneh mnenje, ali predlog sprememb OPPN upošteva smernice.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog sprememb OLN v
sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu sprememb OLN smernice upoštevane.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb)
Izdelavo sprememb OLN in strokovnih podlag financira pobudnik predlagane prostorske ureditve.

8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.
Številka: 3505-0004/2018
Datum: 28.2.2018

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

5. člen
(roki za pripravo sprememb OLN in njihovih posameznih faz)
Spremembe OLN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
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Zanimivosti

Dan maternega jezika
O slovenskem jeziku, njegovem pomenu in rabi v vsakdanjem življenju sem se pogovarjala s
pisateljico Polono Škrinjar. Kdo bi namreč lahko bolje poznal jezik kot tisti, ki mu pri ustvarjanju služi
kot poglavitno in dragoceno orodje?
Ivanka Korošec
Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo
(Unesco) je leta 1999 razglasila 21. februar za mednarodni dan maternega jezika v spomin na protest in
smrt bengalskih študentov,
ki so 1952. leta zahtevali
enakopravnost za svoj jezik.
Vsako leto nas ta dan ponovno opomni, da moramo
ohranjati in spoštovati jezikovne raznolikosti po svetu.
Polona Škrinjar že od rojstva živi na domačiji "pri
Jakobč" na Zgornji Lipnici
pri Radovljici, ki jo je podedovala kot edini otrok v
kmečko-delavski družini,
čeprav to ni bilo v skladu z
njenimi željami, saj so bile
njene sanje igralska kariera.
Igrala je, še preden je prestopila šolski prag in znala
črkovati; besedila so ji brali,
ona pa se jih je naučila na
pamet. Po končani osemletki se je zaposlila v kmetijski
zadrugi, po nekaj letih pa v
lipniški Iskri, najprej na
tekočem traku, kasneje pa
kot tehnična risarka. Že kot
osnovnošolka je napisala
nekaj pesmi, kot najstnica
pa svojo prvo dramo Pusti
grad, ki je bila uprizorjena
na lancovskem odru in v
kateri je nastopila tudi sama.
V svoja dela je vključevala

predvsem kmečko in delavsko tematiko. Napisala je
več iger, povesti, basni in
romanov, objavlja tudi članke, kratko prozo v različnih
tiskanih medijih. Od leta
1985 je članica Društva slovenskih pisateljev. Za svoje
delo je prejela tudi
več nagrad in priznanj.
"Materni jezik ima tudi
zame posebno čustveno vrednost. Položen nam je v
zibelko, naše prve besede in
prva občutenja so nam najbolj sprejemljiva in razumljiva. Kamorkoli gremo, gre

Opaža, da se jezik hitro
spreminja. Spreminja se
tudi miselnost posameznika
in skupin, ki se morajo prilagajati hitrim gospodarskim spremembam in vedno večji vrednosti kapitala v
tem včasih čisto razvrednotenem svetu divjih privatizacij in podobnega. "Vsemu
temu je težko slediti, posebno malim narodom, ki so
vedno postavljeni na stranski tir. Zato bi morali biti še
bolj previdni, se še bolj zavedati svoje domače besede.
Velikokrat je preglašena in

"Čeprav današnja družba kulturi ni naklonjena,
bo slovenska beseda obstala in kljubovala temu
divjemu kapitalizmu. Pero je lahko tudi dobro
orožje proti vsemu negativnemu!"
z nami, ta lepa slovenska
beseda! Spremlja nas vse
življenje, le srce ji moramo
odpreti, nikoli se je ne smemo sramovati ali jo pozabiti.
Že vsi rodovi pred nami so
jo vedno ščitili in jo ohranjali, tudi v najtežjih časih.
Vedeli so, da samo tako lahko ostanemo in da smo Slovenci kot narod, majhen
narod, zgolj zaradi jezika
ostali na zemljevidu evropskih držav," poudarja Polona Škrinjar.

še bo, ampak če bomo pazili
nanjo, se nam kakšnih velikih in pogubnih sprememb
ni treba bati!"
Po njenem prepričanju je
znanje slovenščine na splošno dobro, a bi bilo treba to
znanje vseskozi ohranjati in
tudi nadgrajevati, vzgajati v
duhu ljubezni in pripadnosti
do svojega, slovenskega jezika že v zgodnjem otroštvu.
"Tudi narečjem bi morali
dati večji pomen, to je naša
velika vrednost in nikoli ne

bi smeli pozabiti na to! Pri
pisanju sem veliko uporabljala tudi narečja. Jezik se mi
je zdel s tem obogaten. Trudila sem se biti razumljiva,
čim bolj naravna, res domača, vendar nisem pretiravala,
da ne bi bralcev s tem obremenjevala. Bilo pa mi je drago, da so tudi uredniki imeli
posluh za to."
Kot pisateljica je izkusila, da
je mogoče s slovenskim jezikom izkusiti prav vse. "Počasi, preudarno in z občutkom
je treba govoriti in pisati pa
z veliko ljubezni in treznosti
– in mora uspeti. Vztrajnost
in zaupanje vase in v tisto,
kar delaš in kar hočeš povedati, se vedno obrestujeta.
Čeprav današnja družba
kulturi ni naklonjena, bo
slovenska beseda obstala in
kljubovala temu divjemu
kapitalizmu. Pero je lahko
tudi dobro orožje proti vsemu negativnemu!"
Opozarja, da do jezika ne bi
smeli biti brezbrižni, da bi
se nam nekoč ne zgodilo, da
bi se spraševali, zakaj in
kdaj nam je lasten jezik
'spolzel iz ust', iz naše zavesti. "Narod smo vendar zaradi lepe slovenske besede in
zaradi vsega, kar je povezano z njo! To je pomembno
za naš obstoj, za to, da smo!
Tega ne bi smeli nikoli
pozabiti!"

Postni prt v brezjanski baziliki
Naslikala ga je slikarka Maša Bersan Mašuk iz Ljubnega in bo odslej v baziliki na Brezjah obešen
vsako leto v postnem času.
Jože Košnjek
Na pepelnično sredo zvečer
sta provincial slovenske
frančiškanske province
pater Marjan Čuden in rektor Marijine bazilike na
Brezjah dr. Robert Bahčič v
stranskem oltarju blagoslovila 3,6 metra visok in 2,2
metra širok postni prt, ki ga
je naslikala akademska slikarka ruskega rodu Maša
Bersan Mašuk, ki živi na
Ljubnem. Brezjanski postni
prt, ki bo do velikega petka
visel na steni kapele, je po
besedah umetnostnega zgodovinarja dr. Andreja Dobleharja drugi v Sloveniji. Prvega so izobesili na Prevaljah.
Brezjanski prt je Maša Bersan Mašuk v akrilni tehniki
naslikala na juto. Več kot
pol leta ga je risala na tleh,
kleče v svojem ateljeju na
Ljubnem. V središče je postavila znamenito Cimabujevo podobo križanega v topli,
žareči rdeči barvi, ki pona-

Maša Bersan Mašuk, avtorica brezjanskega postnega prta
zarja zmago življenja nad
smrtjo. Obkroža ga dvajset
prizorov iz Stare in Nove
zaveze. Ti prizori z osrednjim motivom vstajenja so
zgodba odrešenja in cerkvenega leta. "Slikala sem z
dušo. Ob slikanju sem same

sebe spraševala, kdo sem,
zakaj sem in kam grem, ali
delam prav, da grem lahko
po tej poti naprej," je povedala umetnica v sredo zvečer.
Poleg dr. Andreja Dobleharja so o prtu govorili pater dr.

Robert Bahčič, dr. Andreja
Eržen Firšt in Andrej Jeklar,
ki se je sprehodil skozi zgodovino postnih prtov, ki so
ena od oblik zakrivanja svetih podob, križev in oltarnih
prostorov v postnem času.
Praksa zakrivanja oltarjev
sega v deveto stoletje, običaj
pa se je razširil v srednjem
veku. Obvezno zakrivanje
oltarjev in križev so predpisali leta 1470. Običaj obešanja prtov s svetopisemskimi
podobami in prizori iz Kristusovega trpljenja je potem
zamrl. Najbolj se je ohranil
na avstrijskem Koroškem,
kjer imajo na Krki / Gurku
največji postni prt v Evropi,
ki meri osemdeset kvadratnih metrov. Obešajo jih tudi
v nekaterih drugih koroških
cerkvah, kamor pride tudi
zaradi njih vedno več romarjev iz Slovenije. Brezjanski
prt, ki ga bodo odslej v baziliki obešali vsako leto v postnem času, je umetniško
delo, vredno ogleda.

Godbe pri Avseniku
Na prvem od sedmih koncertov v počastitev
65-letnice Avsenikove glasbe je igrala Godba
Bohinj, ki praznuje letos dvajsetletnico igranja.

Ferdo Kikelj, dolgoletni član in predsednik Pihalnega
orkestra Lesce, je pobudnik za igranje pihalnih godb
pri Avseniku.

