
w
w

w
.r

ad
ov

lji
ca

.s
i

OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica čestitam 
za občinski praznik in vas vabim  

na osrednjo proslavo
v Linhartovi dvorani Radovljica 
v petek, 8. 12. 2017, ob 20. uri. 

Ciril Globočnik
Župan
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DAS IST WALTER     Logotip - črna podlaga

10 % popust v decembru 2017 za vse storitve  
v Das ist Walter Radovljica. 

Zbiramo rezervacije za zaključene družbe.
Kupon ni prenosljiv, ni zamenljiv in ni unovčljiv v denarni obliki.

Srečno  

          2018!

Odgovorna urednica: Marjana Ahačičdeželne novice Deželne novice so časopis Občine Radovljica Časopis izhaja enkrat mesečno www.radovljica.si
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Marjana Ahačič

Jutri, v soboto, 2. decembra, 
ob 16.30 bodo na Linharto-
vem trgu prižgali praznične 
luči. Turizem Radovljica ob 
tem pripravlja bogat pro-
gram prek celega dneva. 
Začelo se bo ob 10. uri s 
prazničnim sejmom, od 16. 
do 17. ure pa bo za glasbo 
skrbel DJ skupaj s plesnimi 
skupinami plesnega studia 
BPS Radovljica.

Ob pol petih popoldne bo 
župan slovesno prižgal praz-
nično okrasitev starega mest-
nega jedra, ob 17. uri pa bo 
na Linhartovem trgu z ulično 
predstavo nastopila skupina 
Čupakabra. Hkrati se bo 
takrat začel zaključni dogo-
dek Okusov Radolce z ulično 
ponudbo hrane, ki se bo zak-
ljučil ob osmih zvečer. Med 
šesto in osmo bo za dobro 
razpoloženje skrbela glasbe-
na skupina Kontrabant. 

Na Linhartovem trgu bo sicer 
živahno vse od začetka janu-
arja. V soboto, 23. decembra, 
se začenja praznični sejem 
na Linhartovem trgu, stojni-
ce bodo obratovale med 10. 
in 17. uro, na zadnji dan v 
letu, v nedeljo, 31. decembra, 
pa bodo na Linhartovem trgu 
tudi letos pripravili tradicio-
nalno Silvestrovanje, tokrat z 
ansamblom Veseli Begunjča-
ni. Veselo slovo od starega 
leta bo od 22. ure naprej.

Avtorji praznične okrasitve 
Radovljice so dr. Sabina 
Šegula, dijaki in študenti 
Biotehničnega centra 
Naklo, Natalija Černe in 
TIC Radovljica, dijaki Sred-
nje gostinske in turistične 
šole Radovljica, Hortikul-
turno društvo Lesce, Vrtna-
rija Antolin in cvetličarji iz 
občine Radovljica.
Turizem Radovljica pa druži-
ne v sklopu dogajanja ves 
mesec vabi na orientacijsko 
dogodivščino po Radovljici, 
ki so jo poimenovali: Poišči 
nabiralnik Dedka Mraza. 
Doživetje, na katerem se 
bodo starši skupaj z otroki 
naučili kaj novega o Radovlji-
ci ter se lepo imeli, se začne v 
TIC Radovljica na vhodu v 
staro mestno jedro in zaklju-
či pri čisto pravem nabiralni-
ku Dedka Mraza.

Začenja se pester 
praznični december
Jutri, v soboto, 2. decembra, bodo ob 16.30 na Linhartovem trgu prižgali praznične luči. 

Sredi tega tedna so prostovoljci pod vodstvom mojstrice okraševanja Sabine Šegula začeli 
pripravljati praznično dekoracijo za Linhartov trg. Med prvimi so se v atriju Radovljiške 
graščine dela lotili dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica ter članice 
Hortikulturno-turističnega društva Lesce.

