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Obnavljajo
cerkev

Praznovala
sto let

Temeljita obnova
cerkve v Mošnjah bo
trajala vsaj tri leta.

Albini Žičič je za stoti
rojstni dan voščil tudi
župan.
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Predstavili največje
projekte in investicije
Med največjimi letošnjimi investicijami v Radovljici je gradnja prizidka k zdravstvenemu domu, v
prihodnjem letu pa bo občina veliko pozornosti in sredstev namenjala projektom, ki se navezujejo na
obnovo in nadgradnjo železniške proge, ki vključuje tudi rekonstrukcijo mostu pri Železniški postaji
Radovljica in ureditev podvoza pod progo v Lescah.
Marjana Ahačič

sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, začetek rekonstrukcije kompleksa Kopališča Radovljica,
izgradnja kanalizacije na
Spodnjem Lancovem, gradnja kolesarskih povezav v
občini, sanacija cest po
izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja, uredi-

tev cestnega priključka in
komunalne infrastrukture
pri uvozu k novemu trgovskemu centru in trgovini
Spar v Radovljici ter izgradnja cestne in komunalne
infrastrukture, ki se navezuje na nadgradnjo železniške
proge Kranj–Jesenice.
43. stran

Foto: Gorazd Kavčič

Župan Ciril Globočnik in
direktorica občinske uprave
Alenka Langus sta prejšnji
torek na novinarski konferenci predstavila osnutka
proračunov za letošnje in
prihodnje leto. V proračunu
za leto 2019 je načrtovanih

19,8 milijona evrov prihodkov in 22,5 milijona odhodkov, za leto 2020 pa 19,3
milijona prihodkov in 20,6
milijona evrov odhodkov.
Med večjimi investicijami,
ki so vključene v osnutka
proračunov, so: dokončanje
prizidka Zdravstvenega
doma Radovljica, energetska

Dogodki v občini
Radovljica
Zaključen je že deseti natečaj Dogodki v občini
Radovljica. Podelili so dve prvi nagradi – na temo
Dogodki gre v roke Žarku Petroviču, na temo
Čebelnjaki in panji pa Vidi Markovc. Odprtje
razstave s podelitvijo nagrad bo sredi marca v
Galeriji Avla.
Marjana Ahačič
Na natečaj je 14 avtorjev
prijavilo 348 fotografij – 317
na temo dogodkov in 31 na
temo čebelnjakov. Žirija je
izbrala 77 fotografij za digitalno prezentacijo ter petdeset fotografij za razstavo
in podelila šest nagrad ter
pet diplom.
Nagrade in diplome na
temo Dogodki v občini
Radovljica prejmejo Žarko
Petrovič – 1. nagrada za
fotografijo Zverina s prireditve Slovenija Offroad
2018; Matjaž Klemenc – 2.
nagrada za fotografijo
Čokoladni slapovi s Festivala čokolade in Jasim Suljanović – 3. nagrada za fotografijo Srečanje mest 1 s
Srečanja mest na Venerini
poti. Prejemniki diplom so
Janez Resman za fotografijo Pavza s tečaja drsanja v
Radovljici, Ljubo Kozic za
fotografijo Brez besed s
Teka 100nog v Vrbnjah,
Marijan Ješe za fotografijo
Ješa 6 s Kovaškega šmarna
v Kropi, Damjan Markovec

za fotografijo V duetu s
koncerta Help – Beatles tribute v Ljubnem in Drago
Vogrinec za fotografijo Delfin z mednarodnega plavalnega mitinga v Radovljici.
Prejemniki nagrad na temo
Čebelnjaki in panji v občini
Radovljica pa so: Vida Markovc – 1. nagrada za fotografijo Reklamni panji,
Jasim Suljanović – 2. nagrada za fotografijo Čebelnjak
2 in Marjan Resman – 3.
nagrada za fotografijo Kamna Gorica.
Fotografije je pregledala
žirija v sestavi Bogdan Bricelj, EFIAP/p, MPSA, predsednik, Boštjan Lenac,
predstavnik Občine Radovljica, in mag. Tita Porenta,
predstavnica Muzejev
radovljiške občine. Nagrade
in diplome bodo podelili ob
odprtju razstave izbranih
fotografij v Galeriji Avla
Občine Radovljica v četrtek,
14. marca, ob 18. uri, ko bo
predvajana tudi digitalna
prezentacija. Razstava bo
na ogled do 15. aprila.
43. stran

Prihodnjo jesen bo zaradi nadgradnje za pol leta zaprta železniška proga med Kranjem in Jesenicami. V tem obdobju bodo
izvedli številne posege na trasi, med katerimi je tudi rekonstrukcija mostu nad železniškim postajališčem v Radovljici.
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Dan odprtih vrat
občine

Knjižni dar tudi
v Radovljico

Jezik je naš dom

Nagrada Faku in
Bunčiču

Tudi Radovljica se je pridružila projektu Skupnosti
občin Slovenije Dan odprtih
vrat v občinah.

Mohorjeva družba iz Celovca
in Urad avstrijskega zveznega kanclerja sta knjige podarila tudi OŠ Antona Janše.
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Profesor Milan Kristan ob
svetovnem dnevu maternega jezika
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Med dobitniki Bloudkovih
nagrad za minulo leto sta
biatlonec Jakov Fak in padalec, pilot motornih letal in
trener Drago Bunčič.
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Reklamni panji, zmagovalna fotografija letošnjega natečaja
na temo Čebelnjaki in panji v občini Radovljica; avtorica:
Vida Markovc
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Tudi letos prireditev za prostovoljce
Občina Radovljica bo na pobudo občinskih svetnikov tudi
letos pripravila prireditev, s katero se bodo številnim predanim prostovoljcem, ki kot posamezniki ali v okviru društev
delujejo na območju občine, zahvalili za njihovo požrtvovalno delo. Prireditev bo 13. marca zvečer v Linhartovi dvorani,
kjer si bodo izbrani prostovoljci lahko med prvimi ogledali
novi muzikal Nune v akciji. "Sistem razdeljevanja brezplačnih vstopnic za prireditev je enak, kot je bil lani," je povedala pobudnica prireditve svetnica Tea Beton. "Pozivamo vsa
društva, da se prijavijo; dali jim bomo vstopnice, ki jih bodo
nato sami razdelili med svoje člane. Na voljo je 280 vstopnic, lani smo oddali vse, odziv udeležencev pa je bil odličen," je še povedala Tea Beton, ki pravi, da je tovrstna prireditev po eni strani simbolna zahvala vsem, ki so pripravljeni
žrtvovati svoj čas in energijo za pomoč drugim, po drugi
strani pa priložnost, da se prostovoljci povežejo med seboj.
Tudi novi člani občinskega sveta prireditev podpirajo in
seveda brez podpore župana Cirila Globočnika ne bi šlo, je
še poudarila Betonova. "Letos bomo potrebovali več sredstev, vesela sem, da sredstva zagotavlja občinski proračun."

Konec marca spet krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Radovljica prihodnji
mesec organizira krvodajalsko akcijo, in sicer v petek, 22.
marca, od 8. do 13. ure v Kulturnem domu Joža Ažmana v
Bohinjski Bistrici ter v ponedeljek, 25. marca, od 7. do 13. ure,
in v torek, 26. marca, od 7. do 13. ure v Festivalni dvorani
Bled. Organizatorji krvodajalce prosijo, naj s seboj prinesejo
veljavni osebni dokument ter da pred odvzemom zaužijejo
lahek obrok. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je
sicer mogoče darovati kri vsak petek dopoldan od 7.30 do 11.
ure. Z območnega združenja RK so sporočili še, da lahko
krvodajalci na Bledu med 7. in 14. uro brezplačno parkirajo na
naslednjih parkiriščih: P01 – Cesta svobode, P03 – Zdraviliški
park, P07 – Pod Jelovico. Na sprednjo stran vetrobranskega
stekla pa morajo pri tem namestiti oznako "krvodajalec".

Dopolnitev strategije prostorskega razvoja
Občina Radovljica je lani začela posodobitve krovnih prostorskih načrtov občine, tako strateškega, ki ga predstavlja
strategija prostorskega razvoja občine, kot izvedbenega, to
je prostorskega reda. Kot pojasnjujejo na občinski upravi, je
treba pred izvedbo postopka posodobiti vhodne podatke
oziroma podlage, pregledati strokovne podlage in nekatere
pripraviti na novo ter ovrednotiti vse prejete pobude za
spremembe prostorskega reda. S tem namenom so sredi
meseca na občini že organizirali delavnico za zainteresirano
javnost, v okviru katere lahko zainteresirani svoje predloge
oddajo še do vključno četrtka, 28. februarja.

Dan odprtih vrat občine
Tudi Radovljica se je pridružila projektu Skupnosti občin Slovenije in na dan odprtih vrat občane
povabila na Linhartov trg, kjer so si ogledali Šivčevo hišo, Mestni in Čebelarski muzej, delavnico
Manufaktura in slikoviti Hotel Linhart.
Marjana Ahačič
V akciji Skupnosti občin
Slovenije (SOS) Dan odprtih
vrat v občinah je sodelovala
tudi Občina Radovljica, ki je
prejšnjo sredo občanom
svoje naložbe in programe
skupaj z Muzeji radovljiške
občine predstavila na Linhartovem trgu. Kar lepo število Radovljičanov se je
zbralo najprej v Šivčevi hiši,
kjer so si ogledali razstavo
slikarja Pavla Florjančiča,
nato pa so pot nadaljevali v
Hotel Linhart, ki ga je v
obnovljeni stavbi iz 17. stoletja pred dvema letoma uredil domačin Peter Kolarič.
Letos je ob štiridesetodstotnem sofinanciranju Občine
Radovljica obnovil še fasado hotela in bil ob zaključku evropskega leta kulturne
dediščine v okviru Šole prenove uvrščen v ožji izbor za
priznanja lastnikom objektov kulturne dediščine za
uspešno in kakovostno
izvedeno prenovo. Udeleženci so si nato ogledali še
novo keramično delavnico
mojstra Urbana Magušarja,

Na dnevu odprtih vrat Občine Radovljica so letos predstavili Linhartov trg z Graščino in
muzeji, Hotel Linhart, urejen v stari meščanski hiši iz 17. stoletja, ter delavnico
Manufaktura, ki jo je kmalu po novem letu prav tako na Linhartovem trgu v nekdanji
Černetovi hiši odprl mojster izdelovanja keramike Urban Magušar. / Foto: Gorazd Kavčič
Mestni in Čebelarski
muzej, ki letos praznuje
šestdesetletnico delovanja,
ter se na koncu seznanili še

z evropskim projektom diStory, v okviru katerega se
lahko obiskovalci na sodoben in interaktiven način

Tudi v Radovljici sistem izposoje koles
Tudi v Radovljici želijo občanom in turistom omogočiti avtomatizirano izposojo koles, za kar je v osnutku letošnjega proračuna predvidenih nekaj manj kot 150 tisoč evrov – tretjino
naj bi zagotovila Evropska unija. Uredili bodo štiri postaje
(Radovljica, Lesce, Kropa, Begunje) s skupaj 24 kolesi. Sistem
bo kompatibilen z drugimi gorenjskimi občinami, tako da bo
uporabnik lahko kolo pustil tudi na Bledu, Jesenicah, v
Naklem, Tržiču in Kranju. Predviden je tudi razvoj kartičnega
sistema za čim preprostejši in ugodnejši način izposoje.

Zbirajo vloge za kmetijske subvencije
Z upravne enote so sporočili, da bodo vloge za kmetijske
subvencije letos zbirali od 25. februarja do 6. maja. Vlagatelje zbirnih vlog obveščajo, da morajo urediti GERK-e na
upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge za kmetijsko
subvencijo. Za ureditev se lahko predhodno telefonsko
dogovorijo za termin.
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Ogled Linhartovega trga so obiskovalci začeli v Šivčevi hiši, ki sodi pod okrilje Muzejev
radovljiške občine. / Foto: Gorazd Kavčič

seznanijo z zgodovino slikovitega starega mestnega
jedra Radovljice.
Kot je na dogodku povedala
Nataša Mikelj, direktorica
ega zavoda Turizem in kultura Radovljica, so pridobitev, kakršna je pred dvema
letoma odprti Hotel Linhart, veseli. "Slovenija želi
razvijati butični, zeleni in
trajnostni turizem in prav
takšna doživetja, kar je
povezano tudi z nastanitvami; razvoj nastanitev nižjega ranga je sicer hiter in
množičen, butičnih nastanitev, za katerimi so ogromne investicije, pa manjka.
Destinacija, ki ima hotel,
kakršen je Hotel Linhart v
starem mestnem jedru
Radovljice, ima tudi več
možnosti, da razvija turizem, ki ni množičen, ki privablja individualne turiste,
kjer je dodana vrednost lahko večja, kar je celostno za
destinacijo seveda dobro."

Ta teden vpisi v vrtec
Prostora je v radovljiških vrtcih dovolj za vse, kljub temu je na čakalnem seznamu nekaj otrok. Letos
so odprli novo enoto, spomladi predviden dvig cen.
Marjana Ahačič
Ta teden tudi starši v Radovljici vpisujejo otroke v vrtce; v občini v okviru Vrtca
Radovljica deluje sedem
enot. Večjih težav s številom mest v vrtcih v Radovljici nimajo, čeprav je, kot
pojasnjujejo na občinski
upravi, nekaj otrok uvrščenih na čakalni seznam.
»Nekaj otrok je vpisanih v
vrtec, čeprav trenutno ne

potrebujejo varstva, drugi
jih vpišejo zaradi izpolnjevanja pogoja za sofinanciranje registriranega varuha
predšolskih otrok, tretji
zaradi dodatnih točk pri
vpisu za naslednje šolsko
leto ... Nekateri starši otrok
želijo, da se otrok vključi v
točno določeno skupino vrtca. Če tam prostora ni, ga
ne vključijo, ostane pa na
čakalni listi,« pojasnjujejo
na občinski upravi in doda-

jajo, da je bilo ob tem v
decembru 2018 kar 38
nezasedenih mest v obstoječih oddelkih vrtca.
Občina je sicer v začetku
leta v središču Radovljice
odprla dodatno enoto Čebelica in v nenamenski stavbi
uredila prostor za oddelek
za najmlajše otroke. V
oddelku je bilo ob odprtju
še nekaj prostih mest. Kot
so še pojasnili na občini,
tudi v radovljiških vrtcih še

v letošnjem letu načrtujejo
dvig cen programov. »Dvig
cen vrtca je predviden zaradi višjih stroškov dela na
podlagi sprejetega dogovora o plačah in aneksov h
kolektivnim pogodbam ter
višje cene energentov,
doseženih prek javnih
naročil. Izračun cene bo
pripravil Vrtec Radovljica,
predvidoma bodo predlog
novih cen obravnavali na
marčevski seji.
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Predstavili največje
projekte in investicije
31. stran
Prizidek k Zdravstvenemu
domu Radovljica bo rešil
prostorsko stisko, s katero
se sooča ta ustanova. Gradnja se je začela lani jeseni,
končana bo še letos. Naložbo poleg občine sofinancira
tudi Osnovno zdravstvo
Gorenjske. V osnutku
občinskega proračuna je v ta
namen predvidenih 1,5 milijona evrov. Prizidek je umeščen na zelenico med zdravstvenim domom in športnim parkom. V treh etažah
– klet, pritličje in nadstropje
– bodo urejeni prostori za
ambulante s skupno neto
tlorisno površino 885 kvadratnih metrov.

Investicije med obnovo
proge
Jeseni 2020 bo zaradi nadgradnje pol leta zaprta železniška proga med Kranjem
in Jesenicam. Kot je povedal
župan Globočnik, se Občina
Radovljica s Slovenskimi
železnicami in Direkcijo za

Direktorica občinske uprave Alenka Langus in župan Ciril
Globočnik sta prejšnji torek na novinarski konferenci
predstavila projekte in investicije, načrtovane za letošnje in
prihodnje leto. / Foto: Gorazd Kavčič
infrastrukturo dogovarja za
številne skupne posege na
trasi. V usklajevanju je skupni dogovor, v katerega
bodo med drugim vključeni:
ukinitev vseh treh nivojskih
prehodov na območju radovljiške občine, označenih
samo z Andrejevim križem
(gre za enega na območju

Podnarta in dva na območju
Zaloš), izgradnja novih podvozov v Podnartu do bodoče
čistilne naprave in v Zalošah,
rekonstrukcija mostu nad
železniškim postajališčem v
Radovljici, ureditev podhoda
za pešce in kolesarje iz Poljske poti pod Radovljico, ureditev pasov za kolesarje in

Občina je na javnem razpisu že pridobila 405 tisoč evrov sredstev iz Kohezijskega sklada
za energetsko sanacijo Osnovne šole Lipnica. Ocenjena vrednost celotne investicije je
približno 1,8 milijona evrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina v sodelovanju s Slovenskimi železnicami za prihodnje leto načrtuje obsežne
projekte na področju prilagajanja infrastrukture ob železniški progi; med njimi sta tudi
ukinitev obstoječega nivojskega prehoda v Lescah in ureditev novega podvoza za ves
promet na območju nekdanje Verige na eni strani in vzhodno od železniške postaje proti
Gorenjki na drugi strani proge. / Foto: Gorazd Kavčič

pešce na obstoječem podvozu med Radovljico in Lescami ter izdelava strokovnih
podlag za nov podvoz za ves
promet v Lescah, predvidoma ob območju nekdanje
Verige na eni strani in vzhodno od železniške postaje
proti Gorenjki na drugi strani proge; ko bo ta zgrajen, bo
sledila ukinitev obstoječega
nivojskega prehoda na Alpski cesti v Lescah.
Načrtovana je tudi obnova
železniške postaje in postajališč, ki bodo opremljena z
nadstrešnicami. V osnutkih
občinskih proračunov za leti
2019 in 2020 je za izgradnjo cestne in komunalne
infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih
železnic in Direkcije RS za
infrastrukturo, predvidenih
472.500 evrov, v načrtu razvojnih programov za leto
2021 pa še 520 tisoč evrov,
je pojasnil župan.