Jože Košnjek
Znano je, da je Slavko Avsenik rad poslušal pihalne godbe in da je skupaj z bratom
Vilkom in kasneje s svojim
sinom Slavkom zanje napisal
tudi nekaj skladb. V šestdesetih letih preteklega stoletja je
ansambel, razširjen v godbeniški sestav, nastopil tudi na
domačem Joževčevem vrtu v
Begunjah. Ob petdesetletnici
Pihalnega orkestra Lesce leta
2005 so Avseniki posebej
zanj napisali šest skladb:
Grad Kamen, Radovljica –
Linhartovo mesto, Kroparski
kovači, Na Brezjah, Pod Karavankami in Čebelarska. Vse
so posnete na prazničnem
DVD-ju. Pobudo za njegovo
izdajo je dal tedanji predsednik Pihalnega orkestra Lesce
Ferdo Kikelj, velik oboževalec
Avsenikove glasbe.
On je tudi zaradi hvaležnosti
za vse, kar so dali Avseniki
Slovencem in slovenski glasbi, dal idejo za koncerte
pihalnih godb na prireditve-

nem prostoru Pod Avsenikovo marelo v Begunjah. Ker
bodo koncerti pihalnih orkestrov del letošnjega praznovanja 65-letnice Avsenikove
glasbe, bo program koncertov vseboval predvsem skladbe, ki sta jih za godbe napisala Avsenika in seveda tudi
drugi najbolj znani slovenski
avtorji. Pri organizaciji sodelujejo družina Avsenik, Občina Radovljica, Javni sklad za
kulturne dejavnosti Slovenije
in radovljiški Zavod za turizem. Obisk koncertov, ki
bodo ob sobotah ob 16. uri,
bo brezplačen. Prvi je bil februarja in na njem je igrala
Godba Bohinj, ki praznuje
letos dvajsetletnico delovanja. Na naslednjih koncertih
bodo igrale godbe iz Gorij
(17. marec), veteranska godba
iz Mengša (14. april), godba
Domžale (5. maj), pihalni
orkester Jesenice - Kranjska
Gora (2. junij), Pihalni orkester Tržič (7. julij) in kot zadnji 8. septembra Pihalni
orkester Lesce.

Sanacija strehe na Klinarjevi hiši v Kropi
Klinarjevi hiši v Kropi, kjer domuje Kovaški muzej, bosta
letos obnovljena ostrešje in streha, so sporočili z občinske
uprave. Za obnovo je v proračunu zagotovljenih 140 tisoč
evrov. Projekt predstavlja začetek celovite sanacije Klinarjeve hiše, ki se bo nadaljevala v prihodnjih letih.

Celovita sanacija Klinarjeve hiše se bo letos začela z
obnovo ostrešja in strehe. / Foto: Tina Dokl

Razstava Simbol podaljšana
Razstava Simbol, ki so jo na predvečer slovenskega kulturnega praznika odprli v Galeriji Šivčeva hiša, je na ogled še
do konca meseca. Na razstavi je na ogled delo oblikovalca
Klemena Rodmana.
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Radovljiški atleti so nastopili
na prvenstvih Slovenije v
različnih kategorijah. V Slovenski Bistrici je v kategoriji
U11 v teku na štiristo metrov
zmagala Tinka Turk, Živa
Kovačevič je bila tretja v skoku v daljino. Pri fantih drugo
mesto v skoku v daljino za
Luko Makuca. V kategoriji
U10 je v skoku v daljino slavila Katarina Rogač. Pri fantih je bil Maks Mandeljc drugi v teku na dvesto metrov.
Mešana štafeta šest krat petdeset metrov (Katarina
Rogač, Katja Zajc, Lina Jarkovič, Maks Mandelc, Ažbe
Smolnikar, Nejc Vidmar) je
bila tretja. Kategorija U16 je
nastopila v Ljubljani. Rok
Makuc je zmagal v teku na
šestdeset metrov in v skoku v
daljino. Miha Klofutar je bil
prvi v troskoku in tretji v skoku v višino. Tjaž Peterlin je

bil tretji v troskoku. Mlajši
mladinci in mlajše mladinke
so imeli prvenstvo v Celju.
Rok Makuc je bil drugi v skoku v daljino. Starejši mladinci in starejše mladinke so
tekmovali v Ljubljani. Na stopničke je uspelo stopiti Neji
Omanovič (troskok). Na
prvenstvu za člane in članice
v Celju je drugo mesto v skoku v daljino osvojila Lara
Krnc. Slovenska Bistrica je
gostila posamični in ekipni
mnogoboj za U12. Živa
Kovačič in Katarina Rogač
sta osvojili prvo mesto. Pri
fantih drugo mesto za ekipo
Luka Makuc in Oskar Zupan.
Oskar je bil posamezno drugi. Vseekipno je bila Radovljica druga. Selekcija U14 se
je v posamičnem in ekipnem
mnogoboju za prvenstvo Slovenije merila v Ljubljani. Nik
Kozel Tomše in Andraž Bizjak sta osvojila drugo mesto,
posamezno je bil Nik drugi.

Streljanje
Regijsko prvenstvo v streljanju
V Ljubljani je potekalo Regijsko prvenstvo Gorenjske v streljanju. Iz radovljiškega strelskega društva sta sodelovala dva
strelca. Pri cicibanih je bil Tadej Finžgar Vrhovec enajsti, pri
mlajših cicibanih pa Gaber Kokalj dvanajsti.

Trinajstletna športna plezalka Eva Puhar iz Tržiča je v letošnji sezoni zamenjala odsek.
Iz Tržiča se je preselila v Radovljico.
Matjaž Klemenc

nastika v športnem plezanju
večkrat pride še kako prav."

Kdaj si se prvič srečala s
športnim plezanjem?
"Ko sem vstopila v prvi razred osnovne šole, sem se
preizkusila v kar nekaj športih, in sicer v športnem plezanju, gimnastiki in atletiki.
Na koncu se je bilo treba
odločiti in v prvi plan sem
postavila športno plezanje. S
plezanjem sem se spoznala
v Tržiču, na Šuštarski nedelji, kjer je bila postavljena
mala umetna stena in prvo
spoznanje je bilo pozitivno."

Kaj je bil razlog, da si se odločila za prestop v Radovljico?
"V Tržiču se je prenavljala
dvorana in oče se je s Klemenom Humerco dogovoril, da
sem lahko hodila trenirat v
Podvin z radovljiškim športnim plezalnim odsekom. V
Radovljici so mi ponudili
možnost, da bi lahko trenirala z boljšo skupino in odločila sem se, da zamenjam
odsek. Prehod v boljšo skupino pomeni korak naprej.
Bolj resno se začne trenirati,
trener se ti bolj posveti. Če si
dober, je možen preboj v slovensko reprezentanco."

Kaj je bil razlog, da si na
prvo mesto postavila športno plezanje?
"Atletika je bila bolj za zraven,
ob tem pa sem veliko časa
izgubila z vožnjo, saj sem trenirala v Kranju. Med gimnastiko in športnim plezanjem
sem se odločila za slednje. Za
oboje ni bilo časa, mi pa gim-

Eva Puhar, članica Športno plezalnega odseka Radovljica
vidim reprezentanta Vito
Lukan in Luka Potočarja in se
zraven lahko kaj naučim."

Kdo te je treniral do sedaj?
"V Tržiču sem trenirala pod
vodstvom Zorana Goliča. V
Radovljici je moj trener
Domen Švab."

Te motijo preskoki iz ene
starostne kategorije v drugo?
"Niti ne. Ko tekmuješ s starejšimi, so rezultati navadno slabši, a to je treba premostiti."

Kakšni so spomini na preteklo sezono?
"Glede na probleme sem z
lansko sezono zadovoljna.
Omembe vredna je zadnja
tekma v Kranju, na državnem prvenstvu, ko sem bila
druga v balvanih. Skupno v
državnem prvenstvu sem
bila četrta na balvanih in
šesta v težavnosti. V Zahodni
ligi sem bila skupno tretja."

Si tekmovala tudi v tujini?
"Za enkrat še ne. To me čaka
letos v mednarodni ligi iRCC,
ko bomo tekmovali v Italiji,
Avstriji in na Hrvaškem."

Si zadovoljna s pogoji za trening, ki jih imate v radovljiškem odseku?
"Pogoji so dobri. Zelo mi je
pomemben način treninga, ki
ga ima trener. Dobra je tudi
konkurenca na treningu. Zelo
mi ustreza, da lahko na delu

V športnem plezanju so tri
discipline. Katera ti je najbolj pri srcu?
"Moja najljubša disciplina so
balvani. Pri tem je veliko razmišljanja in zapletenega plezanja. Pri težavnosti je bolj
pomembna vzdržljivost.
Vzdržljivosti moram v prihodnosti nameniti še veliko
pozornosti. Hitrostno plezanje bi težko bolj precizno ocenila, saj ga ne treniramo zadosti
in premalo tekem imamo v tej
disciplini."