Na volilnih zborih po Sloveniji so prejšnji teden elektorji 
volili državne svetnike, in sicer 22 predstavnikov lokalnih 
okolij in 18 predstavnikov funkcionalnih interesov. Gorenj-
ska ima dve volilni enoti: v deveto so vključene občine spod-
njega, v deseto občine zgornjega dela Gorenjske. V deseti 
volilni enoti so za svetnike kandidirali Stevo Ščavničar (Jese-
nice), ki je bil državni svetnik v pravkar minulem mandatu, 
Bogomir Vnučec (Radovljica), Časlav Ignjatovič (Bled) in 
Leopold Pogačar (Žirovnica). Izvoljen je bil Bogomir Vnu-
čec, ki je bil državni svetnik že v mandatu 2007–2012. »V 
novem mandatu se bom skušal vključiti v delo komisij, kjer 
bom lahko čim bolj koristno zastopal interese okolja, kjer 
sem bil izvoljen. Obljubljam sodelovanje z župani in občina-
mi zgornjega dela Gorenjske in trudil se bom kar največ 
storiti za razvoj Gorenjske,« je dejal po izvolitvi. 

Bogomir Vnučec izvoljen v Državni svet

Pogovor z 
županom
Ob koncu leta smo se 
o uspehih v letošnjem 
in načrtih za prihodnje 
pogovarjali z županom 
Cirilom Globočnikom.

stran 3

Prenovili 
stavbo banke
Po temeljiti prenovi 
spomeniško zaščitene 
stavbe nekdanje 
hranilnice je poslovalnica 
Gorenjske banke spet 
odprla vrata.
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OBČINSKE NOVICE

Parkirišče,  
ki bi umirilo promet
Zgornjegorenjske občine 
želijo vzpostaviti pogoje za 
trajnostnejši način potova-
nja.

stran 2

KULTURA

Deset let razstave  
o Linhartu
Razstava o slovitem Radov-
ljičanu že deset let na ogled 
v Mestnem muzeju

stran 9

ZADNJA

Na knjižnem sejmu
Radovljica je kot gostujoča 
občina sodelovala na 33. Slo-
venskem knjižnem sejmu v 
Ljubljani.

stran 16
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Marjana Ahačič

Občina Radovljica je v okviru 
celostne prometne strategije 
pripravila načrt za izgradnjo 
objekta, ki bi po načelu parki-
raj in se odpelji obiskoval-
cem in domačinom omogo-
čil bolj zelen in trajnosten 
način potovanja po Zgornji 
Gorenjski. Objekt, ki so si ga 
zamislili ob izvozu z avtoce-
ste, na zemljišču med kroži-
ščem za Bled in trgovino 
Lidl, bi imel po načrtih 140 
oziroma tristo parkirnih 
mest, odvisno od tega, ali 
bodo zgradili tudi kletno eta-
žo. Zasnova projekta temelji 
na možnosti uporabe elektri-
čnih avtobusov, koles in 
podobno. Projekt je na 
novembrski koordinaciji 
podprlo vseh sedem županov 
zgornjegorenjskih občin.
Kot poudarja župan Ciril 
Globočnik, je cilj projekta 
zadržati čim večje število 
osebnih vozil čim bližje 
avtocesti, namen pa umiriti 
prometni pritisk na najbolj 
oblegane turistične točke 
na območju Zgornje 
Gorenjske. Možnost za 
nadaljevanje poti predstav-
ljajo javna prevozna sreds-
tva, v poletni sezoni pa tudi 
kolesa, saj bo na nasprotni 
strani regionalne ceste spe-

ljana državna kolesarska 
pot od Kranjske Gore proti 
Ljubljani z odcepom proti 
Bledu, kar pomeni, da bo to 
parkirišče lahko tudi izho-
diščna točka za kolesarje. 
Študija predvideva, da bodo 
zunaj poletne turistične 
sezone in med tednom gla-
vni uporabniki parkirišča 
domačini iz Bohinja in 
Zgornjesavske doline, ki 
bodo na javnem parkirišču 
lahko parkirali svoja vozila 
ter pot do službe nadaljevali 
skupaj z enim, polno zase-
denim avtomobilom.
Ureditev bo tako eden izmed 
ukrepov vseh občin Zgornje 
Gorenjske za zmanjševanje 