Celovita prenova
Kopališča Radovljica
Občina v prihodnjih letih
načrtuje temeljito obnovo in
rekonstrukcijo obstoječega
kopališča, za kar je že pridobila gradbeno dovoljenje.
Kompleks želijo posodobiti
tako, da bo, kot poudarja
župan Ciril Globočnik, prilagojen sodobnim standardom, tudi ekološkim in
energetskim. V okviru projekta bo obstoječi bazen preurejen v dvoranskega z možnostjo odpiranja strehe,
zgrajen bo nov učno-terapevtski bazen, predvidene so
ureditev spremljajočih prostorov, nova zunanja ureditev
ter postavitev zunanjega
tobogana. Celotna obnova je
po ocenah vredna 3,3 milijona evrov, župan pa računa,
da bodo zanjo lahko zagotovili sredstva države in Evropske unije. V letošnjem letu
je z ureditvijo novega objekta z elektroenergetskimi
napravami za potrebe bodočega kompleksa načrtovan
začetek prve faze projekta; v
osnutku proračuna je v ta
namen predvidenih dvesto
tisoč evrov, od tega približno
četrtina nepovratnih sredstev. Za prihodnje leto načrtujejo, da bi bilo za projekt
namenjenih milijon evrov, v
celoti nepovratnih sredstev,
je še pojasnil župan.
Za investicije, načrtovane v
proračunu, je letos predvidena namenska zadolžitev
za 2,1 milijona evrov, v letu
2020 pa za 1,3 milijona. Predvideni investicijski odhodki v letu 2019 predstavljajo
približno 44 odstotkov vseh,
v letu 2020 pa 39 odstotkov.
Javna razprava se je zaključila v začetku tedna, predloga proračunov pa bo občinski svet obravnaval na seji
25. marca.

Urejajo križišče pred
trgovskima centroma
Marjana Ahačič
Prejšnji teden so začeli urejanje cestnega priključka in
komunalne infrastrukture
pri uvozu k trgovini Spar in
novemu trgovskemu centru
v Radovljici, in sicer od križišča s Kranjsko cesto do
odcepa z Gradnikove ceste
na poljsko poti. Pogodbeni
rok za izvedbo del v vrednosti 255 tisoč evrov se izteče
sredi aprila, saj naj bi bil
novi trgovski center, v katerem bo pet trgovin – kot je
povedal radovljiški župan
Ciril Globočnik, naj bi bile

med njimi trgovine Hofer,
Deichmann, DM in Teddy
– odprt že maja. Kot je še
pojasnil, se temeljite obnove
Gradnikove ceste občina za
zdaj še ne bo lotila, saj bo
treba za nadaljevanje rekonstrukcije ceste do križišča z
Ulico Staneta Žagarja sredstva zagotoviti v naslednjem
proračunskem obdobju.
Zaradi rekonstrukcije je križišče od ponedeljka zaprto
za ves promet, dostop do
trgovine Spar pa je urejen
po novem, začasnem dovozu. Zapora bo predvidoma
veljala do 15. aprila.

Krožišče naj bi bilo urejeno do sredine aprila, novi trgovski
center pa odprt do konca maja. / Foto: Gorazd Kavčič

Dogodki v občini
Radovljica
31. stran
Fotografsko društvo Radovljica je natečaj za pregledno
razstavo o dogodkih na
območju občine Radovljica
prvič izvedlo v letu 2010 na
pobudo tedanjega župana
Janka S. Stuška, nato je
postal tradicionalen. V zadnjih treh letih so poleg
dogodkov razpisane tudi
dodatne teme, določene v
sodelovanju z Muzeji radovljiške občine. Na natečaju

za leto 2018 je bila dodatna
tema Čebelnjaki in panji v
občini Radovljica. Izbrane
fotografije od leta 2014 pa
so na ogled v občinski Galeriji Avla. Sodelovanje društva in lokalne skupnosti prinaša pozitivne učinke tako
za fotografe kot za občino,
ki je pridobila kakovosten
arhiv fotografij dogodkov v
svojem okolju, je ob tem
podarila Manca Šetina
Miklič, vodja kabineta
župana.

Tri milijone evrov za kolesarske steze
Občina Radovljica bo v obdobju 2019–2023 za gradnjo
novih kolesarskih povezav namenila kar tri milijone evrov,
od tega naj bi 1,8 milijona zagotovili iz kohezijskih sredstev.
V projekt so poleg samih kolesarskih povezav vključene tudi
sočasne obnove cest – komunalna oprema, vodovod in razsvetljava – na odsekih, kjer bodo urejene kolesarske steze.
Tako načrtujejo ureditev odseka na Železniški ulici v Lescah,
kolesarsko pot od radovljiške do leške osnovne šole, že v
prihodnjem letu pa naj bi tako uredili dva preboja skozi
železniški nadvoz nad regionalno cesto Radovljica–Lesce,
kamor bosta na odsek med dvema krožiščema umeščena
tako pločnik kot kolesarski pas.

Gradnja kanalizacije na Lancovem
Občina Radovljica bo še letos pripravila dokumentacijo za
gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije na Spodnjem
Lancovem in za projekt pridobila gradbeno dovoljenje, je
zagotovil župan Ciril Globočnik. Gre za 5,7 kilometra dolg
odsek javne kanalizacije, na katerega bo priključenih tristo
prebivalcev. Ocenjena vrednost del znaša približno 2,7 milijona evrov. Polovica stroškov bo zagotovljena s sredstvi
občinskega proračuna, polovica pa s sredstvi Kohezijskega
sklada, kar omogoča vključitev projekta v dogovor za razvoj
gorenjske regije. Izvedba projekta je načrtovana za prihodnje leto, ko je sočasno z gradnjo kanalizacije predvidena
tudi ureditev javnih površin.
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Mnenja
Prejeli smo

Zahvala
Dne 9. januarja 2019 smo
doma imeli požar in ob tem
žalostnem dogodku bi se rada
zahvalila vsem prijaznim ljudem, ki so nam ponudili tako
finančno kot materialno
pomoč, da sva lahko normalno zaživela naprej: najini
snahi Maji za hitro ukrepanje, da ne bi bila tragedija še
večja, prostovoljnim gasilcem
PGD Radovljica, PGD Lesce
in PGD Begunje, zdravnici in
reševalcem iz ZD Radovljica
in Bolnišnice Golnik, Rdečemu križu Radovljica, sosedom
na Štrukljevi ulici, župniku g.
Županu, cerkvenemu zboru
Skala, snahinim sodelavkam
in sodelavcem z Občine Radovljica, nekdanjim snahinim
sodelavkam in sodelavcem iz
Osnovne šole, sinovim sodelavcem iz Centra za tujce Postojna, sinovim in snahinim
prijateljem, staršem sošolcev in
sošolk najinih vnukov iz
Osnovne šole A. T. Linharta
Radovljica ter vsem ostalim
prijateljem in znancem.
Marija in Jože Novak

Vurnikov trg –
zgodba
V Deželnih novicah je bilo v
januarju objavljeno pismo g.
Mencingerja o nedokončani
zgodbi na Vurnikovem trgu v
Radovljici. Glede na to, da je
ta trg bolj v modernem stilu, so
verjetno že arhitekti imeli v
rokah idejne zasnove za načrtovanje tako velikega prostora,
morda tudi za prireditve.

Posebno dogajanje pa je res
prepuščeno trenutnim navdihom in sposobnosti ter iznajdljivosti tistih nekaj meščanov,
ki skrbijo, da se v mestu nekaj
dogaja.
Moje razmišljanje gre v podobno smer, da je tam treba
postaviti nekakšen oder (paviljon) kot na Bledu – in tam bi
bile lahko različne prireditve
iz zvrsti kulture, razvedrila,
športa, mode in glasbe. Še
posebej s področja glasbe, saj
sem že sam razmišljal, kako je
primeren prostor na terasi
Grajskega dvora, kjer bi se ob
petkih ali sobotah zvečer lahko
"dogajala" glasba s plesom.
Ne morem mimo dejstva, da
sem v vseh štiridesetih letih,
kar hodim po Jadranu (ob
morju) videl osnovno zakonitost, ki velja za vse kraje vzdolž
Jadrana: tam, kjer je "muzika", so lokali polni, le nekaj
metrov naprej pa so lokali, ki
sicer imajo goste, ampak ker
nastopajočih ne vidijo, čeprav
jih slišijo, zeva tudi praznina
na stolih. In prav to predlagam
snovalcem ali organizatorjem
v Radovljici, da bi na Vurnikov trg "prinesli" glasbo iz
glasbene šole z učenci in njihovimi profesorji; imate orkestrskega vodjo, ki bi enkrat mesečno z veseljem popestril poletne
večere z evergreeni, potem je v
Linhartovem mestu prav gotovo kakšna ideja ali možnost
tudi za kulturni večer (recitacije, skeči, kratke zgodbe o znanih ljudeh in njihovih dosežkih ...) in ne nazadnje tudi za
priložnosten modni utrinek na
odru ali kar med ljudmi iz
Linhartovih časov, ob pustu,
pri praznovanju občine ali
društev, ob koncu leta ...
Poleti 2018 sva bila z ženo v
Selcih, kjer so zvečer na prostem igrali "oldboysi" – starejši
glasbeniki. Da bi vam mogel
prikazati tisto vzdušje okrog

njih stoječih turistov iz Nemčije, Italije, Češke, Slovenije in
skandinavskih dežel, kako
smo poplesavali in peli tiste
stare popevke z vsega sveta, ki
jih imamo še vedno v zelo
lepem spominu. Tudi slovenska Dan ljubezni je bila prav
primerna za poletje na klopci.
V občini so doma različni
uspešni športniki in prav z
veseljem bi se predstavili tudi
širšemu avditoriju, na koncu
razgovora z njimi pa bi pokazali še kratek film o njihovem
uspehu ali dosežkih.
Blizu avditorija pa mora biti
sladoled, sladice, kava in vse
(hladno pivo), kar spada k
dolgim poletnim večerom.
In tako naprej … Iz več idej se
bo zagotovo zgodilo, da bo
tudi Vurnikov trg dobil (Mencingerjevo) dušo.
Slavko Škofic, Brezje

Strategija
prostorskega
razvoja in
proračun
Občina Radovljica je javnost
povabila na delavnico ob pripravi sprememb in dopolnitev
strategije prostorskega razvoja
občine Radovljica, istočasno
pa je bila javna razgrnitev
osnutka proračuna.
Občani smo dobili možnost
sodelovanja pri občinskih
zadevah, kar je pozitivno za
razvoj demokracije.
Tisti, ki smo sodelovali v
občinskem procesu sprejemanja prostorskih aktov in načrtovanja proračuna, smo oddali
pripombe in predloge. Vprašanje pa je sedaj, koliko naših
predlogov in pripomb bo
župan upošteval.

Četrt leta zastonj –25 %
Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra.

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA!
To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico
ter izbrali eno od daril na fotografiji.

Na delavnici strategije prostorskega razvoja sem načrtovalcu izpostavila problem prostorske enote Almira v Radovljici in dejavnosti Vrtnarije
Antolin, kamor po mojem
mnenju dejavnost ne spada,
zaradi bližine stanovanjskega
naselja in jo je treba preseliti
na obrobje Radovljice. Dejavnost je bila pred prevzemom
Vrtnarstva Antolin pol manjša in nemoteča za okoliške
prebivalce. Razmere pa so se
spremenile, ko je Občina
Radovljica prodala sosednjo
parcelo sedanjemu lastniku
vrtnarije – kljub negativnemu
mnenju krajevne skupnosti
zaradi pomislekov v zvezi z
bližino stanovanjskih objektov in sporov s prebivalci.
Danes sta na tem zemljišču
postavljena dva rastlinjaka
dimenzij deset krat petdeset
metrov in nekaj manj kot šest
metrov visoka, in sicer brez
ustreznih gradbenih dovoljenj, inšpekcijski postopek pa

še vedno traja zaradi vsakokratnih pritožb investitorja
na odločbe.
Zato od načrtovalca pričakujem, da bo območje Almire,
predvsem v enoti RA 05, s prostorskim aktom uredil tako, da
bo uravnoteženo razvit urbani sistem, ki bo zagotavljal
kvaliteto bivanja.
Pri osnutku proračuna 2019–
2020 in Načrtih razvojnih
programov 2019–2024 pa ugotavljam, da nekatera sredstva
v načrtih in proračunih po
letu dni "izhlapijo".
To so ugotovili stanovalci
zaselka Na Mlaki v KS Radovljica – da je postavka za
rekonstrukcijo in obnovo ceste
Na Mlako v 2018 bila evidentirana in sredstva namenjena,
v osnutku proračuna za leto
2019 pa niti postavke niti
denarja ni več! Takšni primeri
bodo tudi v prihodnjem proračunu, vprašanje pa je, ali je
načrtovanje proračuna na tak
način smiselno.

Upravičeno se sprašujejo,
zakaj njihova dostopna cesta,
delno še vedno v kolovoznem
stanju, nikakor ne more priti
v program obnove javnih cest
in poti.
Župan je na novinarski konferenci objavil začetek celovite
prenove Kopališča Radovljica. Vrednost investicije je 3,3
milijona evrov, ki jo upravičuje z nepovratnimi sredstvi,
ki jih pa v osnutku proračuna
še ni videti. Vse lepo in prav!
Nič nimam proti gradnji
Kopališča Radovljica, športnih parkov itd., vendar
takrat, ko občanom Radovljice ne bo več treba kot v primeru ceste Na Mlaki hoditi in
voziti do svojih domov po
kolovozni poti, ko bosta urejeni oz. v celoti obnovljeni Šercerjeva ulica, Langusova ulica, zamenjana streha na
stavbi Kranjska 13, urejena
razsvetljava v naseljih itd.
Marina T. Ravnik

Pohod ob prazniku
Ob slovenskem kulturnem prazniku je Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Zgornja Gorenjska organiziralo že 17. Pohod spomina in
prijateljstva v spomin Janeza Svetine.
Marjana Ahačič
Več kot tristo udeležencev iz
vse Slovenije se je na praznični dan, 8. februarja, zbralo v Radovljici, od koder so
se odpravili na 13 kilometrov
dolgo pot.
"Z veteranskim praporom in
slovensko zastavo na čelu je
kolona pohodnikov pod vodstvom Marjana Bohinca hitro prišla skozi Lesce na Bled,
kjer je bila ob Prešernovem
spomeniku krajša proslava.
Zbrane je pozdravila blejska
svetnica Mihaela Peserl, svojo praznično noto je dodala
govornica, evroposlanka
Tanja Fajon, ki je poudarila,
da nas vse preveč stvari ločuje in razdvaja. Zato je še toliko pomembnejše, da se srečujemo na takih prijetnih
poteh, ki nas povezujejo in
nam vračajo zaupanje. V kulturnem programu so sodelo-

vali recitatorji blejske Osnovne šole dr. Josipa Plemlja
Živa Kofol, Lisa Niccolini,
Lan Potočnik, Nika Ulčar in
Nika Janjuševič (mentorica
Meta Pazlar) in Veteranski
pevski zbor pod vodstvom

ponosnih pohodnikov, z
zastavo in prapori veteranskih združenj na čelu, ki je
prihajala preko polja v
Vrbo na osrednjo slovesnost," je vzdušje opisala
Ana Miler.

"Lepo je bilo videti kolono 330 zadovoljnih in
ponosnih pohodnikov z zastavo in prapori
veteranskih združenj na čelu, ki je prihajala
preko polja v Vrbo na osrednjo slovesnost."
Franca Podjeda," je dogajanje povzela Ana Miler.
Nato so nadaljevali pot v
Vrbo. Delegacija pohodnikov domačega združenja in
OZ VVS Gornja Radgona
je spotoma odnesla cvetje
na grob Janeza Svetine,
prve civilne žrtve vojne za
Slovenijo, in na grob Marije Stare. "Lepo je bilo videti
kolono 330 zadovoljnih in

Pohodniki so se ob spomeniku s cvetjem in postrojem
praporov poklonili pesniku.
"Zaključek pohoda je bil v
Srednji gostinski in turistični šoli, kjer so poskrbeli za
izdatno malico. Pohodniki
Ankaran–Triglav so tam pripravili tudi priložnostno
razstavo ob svojem dvajsetem pohodu, ki je bila deležna velikega zanimanja."