Kaj so tvoje prednosti?
"Že omenjena gimnastika je
zame velik plus. Pri balvanih se znam zbrati in preučiti, kako se jih lotiti."
Pot na trening in nazaj ter
sam trening ti vzameta veliko časa. Kako vse skupaj
uskladiš s šolo?
"Vožnje na trening sem
vajena. Za razliko od Kranja
je pot do Radovljice krajša.
Z usklajevanjem šole in plezanja nimam težav."
Obiskuješ osmi razred
osnovne šole. Kam naprej?
"Želim si na športno gimnazijo, ki bi mi omogočila, da
bi lahko še naprej normalno
plezala."
Kaj si želiš doseči v športnem plezanju?
"Najprej čim hitreje odpraviti vse slabosti; posledično
bodo tudi uvrstitve boljše.
Na domačih tekmah pa si
želim čim več stopničk."

V Radovljici na balvanih
Matjaž Klemenc
V Radovljici je v odlični
organizaciji Športno plezalnega odseka Radovljica
prejšnjo nedeljo v telovadnici OŠ A. T. Linharta potekala mednarodna tekma, ki
šteje v serijo tekem iRCC.
Merili so se na balvanih.
Nastopilo je 156 plezalk in
114 plezalcev iz Slovenije,
Avstrije, Hrvaške, Madžarke, Srbije in Bolgarije.

Domači tekmovalci so v
močni konkurenci dosegli
kar nekaj odličnih uvrstitev.
Dekleta U16: 4. Eva Puhar,
5. Hana Humerca. Fantje
U8: 2. Gal Justin. U14: 4.
Gorazd Jurekovič, 7. Nejc
Skumavec, 8–12 Jan Ulčar,
Žiga Bertoncelj. Na Jesenicah je bila druga tekma
Zahodne lige v hitrostnem
plezanju. Iz ŠPO Radovljica
sta na stopničke stopila dva.
Pri mlajših deklicah je bila

Maja Arnež druga, pri mlajših dečkih pa Tadej Cerar
Božič tretji. V Ljubljani so
se v težavnosti merili srednješolci. Pri plezalcih brez
licence sta bila pri starejših
dijakih Mašo Grošelj in Nejca Primca tretja. Pri tekmovalcih z licenco še dve uvrstitvi na stopničke: Vita
Lukan je bila druga v kategoriji starejših dijakinj,
Luka Potočar pa je bil prvi v
kategoriji mlajših dijakov.

Splača se biti naročnik Gorenjskega glasa
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Matjaž Klemenc

Športno plezanje
v prvem planu

LIP BOHINJ, D.O.O., ULICA TOMAŽA GODCA 5, BOHINJSKA BISTRICA

Rok Makuc uspešen
v dveh kategorijah
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O športu in telovadbi v Kropi

Pevska revija in
gledališki maraton

V Kovaškem muzeju v Kropi so predstavili novo izdajo Vigenjca – tokrat o začetkih športa v Kropi.
Igor Kavčič
Kropa – Pred dnevi je izšla
šestnajsta Vigenjca, ki sicer
izhaja od leta 2000, v zadnjem času na vsaki dve leti.
V dosedanjih Vigenjcih so
različni avtorji obravnavali
zgodovino na različnih področjih življenja v Kropi in
okolici ter Lipniški dolini,
od gospodarstva, še zlasti
kovaštva, do kulture in dru-

hovim angažmajem pri zbiranju podatkov, fotografskega in drugega materiala." To
je dokazovala tudi dobro
obiskana predstavitev Vigenjca pred kakim mesecem v
Kovaškem muzeju.
"Za Kropo je zgodovina telovadbe in športa ena pomembnejših zgodb dvajsetega
stoletja. Začetki smučanja
in odbojke pred drugo svetovno vojno so bili podlaga

domačem kraju in drugje.
Rdeča nit raziskave je delovanje Orlovskega odseka
Kropa in nadaljevanje njegove dejavnosti v Fantovskem odseku Kropa. Športa
željni domačini so se družili
tudi v sokolih. V Vigenjcu je
posebej omenjenih tudi
nekaj prepoznavnih športnikov iz Krope: duhovnik Jernej Hafner, orlovska telovadca Joža Bertoncelj in

Vigenjc je predstavila njegova urednica in vodja Kovaškega muzeja Saša Florjančič, na
dogodku pa so zapele članice ženske vokalne skupine Koledva. / Foto: arhiv Kovaškega muzeja
žabnega življenja, v eni prihodnjih številk bo na vrsto
prišla tudi politična zgodovina. Tokrat se je urednica in
avtorica besedil Saša Florjančič, sicer vodja Kovaškega muzeja v Kropi, odločila
za šport. "Kropa je pred drugo svetovno vojno pa do sredine sedemdesetih let veljala za pomembno zimsko
športno središče, sama tema
pa zelo zanima tudi domačine, kar se je pokazalo z nji-

mnogim športnim uspehom po njej. Kropa je z dvema olimpijcema (smučarska
tekača Matevž in Angela
Kordež) in več državnimi
reprezentanti v smučarskih
skokih veljala za športno
okolje," je povedala Florjančičeva, ki se v tematski publikaciji osredotoča na čas
pred drugo svetovno vojno
ter na katoliška telovadna in
športna društva, v katerih so
sodelovali Kroparji – v

Joža Šolar, od članov Fantovskega odseka Kropa Rudi
Finžgar in Matevž Kordež,
pomembna pobudnika telesne aktivnosti in športa sta
bila brata Janez in Tone
Šmitek in še nekateri drugi.

Zanimive športne
anekdote
V Vigenjcu je tudi zanimiva zgodba o prvi skakalnici
v Kropi, ko so se takrat že

Območna izpostava Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Radovljica ta konec tedna
pripravlja tradicionalno revijo odraslih pevskih
zborov, v drugi polovici marca pa še otroški
Linhartov maraton.

nekdanji Orli in Sokoli leta
1932 dogovorili za organizacijo skupne tekme v
smučarskih skokih in gradnjo nove skakalnice. Ko je
bila končana, je Slovensko
katoliško društvo na vrhu
plakata, ki je vabil na tekmo, obesilo še svoj plakat,
češ da je njihovo društvo
organizator. Zato so Sokoli
iz prosvetnega društva skakalnico na dan tekme podrli. Rudi Finžgar, takrat
mlad fantič, je bil tako edini, ki je večer prej preizkusil skakalnico. Ta in še
mnoge zanimive zgodbe so
se v Kropi odvijale skupaj s
športnim organiziranjem
in delovanjem v Kropi.
Avtorica je gradivo za zapise
v Vigenjcu črpala iz arhiva
Kovaškega muzeja, na voljo
so ji bili ohranjeni zapisniki
Orlovskega in kasneje Fantovskega odseka, nekaj fotografij je iz Muzeja novejše
zgodovine v Ljubljani, veliko
gradiva pa so posodili domačini in sorodniki nekdanjih
uspešnih športnikov. Še
posebno zgovorna je slikovna priloga. "Prav veliko gradiva na to temo ni bilo, sem
pa lahko zgodbo vsebinsko
zaokrožila tudi s fotografijami iz zapuščin Joža Bertonclja in Janeza Šmitka."
Ob predstavitvi Vigenjca so
nastopile tudi članice ženske vokalne skupine Koledva pod vodstvom Egija Gašperišiča, ki je eno izmed
pesmi uglasbil prav za to
priložnost.

Marjana Ahačič
Območna izpostava Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica ta konec
tedna pripravlja revijo odraslih pevskih zborov Naj slavec poje. V soboto se bodo
predstavili pevski zbori iz
Krope, Podnarta, Ljubnega,
Lipnice in pevski zbor Lipa
Društva upokojencev Radovljica. V nedeljo bodo nastopili Canticum Novum in
Oktet Lip iz KUD Zasip, Triglavske rož'ce in ženski pevski zbor iz Kulturnega društva Bohinj, Kvintet Tivoli
KUD Radovljica, Pevski
zbor Anton Tomaž Linhart
Radovljica in pevski zbor
Triglav Lesce. Revija bo v
Baročni dvorani Radovljiške
graščine, oba večera se začne ob 18. uri.
Od 19. do 21. marca bo
JSKD v Linhartovi dvorani
organiziral že 21. Linhartov
otroški gledališki maraton.
Predstavile se bodo otroške
gledališke skupine KD Kropa, gledališka skupina OŠ
Staneta Žagarja Lipnica,
Linhartovi čukci OŠ A. T.
Linharta Radovljica in KD
Mošnje, gledališka skupina
Navihančki KUD Kamot
Zasip ter gledališke skupine
OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled

in Podružnične šole Ribno.
Predstave bodo dopoldan.
Od 8. do 13. maja bo Radovljica gostila še 21. Linhartov
odrasli gledališki maraton.
Na oder Linhartove dvorane
bodo stopili gledališčniki
Gledališke skupine Kamot
iz Zasipa s predstavo Pokljuški zdravnik – dr. Grabner, KUD Theatrum Mundi
iz Radovljice s predstavo
Ježek v megli, Gledališče
Belansko s predstavo Neskončno ljubljeni moški,
skupina CUDV Radovljica s
predstavo Jasna stvar, Gledališče 2 B Bohinj bo odigralo Cankarjeve Romantičen duše, domači Linhartov
oder predstavo Me, Cankarjeve, kroparska gledališka
skupina Čofta Romanco v
Karovlcu, gledališka skupina Ekonomske gimnazije in
srednje šole pa bo odigrala
predstavo Čak, da dam na
Story.
Od 4. do 7. junija bo JSKD
gostil še Gorenjske komedijante – izbrane najboljše
odrasle gledališke skupine
iz vse Gorenjske, je sporočila vodja območne enote Tatjana Kržišnik. Na vse predstave gledališkega maratona
pa tudi na vse junijske predstave Gorenjskih komedijantov bo vstop prost.