števila osebnih vozil na ces-
tah, posledično pa seveda za 
zmanjševanje negativnih 
vplivov na okolje in prebival-
stvo, ki jih povzroča promet, 
so prepričani župani.
Parkirišče je zasnovano v 
dveh etažah z možnostjo 
povečanja, kapaciteta pa je 
glede na trenutni projekt oko-
li tristo parkirnih mest, nekaj 
namenjenih tudi za avtodo-
me. Načrt vsebuje prostor za 
parkiranje koles ter izposoje-
valnico koles. Na vrhu objek-
ta je načrtovana lesena raz-
gledna ploščad, ki bo – tako 
načrtovalci – obiskovalce dvi-
gnila od brezizraznega milje-
ja trgovin in prometnih cest 

bliže čudovitemu naravnemu 
amfiteatru Julijskih Alp s Tri-
glavom in Karavank s Stolom 
na čelu. "Ograja ploščadi se 
odpira v smeri čudovitih 
pogledov ter zapira (je višja in 
onemogoča direktne pogle-
de) proti kakofoniji trgovskih 
objektov globalnih verig. Na 
ograji je dovolj prostora, da se 
predstavita kulturna in narav-
na dediščina okoliških krajev, 
turistična ponudba oz. zago-
tovi kvalitetno usmerjanje 
obiskovalcev v to območje. 
Saj je za večino njih prav 
izvoz z avtoceste prvi stik s 
turistično pomembnim 
območjem tega dela Gorenj-
ske."

Parkirišče, ki bi 
umirilo promet
Z gradnjo parkirne hiše ob krožišču na avtocestnem izvozu za Lesce in vzpostavitvijo javnega prevoza 
želijo zgornjegorenjske občine vzpostaviti pogoje za bolj trajnosten način potovanja tako obiskovalcev 
kot domačinov. Občina Radovljica je že pripravila načrt za izgradnjo.

Ureditev parkirišča je eden izmed ukrepov za zmanjševanje števila osebnih vozil na cestah.

Simon Šubic

Med štirimi razvojnimi pro-
jekti, skupaj vrednimi okoli 
28 milijonov evrov, za kate-
re je Gorenjska pred krat-
kim v okviru prvega Dogo-
vora za razvoj gorenjske 
regije pridobila skupno 11,2 
milijona evrov državnih 
sredstev, je tudi projekt 
izgradnje kolesarske pove-
zave Jesenice–Lesce–Bled. 
Skupna vrednost projekta 
kolesarske povezave je oce-
njena na 3,64 milijona 
evrov, od tega je bilo do letos 
že realiziranih del za 1,59 
milijona evrov. Za ureditev 
preostalega dela do leta 
2022 sta torej namenjena še 
dobra dva milijona evrov, ki 
sta v skladu s podpisanim 
dogovorom že zagotovljena 
v državnem proračunu, 
nosilec projekta pa je Direk-
cija RS za infrastrukturo.
Odsek kolesarske povezave 
Jesenice–Lesce–Bled je del 
državnega kolesarskega 
omrežja, daljinske kolesar-
ske povezave D2, ki se zače-
nja na mejnem prehodu 
Rateče in poteka prek Kranj-
ske Gore, Jesenic, Bleda, 
Kranja, Ljubljane, Novega 
mesta do Obrežja. Na 
Gorenjskem je zgrajena 
kolesarska pot od mejnega 
prehoda Rateče do Jesenic, 
drugje povezava še poteka po 