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!
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avtomatski dežnik

bombažna brisača

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl
Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da
se celostno posvečamo svojemu zdravju
in dobremu počutju.
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti
za mentalno dobro počutje (mentalni
trening IMT in NLP). Starodavna znanja
tradicionalne kitajske medicine (TKM)
nam pomagajo razumeti, kako smo
povezani z naravo in vesoljem, kako se
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o
hrani odstira pogled na prehranjevanje z
energijskega vidika. Dodana so še moja
razmišljanja in osebna dognanja, ki so
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.
Z veseljem vam jih posredujem.
Izberite tiste, za katere začutite, da so
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo
je bivališče zdravega duha. Telo in duh
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo
in duha.
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da
bova »Zdravje in Jaz – Prijatelja.«

kava
Barcaffe,
250 g

Prisrčno vabljeni k branju.
Nena Veber

Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja

Nena Veber:
Zdravje in Jaz
– Prijatelja

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

Pohodniki so se ustavili tudi na Bledu, kjer so ob Prešernovem spomeniku pripravili krajšo
slovesnost. / Foto: Ana Miler, arhiv ZVVS Zgornja Gorenjska

kot sanje
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Krajevne novice
V Ljubnem so spet
ustvarjali mozaik
Udeleženci tečaja modernega mozaika so
pripravili razstavo izdelkov, mozaičnih cvetličnih
lončkov in ogledal, ki so nastali pod
mentorstvom mojstrice Urške Ambrožič
Potočnik.
Marjana Ahačič
Izobraževalni program
Moderni mozaik Trencadis,
ki ga organizira Ljudska
univerza Radovljica, je vodila izkušena in uveljavljena
mentorica Urška Ambrožič
Potočnik, udeleženci pa so
na njem najprej spoznali
orodja, materiale in postopke pri oblikovanju mozaika.
Bistvo začetnega tečaja,
poudarja direktorica LUR
Radovljica Mateja Rozman
Amon, pa je v tem, da se
udeleženci sprostijo in nato
naravno in spontano prepustijo trenutkom ustvarjanja
– življenjski energiji, ki izvira iz njihove notranjosti, in
s pomočjo svoje kreativnosti
sami izdelajo čudovite izdelke iz mozaika.

nost in neverjetna pripadnost skupnosti, ki je v današnjem času tako redka in ki
nas vsakič znova fascinira,"
je bila zadovoljna mentorica
Urška Ambrožič Potočnik.
"Udeleženci tečaja so samoiniciativno pripravili odprtje
razstave, napekli pecivo in
pripravili prigrizke, dodali
še glasbeni vložek ... Spet je
bil cel žur! To je vizija prihodnosti za boljše odnose.
Hvala, da ste nam zgled."
Sicer pa je bila Ljudska univerza Radovljica skupaj z
ljudskima univerzama Tržič
in Škofja Loka prek ministrstva za izobraževanje, znanost in šport spet uspešna
na razpisu za sredstva
Evropskega socialnega sklada, s pomočjo katerih se bo
v okviru projekta ZNA 2 –

Začeli obnovo cerkve
Temeljita obnova, ki bo po načrtih trajala tri leta, se je začela jeseni. Cerkev je bila statično ogrožena,
najbolj poškodovane dele so takoj zaščitili s podporno konstrukcijo.
Marjana Ahačič

širile, da smo cerkev takoj
zaprli, oboke in stebre podprli in se začeli pogovarjati o
temeljiti sanaciji cerkve, ki
predstavlja eno redkih ohranjenih triladijskih romanskih arhitektur," je povedal
župnik Milan Kadunc.

Ko so v Mošnjah jeseni sklenili, da po tridesetih letih na
novo prebelijo župnijsko
cerkev svetega Andreja, so
se pri odstranjevanju plasti
starih ometov na obokih in

Kot je povedal župnik Milan Kadunc, bodo cerkev v
Mošnjah obnavljali (vsaj) tri leta. / Foto: Tina Dokl
Zdaj je pred župnijo zahteven projekt sanacije, ki poteka pod nadzorom Zavoda za
varstvo kulturne dediščine.
Načrtujejo, da bodo letos
obnovili najbolj poškodovani severni del, prihodnje
leto južnega in nato še sredino cerkve. V sklopu obnove
bodo uredili tudi talno ogrevanje v cerkvi – sosednje
župnišče ima namreč od
lanske pomladi toplotno
črpalko, s katero so zamenjali dotedanje ogrevanje na
plin in stroške ogrevanja
občutno zmanjšali.
Sredstva za obnovo se zbirajo počasi – šest tisoč evrov so

stebrih cerkvene stavbe
pokazale razpoke, ki so
napovedale nujno statično
sanacijo objekta. Za ta zahtevni projekt bo, kot kaže,
treba zagotoviti kar okoli sto
tisoč evrov, sanacija pa bo,
če bo šlo vse po načrtih, zaključena v treh letih.
"Ko smo se odločili za beljenje cerkve, je spomeniško
varstvo odločilo, da je še pred
tem treba obnoviti dotrajano
električno napeljavo. Ko smo
jeseni odstranili vse beleže,
so se pokazale prve razpoke
na stebrih; ko smo nato odstranili še klopi na severni
strani cerkve, so se tako raz-

Novi

zbrali domačini, 11 tisoč je
za projekt že lani namenila
Občina Radovljica, na razpis
za občinska sredstva se bo
župnija prijavila tudi letos.
"Del potrebnega denarja
smo si izposodili, za finančno pomoč smo zaprosili tudi

1154. V osnovi je triladijska
romanska bazilika, ki je bila
kasneje večkrat prezidana,
najprej v gotskem in kasneje
v baročnem slogu. Kot je
povedal župnik Milan
Kadunc, pa najstarejši domačini še pomnijo, kako so

Cerkev svetega Andreja v Mošnjah naj bi bila zgrajena že v
desetem stoletju, pisno pa je prvič omenjena leta 1154.
škofijo. Žal do sredstev države ne moremo, dokler cerkev ni tudi formalno priznana kot kulturni spomenik,
najprej krajevnega, nato pa
nacionalnega pomena. Ker
pa je načeloma v območje
zavarovanja vedno vključena
še okolica objekta v radiju
približno petdeset metrov,
občina z zavarovanjem odlaša, saj bi to lahko predstavljalo obremenitev za lastnike
okoliških stavb," je še povedal Kadunc.
Cerkev svetega Andreja v
Mošnjah naj bi bila zgrajena
že v desetem stoletju, pisno
pa je prvič omenjena leta

pred drugo svetovno vojno
lahko hodili po grobnicah,
vkopanih pod cerkveno stavbo. Grobnice je, verjetno ker
se je bal stroškov spomeniške zaščite, po vojni dal zasuti
tedanji dolgoletni župnik
Franc Bleiweis (1869–1951).
"Ne vemo še, kaj točno je
spodaj pod cerkvijo. Spomeniško varstvo pravi, da gre za
starejše romanske grobove,
menda naj bi bile med njimi
tudi grobnice nekdanjih podvinskih grofov ... Kaj vse bo
torej prinesla obnova cerkve,
za zdaj tako zagotovo še ne
moremo predvideti," je še
povedal Milan Kadunc.

NISSAN X-TRAIL
DOŽIVI
AVANTURO
NISSAN4X4
X-TRAIL
DOŽIVI 4X4 AVANTURO

KADJAR
Milena Presterl pri izdelovanju mozaičnega cvetličnega
lončka / Foto: Urška Ambrožič Potočnik, arhiv LUR
"V Ljubnem je ves čas tečaja
vladalo ustvarjalno vzdušje.
Skupina je bila aktivna in
povezana. Za dobro počutje
in nemoten potek tečaja so v
veliki meri prispevali prav
udeleženci. Ob razstavi so
dobili potrdila o uspešno
opravljenem tečaju, za slovesnost pa so sami pripravili
pogostitev ob prijetnem druženju pokazali svoje izdelke."
"Prepričana sem bila, da nas
v Ljubnem ne more več nič
presenetiti, pa vendar sta
me spet osupnila neizmerna in globoka želja po
novem znanju in dejstvo, da
je v njih vzplamtela ljubezen do modernega mozaika.
Skupaj z novim učenjem pa
vedno znova njihova domač-

Znanje nas aktivira v naslednjih treh letih kar 730 udeležencev imelo priložnost
vključiti v brezplačne izobraževalne programe za odrasle. Prednost pri vključitvi
imajo starejši od 45 let, tako
zaposleni kot brezposelni, z
največ srednješolsko izobrazbo. V naslednjem obdobju
bodo na voljo računalniški
programi: Pametnejši od
pametnih telefonov, Tečaj
Excela od osnov do napredne uporabe, Socialna omrežja in marketing, Google
Drive ter Spleti svojo spletno stran. Več o vsebini razpisanih programov lahko
preberete na spletni strani
Ljudske univerze Radovljica
pod zavihkom ZNA 2.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04/58 33 330

Vaš trgovec v Ljubljani
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Tel.:
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04/58
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AVTOHIŠA IN NJENO URADNO
IME
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04/53
5333
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Finžgarjeva
Tel.:
04/58
330

Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04/53 53 450
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Aktualno

Nasilna dejanja pustijo rane ...
... ki se kažejo na mnogih področjih. Žrtvam, ki jih je zaznamovalo nasilje v preteklosti ali nasilje še vedno doživljajo, je namenjen informacijski in
svetovalni program, ki ga izvajajo v Radovljici.

V Radovljici je zaživel svetovalni program, ki je namenjen žrtvam nasilja. Enkrat
tedensko, ob petkih dopoldne, ga v prostorih kriznega
centra Kresnička izvaja Anja
Grilc, po osnovni izobrazbi

je bil nekdo deležen, pusti
posledice. Te posledice se
lahko kažejo zelo različno,
lahko je sam nasilen do svojih otrok, lahko se sooča z
bolečimi odnosi in čustvenimi ranami, v odnosih doma
ali v službi čuti strah, ponižanje in nemoč, lahko težko

Program v Radovljici deluje od novembra, doslej
so našteli osem uporabnikov, ki so žrtve
različnih vrst nasilja. Kot je povedala Anja Grilc,
je pri vseh vključenih prisotno psihično oziroma
čustveno nasilje, pogosto tudi fizično in spolno,
največkrat pa gre za kombinacijo različnih vrst
nasilja. Med uporabniki je dve tretjini žensk. Po
pomoč pa pridejo tudi moški, ki jih je denimo
zaznamovalo nasilje iz otroštva.
socialna delavka, sicer pa
zakonska in družinska terapevtka. Kot je povedala, je
informacijski in svetovalni
program namenjen odraslim, ki so doživljali ali še
doživljajo kakršnokoli obliko nasilja: fizično, psihično,
spolno nasilje, zanemarjanje, mobing ... "Nasilje, ki ga

vztraja v odnosih, nenehno
izgublja službe ali pa nasilnega odnosa ne more zapustiti. Zgodbe uporabnikov
so zelo različne, a v ozadju
je vedno neko nasilje, vsaj iz
preteklosti, in neki odnosi,
ki so osebo ranili," je povedala Grilčeva. Prek poglobljenega svetovanja, opolno-

močenja in s pomočjo terapevtskih metod in tehnik
skušajo osvetliti pretekle
odnose, ki so osebo tako
ranili, odkriti in spremeniti
vzorce in poiskati pot k drugačnemu ravnanju.
V primerih, ko oseba nasilje
še vedno doživlja, jo skušajo
opremiti tudi z informacijami, kako lahko naredi korak
naprej v življenju, tudi z
vključitvijo drugih ustanov,
centra za socialno delo. Gre
tudi za čisto praktično spodbudo, denimo za iskanje
službe, stanovanja ...
Individualna svetovanja so
za uporabnike brezplačna,
potekajo običajno eno uro na
teden, skupaj do dvajset ur.
Velikokrat žrtve nasilja na
svetovanje napotijo tudi centri za socialno delo, a kot je
poudarila Anja Grilc, je potrebna notranja motivacija in
oseba se mora sama odločiti
za obisk. Pogosto se tudi
zgodi, da kak uporabnik pride samo na enkratni svetovalni razgovor. "Nekateri pridejo samo enkrat, nekateri
stik z nami ponovno navežejo čez leta, nekateri pa redno

Anja Grilc je po osnovni izobrazbi socialna delavka, terapevtsko znanje pa je pridobila na
izpopolnjevanju iz zakonske in družinske terapije. / Foto: Gorazd Kavčič
prihajajo. Res si vzamemo
čas, ni telefonov in drugih
motenj, da skupaj ugotovimo, kaj je tisto, kar jih drži v
določeni stiski in jim preprečuje, da bi delali drugače,
bolje," je povedala Grilčeva.

Program poteka pod okriljem Študijsko-raziskovalnega centra za družino iz
Ljubljane in je kot javni
socialno-varstveni program
verificiran pri socialni zbornici, financira pa ga minis-

trstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Prostore v
pritličju kriznega centra
Kresnička v Radovljici jim
je brezplačno odstopil v
uporabo Center za socialno
delo Gorenjska.

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

Urša Peternel

2.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

1.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek drugih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu.

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
drugih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta
za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu

Številka: 478-0001/2019-6
Datum: 14.2.2019

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Kje vidite vlogo muzejev v
sodobni družbi, v kateri je z
nekaj kliki na računalniku
"vse" dostopno?
"Muzeji se danes spreminjajo v 'družbene prostore'. Njihova naloga je seveda ohranjanje materialne in nematerialne kulturne dediščine in

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

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

Vse zainteresirane prosilce vabimo, da oddajo svojo vlogo v roku 20 dni od
objave.

va hiša; v zadnjih 15 letih
smo pridobili veliko novih,
kvalitetnih, tudi nagrajenih
ilustracij slovenskih avtorjev
in prav te bomo prikazali,
predvsem z interaktivnimi
digitalno-zvočnimi vsebinami v stalni zbirki ilustracij."

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017),
50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/2007 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

Številka: 3505-0006/2018
Datum: 14.2.2019

Občina Radovljica daje v najem:
- za kmetijsko obdelavo, vrtičke, zemljiške parcele št. 171, 172/2 in 173/2,
vse k.o. 2157 - Predtrg, v skupni izmeri 10.513 m2 (že obstoječi vrtički),
- za kmetijsko obdelavo, vrtičke, del zemljiške parcele št. 95, k.o. 2155 –
Hraše, v izmeri 4.000 m2 (že obstoječi vrtički),
- za parkiranje, del zemljiške parcele št. 73/1 in 73/2, v izmeri 78 m2, obe
k.o. 2156 – Radovljica,
- na letni vrt, del zemljiške parcele 294/1, k.o. 2165 – Radovljica, v izmeri
15 m2, pred vhodom v lokal Kavarna Prešeren v Radovljici.

Namero o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

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

3.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Foto: Gorazd Kavčič

Lahko že kmalu pričakujemo kakšne večje spremembe, projekte?
"Pripravljali se bomo na
posodobitev Čebelarskega
in Mestnega muzeja, ki se je
bomo lotili v letu 2020. Priprave potekajo tudi na
evropski projekt LAS, kjer je
predvidena nadgradnja oziroma po izlivu vode jeseni
ponovna, drugačna postavitev zbirke Joža Bertonclja v
Kovaškem muzeju. V Kropi
nas čaka kar precej dela, saj
je potrebna sanacija strehe
muzeja, nujno pa bo urediti
stanje v Vigenjcu.
Za letošnje leto načrtujemo
postavitev stalne razstave o
zgodovini in razvoju Radovljice v hodniku Radovljiške
graščine, ki bo dostopna
tudi izven delovnega časa
muzejev.
Želimo tudi nadgraditi zbirko ilustracij v Galeriji Šivče-

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

5.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek
dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. 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 Pod Golfom jug). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.

4.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v torek, 19. marca 2019, ob 16. uri
v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Številka: 3505-0004/2018
Datum: 14.2.2019

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

ih najbolj zanimivih predmetov in njihovega pomena
za dediščino čebelarstva z
dodanimi zasnovami oblačil
študentov modnega oblikovanja na temo Čebelar in
čebelarskimi turističnimi
produkti, ki so nastali v projektu Po kreativni poti naprej. Pridružuje se nam
Zavod za turizem Radovljica, ki bo v tednu praznovanja pripravil turistično-kulinarično ponudbo za mednarodno promocijo. Dogovarjamo se tudi z drugimi kulturno-turističnimi institucijami in podporniki.
Proučevanje, zbiranje in
ohranjanje industrijske
dediščine nameravamo promovirati z nizom razstav;
letos začenjamo s Tovarno
Almira in oblačilno kulturno dediščino. Začenjamo
tudi projekt Dostopnost do
kulturne dediščine, ki večplastno povezuje različne
ciljne skupine med seboj in
v zasnovi načrtuje dostopnost prek nove sodobne
spletne strani, zasnovane

3.
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19,
4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Lesce, Alpska cesta 58,
4248 Lesce v času uradnih ur ter na uradni spletni strani Občine Radovljica
(http://www.radovljica.si).

2.
Javna razgrnitev traja od 7. marca 2019 do vključno 5. aprila 2019.

1.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug.
Območje zajema naslednje parc. št. oziroma njihove dele:
1366/3, 1391/23, 1391/8, 1391/7, 1391/15, 1391/16, 1391/24,
1391/13, 1366/2, 1366/4, 1391/25, 1391/26, k.o. Hraše (2155), v skupni
površini cca. 5,9 ha (podatki GURS, februar 2019).

5.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek
dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. 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: »2sd OLN Predtrg). Rok za posredovanje pripomb poteče z
zadnjim dnem javne razgrnitve.

4.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 13. marca 2019, ob 16.
uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

3.
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica, Prešernova ulica 2b, 4240 Radovljica v času uradnih ur ter na uradni spletni strani
Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).

posamezniki pri ohranjanju
in prezentaciji kulturne
dediščine ter horizontalno
med posameznim enotami
muzejev, ki jih je kar pet.
Razstavni projekti bodo zasnovani interdisciplinarno,
medinstitucionalno, interaktivno in bodo imeli bogat
spremljajoči program z
namenom popularizacije
kulturne dediščine. Teme so
aktualne in zanimive širšemu krogu obiskovalcev, kot
na primer predstavitev razvoja Čebelarskega muzeja,
ki letos praznuje šestdeset
let. Predstavili bomo
pomembne osebe, zaslužne
za razvoj muzeja, promovirali bogato muzejsko zbirko
dediščine čebelarstva in pripravili strokovno publikacijo, kjer bomo predmete
dediščine čebelarstva povezali v šestdeset zanimivih
zgodb. Povezali bomo del
razstavnega prostora v
Radovljiški graščini z Galerijo Šivčeva hiša, kjer bomo
pripravili interaktivno
mobilno razstavo šestdeset-

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin
za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017),
50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 in
spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014)
je župan Občine Radovljica sprejel

1.

3. Namera o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

Katere so (bile) vaše prve
poteze, na kaj se osredotočate v prvem letu vodenja?
"Osredotočali se bomo predvsem na vertikalno povezovanje in sodelovanje z različnimi izobraževalnimi, kulturnimi, turističnimi in
gospodarskimi deležniki,
lokalnimi skupnostmi in

2.
Javna razgrnitev traja od 4. marca 2019 do vključno 18. marca 2019.

Sredi januarja ste prevzeli
vodenje Muzejev radovljiške
občine. V kakšnem stanju je
ustanova?
"Pri prevzemu muzejev sem
dobila izkušeno in strokovno ekipo kustosinj, pedagoginje in strokovnih sodelavk. Na novo delovno mesto
je bila z januarjem zaposlena tudi kustosinja dokumentalistka, ki bo v veliko
pomoč pri urejanju prepolnih muzejskih depojev in
dokumentaciji muzejskega
gradiva. Menim, da so zaposleni srce vsake ustanove,
zato moji prvi koraki v
muzeju niso bili težki."