Sedežne garniture
www.zakelj.si

-13.5-20%.3.
1

15% popust velja na vse sedežne garniture ŽAKELJ od 13. do 20.3. za gotovinsko ali TRR plačilo.

LESCE, Alpska cesta 62

SEDEŽNE Z MEHANIZMI

ŽIRI, Goropeke 1

LJUBLJANA,

SEDEŽNE S ŠIROKIMI LEŽALNIKI

BTC hala 10

T: 04/51 70 550

Informacije in prijave:

POHIŠTVO ŽAKELJ D.O.O., GOROPEKE 1, ŽIRI

SEDEŽNE Z LEŽIŠČEM

041 805 367
www.skd-lr.si
skd.lesce.radovljica@gmail.com

ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO LESCE-RADOVLJICA, MOŠNJE 74, RADOVLJICA

Vabljeni v
spomladanske tečaje
šolanja psov.
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Zanimivosti

Včasih je luštno b'lo …

Radovljica je bila
njen drugi dom
Terezija Stergulc, ki je zadnja leta svojega
življenja preživela pri hčerki v Radovljici, bi konec
februarja praznovala sto tri leta.

Ivanka Korošec

Marjana Ahačič
Če se ne bi tik pred koncem
lanskega leta poslovila s tega
sveta, bi Terezija Stergulc
21. februarja praznovala že
svoj stotretji rojstni dan.
Rodila se je leta 1915 v Trenti, z možem pa si je dom
ustvarila v Soči. Rodili so se
jima štirje otroci. Ko je ovdovela, so ji otroci ponudili
svoj dom. Največ zadnjih let
je preživela prav pri hčerki
Dori Komac v Radovljici, ki
se je v začetku osemdesetih
z možem policistom preselila najprej na Bled in nato v
Radovljico. "Imela je težko
življenje, s štirimi otroki je
bila na kmetiji veliko sama,
saj je oče, rudar v Rablju,
domov prihajal le enkrat
tedensko. Oče je žal zelo
kmalu umrl in vsi štirje
otroci smo svoji mami
ponudili, da pride živet k
nam. In tako je prišla tudi k
nam. V Radovljici je s presledki živela trideset let,"
pripoveduje hčerka Dora, ki
je zanjo skrbela vse do zadnjega.

Na koncu vasi v bregu nad Kroparico stoji med drugimi hišami tudi dom Albine in Franca Ažmana.
Albina je zadnji februarski dan praznovala svoj dvaindevetdeseti rojstni dan, njen brat pa bo čez nekaj
mesecev dopolnil devetdeset let.

Terezija Stergulc je jesen
življenja preživljala pri
hčerki v Radovljici.
"Rada je bila v Radovljici.
Bila je skromna, ponižna in
hvaležna za vse, kar je prejela. Dokler je lahko, je redno
z veseljem hodila v cerkev.
Dokler je bila še pri močeh,
se je vsak dan sprehajala po
mestu – do Filipiča, okoli
vrtca in nazaj na Cankarjevo. Če je le mogla, je šla do
pokopališča, h križu ..." se jo
z ljubeznijo spominja hči.
"Dočakala je devet vnukov,
23 pravnukov in šest prapravnukov. Vsi jo pogrešamo."

Albini so leta prinesla marsikatero starostno težavo, telo
je opešalo in tudi spomin ji
nagaja – kot marsikomu v
teh letih. A radoživa gospa je
nadvse vesela obiska, saj
rada poklepeta o zdajšnjih in
nekdanjih časih …
Spominja se težkih časov
svoje mladosti. "Mama je
bila iz družine s 16 otroki in
je že zelo mlada morala iti
služit. Tudi oče je služil, bil
je za pastirja. Ko sta se poročila, je oče kupil hišo, v kateri še vedno živim. Tu smo se
rodili trije otroci, poleg
mene še brat Franc in sestra
Pavla, ki je žal že pokojna.
Imeli smo eno kravo, življenje ni bilo lahko. Oče je bil
pismonoša. Za tiste čase je
bil precej napreden, veliko
je hodil po svetu, bil je celo v
Jeruzalemu. Pripravljal je
tudi drva za prodajo, mama
pa je bila gospodinja. Hodila
je tudi pomagat bližnjim
kmetom, tudi jaz in sestra
sva morali pomagati."
Takoj po končani šoli se je
zaposlila v tovarni Plamen,
kjer je težko delala v skladišču vse do svojega 52. leta.
"Imam 35 let delovne dobe,
upokojenskih let pa še več!"
se nasmehne.
Ima hčerko, ki živi v Kranju.
Vedno si je rada krajšala čas
s kvačkanjem in pletenjem
ter vrtom. Sedaj redno prebi-

Albina Ažman s svojo hčerko Hermino
ra časopis in gleda televizijo.
V teh dolgih zimskih dneh
njeni prsti pridno pletejo.
Včasih je pletla kostime,
jopice in nogavice, tokrat pa
pod njenimi pletilkami nastaja preproga. Pri vsakdanjih
opravilih ji pomagata snaha
njene pokojne sestre in nečakinja. Za topel dom poskrbi
nečak. Veliko pa seveda
pomaga hčerka, s katero se
sliši vsak dan in jo tudi velikokrat obišče. Ima tudi dve
vnukinji in tri pravnuke.
Težko že čaka pomladi, da
bo lahko sedela na klopci
pred hišo. "Včasih je fletno
b'lo …" je zavzdihnila,
"ampak tudi zdaj ni slabo."
Njen brat Franc je dve leti
mlajši. "Večinoma se lahko
še sam 'komandiram'," je
povedal strumni Kropar.
Pokazal je stare fotografije

pa tudi slike s srečanj v
Domu dr. Janka Benedika,
kamor hodi vsak četrtek. "Z
avtobusom grem v Radovljico v dom na srečanje in
imam tam tudi kosilo." S
ponosom je pokazal tudi staro fotografijo glasbene omare, ki je bila nekdaj njihova,
sedaj pa je v muzeju v Kropi.
"Oče jo je kupil v Podnartu,

Franc Ažman

je pa češke izdelave. Nekdaj
je ta omara pri nas vsako
nedeljo igrala in tu se je nabralo več ljudi kot v cerkvi pri
maši! To so ljudje plesali! V
tistih časih ni bilo ne radia in
ne televizije, veliko bolj smo
se družili. Tudi fantje smo
ga včasih radi žingali," se je
navihano namuznil.
Pri Jarmu si kupi dve porciji
jedi, jih prinese domov in iz
tega si naredi več obrokov,
ki jih spravi v hladilnik. Kakšno stvar še dodam in si
tako pripravim dobro kosilo." Iznajdljivo, ni kaj!
Tudi on je bil zaposlen v
"fabriki". "Delal sem v transportu, pomagal sem nakladati in razkladati tovor. Po
sedemdeset kilogramov težke zaboje sem nakladal,
imel sem srečo, da ni prišlo
do nezgod pri tako težaškem
delu. Ne morete si predstavljati, koliko železa so v štiridesetih letih dela preložile
moje roke!"
Bil je poročen, z ženo nista
imela otrok. Vdovec je postal leta 2006, ženo pa še
zdaj močno pogreša. Dolgčas mu ni, saj si vedno najde
kakšno delo. Rad gleda televizijo, tudi časopise prebere,
tako da je z vsem na tekočem. "Zamotijo me tudi štiri
kokoši, jajca pa vsa 'pošenkam'! Na splošno sem kar
zadovoljen, saj vem, da se
mora vsakdo soočiti s kakšnimi problemi."

Mnogo več kot le telovadba
Takole nasmejana je bila Terezija Stergulc (skrajno levo) še
lansko jesen. Na sliki je skupaj z vnukinjo Milojko,
pravnukinjo Katjo, prapravnukom Jakom in hčerko Doro.

Radovljiško gibanje na prostem je januarja praznovalo drugo obletnico.
Marjana Ahačič

Popravek
V pogovoru z direktorjem Slovenske karitas Cvetom Uršičem,
objavljenim v prejšnji številki Deželnih novic, je bilo napačno
napisano, da je Slovenska karitas v dobrodelni akciji Klic do
brote zbrala več kot štiri tisoč evrov. Pravilno je: "V Klicu
dobrote smo zbrali več kot štiristo tisoč evrov." Bralcem in
Cvetu Uršiču se za nenamerno napako opravičujemo.

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/

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

ALTHEA D.O.O.

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

Radovljiške telovadke, ki se
vsako jutro zberejo v športnem parku, da z gibanjem
in prijetnim druženjem začnejo nov dan, so januarja
praznovale drugo obletnico
telovadbe Tisoč gibov. "V
tem času smo se s pomočjo
tečaja za vaditelje usposobile, da kvalitetno in pravilno
vodimo skupino telovadk,
kajti vsak pravilno izveden
gib je pomemben za telo.
Zavedamo se, da jutranja
telovadba ni samo skupek
tisočih gibov, ampak je
mnogo več. Če se vključiš v
to družbo klenih deklet, je
vsak novi dan izpolnjen z
obilico smeha, druženja in
seveda miganja," poudarja
Katarina Maurer.
"Naše leto je bilo dokaj pestro, saj smo ob redni jutranji telovadbi obiskale kar
nekaj krajev v Sloveniji, bile
smo tudi na vseslovenskem
srečanju v Piranu. Obiskale

Radovljiške telovadke na praznovanju obletnice / Foto: Katarina Maurer
smo skupino Brežice in bile
vesele prisrčnega sprejema,
upamo na ponovno srečanje
maja v Radovljici. Na povabilo skupine Vrbnje smo
skupaj praznovale njihovo
prvo obletnico ter naučile
telovaditi dve novi skupini:
Bled in Srednja Dobrava pri
Kropi," je na kratko povzela

dogajanje preteklega leta.
V tretje leto so, kot pravi,
vstopile polne optimizma,
gibčnosti, dobre volje. Odločene so, da bodo s telovadbo
1000 gibov tudi nadaljevale.
Vaje 1000 gibov, ki so jih v
prakso ponesli člani Društva
Šola zdravja, so primerne za
vse, ki kaj dajo na zdrav živ-

ljenjski slog, poudarjajo v
društvu. Družbi je v pomoč,
ko ljudje znajo in hočejo
sami kaj narediti za ohranjanje dobre duševne in telesne
kondicije. Vsakodnevno razgibavanje in druženje nam
prinaša dobro voljo, ki zanesljivo preganja depresijo in
črnogledost."
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Mladi
Zvok flavte jo je
Kaj najstnike vleče
spominjal na ptičje petje v tehnologijo
Maša Cilenšek, mlada glasbenica iz Radovljice, si je januarja na koncertu
finalistov Mednarodnega festivala Emona, ki ga prireja Akademija za glasbo
v Ljubljani, z Orkestrom Slovenske filharmonije z bleščečim nastopom
priigrala 93,34 točke (od možnih sto) – in postala absolutna zmagovalka.
Alenka Bole Vrabec
Na sestanek pride v nedeljo
(druge dni ima prepoln
urnik): živahna, sproščena,
nasmejana. Poznam jo od
otroških let (zato jo tikam),
ko je kot mala flavtistka še
nastopala na produkcijah v
glasbeni šoli. Hči staršev, ki
sta oba učitelja glasbe.
Si imela pri izbiri poklica
sploh kakšno alternativo –
glede na združene glasbene
gene? Zakaj si začela s flav-

Gogala Dvoršak. Bila je razumevajoča, ničesar mi ni vsiljevala, pouk je bil zame nekaj
vznemirljivega in lepega …"
Kljub uspehom v otroštvu se
nisi odločila za srednjo glasbeno šolo …
(v smehu) "Mogoče sem se iz
trme hotela ogniti genskim
zasnovam, kaj vem, kaj mi je
takrat šumelo v glavi … Vpisala sem se na srednjo šolo,
na gimnazijo. Priznam, da
sem se trudila, a po dveh
letih sem ugotovila, da nisem

in 1859 poučeval in deloval
tudi Johannes Brahms. Imela sem krasne pogoje za delo
in sijajnega profesorja Janosa
Balinta, po rodu Madžara, ki
je odličen pedagog pa tudi
flavtist, ki je doslej izdal že
več kot dvajset zgoščenk in
koncertira po Evropi, Aziji in
ZDA. Visoka šola za glasbo v
Detmoldu je za študente
odprta od sedmih zjutraj pa
do polnoči. Glasbeni studii se
odpirajo s kartico in v hiši je
tišina le od polnoči pa do sedmih zjutraj. Zdaj študiram
na Akademiji za glasbo pri
profesorju Mateju Grahku in
se pripravljam na magisterij,
ki me čaka junija."
Je bil potem nastop ne Emoni nekakšna generalka?
"Lahko tako rečemo. Mednarodna žirija je bila stroga,
sedem članov. Igrala sem
Mozartov koncert v D-duru,
ki je nekaj čudovitega. Igrati
z orkestrom je pa posladek.
Občutke je težko opisati, kar
neslo me je … " (Njena energija se začuti.)

Maša Cilenšek
to, saj je oče mojster na harmoniki, mama pa je profesorica violine?
"Če bi se odločila za katerega
od teh dveh instrumentov, se
mi je zdelo, bi bila pod zelo
strogimi domačimi očmi.
Zvok flavte pa mi je bil ljub.
Spominjal me je na ptičje
petje. Tistikrat sem brala
Andersenovo pravljico
Cesarjev slavček in se mi je
zdelo fino, da bi jaz igrala,
kakšen ptiček pa bi bil moja
žgoleča spremljava. Dosti
pozneje sem odkrila, da za
flavto res obstajajo skladbe,
ki oponašajo ptičje petje. Flavto sem imela rada tudi zato,
ker sem se zelo dobro počutila pri svoji mentorici Maji

naravoslovni tip in se pri šestnajstih letih vrnila k flavti.
Seveda sem morala opraviti
sprejemne izpite na srednji
glasbeni šoli."
Študentje zelo radi izkoriščajo možnost zamenjav med
študijem na univerzi. Glasbeniki se dodatno izobražujete na mojstrskih tečajih.
Imaš tudi ti takšno izkušnjo?
"Imam in z njo sem ogromno pridobila. Leto dni sem
študirala v Detmoldu v Vestfaliji, 105 kilometrov jugozahodno od Hannovra. Detmold je mesto s 76 tisoč prebivalci, malce zaspano, slovi
pa po svoji Visoki šoli za glasbo, kjer je med letoma 1857

Dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole (EGSŠ) Radovljica so izrazili
željo po nastopanju. Ravnateljica Ksenija Lipovšček jim je ugodila in nastal
je gledališki krožek, ki deluje že tretje leto. Lani so v predstavi obravnavali
problematiko odnosov v razredu, letos so se lotili svobode in odvisnosti.

Torej je prosti čas zate skopo odmerjen?
"Naučila sem se ravnati s
časom. Z veseljem poučujem na glasbeni šoli v Kamniku, se pripravljam na
maturo iz jazz petja, magisterij sem pa že omenila …"
Imaš kakšno posebno željo?
"Da, pa ne samo jaz. V Linhartovem mestu je veliko
mladih glasbenikov, pa ni
kotička, kjer bi se lahko zbirali, ustanovili kakšen dinamičen ali poseben ansambel, da bi preskušali svojo
ustvarjalnost, se družili ob
dobrem improviziranju.
Sprašujemo se, kdo bo naselil staro knjižnico …" (Pogleda na uro; čeprav je nedelja,
ima še eno obveznost in se z
opravičujočim nasmeškom
poslovi.)

Dijaki EGSŠ Radovljica med predstavo Čak, da dam na story / Foto: Maša Likosar

Maša Likosar
Dijaki EGSŠ Radovljica Kaja
Rozman, Nina Sodja, Jošt
Strgar, Nik Kern, Julija Stanek, Lejla Korać in Gal Martinjak so pod vodstvom
mentorice in gledališke
pedagoginje Nike Bergant v
Linhartovi dvorani v Radovljici uprizorili avtorsko predstavo z naslovom Čak, da
dam story. V gledališkem
krožku so za letošnjo temo
uprizoritve izbrali svobodo
in odvisnost, ali mladi sploh
so svobodni in v kolikšni
meri so odvisni od tehnologije. Dijaki so prikazali
novodobni način komuniciranja med mladimi.
Kaj se zgodi, ko šest najboljših prijateljev telefon odloži na mizo in so primorani
spregovoriti iz oči v oči?

Spoznajo, da so le virtualni
prijatelji, v realnosti pa se
ne znajo pogovarjati. Priznajo, da bolj zaupajo telefonu kot ljudem okoli sebe. V
ozadju telefona se skriva
mnogo nevarnosti in dijaki
so nam jih lepo predočili.
Vsak se lahko v predstavi
prepozna, saj nas mala črna
škatlica spremlja na vsakem
koraku.
Predstava je nastajala tako,
da je mentorica Nika Bergant dijake vodila skozi zgodbo, napisala je osrednje
besedilo, dijaki pa so z
improvizacijo oblikovali prizore in dodali svoje besede.
Na premierni nastop so se
pripravljali tri mesece večkrat tedensko. S predstavo
so se prijavili tudi na festival
Vizije, ki je tekmovalno
obarvan.