2 JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
drugih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za
stanovanjsko gradnjo v Predtrgu

Območje zajema naslednje parc. št. oziroma njihove dele:
359/21, 359/22, 359/23, 359/24, 359/25, 359/43, 359/44, 360/2,
361/3, 362/4, 362/6, 362/7, 811/1, vse k.o. Predtrg (podatki GURS,
februar 2019).

Časopis Občine Radovljica

Marjana Ahačič

1. JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin
za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug

VSEBINA

www.radovljica.si

Uradne objave, številka 253, 22. februarja 2019
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Aktualno

Leto, posvečeno jubileju

Vodenje Muzejev radovljiške občine je v začetku leta prevzela dr. Petra Bole, arhitektka, oblikovalka
nakita, doktorica filozofije in teorije vizualne kulture. Letos bodo posebno pozornost posvetili
šestdesetletnici delovanja Čebelarskega muzeja.
tudi za ranljive skupine, z
dodajanjem virtualnih vsebin kot tudi novih spremljevalnih aktivnosti."

Dr. Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine
zgodovinsko posredovanje
preteklosti. Pomembni so
tudi zato, ker s svojo interpretacijo spodbujajo razpravo v družbi, opozarjajo in
hkrati izobražujejo. Seveda
si muzeji danes želijo privabiti čim številnejše občinstvo, zato iščejo različne načine in poti, dialoge in orodja
privabljanja svoje publike.
Primarna funkcija zbiranja,
dokumentiranja in ohranjanja kulturne dediščine se vse
bolj usmerja v izobraževanje,
pomembno pa je tudi njihovo družbeno delovanje in
vpetost v družbo."

Deželne novice, petek, 22. februarja 2019
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Umetnik po srcu
Ivanka Korošec
V čebelarskem centru v Lescah so v sredo, 6. februarja,
odprli razstavo likovnih del
Miroslava Pengala. Kulturni
program je pripravil Lojze
Ropret, gledališki igralec, ki
je med drugim tudi predstavil Pengalova dela. Miroslav
Pengal, rojen leta 1947, je slikar, ki ustvarja v Lescah in

predsednik. Njegov talent je
prepoznal umetnosti zgodovinar dr. Cene Avguštin, s
katerim sta ustanovila Likovno skupino 6 + 4, ki je združevala akademske in ljubiteljske slikarje. Pengalova
nemirna duša vedno išče
nove načine izražanja, bistvo
njegovega dela je eksperimentiranje tako s tehnikami
slikanja kot z barvnimi nano-

Knjižni dar je šel
tudi v Radovljico
Za krepitev sosedskih odnosov in ohranjanje slovenske besede Mohorjeva družba iz Celovca in Urad
avstrijskega zveznega kanclerja vsako leto podarita knjižne pakete.

Foto: Gorazd Kavčič

Neža Rozman

V čebelarskem centru v Lescah so ob kulturnem prazniku
odprli razstavo likovnih del Miroslava Pengala.
Radovljici. Kakor je v uvodu
predstavitvenega kataloga
zapisala slikarka Andreja
Srna, je "Pengal po poklicu
ekonomist, po srcu pa umetnik. Njegova ustvarjalna pot
se je začela že v osnovni šoli z
risanjem Zvitorepca. Nadaljnja pot ga je vodila do likovnega društva Dolik, katerega
član je postal že v najstniških
letih, kasneje pa je bil njegov

si. V svojem najnovejšem
ciklu slik Neskončna simfonija je uporabljal barve žlahtnih kovin. V njegovih delih še
vedno ostaja element kroga,
ki ga v tem ciklu dopolnjuje
tudi pravokotnik. S svojimi
deli dokazuje, da tudi v sodobnem času tradicionalni
mediji še vedno najdejo svoje
mesto in so še kako vredni
raziskovanja."

Slikarska razstava
sekcije Vir
Ivanka Korošec
V začetku januarja so v
Galeriji Avla na občini odprli tradicionalno slikarsko
razstavo članov likovne sekcije Vir Kulturno-umetniškega društva Radovljica.
Svoja dela razstavljajo: Leopold Gros, Ivanka Kraševec
Prešern, Ivan Prešern - Žan,
Andreja Ropret, Marjan
Rozman, Draga Soklič, Ljubo Soklič in Janka Vidmar.

Ivan Prešern - Žan je predstavil likovno sekcijo Vir kot
homogeno skupino slikark
in slikarjev. Njena predsednica je Andreja Ropret,
mentor pa akademski slikar
Janez Kovačič. Njegovi praktični napotki so zelo koristni, z njimi hodi tudi na slikarske kolonije in prireja
predavanje o likovni teoriji.
Prešern je nato predstavil
vsako članico člana posebej,
poudaril je način njihovega

Mohorjeva družba Celovec
in Urad avstrijskega zveznega kanclerja že 18 let vodita
akcijo Podarimo knjige, ki
slovenskim nevladnim ustanovam ter organizacijam
Slovencev v zamejstvu in po
svetu podarja knjige v vrednosti petdeset tisoč evrov.
Knjige sta v imenu organizatorjev podelila avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sigrid
Berka in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu Ivan
Olip. Prejemnikov sredstev
je bilo letos devet, med njimi
kar štirje z Gorenjskega.
Osnovna šola Antona Janše
iz Radovljice je bila prav tako
ena izmed ponosnih prejemnikov knjižnega daru, vrednega pet tisoč evrov.
V imenu šole je sredstva
sprejela ravnateljica Jelena
Horvat, ki je ob prejemu
povedala, da so knjige nujne
za otroško dušo, predvsem
pa za razvoj otrokove domišljije. Verjame, da pomagajo,
da se otroci odmaknejo od
zdajšnjih medijev, ki prav
razvoj domišljije najbolj
zavirajo.

slikanja, uporabe tehnik in
barv. Zaključil je z mislijo
njihovega mentorja Janeza
Kovačiča, da se vsakič kaj
novega nauči, saj ima vsaka
slika nekaj v sebi, kar še ni
bilo videno. Vsi pa se vedno
učimo eden od drugega.
Kratek pozdravni nagovor je
imel še župan Ciril Globočnik in tako uradno odprl
razstavo, ki je na ogled še do
11. marca.

Prireditev, ki so jo pripravili
ob slovesni predaji sredstev,
pa je bila za radovljiške otroke še posebno pomembna,
saj so na njej sodelovali prav
učenci OŠ Antona Janše. Pripravili so prikupen kulturni
program, na katerem so

predstavili svoje znanje igranja na različne inštrumente,
manjkali nista niti harmonika in Avsenikova Na Golici.
Akcija Podarimo knjige
poteka že od leta 2002 in v
vsem času delovanja so
podarili knjige v vrednosti

Ob slovenskem
kulturnem prazniku
Glasbena šola Radovljica je v sodelovanju z občino in območno izpostavo
sklada za kulturne dejavnosti pripravila osrednjo slovesnost ob letošnjem
slovenskem kulturnem prazniku; pestro dogajanje tudi v muzejih.
Marjana Ahačič
Tudi letos je Glasbena šola
Radovljica v sodelovanju z
radovljiško območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti in občino
pripravila proslavo ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku.

Navzoče je pozdravila predsednica KUD Radovljica
Alenka Bole Vrabec, v kulturnem programu je nastopila pevska skupina Korona,
ki prav tako deluje pod okriljem KUD Radovljica. Po
obstoju je zelo mlada, vendar izkušena skupina. Kot
mešani sekstet deluje od
lanskega februarja, v njej pa
so pevke in pevci z dolgo
pevsko "kilometrino".

Knjig so se učenci in ravnateljica zelo razveselili, tokrat so prejeli le simbolični bon, knjige
v Radovljico pridejo kasneje. / Foto: Tina Dokl

V Baročni dvorani Radovljiške graščine so nastopili
sopranistka Mojca Bedenik
in člani Akustične skupine
Artistik, ki sta izvajali svojo
glasbo in priredbe popularnih skladb znanih avtorjev,
pripravljene na poseben,
unikaten način. Z recitacijami Prešernovih pesmi je

V Baročni dvorani Radovljiške graščine so nastopili
sopranistka Mojca Bedenik in člani Akustične skupine
Artistik. / Foto: Gorazd Kavčič

večer popestril dramski
igralec Anže Zevnik.
Praznik so z zanimivim
programom na praznični
dan, 8. februarja, obeležili
tudi v Muzejih radovljiške
občine. V galeriji Šivčeva
hiša so pripravili likovno
delavnico za odrasle in
otroke ter obiskovalce

več kot devetsto tisoč evrov,
kot pravi Ivan Olip. Knjige,
ki jih podarijo, so zelo različne, vse od otroških do poljudnih in tudi kuharskih,
vedno pa je izbor nekoliko
prilagojen ustanovi, ki jih
prejme.

popeljali na voden ogled
zbirke ilustracij in Šivčeve
hiše. V Mestnem muzeju je
Linhartov oder z deli Linharta, Vodnika in Prešerna
nastopil ob spremljavi pianistke Pandeline Atanasove in flavtistke Maše Cilenšek, v Mestnem in Čebelarskem muzeju pa so pripravili javno vodstvo in obiskovalce pogostili s čajanko z
Linhartom.
V Kovaškem muzeju v Kropi je recital z naslovom Na
jasnem nebu mila luna
sveti pripravila dramska
skupina Čofta, v Osnovni
šoli F. S Finžgarja pa je
prireditev, na kateri so nastopili otroci iz Lesc, organizirala tamkajšnja krajevna
skupnost.

V Kovaškem muzeju v Kropi je recital z naslovom Na
jasnem nebu mila luna sveti pripravila dramska skupina
Čofta. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jezik je naš dom
"Slovenščina je dom, v katerem živimo. Brez jezika nimaš doma. Pregovor
pravi: ko izgubiš domovino, ti ostane samo še jezik. To je edino, kar ti
ostane, to moraš ceniti in negovati za prihodnje rodove," poudarja Milan
Kristan, profesor slovenskega jezika na Srednji šoli Jesenice.
Ivanka Korošec
Milan Kristan (1953) je bil
rojen na Koroški Beli, po
zaključenem študiju primerjalne književnosti in
umetnostne zgodovine je
poučeval v Ljubljani, zadnjih dvajset let pa živi v
Radovljici. Zaposlen je kot
profesor slovenskega jezika
na Srednji šoli Jesenice. Ob
21. februarju, mednarodnem dnevu maternega jezika, je bil pripravljen z nami
deliti nekaj svojih misli in
izkušenj iz svojega poklica.
"Že od nekdaj sta me zanimala zgodovina umetnosti in
slovenski jezik; da sem se
odločil za ta študij, pa so v
veliki meri pripomogli odlični profesorji, ki sem jih imel
na Gimnaziji Jesenice. Prof.
Jože Šifrer nam je znal na
izjemno zanimiv način predstaviti književnost, po njegovem odhodu nas je poučeval
prof. Valentin Cundrič, ki me
je navdušil za poezijo."

Želja po znanju
V študentskih letih je pristopil h gledališki skupini, ki se
je najprej imenovala Vetrnica, nato pa Ljudje z reke.
Poleg poučevanja na šoli se
je z vso predanostjo tej dejavnosti posvečal kar 35 let.
Skupina je delovala do leta
2008; njeni člani od tedaj
ne uprizarjajo več predstav,
pač pa so začeli o tem pisati.
Zbirajo gradivo, saj načrtujejo izdajo knjige.
Milan Kristan pa je tudi sam
pisal pesmi in kratke zgodbe ter izdal dve knjižici.
Posebna izkušnja je bilo
tudi sodelovanje z Univerzo
za tretje življenjsko obdobje
v Ljubljani. "Tedaj sem poučeval na gostinski šoli v Ljubljani in tisti, ki so imeli v
predmetniku turizem, so
imeli tudi zgodovino umetnosti. Mislil sem, da bi tudi
na univerzi podobno kot na
šoli predelali snov po obdobjih v dveh letih. Izkazalo pa
se je, da niti v dvanajstih
letih nismo prišli skozi! To
je bila izjemna izkušnja, ko
se dobiš z ljudmi, ki jih
nekaj zanima. Veliko novega so mi povedali in odkrili.
Spoznal sem zanimive ljudi
in njihove usode, predvsem
pa sem sprevidel, koliko
znanja imajo starejši. Izjemna škoda je, da je modrost
starejših pogosto prezrta."

Bogastvo različnih jezikov
Znana resnica je, da lahko
učitelj vsak predmet učencu
približa ali pa mu ga popolnoma priskuti. Milan Kristan je izvrsten pedagog, ki se
tega dobro zaveda. "Lepo je
učiti, saj pri tem dobiš ener-

obdržala kot samostojen
jezik med velikimi. Svojim
dijakom skuša dopovedati, da
je z velikani naše jezikovne
in narodne zgodovine prerastla v poglavitni temelj naroda. Prav na pomembni srednješolski stopnji izobraževanja jim Milan Kristan privzgaja ljubezen do materinščine.

Mogoče je izraziti vse

Profesor Milan Kristan
gijo, čeprav jo moraš tudi
sam veliko vložiti," pravi in
nadaljuje: "V šoli na Jesenicah je veliko mladih iz različnih delov nekdanje Jugoslavije in tudi migrantov iz drugih delov sveta. Govorijo
različne jezike in pred leti
smo imeli ob dnevu maternega jezika prireditev, ko so
lahko nastopili v svojem jeziku. Bilo je zelo zanimivo!
Mislim, da moramo drugim
dopustiti, da predstavijo svoj
materni jezik, da ga gojijo in
ohranjajo. Ta dogodek je bil
zelo uspešen in zanimiv, saj
smo slišali različne stvari v
jezikih naših dijakov. Pred
leti sem imel razred, v katerem je bilo več dijakov s
Kosova. Kupil sem si slovar
in albansko slovnico ter se
naučil nekaj besed. Vsak dan
sem jim povedal kakšno njihovo besedo in se jim tako
približal.
Povem naj še izkušnjo z
domačim branjem. V enem
od razredov sem rekel dijakinjam iz Bosne, da lahko preberejo Andrićevo knjigo v originalu in del domačega branja napišejo v svojem jeziku.
Bile so navdušene, še zdaj
nekatere od njih srečujem in
tega ne morejo pozabiti."

SMS-ji se bodo izgubili
Že 39 let poučuje slovenski
jezik na različnih šolah.
"Seveda so dijaki različni,
moraš jih prepričevati, da
jezik sprejmejo, da se ga učijo. Rečem jim, da je lepo, ker
imamo svoj jezik, in moramo se truditi, da ga obvladamo. Zelo se pozna, da mladi
na drugačen način komunicirajo, drugačna sporočila si
pišejo, besedni zaklad imajo
osiromašen. Za primer jim
dajem Cankarja. Kaj vse izvemo še po stotih letih iz njegovih čudovitih pisem. Kaj
pa bo ostalo za nami? SMS-i
se bodo izgubili …"
Prepričan je, da smo Slovenci
glede svojega jezika premalo
samozavestni in vse preveč
se trudimo biti dvojezični.
Slovenščina se je v zgodovini

"Zdaj delam največ na zdravstveni usmeritvi. Ko je bila
ustanovljena slovenska univerza v Ljubljani, je bila
medicinska fakulteta v Zagrebu z obrazložitvijo, da slovenski jezik še ni dozorel za
medicinski študij. V naslednjih stotih letih se je izkazalo,
da lahko vsa medicinska področja razložimo v slovenskem
jeziku. Isto je z novimi sodobnimi tehnologijami. Slovenščina je prilagodljiv in visoko
usposobljen ter bogat jezik, v
katerem lahko izrazimo prav
vse. Slovenščina je naš dom,
v katerem živimo. Brez jezika
nimaš doma. Pregovor pravi:
ko izgubiš domovino, ti ostane samo še jezik. To je edino,
kar ti ostane, to moraš ceniti
in negovati za prihodnje
rodove."

Koncert učiteljev
Na koncertu so nastopili učitelji Glasbene šole Radovljica in navdušili
občinstvo v polni dvorani Radovljiške graščine.
Marjana Ahačič
Konec januarja so učitelji
Glasbene šole Radovljica
spet pripravili koncertni
večer, tudi tokrat v slikoviti
Baročni dvorani Radovljiške graščine. V zanimivih,
raznolikih zasedbah so
pokazali, da niso le potrpežljivi pedagogi, ki mlade
učijo glasbenih osnov ter
jih spodbujajo in usmerjajo
pri nadaljnjem glasbenem
razvoju, temveč predvsem
odlični glasbeniki, ki uživajo v muziciranju in znajo
navdušiti občinstvo.

Lucija Verdnik (klavir), Rok Felicijan (klarinet), Mitja Jeršič
(bas harmonika), Ravi Shrestha (kitara) in Žan Legat
(bandoneon) so zaigrali skladbo Astorja Piazzolle Adios
Nonino. / Foto: Tina Dokl

Presenečenje za zaključek: Matevž Šalehar - Hamo in
Martin Janežič - Buco / Foto: Tina Dokl

Učenci so bili navdušeni,
tudi zato, ker so se imeli
možnost na najbolj pristen
in prepričljiv način naučiti,
kaj je glasba in kam jih (lahko) pripelje resno ukvarjanje z njo. Starši in drugi, ki so
sedeli med občinstvom, pa
so dobili priložnost, da uživajo v dragocenih trenutkih
sproščenega muziciranja
nastopajočih, ki so bili tokrat
še mnogo več kot učitelji
glasbe.

Pozitivna energija
V vsej delovni dobi nikoli ni
doživel, da bi kdo zavračal
učenje jezika. "V šoli se seveda generacije vedno upirajo.
Dijaki se borijo, da jim ne bi
bilo treba česa prebrati, a vseeno imajo večinoma slovenščino radi. Sicer je res, da se
razburjajo, zakaj morajo za
domače branje prebrati to ali
ono. A srednješolec vendarle
mora prebrati vsaj nekaj
knjig, da bo vedel, kakšen
jezik je npr. v Sofoklejevem
Ojdipu ali v Shakespearovem Romeu in Juliju itd."
Pri tem se nasmehne in
doda: "No, seveda uporabijo
skrajšane verzije, pa še te
pogledajo na spletu."
Opaža, da dijakom največ preglavic dela slovnica. Večkrat
se zgodi, da nekateri ne znajo
niti sklanjati in se morajo na
novo naučiti sklone. Problem
je tudi slabo branje.
Milan Kristan poučuje navdušujoče in svojim dijakom
poleg suhoparne šolske snovi
skuša privzgojiti poglede in
vrednote, ki jim bodo tako v
šoli kot v nadaljnjem življenju veliko pomagale. Pozitivno
naravnan je brez pritoževanja in iskanja slabosti v dijakih
ali šolskem sistemu svoje
misli strnil: "Svojim dijakom
bi bil lahko stari oče, ampak
vseeno še lahko najdem stik
z njimi. Seveda je njihov svet
drugačen od mojega, pa vendar: v redu so!"

TA
SOBO

2

EC

MAR

Dan
veselih
ust

10.00 – 17.00 Kranska kuhna / Glavni trg
11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg - Prešernovo gledališče
PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in otroci posamezniki v spremstvu staršev
ali kot skupine najkasneje do 28. 2. 2019.

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju

www.visitkranj.com
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Kultura

Zgodba, ki jo je
navdihnilo življenje

Revija pevskih zborov
Revija bo ta konec tedna v Baročni dvorani
Radovljiške graščine, spomladi še Linhartov
gledališki maraton in srečanje folklornih skupin.

Revijo odraslih pevskih zborov občin Bled, Bohinj, Gorje
in Radovljica bodo letos organizirali v Baročni dvorani
Radovljiške graščine. V dveh
dneh, jutri, v soboto, 23. in v
nedeljo, 24. februarja, bo nastopilo enajst pevskih skupin.
V prvem delu se bodo predstavili: MePZ Veteran, MePZ
Lipnica KD Kamna Gorica,
Me PZ Ljubno, Oktet Lip
Bled in MePZ A. T. Linhart
Radovljica. V nedeljo bodo
nastopili: Pevska skupina
Korona, Canticum Novum,
ŽPZ Bohinj, MPZ Triglav
Lesce, Triglavske rož'ce in
MPZ F. Urbanc. Revijo, ki se
obakrat začenja ob 18. uri, bo
strokovno spremljal Primož
Kerštanj. Vstop bo prost.
Radovljiška območna izpostava Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti bo od 18.
do 22. marca organiziral že

22. Linhartov otroški gledališki maraton – območno srečanje otroških gledaliških in
lutkovnih skupin. Kot je
povedala vodja območne
izpostave JSKD Tatjana Kržišnik, bo večina predstav v
Linhartovi dvorani, kjer se
jih bodo ogledali tudi letošnji
selektorji za gledališko dejavnost. S tremi otroškimi predstavami bodo gostovali še v
Domu Joža Ažmana v
Bohinjski Bistrici, v Gorjanskem domu in Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu.
Kot je še napovedala Kržišnikova, bo radovljiška območna
izpostava JSKD 6. aprila v
Festivalni dvorani pripravila
tudi območno srečanje otroških in odraslih folklornih
skupin, v prvi polovici maja
pa bo v Linhartovi dvorani
22. Linhartov gledališki
maraton za odrasle gledališke skupine iz občin Bled,
Bohinj, Gorje in Radovljica.

Breda in Roman Gašperin sta konec januarja v radovljiški Knjižnici A. T. Linharta predstavila skupno
literarno delo – knjigo z naslovom Živim od tvojih besed, ki je izšla lansko poletje pri založbi Družina.
Maša Likosar
Knjiga zakoncev Gašperin
odstira resnično ljubezensko
zgodbo – zgodbo, ki jo je
navdihnilo in spisalo življenje. Zapisana je v obliki
pisem, ki sta si jih Breda in
Roman pisala v letih 1983–
1984, ko je Roman služil
vojaški rok v tedanji JLA.
Tedaj je vladal čas, ko sodobna tehnologija ni omogočala takojšnjega stika, pravzaprav so bila pisma, poleg težko dostopne telefonske govorilnice, za vojaka edini stik z
domačimi. Pisma niso bila
pisana načrtno, mlada zaljubljenca si nikakor nista predstavljala, da bodo po štiriintridesetih letih postala javno
dobro v obliki tiskanih knjižnih strani. "Pisma so petindvajset let samevala v škatli
na podstrešju, potem pa sem
se nekega poletja, ko smo
odhajali na obmorski dopust,
spomnil nanje in jih vzel s
sabo za branje," je zaupal
Roman in nadaljeval: "Vsebina se mi je zdela čisto nova,
saj sem že pozabil, kaj sem
pisal; a bila mi je zanimiva,
zato sem pisma pretipkal na
računalnik z namenom, da
postanejo družinska zapuščina. Kasneje se mi je porodila ideja, da bi jih javno
objavili v knjigi." Breda je
bila najprej odločno proti.
"Nihče ne bo bral mojega

Priznano zasebno podjetje zaradi povečanja obsega
poslovanja vabi k sodelovanju:

Z domačinoma Bredo in Romanom Gašperinom se je v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica
pogovarjala Alenka Bole Vrabec. / Foto: Tina Dokl
sveta in moje intime. Nisem
mogla dovoliti, da nekaj, kar
je bilo le najino, ne bi bilo
več le najino. Bila sem nekoliko jezna, a Roman je vztrajal, tako kot vedno vztraja, in
dosegel svoje."
V knjigi se preliva tekoča
fabula, potuješ iz zgodbe v
zgodbo, in kot pravita avtorja, ki sta v pismih razvila in
ohranila svoj edinstveni
slog, nič ni predrugačeno.
Obenem odsevajo preplet
čiste lirike in realizma, veliko je tudi humorja. Pisanje
ni klasično, temveč ga lahko beremo kot pravo doživetje in doživljanje obenem.
"Velikokrat nisem imela
niti papirja ali časa, da bi

"Še vedno sva si tako različna, tako sva se sploh lahko
našla in vztrajala na skupni
poti," sta zaupala Gašperinova.
V spremni besedi h knjigi je
Gregor Čušin zapisal, da
bralec v roki drži "čudno"
knjigo: "Branje te knjige bo
zlasti generaciji tiste dobe
obudilo spomine, kako so
služili narodu v tisti čudni
državi, ki je ni več." Ravno
nostalgija, podoživljanje in
poistovetenje z zgodbo bralce pritegnejo, da knjigo
Živim od tvojih besed preberejo na mah in morda tudi
sami z zaprašenega podstrešja na dan privlečejo svoja
pozabljena pisma.

Pesmi za vse

1. STROJNIKA TEŽKE GRADBENE
MEHANIZACIJE (TGM) NA SEPARACIJI
HRUŠICA (m/ž)

Pogoji:
– IV. stopnja izobrazbe (strojnik težke gradbene mehanizacije)
– dvoletne delovne izkušnje
– predhodni preizkus znanja

Andrej Kokot je izdal glasbeni prvenec, album z
naslovom Et Tu Brute (Tudi ti, Brut).

2. VOZNIKA KATEGORIJE C (m/ž)

Igor Kavčič

Pogoji:
– vozniško dovoljenje kat. C
– prednost bodo imeli kandidati z izpitom tudi kat. E
– koda E95
– dveletne delovne izkušnje
– predhodni preizkus znanja
Nudimo:
– delo z najsodobnejšimi delovnimi stroji in vozili
– prijazno delovno okolje
– redno in stimulativno plačilo
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za
nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema
kadrovska služba na naslovu: info@betonarna-sava.si.

AŽMAN, D.O.O., LESCE, TRŽAŠKA ULICA 1, 4248 LESCE

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz jeseniške in
radovljiške občine.
Rok prijave je 8 dni od objave.
Kandidati lahko dodatne informacije pridobijo:
– na brezplačni telefonski številki 080-50-60
– na lokaciji (Hrušica 74)
– na tel. št. 041/444 440 Klemen Ažman
– na tel. Št. 041/633 775 Matej Oblak

pisala svojemu dragemu, a
vseeno sem poslala vsaj razglednico, ker sem vedela, da
oddaljenemu vojaku pošta
veliko pomeni," je povedala
Breda. Branje literarnega
dela zakoncev Gašperin
odstira pogled v vojašnico, v
vsakodnevna opravila, prikazuje odnose med vojaki
in oficirji ter humorne
zaplete, na drugi stani pa
čakanje dekleta, vpetega v
delo in študij. V pismih je
mladi par odšteval dneve do
vojakove vrnitve domov, si
delil dobre in slabe trenutke
vsakdana in sanjal o prihodnosti, ko bosta lahko v polnosti zaživela in uresničila
sanje o skupnem življenju.

Radovljica – Na zgoščenki
predstavlja pesmi, ki jih je
prvič igral pred trideset in
več leti in jim dodal še kakšno najnovejšo iz zadnjega
časa, ko je spet poprijel za
akustično kitaro in z njo na
koncertih spet stopil pred
publiko. Že naslov pove, da
so Andreju Kokotu blizu
pregovori, še posebno latinski, a kot pravi, z njim želi
povedati predvsem, da gre
za stanje, ko te nekdo "prinese okrog". "To je skupna
zgodba vseh Slovencev, ki
smo 'okrog prineseni' po
ljubici, po politiki, poslancih
ali pa po delodajalcih," ugotavlja Kokot; da v pesmih
obravnava zgodbe prevaranih ljudi, ob tem pa se sprašuje, kaj ukreniti, da bo bolje. "Treba se je boriti, to je

osnovna naloga vsakega
posameznika," je prepričan
Andrej Kokot. Drži – Andrej
spada v danes redko sorto
protestnih pevcev.
Nastopal je že konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja, glasbeno pa se je razživel
v naslednjem desetletju, ko
je leta 1982 na Radiu Slovenija posnel prvo pesem Nočna izmena, s katero tudi
odpre svoj glasbeni prvenec.
Na to, da se je po dolgem
zatišju pred enajstimi leti
spet pojavil na glasbeni sceni, je vplival konec nekega
življenjskega obdobja. "Ko
sem prebiral svojo pesmarico iz mladostniških let, sem
ugotovil, da so mnoge moje
pesmi še kako aktualne tudi
v današnjem času. Takrat, na
začetku karier in življenjskih
usod, sem pesmi pisal za
svojo generacijo, te pa danes

Foto: Igor Kavčič

Marjana Ahačič

"Sicer ne igram glasbe za ples, imam pa zagotovo kaj
povedati," meni Andrej Kokot in vabi k poslušanju.
veljajo tudi za mlade. Generacija mojih otrok je na
popolnoma enakih življenjskih prelomnicah, kot sem
bil sam pred toliko leti," ugotavlja Andrej. Njegove pesmi
so tudi osebno izpovedne, še
večkrat pa v njih prepoznamo globalne probleme.
V 14 pesmih prepoznamo
tako neprespane študijske
noči, usode preveč pridnih
deklet in ljubezensko strast
kot probleme, s katerimi se
ubadajo ljudje na skoraj
celotni zemeljski krogli, to
so razlike med bogatimi in

revnimi, pomanjkanje
služb, govorijo o nesposobnih politikih in tistih, ki
nosijo kravate ... Pesmi je
Kokot v sodelovanju s producentom Dalijem Strnišo
posnel v studiu med letoma
2014 in 2017.
Andrej Kokot nastopa še v
zasedbi Jahači revolucije,
skupaj z Boštjanom Sokličem pa sodeluje tudi v projektu Zaigrajmo pesnike. Z
repertoarjem z zgoščenke
bo prvič nastopil na današnji dan, 22. februarja, v Stolpu Škrlovec v Kranju.
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Mladi

Vihar v najstniških glavah
"Moja mami si je ogledala predstavo in jo doživela zelo čustveno. Sicer imava zelo dober in odprt odnos, a se mi zdi, da po
predstavi bolj razume, zakaj sem taka, kot sem, kaj se mi dogaja. In fino je tudi, da enkrat za spremembo govorimo samo
najstniki, starši pa nas morajo poslušati do konca," pravi Manca Bertoncelj, ki igra v gledališki avanturi za najstnike in njihove
starše Vihar v glavi.
Urša Peternel
V Radovljico prihaja Lutkovno gledališče Ljubljana s
predstavo Vihar v glavi, ki so
jo poimenovali kar gledališka avantura. Režiser Primož
Ekart jo je zasnoval na podlagi dramskega besedila
Brainstorm avtorjev Neda
Glasierja in Emily Lim, v
njej pa nastopa 15 najstnikov. "Predstava poleg znanstvenega vpogleda v delovanje možganov razpira tudi
čustveni svet mladih, predvsem v odnosu do staršev, pa
tudi svet njihovih želja, pričakovanj, strahov in upanj
za prihodnost," so zapisali v
gledališki list.
Med mladostniki, ki nastopajo v predstavi, je tudi
Manca Bertoncelj, dijakinja
tretjega letnika Gimnazije
Jesenice, doma z Blejske
Dobrave. Kot je dejala, je
bila izbrana na avdiciji, v
ustvarjalnem procesu pred
predstavo pa so urili svoje

Predstava Vihar v glavi bo v Linhartovi dvorani v
Radovljici na ogled 29. marca.

Manca Bertoncelj je dijakinja tretjega letnika Gimnazije
Jesenice in igralka v predstavi Vihar v glavi.

Spodbujajo pisanje
z roko

telo in glas, se učili različnih
gledaliških tehnik in improvizacij. Režiser je tako v
predstavo poleg izvirnega
teksta vključil tudi osebna
razmišljanja nastopajočih.
"Velko je naših osebnih
izkušenj, kako mi doživljamo svet, odnos s starši ...
Všeč mi je, ker sem v predstavo lahko dala del sebe,
svojih razmišljanj. Šlo je v
resnici tudi za raziskovanje
samega sebe," je povedala
Manca.
Večina dosedanjih predstav
je bila razprodana, po Mančinem mnenju pa bi si jo
morali ogledali vsi najstniki,
še bolj pa njihovi starši.
"Moja mami si je ogledala
predstavo in jo doživela zelo
čustveno. Sicer imava zelo
dober in odprt odnos, a se
mi zdi, da po predstavi bolj

razume, zakaj sem taka, kot
sem, kaj se mi dogaja. In
fino je tudi, da enkrat za
spremembo govorimo samo
najstniki, starši pa nas
morajo poslušati do konca,"
je povedala Manca, ki bo prihodnji mesec dopolnila 18
let, ima pa že kopico odrskih
izkušenj. Najbolj jo je zaznamovala vloga Škrata Kuzme v večkrat nagrajeni otroški predstavi jeseniškega
gledališča, zdaj sodeluje v
mladinski igralski skupini
pod vodstvom Vida Klemenca, je pa tudi sodobna Sneguljčica v istoimenski predstavi Gledališča Toneta
Čufarja v režiji Iztoka Valiča. Razmišlja, da bi se po
končani gimnaziji preskusila na sprejemnih izpitih na
AGRFT, smer dramska igra,
zanima jo tudi psihologija ...

Mlada proza
V tednu, ki "objema" slovenski kulturni praznik, je v
Layerjevi založbi izšla zbirka
kratke pripovedne proze mladih gorenjskih pisk in piscev
z naslovom Vračanja. Natečaj je bil zelo široko zastavljen, saj so avtorji znotraj forme kratke proze lahko napisali črtice, novele, pravljice,
basni, zgodbe v obliki spominov …, dva glavna kriterija pa
sta bila, da avtorji niso starejši od trideset let in da živijo
na Gorenjskem. Med dvajsetimi avtorji, ki jih je v zbirko uvrstila urednica Ana
Žunič, sta tudi dve Radovljičanki – Neja Jeraj Sedej, dijakinja tretjega letnika na Gimnaziji Kranj, in Sonja Debevc,
študentka prvega letnika programa Medjezikovno posredovanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Neja v zbirki
objavlja besedili Spomini so
v pastelih in Slika železniške
postaje, Sonja pa je svojo
kratko prozo naslovila
Domotožje. Obe sta se udeležili tudi javnega branja prispevkov v okviru kulturnih
dogodkov Layerjeve hiše.

www.volkswagen.si

VAŠA POT, VAŠ SUV!

Po Tednu pisanja z roko, ki je potekal od 21. do 25. januarja, je predsednica
Društva Radi pišemo z roko Marijana Jazbec v radovljiški Knjižnici A. T.
Linharta predavala o pomembnosti ohranjanja ročne pisave in pisanja.
Maša Likosar
Osnovni namen Društva
Radi pišemo z roko je ozaveščanje širše strokovne in
splošne javnosti o pomenu
pisanja z roko ter spodbujanje takšnega pisanja. Njihov
glavni cilj je ohranjati kulturo pisanja z roko pri mlajših
in starejših, ozaveščati o
prednostih pisanja z roko in
škodljivosti pretirane uporabe tipkovnice v pisnem
komuniciranju ter opozarja-

ti na pomen izvirnosti pri
pisanju z roko. Osrednji letni dogodek društva je Teden
pisanja z roko, ki je letos
potekal tudi na številnih
gorenjskih šolah, knjižnicah, ljudskih univerzah,
medgeneracijskih centrih in
drugih ustanovah.
Predsednica društva Marijana Jazbec je poudarila, da je
pisanje z roko izvirna človekova aktivnost in pomembna spretnost, ki pa jo razvijamo z vajo. "Raziskave

Predsednica Društva Radi pišemo z roko Marijana Jazbec
spodbuja pisanje z roko. / Foto: Tina Dokl

kažejo, da naši možgani
bolje delujejo pri pisanju z
roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo
napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri
pisanju z roko se nam utrne
več idej, ohranjamo pa tudi
dolgotrajnejšo pozornost. S
tem prispevamo k ohranjanju finih motoričnih spretnosti, ki so potrebne za večstranski razvoj osebnosti in
večjo vztrajnost pri delu," je
dejala Jazbečeva, ki skupaj s
strokovnjaki opaža, da večina ljudi danes uporablja
računalnik, internet in elektronsko pošto. "Digitalna
tehnologija je v naše delo in
življenje res prinesla velik
napredek, omogočila enostavnejšo komunikacijo in
obenem večjo učinkovitost.
A dejstvo je, da vsega ne
moremo napisati na računalnik. So sporočila, kot na
primer voščilnice za praznike, ob rojstnih dnevih ali
drugih večjih življenjskih
dogodkih, ki imajo večji
pomen, če so napisana z
roko, saj so tako bolj osebna,
ker vključujejo čustva in
razum," je še dodala Marijana Jazbec.