Prva predstava je bila namenjena le dijakom EGSŠ Radovljica, gostovali bodo tudi na
drugih šolah, marca pa si
bomo Čak, da dam na story
lahko v Radovljici ogledali vsi
ljubitelji gledališča.
Igralci so nam povedali:
"Predstava pokaže naš vsakdan, vsi se z liki popolnoma
poistovetimo, gre pravzaprav za uprizoritev po resničnih dogodkih. V predstavi
na primer lahko vidimo,
kako ena izmed prijateljic
preko SMS-sporočila razkrije naklonjenost fantu, ki ga
je spoznala na spletu. Kasneje se pokaže, da je ta fant
del njihove družbe, njihov
dober prijatelj. Osebno si
zagotovo nikoli ne bi drznila
priznati eden drugemu, da
sta si všeč. SMS-sporočilo
res prenese vse."

Spet med najboljšimi
Plesalec Mitja Kuralt iz Radovljice je na tekmovanju v
športnem plesu v disciplinah
standardni in latinskoameriški plesi spet dosegel imeniten
uspeh. Potem ko je januarja
lani ostal brez soplesalke, je
septembra začel plesati z Ljubljančanko Živo Smrekar
Voskobojnik, s katero sta že
po petih mesecih treningov
na državnih prvenstvih v
standardnih in latinskoameriških plesih zasedla peto
mesto v kategoriji mladincev.

Mitja Kuralt z novo soplesalko Živo Smrekar Voskobojnik

BOLTEZ D.O.O. KRANJ, STANETA ŽAGARJA 58 C, KRANJ

Marjana Ahačič
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Zanimivosti
Suh kašelj je lahko znak hude bolezni
Marjana Ahačič
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije ob
svetovnem dnevu redkih
bolezni 28. februarju opozarja na redko pljučno bolezen – idiopatsko pljučno
fibrozo (IPF), po odkritju
katere bolnikom ostane v
povprečju le nekaj let življenja. "Za bolezen predvsem

starejših ljudi je značilno
brazgotinjenje pljučnega
tkiva, zaradi katerega bolnik
vse težje diha. Vzroka za
IPF še ne poznamo, dejavniki tveganja pa so kajenje,
delo ali bivanje v umazanem
okolju in genetika," poudarjajo v društvu. Znaki bolezni
so suh kašelj, težka sapa,
pokanje v pljučih in betičasti prsti, pot do diagnoze pa

pogosto dolgotrajna. Čeprav
je, kot opozarja prim. Katarina Osolnik s Klinike Golnik,
za bolnike z IPF najpomembnejše prav pravočasno
odkritje bolezni: "Če bolezen odkrijemo v zgodnejši
fazi, je možnost zdravljenja
boljša. Ko zdravnik posumi
na IPF, mora bolnika takoj
napotiti k specialistu za
pljučne bolezni." V društvu

zato bolnike pozivajo, naj
svojemu zdravniku povedo,
kako se zares počutijo, in
prosijo za dodatne preiskave, če težave z zadihanostjo
in kašljem ne pojenjajo.
Možnosti zdravljenja bolezni so sicer omejene. Ena od
možnosti je transplantacija
pljuč, večino pa zdravijo z
antifibrotiki, ki upočasnijo
upad pljučne funkcije.
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Kropa - Kamna Gorica
13
20
20
Ovsiše - Podnart
2
13
10
Zaloše
1
6
5
Dobravica
1
7
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Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
SKUPAJ
51
153
139
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5
0
0
0
0
1
6

Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
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1

3
0
0
3
1
0
7

6
2
1
1
1
1
12

6
2
1
1
1
1
12

0
0
0
0
0
0
0

Legenda: A: neskladen vzorec na javnem vodovodnem omrežju; B: vzrok za neskladen vzorec v internem vodovodnem omrežju posameznih objektov; C: vzrok za
neskladenwww.komunala-radovljica.si
vzorec na vodnem viru oz. na vodovarstvenem območju (gre za vzorce, odvzete pred obdelavo oz. dezinfekcijo, po dezinfekciji je ta voda skladna z normativi)

Mislimo zeleno!

V nedeljo velika
adrenalinska avantura
V gramoznici Graben v Radovljici bodo v nedeljo
spet organizirali Slovenija Offroad 2018,
tekmovalno adrenalinsko prireditev s terenskimi
avtomobili.
Marjana Ahačič
V gramoznici Graben v
Radovljici bodo v nedeljo, 11.
marca, spet organizirali Slovenija Offroad 2018. Kot pravijo organizatorji, se je radovljiška gramoznica že na
dosedanjih dveh izvedbah
izkazala kot odlično prizorišče. Z majhnimi jezeri, prelomnicami in skoki omogoča
pripravo atraktivnih tekmovalnih prog, gledalci pa lahko
uživajo v boljšem pogledu na
dogajanje, ki ga lahko spremljajo tudi na velikem ekranu. Lokacija je zelo zlahka
dostopna, poleg tega pa je
mogoče zagotoviti tudi večjo
raven varnosti za gledalce.
Letos bo slika celotnega
dogajanja v sodelovanju z
Live2go v živo neposredno
predvajana tudi na spletu.
Organizator podjetje Boltez
iz Kranja skupaj s pokrovitelji ponovno pripravlja pester
tekmovalni in spremljajoči
program.
Tekmovalci se bodo tudi
letos pomerili v različnih
preizkušnjah. Na hitrostni
preizkušnji bodo vozili amaterski vozniki serijskih

terenskih avtomobilov. Na
zanimivi in razgibani progi
pridejo do izraza tako spretnost voznikov kot lastnosti
avtomobilov. V skupni
rezultat štejeta časa dveh
posamičnih voženj in finalne vožnje, v kateri nastopi
trideset najhitrejših voznikov.
Težavnostna (t. i. hard) preizkušnja je namenjena voznikom s posebej prirejenimi
terenskimi avtomobili, opremljenimi z varnostno kletko. Tekmovalci se bodo
morali spopasti z različnimi
ovirami na progi, pri čemer
bodo lovili zmago v seštevku
dveh voženj.
Na prireditvi organizatorji
vsako leto poskrbijo tudi za
dodatne atraktivne in spremljajoče aktivnosti, ki motivirajo obiskovalce in tekmovalce. Obiskovalci si bodo
med drugim lahko ogledali
in preizkusili nova terenska
vozila znamke Jeep. Na prireditvi Slovenija Offroad se
s svojimi vozili namenjenimi premagovanju brezpotij
predstavljajo tudi poklicni
gasilci PGD Radovljica in
Slovenska vojska.

Danes spet arhitekturna delavnica
V Šivčevi hiši na Linhartovem trgu v Radovljici danes spet
gostijo arhitekturno delavnico za otroke, tokrat z naslovom
Mala arhitektura velikega sveta. V svoji okolici poleg hiš in
večjih stavb lahko opazimo tudi manjšo arhitekturo. "Na
delavnici bomo spoznali več različnih vrst male arhitekture.
Ugotovili bomo, zakaj je včasih manjšo arhitekturo celo
težje načrtovati in kako to določajo vremenski vplivi. Če bi si
v naravi morali postaviti zavetišče, iz česa bi ga izdelali?
Čemu je namenjen gorski bivak? Je kaj drugačen od drugih
hiš? Kaj mora biti v njem? Načrtovali bomo vsak svojo malo
arhitekturo in izdelali maketo," sporočajo organizatorji,
Center arhitekture Slovenije. Brezplačna otroška delavnica v
okviru projekta Igriva arhitektura se bo začela ob 17. uri.

Tudi letos projekt Uporabna zelišča
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske občane Radovljice tudi
v letošnjem letu vabi k sodelovanju v projektu Uporabna
zelišča. V sklopu projekta bodo organizirali več različnih srečanj na temo zelišč ter se odpravili tudi na strokovno ekskurzijo. Prvo srečanje z naslovom Velika moč narave in zelišč v
zelenjavnem vrtu bo v ponedeljek, 19. marca, ob 16.30 v predavalnici Čebelarskega centra Gorenjske v Lescah. Predavala
bo znana strokovnjakinja Miša Pušenjak. Izvedbo projekta
Uporabna zelišča sofinancira Občina Radovljica, zato je udeležba za njene občane brezplačna. Za prijavo in dodatne
informacije se obrnite na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, tel.: 04 581 34 17 ali e-pošta: urska.luks@ragor.si.

Jutri barčice v Kropi in Kamni Gorici
Tudi letos bodo 11. marca, na predvečer sv. Gregorja, v Kropi in Kamni Gorici spuščali barčice. "Prihod sonca so Kroparji včasih praznovali tako, da so, ko se je začelo mračiti,
ob vigenjcu, kjer so delali, vrgli luč v vodo. To so bili nekdaj
stara cokla, pehar ali pa sito, v katere so dali žaganje ali
oblance, vse skupaj so prelili s smrekovo smolo, zažgali in
vrgli v vodo," pojasnjuje predsednica TD Kropa Metka Kavčič. "Danes otroci izdelujejo barčice – makete iz papirja ali
lesa, postavljene na plavajoč material. Vanjo dajo svečke in
jih spustijo v vodo. Letos se bo prireditev v Kropi odvijala v
nedeljo, 11. marca, na bajerju nekdanje spodnje fužine, od
18. do 19. ure. V Kamni Gorici pa se bo na trgu v sredi vasi
začela ob 18. uri in zaključila okoli osme zvečer.
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Prireditve
Novice iz osmice, ob 9.30, 21. Linhartov otroški gledališki maraton,
Linhartova dvorana Radovljica

9. marec–6. april 2018

Kako je Pavliha kukca prodal, ob 10.35, 21. Linhartov otroški gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica

PETEK, 9. marec

Kresniček, ob 11.20, 21. Linhartov otroški gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica

Delavnica Igriva arhitektura: Mala arhitektura velikega sveta, od
17.00 do 18.30, Galerija Šivčeva hiša Radovljica
Čuk na palici, ob 17.00, kabaret za otroke, Čebelice in Čmrlji, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 22. marec
Oblikovanje medovitega vrta, ob 18.00, dr. Sabina Šegula, Čebelarski
center Gorenjske, Lesce

Oskarjev nagrajenec, ob 20.00, Linhartova dvorana Radovljica*

Spoznaj se skozi svoj najljubši cvet, delavnica pod vodstvom Tine
Praprotnik, Galerija Titanija Lesce

SOBOTA, 10. marec
Vampirček, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 23. marec

Revija odraslih pevskih zborov Naj slavec poje, ob 18.00, Baročna
dvorana Radovljiške graščine

Ognjeni obroč: Vstaja, ob 19.00, akcijski domišljijski spektakel, Linhartova dvorana Radovljica*

Odpadniki, ob 18.00, akcijski triler, Linhartova dvorana Radovljica*
Žarek v srcu, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 24. marec
Blagoslov nosečih mater ter vseh, ki si želijo otrok, ob 10.00, pomožni škof msgr. Anton Jamnik, Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

NEDELJA, 11. marec
Pričevanje kristjana kjer trepetamo …, ob 16.00, dr. Stanislav Matičič, Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

Čebelica Maja: Medene igre, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

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

Koncert ob materinskem dnevu, ob 18.00, MePZ A. T. Linhart iz
Radovljice, Kulturni dom Lancovo

Spuščanje barčic, od 17.30 do 19.00, bajer nekdanje spodnje fužine, Kropa
Spuščanje barčic, od 18.00 do 20.00, trg v središču vasi, Kamna
Gorica
Revija odraslih pevskih zborov Naj slavec poje, ob 18.00, Baročna
dvorana Radovljiške graščine
Oskarjev nagrajenec, ob 18.00, Linhartova dvorana Radovljica*

Žarek v srcu, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Dvojni ljubimec, ob 19.00, romantična drama, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 26. marec
Ljubi moj, ob 19.00, komična drama, SLG Celje, za abonma in izven,
Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 16. marec
Bela in Sebastijan: Prijatelja za vedno, ob 18.00, družinska pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*
Naredimo si poseben dan, od 19.00 do 21.00, predstavitev knjige
Poseben dan, Knjižnica Lesce

SREDA, 28. marec
Ismaelovi duhovi, ob 20.00, drama/triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Jaz, Tonya, ob 20.00, biografska športna drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

Igralec št. 1, ob 20.00, znanstveno-fantastična pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 1. april
Velika noč: Vstajenje, ob 7.00 uri, procesija in slovesna sv. maša,
Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah
7. Razstava velikonočnih pirhov, od 9.00 do 19.00, prikaz danskega
tkanja, Kulturni dom Mošnje
Fucanje pri Tavčarju, ob 10.00 uri, tradicionalna prireditev, vrt gostilne Tavčar v Begunjah
Peter Zajec, ob 16.00, družinska komična pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Igralec št. 1, ob 18.00, znanstveno-fantastična pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*
Ne z mojo hčerko!, ob 20.30, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 2. april
Peter Zajec, ob 16.00, družinska komična pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Ognjeni obroč: Vstaja, ob 18.00, akcijski domišljijski spektakel, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 15. marec

Ne z mojo hčerko, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Ismaelovi duhovi, ob 20.00, drama/triler, Linhartova dvorana
Radovljica*

Čebelica Maja: Medene igre, ob 16.00, 3D animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Orlek in Matjaž Javšnik, ob 19.30, koncertna komedija, Linhartova
dvorana Radovljica*

Velikonočna vigilija, ob 19.00, slavje luči: vstajenjska maša, Bazilika
Marije Pomagaj na Brezjah

7. Razstava velikonočnih pirhov, od 9.00 do 19.00, prikaz velikonočnih iger in danskega tkanja, Kulturni dom Mošnje

Cvetna nedelja: Slovesni blagoslov zelenja s procesijo, ob 10.00, prostor pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah

SREDA, 14. marec

Leo da Vinci: Misija Mona Lisa, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Polnočno sonce, ob 18.00, romantična drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

NEDELJA, 25. marec

Odpadniki, ob 20.15, akcijski triler, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 31. marec

Marijina zemlja, ob 18.00, igrani dokumentarni film, Linhartova dvorana Radovljica*
Thelma, ob 20.00, romantična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave
Fotografska razstava fotografinj FD Radovljica, ves mesec, Fotografska galerija Pasaža, Radovljiška graščina
Mozaik ustvarjalnosti, do 12. marca, razstava slik šopkov in modernih mozaikov, Galerija Avla, Občina Radovljica
Fotografska razstava: Dogodki v občini Radovljica 2017, od 16. marca, Galerija Avla, Občina Radovljica
Mamici, ves mesec, razstava izdelkov 2. a in 2. b razreda OŠ. F. S.
Finžgarja Lesce, Knjižnica Lesce
Za mamico, ves mesec, razstava likovnih izdelkov učencev 3. b. razreda POŠ Begunje, Knjižnica Begunje
Pomladne živali, ves mesec, razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca
Kropa, Knjižnica Kropa

ČETRTEK, 29. marec

SOBOTA, 17. marec

Veliki četrtek: Slovesna maša gospodove zadnje večerje, ob 19.00,
Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

Leo da Vinci: Misija Mona Lisa, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

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.

Thelma, ob 20.00, romantična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Jaz, Tonya, ob 18.00, biografska športna drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

PETEK, 30. marec

Tomb raider, ob 20.15, akcijska pustolovščina, Linhartova dvorana
Radovljica*

Kino gore večer, ob 18.00, filmi: Zadnji ledeni lovci, Safety third,
Uruca 2, Elbrus, Proti horizontu, Linhartova dvorana Radovljica*
Veliki petek: Spomin Jezusovega trpljenja in smrti, ob 19.00, Bazilika
Marije Pomagaj na Brezjah

NEDELJA, 18. marec
Leo da Vinci: Misija Mona Lisa, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
In vendar naj bo krščansko pričevanje vedno ponižno, ob 16.00, dr.
Stanislav Matičič, Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

SEJEMSKI
POPUSTI

Tomb raider, ob 18.00, akcijska pustolovščina, Linhartova dvorana
Radovljica*
Dvojni ljubimec, ob 20.00, romantična drama, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 19. marec
Vrag in njegova stara mati, ob 8.30, 21. Linhartov otroški gledališki
maraton, Linhartova dvorana Radovljica

Od 19.2. do 31.3. sejemski popusti:

Sonce vse ve, ob 9.30, 21. Linhartov otroški gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica

-40% posteljnina
-30% ležišča
-20% leseni deli

Igrače imajo najrajši otroke, ob 10.35, 21. Linhartov otroški gledališki
maraton, Linhartova dvorana Radovljica
Kdo je napravil Vidku srajčico, ob 11.20, 21. Linhartov otroški gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica

*velja ob nakupu z gotovino

TOREK, 20. marec
Bedak Jurček na kotalkah, ob 9.30, 21. Linhartov otroški gledališki
maraton, Linhartova dvorana Radovljica
Moj dežnik je lahko balon, ob 10.35, 21. Linhartov otroški gledališki
maraton, Linhartova dvorana Radovljica

SREDA, 21. marec
Bralni klub, od 8.30 do 10.00, pogovor o knjigi Stihi avtorja F. Petrarce, Ljudska univerza Radovljica
Prijateljstvo, ob 8.30, 21. Linhartov otroški gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica

POSTELJA D.O.O., ZAPUŽE 10 B, BEGUNJE NA GORENJSKEM

Pikin rojstni dan, ob 8.30, 21. Linhartov otroški gledališki maraton,
Linhartova dvorana Radovljica

BEGUNJE, Zapuže 10b, (tovarna Sukno)
KRANJ, Koroška cesta 2, (Stara pošta)