Ekskluzivna zimska ponudba!
Ne oklevajte in se na popolnoma svojo pot zapeljite z vozilom iz
družine Volkswagen SUV. Izberite T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace ali
Touareg, s prihrankom do 5.000 EUR*, vzdrževanjem za samo 1 EUR
na mesec** in smučmi Elan Amphibio 12.
Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen
in na www.volkswagen.si.

Emisije CO2: 175−111 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,7−4,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba
velja za vozila na zalogi in za vsa nova naročila do 31.3.2019. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede
na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec
vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., ki vključuje
tudi VW zavarovanje vozila (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs
AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod
pogoji akcije ALLINBON19 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po
prilagodljivem servisnem intervalu – »Long Life« do največ 60.000 prevoženih km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od
prevzema vozila, za ceno 1 EUR/mesec (DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

VW_Dilerski_SUVkampanja_137x198_.indd 1
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Šport
Atleti uspešni na
prvenstvih Slovenije

Prav se je odločil

Matjaž Klemenc

Dvaindvajsetletni Matej Muršec z Blejske Dobrave, član Rokometnega kluba Cerklje - Radovljica,
uspešno igra na vseh položajih.

Za uvod v leto 2019 so se
radovljiški atleti in atletinje
merili na štirih prvenstvih
Slovenije v različnih kategorijah. Pobliže si poglejmo
njihove uvrstitve na stopničke. Prvenstvo Slovenije U12,
Slovenska Bistrica: Tekmovanje je bilo ločeno za letnik
2008 in 2009. Med tekmovalci letnika 2008 je Katarina Rogač zmagala v skoku v
daljino; je Mark Bizjak (letnik 2009) je zmagal v teku
na 50 m. Zmago v skoku v
daljino je prispevala še Neža
Umek Varjačič. Jaka Štefelin
je bil drugi v teku na 200 m,
Maks Jerala pa v skoku v
daljino. Tretji v skoku v daljino je bil Luka Ralič. Velja
omeniti še mešano štafeto 6
x 40 m, ki je osvojila tretje
mesto: Neža Umik Varjačič,
Marija Ponikvar, Kiara Langič, Maks Jerala, Luka Ralič
in Maks Bizjak. Prvenstvo
Slovenije U14, Celje: Tudi na
tem prvenstvu sta bili dve
kategoriji. Med tekmovalci

letnika 2007 se je zmage v
skoku v višino veselila Živa
Kovačič. Pri fantih zmaga v
skoku v višino za Lovra Valterja. Luka Makuc je bil drugi v skoku v daljino. Manca
Papler (2006) je osvojila tretje mesto v skoku v višino.
Prvenstvo Slovenije U16,
Novo mesto: Tjaš Peterlin in
Eva Pačnik sta slavila v troskoku. V Novem mestu so se
merili tudi v hitri hoji. Radovljičani so dosegli tri druga
mesta: Rok Fajfar v U16,
Karin Avsenik med mlajšimi
mladinkami in Kaja Rupar
med starejšimi mladinkami.
Prvenstvo Slovenije za mlajše mladinke, mlajše mladince, Novo mesto: Miha Klofutar je zmagal v troskoku in
bil drugi v skoku v višino.
Rok Makuc je bil tretji v teku
na 60 m. Tekmovalci našega
kluba, ki niso tekmovali za
klub, ampak za Slovenijo:
Matic Silič, 5. mesto, troskok; Neja Omanovič, 6. mesto, troskok; Lea Holc, 13.
mesto, 800 m; Lara Krnc, 5.
mesto, skok v daljino.

Strelstvo
Strelci v dopisni ligi in na področnem šolskem
tekmovanju
Pobliže si poglejmo rezultate radovljiških strelcev v 42. dopisni ligi po četrtem kolu. Pri mlajših pionirjih je Tadej Vrhovac
Finžgar na sedmem mestu, pri pionirjih je Gaber Kokalj
enajsti. Med veterani od sedemdeset do osemdeset let nastopata Ivan Lotrič in Anton Dežman; Lotrič je osmi, Dežman
deseti. V Škofji Loki je potekalo področno šolsko tekmovanje
osnovnih šol. Pri starejših učencih je Gaber Kokalj osvojil
sedmo mesto, pri mlajših tekmovalcih je bil Andrej Ponikvar
13., Tadej Vrhovac Finžgar pa 15. Ekipno sta bila sedma.

Matjaž Klemenc
Kdaj ste se prvič srečali z
rokometom?
"V šestem razredu, še na OŠ
Koroška Bela. Glavni krivec
za to je bil profesor športne
vzgoje Rok Pekolj, ki me je
povabil na šolski trening
rokometa, ki ga je vodil
Rade Radinovič. Rade mi je
omogočil še korak naprej in
me odvedel na trening
Rokometnega kluba Radovljica."
V teh enajstih letih se je verjetno na vaši poti zvrstilo kar
nekaj trenerjev?
"Res je. Naj jih kar naštejem: že prej omenjeni Rade
Radinovič, Rok Vidic, Goran
Debelak, Peter Miklič,
Andrej Kavčič, Miha Ratkovič, Jože Cuderman in sedanja trenerka Pegi Berce."
Vam je katero obdobje pred
člansko kategorijo še posebno ostalo v spominu?
"Takoj mi pade na misel turnir v Avstriji, v Celovcu, kjer
se je ekipa sestavila teden
dni pred odhodom. Na zelo
močnem turnirju smo igrali
odlično in na koncu osvojili
drugo mesto."
Jesenski del v drugi slovenski rokometni ligi je ekipa
odigrala odlično, prva tekma
v novem letu pa se ni odvila

po vaših željah. Kaj je šlo
narobe?
"Razlogov, zakaj smo doživeli poraz proti Ljubljani, je več.
Na dan tekme in malo pred
njo je bilo kar nekaj bolezni v
ekipi. Tudi sam sem bil med
tistimi, ki so zboleli. Celotna
ekipa je igrala nezbrano in
posledično smo naredili
ogromno nepotrebnih napak.
Mogoče se nam je poznal
tudi zimski premor, ko smo
bili kar nekaj časa brez tekme. Enostavno nismo bili
pravi. Na srečo poraz ni pustil posledic. Nanizali smo tri
zmage zapored. Zadnjo v
soboto v Metliki."
Kdo so ob Ljubljani vaši največji konkurenti za preboj v
prvo B-ligo?
"Zagotovo Grosuplje, ki je
bilo pred sezono glavni kandidat. V prvem delu smo jih
premagali, žal pa z njimi
čez teden dni izgubili v slovenskem pokalu. V pokalu
po prvem kolu, ko smo presenetljivo in povsem zasluženo izločili Škofljico iz
prve B-lige, nismo naredili
koraka naprej. Sicer pa
menim, da so ekipe z vrha
druge lige enakovredne tistim s spodnjega dela lestvice
prve B-lige. Naš glavni cilj je
uvrstitev v prvo B-ligo. Sedaj
smo sploh zagreti, ko vidimo, da je dosegljiv. Dobro
se zavedamo, da ga bomo

Matej Muršec, član Rokometnega kluba Cerklje - Radovljica
dosegli le z dobrim delom
na treningu in s pravim pristopom na tekmah."
Kako ste zadovoljni s svojo
igro?
"Zadovoljen sem predvsem
z igro v obrambi. Veliko
rezerve imam še v napadu."
Ali že celotno kariero igrate
na mestu srednjega zunanjega igralca?
"Ne. Na začetku kariere sem
igral levo krilo, kasneje na
mestu srednjega zunanjega
igralca, kjer sem še danes.
Trener me lahko porabi praktično na vseh položajih, kar
je moja prednost. Seveda ne
štejem vratarskega mesta."

Kaj tej ekipi manjka, da bi se
vendarle povzpeli za stopničko višje?
"Ekipa je zelo mlada in
manjka nam predvsem igralec z izkušnjami."
Se spominjate tiste sezone,
ko ste morali Radovljico
zamenjati za Cerklje. Je bilo
težko?
"Takrat sem si vzel čas za
premislek. Bilo nas je kar
nekaj, ki smo bili prestari za
mladinsko selekcijo, v Radovljici pa ni bilo članske ekipe. Na koncu sem se odločil,
da nadaljujem v Cerkljah.
Bilo je naporno zaradi prevoza, a ni mi žal, da sem se
tako odločil."

Smučarski skoki
Peter Prevc do točk in tretjega mesta z ekipo

Športno plezanje
Športni plezalci v Zagrebu in na Jesenicah

Rokomet
Po porazu tri zmage

Peter Prevc se v Lahtiju na Finskem ni uvrstil na posamično
tekmo, bil pa je na ekipni tekmi. Ekipa v postavi Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Jernej Damjan in Žiga Jelar je osvojila peto
mesto. Prejšnji konec tedna je bil v Willingenu v Nemčiji
trojni spored. Prevc je bil član ekipe (Anže Jelar, Peter Prevc,
Jernej Damjan, Timi Zajc), ki je osvojila tretje mesto. Na
prvi posamični tekmi je Prevc osvojil dvajseto mesto, na
drugo tekmo pa se mu ni uspelo kvalificirati.

Radovljiški športni plezalci so v Zagrebu na tekmi za Pokal
iRCC na balvanih. Uvrstitve med deseterico: U14, fantje: 9.
Gorazd Jurekovič; U16, dekleta: 8. Maja Arnež; U16, fantje:
7. Nejc Skubic, 8. Tanej Cerar; st. dekleta od 16 let: 10. Lara
Nikolič. Na Jesenicah je bila tekma Zahodne lige v hitrosti.
Med deset so se uvrstili: st. cicibanke: 6. Maksa Tišler Močnik; st. deklice: 2. Maja Arnež; st. dečki: 1. Tadej Cerar Božič,
5. Nejc Skumavc, 7. Žiga Bertoncelj.

Rokometaši moštva Cerklje - Radovljica so slabo odprli leto
2019. Na zaostali tekmi so doma z 21 : 30 izgubili s konkurentom za vrh, z Ljubljano. Sledilo je boljše nadaljevanje, saj so
nanizali tri zmage. Doma so najprej premagali Jadran Hrpelje
z 39 : 27. V gosteh so premagali še Kronos s 35 : 24, Metliko
pa s 24 : 23. Na vrhu lestvice druge slovenske rokometne lige
sta Ljubljana in Cerklje - Radovljica z 22 točkami. Tretje Grosuplje jih ima dvajset. V prvo B-ligo napredujeta dve ekipi.

Tri državne tekme

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

Matjaž Klemenc
Člani Smučarskega kluba
Radovljica so tekmovali na
treh državnih tekmah in
različnih pokalih v različnih
kategorijah. Na državni tekmi za Pokal Nordica v Cerknem, slalom, U16: 3. Bruno
Božič, veleslalom U16: 7.
Bruno Božič. Na državni
tekmi v veleslalomu za
pokal Nordica Doberman je
bil v kategoriji U12 Jakob
Arih 8. Kranjska Gora je
gostila regijsko tekmo za
Pokal Zavarovalnice Triglav
v veleslalomu. U10, cicibanke: 6. Brina Stroj Skubic, 7.
Neža Šparovec; U10, cicibani: 5. Lukas Potočnik, 8.
Tobias Blažič; U12, ciciban-

ke: 4. Taja Prešern, 5. Lana
Janc, 6. Živa Rozman; cicibani: 3. Lan Kunstelj, 4.
Jakob Arih, 9. Aljaž Rozman. Na Mini Pokal Vitranc, U6, cicibani: 8. Nejc
Havliček, 9. Teodor Blažič;
U8, cicibanke: 2. Alja Prešern, 3. Zoja Stroj Skubic, 4.
Ajda Šparovec; U10, cicibanke: 9. Brina Stroj Skubic; U12, cicibanke: 9. Lana
Janc. Na Krvavcu je potekal
veleslalom za Pokal Zavarovalnice Triglav. U10, cicibanke: 2. Brina Stroj Skubic, 8. Maria Verdnik; U10,
cicibani: 6. Tobias Blažič, 9.
Lukas Potočnik; U12, cicibanke: 4. Taja Prešern, 5.
Lana Janc, 7. Živa Rozman;
U12, cicibani: 4. Jakob Arih,

7. Aljaž Rozman. Na 25.
Pokalu Roka Petroviča v
veleslalomu v Kranjski Gori,
cicibanke: 3. Lana Janc, 4.
Taja Prešern; cicibani: 9.
Lan Kunstelj. Prejšnji teden
so se radovljiški smučarji
udeležili tekmovanja Little
Fox v Mariboru. Nastopile
so kategorije od U8 do U16.
Na tekmi, ki je na visokem
nivoju, je nastopilo več kot
petsto smučarjev in smučark iz 12 držav. Radovljičani so dosegli naslednje uvrstitve med deset: U8, cicibanke: 6. Zoja Stroj Skubic,
7. Ajda Šparovec, 9. Alja
Prešern; U12, cicibanke: 4.
Taja Prešern, 10. Živa Rozman; U12, cicibani: 6. Lan
Kunstelj.
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Šport
S plesom
pripoveduje zgodbo
Devetošolec Mitja Kuralt se je s prvimi plesnimi
koraki srečal v vrtcu, ko se je pridružil folklorni
skupini. Danes je ples njegov način življenja,
njegov prosti čas, začetek in konec njegovega
dneva.

Bloudkovi nagradi
tudi Faku in Bunčiču
Med dobitniki Bloudkovih nagrad za minulo leto sta kar dva iz radovljiške občine, saj sta se najvišje
nagrade za šport razveselila biatlonec Jakov Fak in padalec, pilot motornih letal in trener Drago
Bunčič.
Vilma Stanovnik
Brdo pri Kranju – Letošnja
slovesna prireditev s podelitvijo priznanj je znova potekala na Brdu pri Kranju,
poleg Jakova Faka in Draga
Bunčiča pa sta najvišji državni priznanji, Bloudkovi
nagradi, prejela še športna
plezalka Janja Garnbret in

Biatlonec Jakov Fak, ki je
svoj dom zgradil v Lescah, je
Bloudkovo nagrado dobil na
predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez. Zaslužil si jo
je za vrhunski mednarodni
dosežek, saj je tudi v minulem letu dokazal, da je velik
šampion. Na olimpijskih
igrah v Pjongčangu je 15.

medalji s svetovnih prvenstev in dve bronasti. Prav v
Pjongčangu je leta 2009
osvojil svojo prvo medaljo
na velikih tekmovanjih –
bron na dvajset kilometrov.
Draga Bunčiča, ki bo letos
praznoval sedemdeset let, je
za nagrado predlagal Aeroklub Alpski letalski center.
Nagrado je dobil za življenj-

Leta 1977 pa se je pri 28
letih odločil za trenersko
pot. Opravil je trenerske
izpite in pod njegovim sistematičnim, vestnim in strokovnim vodenjem so leški
padalci prevzeli popolno
prevlado v Sloveniji in nato
Jugoslaviji. Od prvega večjega uspeha dalje, ko so kot
državna reprezentanca na

Mitja Kuralt in Živa Smrekar Voskobojnik sta na državnem
prvenstvu v standardnih plesih v Ajdovščini osvojila peto
mesto. / Foto: Marko Mesec

Maša Likosar
V prvem razredu osnovne
šole je Mitja Kuralta v svojo
plesno skupino sprejela učiteljica Studia Ritem Nina
Zupančič in prav ona je bila
tista, ki ga je kasneje povabila v Kranj na prvi trening
latinskoameriških in standardnih plesov. "To je bila
tako rekoč ljubezen na prvi
korak," pove Mitja, ki je že
zelo kmalu začel trenirati v
paru s plesalko Nežo Colja iz
Kranja. Treningi so potekali
dva- do trikrat na teden, vlogo glavnega trenerja je prevzel Primož Mršek. Paru so
se vrstili uspehi na domačih
turnirjih slovenske plesne
zveze in na državnih prvenstvih, kjer sta se redno uvrščala med šest finalistov. V letu
2017 sta bila sprejeta tudi v
mladinsko reprezentanco
Plesne zveze Slovenije.
Par se je junija 2017 razšel
in Mitja je našel novo soplesalko Živo Smrekar Voskobojnik iz Ljubljane. V dobrem letu sta s trdnim delom
in odlično trenersko skupino že posegala po finalnih
uvrstitvah na državnih
prvenstvih – junija 2018 sta
si priplesala svojo najboljšo
uvrstitev, četrto mesto na
državnem prvenstvu v kombinaciji desetih plesov. Dobri rezultati na tekmovanjih

so dali Mitju dodaten zagon.
"Moj cilj je predvsem napredovati v plesu – tehnični,
kondicijski in osebnostni.
Največji uspeh pa je, če sem
s plesom zadovoljen, če
vem, da sem odplesal maksimalno dobro ne glede na
mesto uvrstitve, in če mi
uspe v vsak korak vplesti
zgodbo in karakter, ki naj bi
ga posamezni ples izražal,"
pojasni Mitja.
V začetku lanskih poletnih
počitnic so pri klubu Studio
Ritem ukinili klubsko dejavnost za latinskoameriške in
standardne plese in par je
moral prestopiti k drugemu
klubu. Ker sta Mitja in Živa
že prej večkrat na teden trenirala v plesnem klubu
Feniks iz Ljubljane, sta se
odločila zanj. Poleg skupinskih treningov, ki potekajo
štirikrat na teden, imata še
dodatne individualne ure
pri klubskih trenerjih Feniksa Juretu Bergantu in Milani Chekanovi. Obenem ima
Mitja vsaj enkrat na teden
trening pri prvem plesnem
učitelju Primožu Mršku v
Kranju. Disciplina in potrpežljivost, velika vnema in
natančnost so se Mitju in
Živi obrestovale. V začetku
februarja sta osvojila peto
mesto na državnem prvenstvu v standardnih plesih v
Ajdovščini.