04 532 57 75
04 231 67 61

postelja.com
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Fotografsko društvo Radovljica je v sodelovanju z
Občino Radovljica izvedlo osmi natečaj za
pregledno razstavo fotografij o dogodkih v
občini. Odprtje razstave in digitalna prezentacija
nagrajenih fotografij bosta prihodnji četrtek.
Marjana Ahačič
Na natečaj se je prijavilo 18
avtorjev s skupaj 346 fotografijami za obe temi. Žirija
v sestavi Jani Novak, MF
FZS, EFIAP/g, predsednik
žirije, Verena Štekar Vidic,
direktorica Muzejev radovljiške občine, in Boštjan
Lenac, Občina Radovljica, je
izbrala 82 fotografij za digitalno prezentacijo, petdeset
fotografij za razstavo in
podelila šest nagrad ter pet
diplom.
Na temo dogodkov je žirija
prvo nagrado podelila Boru
Rojniku za fotografijo AaaaaA s Festivala čokolade, drugo nagrado Žarku Petroviču
za fotografijo 70 let FDR –
veterana z odprtja fotografske razstave treh dežel ob
70-letnici Fotografskega
društva Radovljica, tretjo
nagrado pa Marjanu Resmanu za fotografijo Maski s
pustnega sprevoda.
Prejemniki diplom so Janez
Resman za fotografijo Prihod
prvoobhajancev iz radovljiške
cerkve, Jasim Suljanović za
fotografijo Na poti z zaključka poletne paše na Begunjščici, Ljubo Kozic za fotogra-

fijo Mladi tekači s Kostanjevega teka v Vrbnjah, Sandi
Novak za fotografijo Žabica s
Plavalnega mitinga Radovljica 2017 in Vida Markovc za
fotografijo Srečanje v srednjeveški Radovljici s promocijskega dogodka za tuje turistične agente. Skupaj je sodelovalo 15 avtorjev, ki so za
razpisano temo prispevali
281 fotografij z več kot petdesetih različnih dogodkov.
Tudi tokrat je bila razpisana
dodatna tema Peračiški tuf v
naravi in arhitekturi. Nagrajenci te teme so Janez Resman s prvo nagrado za fotografijo Tuf v strugi potoka
Zgoša, Ljubo Jančič z drugo
nagrado za fotografijo Gubčeva 12 in Vida Markovc s
tretjo nagrado za fotografijo
Škarpa Gorica. Skupaj je
sodelovalo 13 avtorjev, ki so
za razpisano temo prispevali
65 fotografij.
Nagrade in diplome bodo
podeljene ob odprtju razstave izbranih fotografij v Galeriji Avla Občine Radovljica v
četrtek, 15. marca 2018, ob
18. uri, ko bo predvajana
tudi digitalna prezentacija.
Razstava bo na ogled do 16.
aprila 2018.

Jakov Fak v Lescah
Biatlonec Jakov Fak se bo z družino preselil v Lesce. Prijatelji in sosedje so mu po vrnitvi iz
Pjongčanga, kjer je osvojil olimpijsko srebrno medaljo, pripravili sprejem s presenečenjem.
Maja Bertoncelj
Slovenski športniki so na
olimpijskih igrah v Pjongčangu v Južni Koreji osvojili
dve medalji. Srebrno je
domov prinesel biatlonec
Jakov Fak. Osvojil jo je na
individualni tekmi na 20
km. Dan po vrnitvi v Slovenijo ga je čakal sprejem v
Lescah, kjer gradi hišo in
kamor se bo preselil s svojo
družino, zaročenko Mateo
in hčerko Milo, ki je v javnosti sicer ne želita izpostavljati. Tudi na ta način so mu
pokazali, da je dobrodošel.
Jakov Fak je bil ob prihodu
presenečen, saj je gradnja v
času, ko ga ni bilo, zelo napredovala in hiša je že postavljena. Dokončana naj bi
bila čez pet mesecev, kar
pomeni, da se bo mlada
družina izjemnega športnika v radovljiško občino preselila še letos. "Hvala vsem,
ki ste prišli. Ne vem, ali je
za vas to presenečenje,
zame je ogromno. Jaz sem
se boril na športnem prizorišču, vidim pa, da ste se
vsi, ki mi pomagate v tem
projektu, borili tukaj, za kar
sem vam res hvaležen. Hiša
je že sedaj videti fantastično, ko bo dokončana, bo še
toliko lepša. Pred osmimi
leti sem prišel v Slovenijo in
takrat sem se odločil, da
bom svojo prihodnost zgradil tukaj. Osem let kasneje s
pomočjo številnih to postaja
realnost. Moja življenjska
zgodba se lepo gradi. Z
Mateo sva pred enim letom
in pol dobila punčko Milo,
ki bo sedaj končno dobila
tudi svoj dom. Vesel sem in
ponosen, da bo to na

Foto: Primož Pičulin

Dogodki v občini
Radovljica

Jakovu Faku je na sprejemu v Lescah čestital tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
Gorenjskem. Upam, da me
bodo Gorenjci sprejeli. Jaz
se nekako že malo imam za
Gorenjca," je zbrane nagovoril Jakov Fak.
Zahvalil se je vsem, ki so
mu pomagali od leta 2009
in še prej, ko je bil v hrvaški
reprezentanci. Kot je dejal,
je teh ljudi veliko, posebej
pa je omenil Boruta Farčnika in Petra Zupana. Slednji,
kot je poudaril Fak, je zelo
zaslužen za njegovo športno
kariero in tudi za to, da je
del slovenskega športa.
Sprejema se je udeležil tudi
župan občine Radovljica
Ciril Globočnik. "Izredno
smo ponosni, da se je Jakov
odločil za našo občino. Obenem bi izrazil zadovoljstvo,
da kar veliko število naših

olimpijcev, ki so osvojili
medalje, živi v naši občini.
Vsi skupaj ugotavljajo, da je
tu življenje kvalitetno in da
veliko pozornost namenjamo različnim športnim
panogam. Prepričan sem,
da bo iz tega tudi v tekaškem
oz. biatlonskem športu
nekaj nastalo," je vesel
župan, ki je Jakovu Faku
prinesel tudi darilo, in sicer
srebrnik Antona Tomaža
Linharta, in ker je tako delaven in marljiv, še panjsko
končnico. "Hvala še enkrat
vsem. Sedaj veste, kje sem
doma, tako da, ko bo hiša
končana, vabljeni na pijačo
in piškotke. Upam, da bom
dober sosed in da bomo
imeli lepo prihodnost," je
zaključil Jakov Fak.

Sledila je pogostitev pri
prvem sosedu, nekdanjem
biatloncu Tomasu Globočniku, ki se je v ta del Lesc preselil lani. "Čisto naključje, da
sva kupila parcelo drug zraven drugega, ni. Mi se tukaj
odlično počutimo in verjamem, da se bodo tudi oni.
Menim, da je za športni
način življenja družine ta del
dobra izbira, saj je blizu Pokljuka, Planica, tudi Ljubljana. Jaka bo najboljši sosed. O
njem lahko povem le vse najboljše in upam, da bo tako še
naprej. Tekmo, na kateri je
osvojil srebrno medaljo, sem
spremljal zelo čustveno,
napeto, v želji, da mu uspe.
Drugače gledaš, če si blizu
njega, ga poznaš," je še pojasnil Tomas Globočnik.

Zima je razveselila s snegom
Letošnjo s snegom bogato zimo so zlasti med počitnicami za športne aktivnosti na prostem dobro
izkoristili tako otroci kot odrasli. Navdušeni so bili nad drsanjem v Radovljici, smučanjem v Kamni
Gorici in nad odlično urejenimi tekaškimi progami v okolici Radovljice in Kamne Gorice.
AaaaaA, fotografija s Festivala čokolade, avtor:
Bor Rojnik, 1. nagrada teme Dogodki v občini Radovljica

Tuf v strugi potoka Zgoša, avtor: Janez Resman,
1. nagrada teme Peračiški tuf v naravi in arhitekturi

Marjana Ahačič
Čeprav je sneg v letošnji
zimi zapadel relativno pozno, so se ga razveselili vsi,
ki imajo radi zimske aktivnosti na prostem. Možnosti za sproščeno rekreacijo
je bilo tudi v Radovljici in
drugih krajih po občini
dovolj, posebej mladi so
bili navdušeni nad drsališčem v Radovljici in urejenim smučiščem v Kamni
Gorici, kjer so počitniške
dni in konce tedna preživele številne družine iz
okolice pa tudi iz drugih
krajev.
Številni ljubitelji teka na
smučeh pa so bili posebej

navdušeni nad odlično urejenimi progami za tek. V
okolici Radovljice so bile
speljane za Volčjim hribom
in za bencinsko črpalko
OMV, primerne tako za prosti slog kot za klasiko. Kot so
povedali na občinski upravi,
jih je urejal Vinko Poklukar
z Bleda, ki ima za to strokovno znanje in dolgoletne
izkušnje.
Proge za tek so bile urejene tudi na poljih pod smučiščem v Kamni Gorici,
prav tako z možnostjo
uporabe za oba sloga teka
na smučeh. Zanje je z lastno ekipo in mehanizacijo
poskrbelo Športno društvo
Partizan Kamna Gorica.

Letos je bila zima dovolj radodarna s snegom, da so zlasti
v veselje mlajših smučarjev lahko uredili smučišče v Kamni
Gorici. / Foto: Tina Dokl