Jakov Fak je dobil Bloudkovo nagrado za vrhunski
mednarodni športni dosežek. / Foto: Tina Dokl
Adolf Urnaut. Podelili so
tudi deset Bloudkovih plaket.
Priznanja nosijo ime po
inženirju, izjemnem športnem delavcu in športniku
Stanku Bloudku, letos pa
sta se nagrad, ki sta jih
prejela z rok olimpionika
Mira Cerarja, razveselila
tudi dva občana radovljiške občine.

februarja na individualni
tekmi na dvajset kilometrov
osvojil srebrno medaljo,
prvo za Slovenijo na 23. ZOI
v Južni Koreji. Podoben
uspeh je dosegel leta 2010 v
Vancouvru, kjer je s tretjim
mestom v šprintu na deset
kilometrov osvojil prvo hrvaško olimpijsko medaljo v
biatlonu. Fak ima poleg tega
posamično še dve zlati

Plavanje
Državno plavalno prvenstvo v Ljubljani
V Ljubljani je potekalo zimsko državno prvenstvo v plavanju. Pobližje si poglejmo uvrstitve članov Plavalnega kluba
Gorenjska banka v absolutni konkurenci. Žan Pogačar je trikrat stopil na najvišjo stopničko. Najhitrejši je bil na 50 m
hrbtno, 100 m hrbtno in 200 m hrbtno. Anja Klinar je bila
dvakrat prva (100 m delfin, 200 m delfin) in tretja na 50 m
delfin. Jan Toman je bil drugi na 800 m prosto in 1500 m
prosto, na 400 m prosto pa je bil tretji. Na stopničke je
stopila še Manca Marčun, ki je bila tretja na 100 m prosto.
Omeniti velja še tretje mesto štafete 4 x 200 m prosto. Plavali so v postavi Jan Toman, Žan Pogačar, Vito Vodenik in
Rok Pečar.

Profili Veka Ineo 76

Drago Bunčič je Bloudkovo nagrado prejel za življenjsko
delo v športu. / Foto: Tina Dokl
sko delo v športu. Vsi, ki
poznamo Draga, smo prepričani, da si jo je resnično
zaslužil. Letalskemu športu
se je namreč zapisal že pred
petdesetimi leti. Sprva je bil
padalec in pilot motornih
letal, nato pa trener. Kot
padalec je začel skakati leta
1967 in vse do 1981 uspešno
tekmoval na republiških in
mednarodnih tekmovanjih.

17. svetovnem prvenstvu
1984 v Franciji osvojili srebrno medaljo v skupinskih
skokih na cilj, pa še danes
krojijo svetovni vrh v klasičnih padalskih disciplinah in
paraskiju. V vitrine leške
padalske sekcije so vse do
danes prinesli petdeset zlatih, trideset srebrnih in 34
bronastih medalj. Vse pod
vodstvom Draga Bunčiča.
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Prireditve
Cesarstvo se vrača
Letošnji pustni sprevod, ki ga že več kot dvajset
let prireja Turistično društvo Radovljica, bo svojo
pot na pustno soboto, 2. marca, ob 14. uri začel s
Cankarjeve ulice in se od semaforja na Gorenjski
cesti napotil v središče mesta.
Alenka Bole Vrabec
Letos bo v sprevodu šumelo kot v panju, saj bo v
obdobju od pustne sobote
do pepelnične srede v občini vladalo njeno visočanstvo Micka Rezka I., čebelja
matica diktatorka. Čebeljo
diktatorko bo dobrovoljno
spremljal Pihalni orkester
Lesce, ki se vsakič maskira
duhovito in tako, da so
preobleke, roke in inštrumenti lahko v ubrani simbiozi. Ker čebele življenjsko potrebujejo cvetno
pašo, bo ta na voljo z novo
vrsto na novo odkritih
endemičnih rožic. Sploh
pa so skupinske maske
zelo zaželene.
Ena velikih radovljiških
odlik je zagotovo edinstveni
Čebelarski muzej, ki letos
praznuje svojo šestdesetletnico. Za tiste, ki še ne vedo
točno, komu bi na norčavo
soboto zlezli pod kožo, a si
bodo vzeli čas za norčije,
hiter namig: zelo izvirni
bodo, če "posvojijo" katerega od šaljivih prizorov s
panjskih končnic, na primer

Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

od 22. februarja do 23. marca 2019
Od 29. januarja do 23. februarja v Linhartovi dvorani
poteka 13. Festival gorniškega filma. Nagrajeni filmi
bodo kmalu znani, predvajani pa bodo 23. februarja.

PETEK, 22. februarja
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Povorko si bo
ogledovala tričlanska
žirija, ki bo na
Linhartovem trgu tudi
podelila nagrade za
najbolj izvirne maske.
Pustni krofi za
maškare so darilo
Krajevne skupnosti
Radovljica.
Boj za moške hlače, ki niti
najmanj ni izgubil aktualnosti, če omenimo samo enega.
Pustno povorko si bo skrbno
ogledovala tričlanska žirija
in na zaključku na Linhartovem trgu tudi podelila
nagrade za najbolj izvirne
maske. Pustni krofi za maškare so darilo Krajevne skupnosti Radovljica. Maškare,
ki bodo tekmovale, organizatorji naprošajo, da si –
preden se pustni sprevod
začne – zagotovijo tekmovalne številke na štartu sprevoda.

Stres in tehnike sproščanja, ob 17.00, predavanje univ. dipl. psiholog. Maše Mirnik, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Dežela kraljice Maud/Queen Maud Land in Odprava na konec sveta/Spectre Expedition – To the End of the Earth, ob 18.00, dokumentarni film, 13. FGF, Linhartova dvorana, Radovljica *

Nagrajeni film, ob 18.00, 13. FGF, Linhartova dvorana, Radovljica *
Nagrajeni film, ob 20.00, 13. FGF, Linhartova dvorana, Radovljica *
Revija odraslih pevskih zborov, ob 18.00, Mešani PZ Veteran, Mešani PZ Lipnica, Mešani PZ Ljubno, Mešani PZ A. T. Linhart, Radovljiška graščina, Linhartov trg

NEDELJA, 24. februarja
Ralph ruši internet: Razbijač Ralph 2, ob 16.00, animirana družinska
pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *
Super fuzbalistični, ob 18.00, družinska komedija, Linhartova dvorana, Radovljica *
Lepi fant, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana, Radovljica *
Revija odraslih pevskih zborov, ob 18.00, pevska skupina Korona
Radovljica, Canticum Novum Zasip, Ženski PZ Bohinj, Moški PZ Triglav Lesce, Triglavske rož'ce, Moški PZ F. Urbanc, Radovljiška graščina, Linhartov trg

PONEDELJEK, 25. februarja
Delavnica multimedijske produkcije, ob 9.00, počitniški program
(od 25. do 27. februarja) za osnovnošolce in dijake, kjer bodo spoznavali najsodobnejšo IKT-opremo, pogoj za prijavo je osnovno znanje računalništva, EGSŠ Radovljica

Lepi fant, ob 19.00, biografska drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

TOREK, 26. februarja
Neverjetni 2, ob 17.00, animirana družinska domišljijska pustolovščina, Linhartova dvorana, Radovljica *
OSKARJEV NAGRAJENEC, ob 19.00, Linhartova dvorana, Radovljica *
Kostarika, ob 19.30, potopisno predavanje Mateja Koširja, Knjižnica
A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 27. februarja
Super fuzbalistični, ob 17.00, družinska komedija, Linhartova dvorana, Radovljica *
Srečen smrtni dan 2, ob 19.00, srhljivka, Linhartova dvorana, Radovljica *
Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

ČETRTEK, 28. februarja

Linhartova dvorana

PROSPOT D.O.O. RADOVLJICA, LANGUSOVA ULICA 22, RADOVLJICA

S pesmijo v pomlad, ob 18.00, Dom krajanov Kamna Gorica
Pustna povorka po Radovljici, ob 14.00, živahen pustni sprevod po
Radovljici

NEDELJA, 3. marca

Alita: Bojni angel, 3D, ob 20.00, akcijska domišljijska pustolovščina,
Linhartova dvorana, Radovljica *

Legorobotika, ob 8.30 in 10.30, vrača se Legorobotika s Tonijem in
Žanom, obvezne prijave s prijavnico v knjižnici ali po e-pošti (toni.
podobnik.r@gmail.com), Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Vstopnice: Eventim.si, Petrol, Pošta,
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Alita: Bojni angel, ob 20.15, akcijska domišljijska pustolovščina, Linhartova dvorana, Radovljica *

Mia in beli lev, ob 18.00, družinski film, podnapisi, Linhartova dvorana, Radovljica *

Bolšjak, ob 9.00, vsako prvo nedeljo v mesecu staro mestno jedro
Radovljice obiščejo ljubitelji starin, Linhartov trg, Radovljica

PONEDELJEK, 4. marca

RADOVLJICA
4. 4. ob 19.30

Instant družina, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana, Radovljica *

Tehnologija čebelarjenja z različnimi vrstami listovnih panjev, ob
18.00, strokovno predavanje za čebelarje, predaval bo Simon Golob,
Čebelarski center Gorenjske, Lesce

SOBOTA, 23. februarja

KOMPLETNO ZMEŠANA
GL ASBENA KOMEDIJA

AVTOR: DAN GOGGIN
LINHARTOVA DVORANA

Mala gospodična Dolittle, ob 16.00, družinska domišljijska komedija, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Korgi: Kraljevski kuža z velikim srcem, ob 16.00, animirana komična
pustolovščina, Linhartova dvorana, Radovljica *

Mala gospodična Dolittle, ob 17.00, družinska domišljijska komedija, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

NUNE
V AKCIJI!

SOBOTA, 2. marca

Viacruxis/Viacruxis in Marcel na vrhuncu moči/Marcel on top of his
art in Cerro Kishtwar – Ledena zgodba/Cerro Kishtwar – An ice cold
story, ob 20.00, kratki dokumentarni, 13. FGF, Linhartova dvorana,
Radovljica *

Malteški viteški red, ob 19.00, predavanje dr. Tadeja Jakopiča, Slomškova dvorana radovljiškega Župnišča

Popravek
V prejšnji številki smo v poročilu s tekme športnega plezanja na prvo mesto napačno postavili Majo Humerca. Pravilno je Hana Humerca. Za napako se opravičujemo.

Prihodnost človeškega dela, ob 17.00, cikel predavanje Srečanje ob
humanistiki, predavanje o spremembi človekovega življenja in dela
zaradi tehnologije bo vodil mag. Marko Ogris, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica
A. T. Linharta, Radovljica

TOREK, 5. marca
Beremo s tačkami, ob 17.00, otrok bere psu, obvezne prijave v knjižnici ali na 04 537 39 01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 6. marca
Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

ČETRTEK, 7. marca
Dinozavri?, ob 17.00, lutkovna predstava v izvedbi Gledališča Glej je
pustolovska komedija za najmlajše gledalce, Knjižnica A. T. Linharta,
Radovljica
Predstava za vse priložnosti, ob 19.30, gledališče za izven, Linhartova dvorana, Radovljica *

PETEK, 8. marca
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Idejna zasnova gorenjske regionalne bolnišnice v Radovljici, ob
17.00, predstavitev in odprtje razstave Idejna zasnova gorenjske
regijske bolnišnice Radovljica – magistrsko delo Zale Košnik, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Veveriček posebne sorte, ob 17.00, Otroška predstava, abonma
Čebelice in čmrlji in za izven, Linhartova dvorana, Radovljica *
Bunkica, ob 20.00, glasbena komedija, Linhartova dvorana, Radovljica *
Barčice iz muzejske dokumentacije, ob 15.00, predstavitev, predavala bo Saša Florjančič, Kovaški muzej, Kropa
Arhitekturne delavnice Kdo živi v tem prostoru?, ob 17.00, delavnice
bosta vodila arhitekta Maja Jesenko in Srdan Nad, organizira Center
arhitekture, Šivčeva galerija, Radovljica

SOBOTA, 9. marca
Srečanje alkoholikov in vseh, ki trpijo zaradi alkohola in ostalih odvisnosti, romanje na Brezje v spodbudo vsem, ki sodelujejo v akciji 40
dni brez alkohola v soorganizaciji s Slovensko karitas, ob 10.00 sveta maša v baziliki Marije Pomagaj, Brezje

Norčave šeme, ob 17.00, ustvarjalna delavnica s Tino Opalk Knavs,
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Kako izuriti svojega zmaja, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Korgi: Kraljevski kuža z velikim srcem, ob 16.00, animirana komična
pustolovščina, Linhartova dvorana, Radovljica *

Bunkica, ob 18.00, glasbena komedija, Linhartova dvorana, Radovljica *

Mia in beli lev, ob 18.00, družinski film, podnapisi, Linhartova dvorana, Radovljica *
Creed II, ob 20.00, športna drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

PETEK, 1. marca
Korgi: Kraljevski kuža z velikim srcem, ob 16.00, animirana komična
pustolovščina, Linhartova dvorana, Radovljica *
Instant družina, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana, Radovljica *

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

NEDELJA, 10. marca
Kako izuriti svojega zmaja, ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, 3D, Linhartova dvorana, Radovljica *
Šepet nežne ulice, ob 18.00, Drama, Linhartova dvorana, Radovljica *
Colette, ob 20.15, biografska drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

PONEDELJEK, 11. marca

Srečen smrtni dan 2, ob 20.15, srhljivka, Linhartova dvorana, Radovljica *

Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica
A. T. Linharta, Radovljica

Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Spuščanje barčic, ob 18.00, organizira TD Kropa, bajer v Kropi

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra

18/02/19 08:43

Brezplačno usposabljanje za oblikovanje spletne strani in grafično
oblikovanje, ob 17.00, usposabljanje bo potekalo v sklopu 40 ur (10
srečanj) v ponedeljkih in sredah, pogoj za prijavo je zaposlitev in
osnovno poznavanje računalniških sistemov, prijave do 22. februarja
na naslov lidija.prese@egss.si, EGSŠ Radovljica

Spuščanje barčic v Kamni Gorici, ob mraku
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Prireditve
SREDA, 20. marca

Deželi na Kavkazu – Gruzija in Armenija, ob 19.30, o prebivalcih in
njihovim načinom življenja bo predaval Andraž Pavlič, študent geografije in sociologije, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Ukradena redovalnica – pa kaj še!, ob 8.30, Linhartovi čuki OŠ A. T.
Linharta Radovljica in KD Mošnje, 22. Linhartov gledališki maraton,
Linhartova dvorana Radovljica

Učilnica v naravi: šolski vrt, včeraj danes, jutri, ob 18.00, odprtje
gostujoče razstave Slovenskega šolskega muzeja v Čebelarskem
muzeju, Čebelarski muzej, Radovljica

Zakrite zgodbe, ob 11.00, gledališka šola EGSŠ Radovljica, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica

Želvino osupljivo potovanje, ob 16.30, dokumentarni film, Linhartova dvorana, Radovljica*

Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 13. marca
Uvajanje goste hrane – po žlički ali z roko?, ob 10.00, na srečanju
Pisanih osrečevalnic z Alenko Benedik, svetovalko za dojenje in
nošenje, bodo odgovorjena vsa vprašanja v povezavi z uvajanjem
goste hrane pri dojenčkih, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Zatiranje varoj pri čebelah v klasičnem čebelarstvu, ob 17.00, strokovno predavanje za čebelarje, predavala bo mag. Mira Jenko Rogelj,
dr. vet. Med., Čebelarski center Gorenjske, Lesce
Ansambel Saša Avsenika, ob 19.00, narodno zabavni večer v dvorani
pod Avsenikovo marelo pri Jožovcu, Begunje

ČETRTEK, 14. marca
Male roke, veliko darilo, ob 17.00, ustvarjalna delavnica s Tanjo
Žohar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Odprtje fotografske razstave Dogodki v občini Radovljica 2018, ob
18.00, Galerija Avla, Občina Radovljica
Klavdij Tutta, mediteranski popotnik, ob 18.00, odprtje razstave v
Galeriji Šivčeva hiša, Radovljica

PETEK, 15. marca
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Ker hočem (za)dihati, ob 17.00, predavanje bo potekalo v obliki
pogovornega večera med mag. Violeto Irgl, specialistko zakonske in
družinske terapije, in Jano Debeljak, voditeljico televizijskih oddaj o
zdravju, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Creed II, ob 19.00, športna drama, Linhartova dvorana, Radovljica *
Mavrica na krožniku, ob 18.00, predavanje Sabine Grošelj o energijskem odtisu živil: frekvence, barve, vitamini, minerali … Čebelarski
center, Lesce

Creed II. Ob 19.00, športna drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

Bralni klub, ob 10.00, pogovor o knjigah ob čaju in kavi¸ Knjižnica A.
T. Linharta, Radovljica

ČETRTEK, 21. marca
Pavelčkova piščalka, ob 8.30, gledališki klub OŠ prof. dr. J. Plemlja
Bled, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica
Strahovi pred srednjo šolo, ob 9.30, dramski krožek OŠ prof. dr. J.
Plemlja Bled, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana
Radovljica
Bral sem nekoč, ob 10.35, otroška gledališka skupina Pavza OŠ Gorje, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica

ŽIGA PIŠLAR, S.P., PODLUBNIK 152, ŠKOFJA LOKA

TOREK, 12. marca

Muzikal Levji kralj, ob 17.00, predstava Otroške gledališke skupine
DO RE MI Bled, v okviru 22. Linhartovega gledališkega maratona,
Linhartova dvorana Radovljica
Tihotapci miru, ob 18.00, pogovorni večer o drugem romanu pisateljica Karmen L. Oven, v sodelovanju s Slovenskim društvom Hospic,
Knjižnica Lesce
Katere rože čebelam dišijo?/Kaj tu tako lepo diši?, ob 17.00, delavnica izdelave izparilnikov, dišečih blazinic … za otroke in odrasle,
Galerija Šivčeva hiša, Radovljica

Razstave

PETEK, 22. marca
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Slikarska razstava VIR KUD Radovljica, od 31. 1. do 11. 3., Galerija
Avla, Občina Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Fotografska razstava Dogodki v občini Radovljica 2018, od 14. 3. do
15. 4., Galerija Avla, Občina Radovljica

Uporaba kozmetike in varno sončenje, ob 17.00, o izbiri in uporabi
kozmetike bo predavala Urška Sedlar, dipl. med. sestra iz Zdravstvenega doma Radovljica, govorila bo tudi o tetovažah in prisingih,
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Fotografska razstava Beneške maske, od 23. 1. do 6. 3., razstavniška
avla Doma dr. J. Benedikta v Radovljici
Fotografska razstava Leto 2018, od 31. 1. do 28. 2., fotografska galerija Pasaža, Radovljiška graščina, Linhartov trg

Šopek za mami, ob 18.00, delavnica oblikovanja izvirnih šopkov v
lady držala, spoznavanje primernih naravnih materialov in kako skrbeti za šopke, da vas bodo čim dlje osrečevali; obvezne prijave na
cebelarski.center@gmail.com ali 031 628 499, Čebelarski center
Gorenjske, Lesce

Druženje s književnimi junaki, od 4. 3. do 29. 3., razstava učencev
OŠ Antona Janše Radovljica, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Idejna zasnova gorenjske regionalne bolnišnice v Radovljici, od 8. 3.
do 29. 3., Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Mi, ob 20.00, grozljivka, Linhartova dvorana, Radovljica *
Z zvezdico (*) so označene prireditve
z vstopnino.

SOBOTA, 16. marca

Korgi: Kraljevski kuža z velikim srcem, ob 16.00, animirana komična
pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

SOBOTA, 23. marca

Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani www.
radolca.si.

Legorobotika, ob 8.30 in 10.30, vrača se Legorobotika s Tonijem in
Žanom, obvezne prijave s prijavnico v knjižnici ali po e-pošti (toni.
podobnik.r@gmail.com), Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Yao, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

Slon kolesari po svetu, ob 16.00, animirani filmi za najmlajše z
ustvarjalnimi delavnicami, Linhartova dvorana, Radovljica *

Stiks, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

Tovor, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

Organizatorji prireditev si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

Mi, ob 20.00, grozljivka, Linhartova dvorana, Radovljica *

Že tretjič na Bledu!

NEDELJA, 17. marca
Korgi: Kraljevski kuža z velikim srcem, ob 16.00, animirana komična
pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *
Yao, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana, Radovljica *
Stiks, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

PONEDELJEK, 18. marca
Rdeča kapica, ob 8.30, Čoftica KD Kropa, 22. Linhartov gledališki
maraton, Linhartova dvorana Radovljica
Mehurčki, ob 9.30, Čoftica KD Kropa, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica
Kozlovska sodba v Višnji Gori, ob 10.35, Čoftica KD Kropa, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica
Oče, ob 19.30, gledališče, Linhartov gledališki abonma, Linhartova
dvorana, Radovljica*
Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica
A. T. Linharta, Radovljica

NEDELJA, 24. marca

Muzikal Briljantina pride 8. marca ponovno
na Bled, v Festivalno dvorano!

Snežna kraljica: Dežela zrcal, ob 16.00, Linhartova dvorana, Radovljica *
Deček nevihte, ob 18.00, družinski film, Linhartova dvorana, Radovljica *

Dogajanje muzikala je postavljeno šolsko leto na namišljeni šoli, kjer se mladostniki na poslavljajo od
brezskrbnega življenja. Osrednja lika sta neotesan in
predrzen fant Danny Zuko, ki se zaljubi v pridno, lepo
vzgojeno dekle Sandy.
V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek/Maša Medved
kot Sandy in Luka Markus Štajer/Matjaž Kumelj
kot Danny. Ob njih nastopajo še izbranci iz avdicije in velika imena slovenskega filma in gledališča:
Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, Uroš
Smolej, Domen Valič, Alenka Tetičkovič in Desa
Muck.
Vstopnice so v prodaji na prodajnih mestih Eventima
in v TIC-u na Bledu. Povezava za nakup preko spleta:
www.muzikali.si
Predstava Briljantina je v celoti prevedena v
slovenščino!

Tovor, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

PONEDELJEK, 25. marca
Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica
A. T. Linharta, Radovljica

TOREK, 26. marca
Svet Miklove Zale, ob 19.30, predstavitev knjige, ki vsebuje ponatis
prve izdaje, prepis rokopisa in spremno besedilo založnika in pisca
mag. Jure Sinobada, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 27. marca
Mala rdeča koklja, ob 8.30, dramski krožek OŠ prof. dr. J. Plemlja
Bled, PŠ Ribno, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana
Radovljica
Butalci, ob 9.30, dramski krožek OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled, PŠ Ribno, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica
Zvezdica zaspanka, ob 10.35, Navihančki KUD Kamot Zasip, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica
Srote, ob 11.20, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana
Radovljica
Beremo s tačkami, ob 17.00, otrok bere psu, obvezne prijave v knjižnici ali na 04 537 39 01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Ježek v megli, ob 17.00, Lutkovna sekcija KUD Theatrum Mundi
Radovljica, 22. Linhartov gledališki maraton, Linhartova dvorana
Radovljica
Pogodba z ničem, ob 19.30, večer poezije in predstavitev druge pesniške zbirke domačinke Lidije Brezavšček, povezovala bo mag. Ana
Porenta, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Taksi bluz, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana, Radovljica *

ČETRTEK, 28. marca
Nenavadni prijatelj, ob 17.00, pravljico in delavnico o posebni živalci
– zvezdi Madagaskarja bosta pripravili Elkana Angelova in Jera Tavčar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Posledice stresa in način za obvladovanje, ob 17.00, Rajko Škarič in
Adriana Dolinar bosta predstavila, kaj je stres in kako ga obvladati,
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Obsedeno stanje, ob 20.00, ZF-triler, Linhartova dvorana,
Radovljica *

PETEK, 29. marca
Vihar v glavi, ob 19.00, gledališka predstava za izven, Linhartova
dvorana, Radovljica *

PROSPOT D.O.O. RADOVLJICA, LANGUSOVA ULICA 22, RADOVLJICA

TOREK, 19. marca

www.briljantina-muzikal.si
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Fotografija: Matevž Rudl

Legorobotika, ob 8.30, vrača se Legorobotika s Tonijem in Žanom,
obvezne prijave s prijavnico v knjižnici ali po e-pošti (toni.podobnik.r@gmail.com), Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
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deželne novice
Še ena nagrada
za Muzej jaslic
Tokrat je Muzej jaslic Brezje v kategoriji
Raziskovanje in uveljavljanje dediščine nagradilo
gibanje Kultura – natura Slovenija.
Marjana Ahačič
Gibanje za ohranjanje in
uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine
oziroma krajine Kultura –
natura Slovenije, ki ga vodi
Slavko Mežek iz Krope, je že
devetič zapored objavilo razpis za priznanja naša Slovenija. Odbor za izbor in podelitev priznanj, ki ga vodi
koroška Slovenka dr. Herta
Maurer-Lausegger, je med
prejetimi predlogi v štirih
kategorijah izbral enajst prejemnikov, med njimi je tudi
Muzej jaslic Brezje, in sicer
v kategoriji Raziskovanje in
uveljavljanje dediščine.
Kot je sporočil Slavko
Mežek, predsednik gibanja,
je letos na razpis prispelo
18 zelo raznolikih predlogov, več kot polovica za
kategorijo Zasluge posameznikov ali organizacij.
"Veseli nas in v čast nam je,
da mrežo gibanja Kultura –

Praznovala sto let
Petega februarja je gospa Albina Žilič iz Radovljice praznovala stoti rojstni dan. Nekdanja medicinska
sestra, soproga znanega radovljiškega zdravnika, zadnji dve leti živi v Domu dr. Janka Benedika, kjer
jo je ob prazniku obiskal in ji vošči tudi župan Radovljice Ciril Globočnik.
Marjana Ahačič

Natura Slovenija po letošnjem razpisu tvori že več
kot tristo zglednih naslovov, ki jih vabimo k nadaljnjemu in še tesnejšemu
sodelovanju. Vse prejemnike, pa tudi neizbrane predlagane ter njihove predlagatelje že sedaj vabimo na
priložnostni obisk na sedež
gibanja v 'našo' Kropo, pa
tudi na svečano podelitev
priznanj s priložnostnim
družabnim srečanjem pripadnikov in podpornikov
gibanja," je sporočil Mežek.
Podelitev priznanj bo tokrat
v zamejstvu, na Tržaškem,
in sicer 6. aprila 2019 v kulturnem domu Alfreda Sirka
v slikoviti ribiški vasi Križ
pri Trstu.
Častni pokrovitelj podelitve
priznanj bo gospod Peter
Jožef Česnik, minister za
Slovence v zamejstvu in po
svetu. Priznanja za nagrajence je letos prispeval akademski slikar Andrej Jemec.

Bistra in živahna gospa je bila
vesela voščil in obiska. Z
županom sta poklepetala o
časih, ko je skupaj z njegovo
mamo delala kot medicinska
sestra v zdravstvenem domu.
Družilo ju je tudi to, da sta
obe prihajali z Dolenjskega;
Albina Žilič se je namreč
rodila na Velikem Mlačevem
pri Grosupljem.V začetku
druge svetovne vojne je bila
kot medicinska sestra razporejena na delo v Stari trg pri
Ložu, kjer je spoznala svojega
moža, doktorja Marjana Žiliča, ki je tam takrat že delal kot
zdravnik. Po vojni sta se
poročila in se nato nekajkrat
selila po različnih krajih nekdanje države, leta 1956 pa sta
prišla v Radovljico.
Tu se je Albina Žilič spet
zaposlila, najprej v laboratoriju, nato v ambulanti za medicino dela, kjer je opravljala
tudi preglede sluha. Soprog ji
je pred desetimi leti umrl,

Gospe Albini Žilič je ob stotem rojstnem dnevu voščil tudi župan Ciril Globočnik (skrajno
desno) ter predstavniki doma in društva upokojencev. / Foto: Gorazd Kavčič
sama pa je še v visoki starosti
živela aktivno in pestro življenje. Zdaj zanjo skrbijo v
domu, kjer jo vsak dan obiskuje sin Andrej. Gospa ponosno pravi, da ji glava še odlično dela, nekaj težav ima zaradi poškodb, ki so posledice
padcev, le s hojo in tudi vidi

bolj sabo. »O, oči sem pa v
svojem dolgem življenju
dodobra izrabila,« je povedala županu in drugim, ki so jo
ob njegovem obisku prišli
pozdravit: v. d. direktorja
doma Alen Gril, glavna medicinska sestra Tanja Pristavec,
socialna delavka Marjeta

Godnič, predsednik radovljiškega društva upokojencev
Peter Ravnihar ter v zadnjih
letih tesna prijateljica Albine
Žilič Marija Jarc, prav tako
nekdanja medicinska sestra,
zdaj pa prostovoljka, ki gospe
Žilič z obiski krajša čas v
domu.

Znanje za delo in življenje

SGTŠ RADOVLJICA, KRANJSKA CESTA 24, RADOVLJICA

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica svojo energijo usmerja v pridobivanje znanj in veščin, ki jih bodo mladi lahko uporabljali
pri delu in v življenju nasploh. Dijakom prilagojeno izobraževanje, dobri pogoji dela in možnost pridobivanja izkušenj v tujini.
V teh dneh se tudi na Ekonomski gimnaziji in srednji
šoli Radovljica pripravljajo
na sprejem nove generacije
dijakov. Prepričani so, da
bodo z uspehi, ki jih dosegajo na različnih področjih,
pa tudi zato, ker veljajo za
šolo s pozitivno energijo,
umeščeno v urejeno okolje,
tako kot doslej privlačni za
številne mlade ne le iz Radovljice in okolice temveč širše
Gorenjske regije.
"Ponosni smo, da smo sposobni svoje dijake naučiti
uporabljati znanja in veščine
v življenjskih situacijah, tako
v javnem kot v zasebnem
življenju," poudarja ravnateljica Ksenija Lipovšček. "Ne
želimo vzgajati robotov –
dijake učimo funkcionalne
pismenosti, to je zmožnosti
pridobivanja, strukturiranja
in povezovanja informacij iz
različnih virov, da bi bolje
razumeli družbene pojave in
procese in se nanje dejavno
odzivali."
Zadovoljna je, da lahko z
bogato ponudbo izbirnih
vsebin in obravnavo pristnih življenjskih situacij dvigujejo kulturni nivo dijakov
in jih usposabljajo za dejavno in kakovostno življenje.

"Učimo jih kritično razmišljati in izražati mnenja na
učinkovit način. Zavedamo
se sodobnega problema t. i.
kopipejstanja, zato usmerjamo učenje na raziskovanje
in obravnavo avtentičnih
primerov iz življenjskega in
delovnega okolja.
Projekte povezujemo in
osmišljamo; priložnosti je
ogromno in tudi sredstva je
mogoče dobiti, pravi ravnateljica. Vsi dijaki tako v gimnazijskih kot srednješolskih
programih dobijo tako veliko strokovnega znanja in
kot tudi ogromno spodbude za nadaljevanje izobraževanja.
Da je tako, ravnateljici pritrjujejo tudi dijaki in njihovi
profesorji. Nika Krištof iz
Tržiča, ki se šola v programu
medijski tehnik, je tako tritedensko prakso skupaj s še
enajstimi vrstniki v okviru
programa Erasmus+ opravljala na Portugalskem,
kamor je dijake spremljala
tudi mentorica. "Vsi smo
dobili tisto, kar smo želeli.
Delala sem na radiu, znanja,
ki sem jih pridobila v šoli, pa
s pridom uporabila. S kolegico sva med drugim pripravili enourni prispevek o Slo-

Ekonomski gimnazijki Kaja Prezelj in Eva Lapajne sta
v Evropskem parlamentu v Strasbourgu predstavili
Slovenijo in šolo.
veniji, v angleškem jeziku."
Juš Mlekuž z Blejske Dobrave je nove izkušnje skupaj s
sošolci pridobival na tekmovanju Študija primera na
Fakulteti za organizacijske
vede v Kranju. "Za realno
podjetje smo morali poiskati ciljno skupino za povečanje obsega prodaje njihovih
izdelkov. V podjetju so bili z
idejo, ki smo jo razvili, zelo
zadovoljni. Izpostavili so jo
kot najboljšo, našo predstavitev pa kot zelo zanimivo."

Profesorica Marja Podjed je
povedala, da že drugo leto
peljejo projekt družbeno
odgovornega podjetništva
(CSR in Class). Kot je pojasnila dijakinja Ajlana Đafić iz
Radovljice, so v projekt
povezane tri šole, ob radovljiški še šoli iz Avstrije in Italije. "Vsaki od šol se je predstavilo določeno podjetje, ki
smo si ga dijaki nato tudi
ogledali. Mi smo šli v podjetje Plastcom Jesenice, kjer
smo v skupinah osredotoča-

li na enega od prestavljenih
problemov. V dveh tednih
smo se ukvarjali s problemom in nato pred strokovno žirijo predstavili svoje
rešitve. V kratkem naša skupina odhaja v Benetke, kjer
bomo predstavili svoj projekt, k nam pa bodo s svojimi predstavitvami prišli
Avstrijci. Všeč mi je takšen
način dela, drugačen od
običajnega pouka, ki je
predvsem omogočal veliko
samostojnosti in inovativnosti."
Eden od pomembnih projektov je tudi Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Kaja Prezelj z Jesenic z veseljem sodeluje v
njem, tako pri predstavljanju Evropskega parlamenta
na šoli kot tudi takrat, ko se
odpravijo na ekskurzijo v
Strasbourg. Tam so si trije
dijaki skupaj s profesorico
Marijo Podhraški v tem
šolskem letu že ogledali
Evropski parlament. "V projektu, ki teče že tretje leto,
predvsem želimo dijakom
približati pomen Evropske
unije. Zato za dijake pripravljamo programe za seznanjanje z Evropsko unijo, letos
pa posebno pozornost v

okviru projekta namenjamo
evropskim volitvam, saj želimo mlade ozaveščati o tem,
da je pomembno oditi na
volitve in na ta način vplivati na soustvarjanje skupne
prihodnosti." Ema Lapajne
iz Bohinja je ponosna, da je
del skupine, ki je dobila največ točk, tako od žirije kot
po številu všečkov, ki jih je
dobil predstavljeni video v
projektu družbeno odgovornega podjetništva, prav
tako je uživala v Strasbourgu. Evropski parlament jo
namreč zanima, prav tako
pa Strasbourg, ki ji je predstavljal zares zanimivo izkušnjo v smislu odkrivanja
Evrope in srečevanja vrstnikov od drugod.
"Značilnost okolja, iz katerega prihajajo naše dijakinje
in dijaki, je tudi šport, zato
se šola ves čas izobraževanja trudi športnikom prilagoditi in usklajevati njihove
športne aktivnosti z zahtevami izobraževalnega procesa," je še poudarila ravnateljica. Prizadevanja šole so
opazili tudi v Olimpijskem
komiteju Slovenije in Združenju športnih zvez ter šoli
podelili certifikat Športnikom prijazna šola.