obstoječih lokalnih in regio-
nalnih cestah in je označena 
z usmerjevalnimi tablami.
Projekt kolesarske povezave 
Jesenice–Lesce–Bled se je 
sicer že začel izvajati. Doslej 
so zgradili 3400 metrov 
kolesarske poti, izdelana pa 
je tudi projektna dokumen-
tacija za odsek od Blejske 
Dobrave prek naselja Žirov-
nica do meje z Občino 
Radovljica. "V nadaljevanju 
sledijo odkupi zemljišč ter 
izdelava projektne doku-
mentacije za drugi del trase. 
Začetek gradnje bo v letu 
2018, zaključek do leta 
2022. Cilj projekta je ureje-
na kolesarska povezava Jese-
nice–Lesce–Bled v dolžini 
približno štirinajst kilomet-
rov," je razložila Barbara 
Špehar iz Regionalne raz-
vojne agencije Gorenjske – 
BSC, poslovno podpornega 
centra Kranj. 

Razvojna sredstva  
za kolesarsko pot
Kolesarsko pot Jesenice–Lesce–Bled bodo z 
državnimi sredstvi zgradili do leta 2022.

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 
organizacij (CNVOS) tik pred koncem leta opozarja na mož-
nost občanov, da delovanje društev v svoji občini lahko pod-
prejo tako, da jim podarijo pol odstotka svoje dohodnine. "V 
občini je 66 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodni-
ne, in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to 
ne odločite, gre vašega pol odstotka nazaj v proračun. Če bi 
radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite 
tudi to – izberete jih lahko do največ pet," pojasnjujejo na 
CNVOS. Darujete lahko preko sistema e-Davki ali se poza-
nimate pri društvih samih. Lahko pa obiščete spletno stran 
dobrodelen.si, kjer je objavljen seznam vseh društev iz naše 
občine – poiščete jih po poštni številki, označite jih, vpišite 
svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do konca leta odne-
site ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev velja do pre-
klica oziroma spremembe prejemnikov.

Društva lahko podprete z dohodnino

Urša Peternel

V NATO Centru odličnosti 
za gorsko bojevanje v Polj-
čah je potekala slovesnost 
ob 27. obletnici odločitve o 
slovenski samostojnosti 
Poljče 1990–2017, ki jo vsa-
ko leto pripravi Združenje 
za vrednote slovenske osa-
mosvojitve. Devetega in 
desetega novembra 1990 so 
poslanci tedanje koalicije 
DEMOS prav v Poljčah spre-
jeli prelomno odločitev o 
razpisu vseljudskega refe-
renduma o samostojnosti 
Slovenije. 
Kot je dejal predsednik 
Združenja za vrednote slo-
venske osamosvojitve Aleš 
Hojs, si v združenju z vsa-
koletno slovesnostjo v Polj-
čah prizadevajo, da ti zgodo-
vinski dogodki nikoli ne 
utonejo v pozabo. Pogled 
mladih na takratno dogaja-
nje in na Slovenijo danes je 

predstavila članica mladin-
ske sekcije združenja VSO 
Triglav Ana Zagožen. Kot je 
menila, je bila Slovenija ob 
osamosvojitvi pravna in pra-
vična država, žal pa danes 
postaja država ukazov, pre-
povedi, davkov, poveličevan-
ja rdeče zvezde ... Izginila 
sta entuziazem in uporniš-

tvo, zato državi in ljudem 
moramo vrniti tiste vredno-
te, ki so omogočile osamo-
svojitev, je dejala. 
Slavnostni govornik je bil 
Božidar Brudar, udeleženec 
takratnih dogodkov v Polj-
čah, član in eden od ustano-
viteljev DEMOS-a. Spomnil 
se je dogodkov na Zgornjem 

Gorenjskem v tistem prelo-
mnem letu 1990, po zaslugi 
katerih smo dobili samostoj-
no državo. A tudi on je izra-
zil razočaranje nad tem, v 
kakšni državi živimo danes. 
»Smo nezadovoljni, žalost-
ni, jezni in razočarani; nis-
mo ponosni na lastno drža-
vo,« je dejal in dodal, da si 
želi pravno, pravično, social-
no in razvojno usmerjeno 
državo. Za to mora skrbeti 
»neki novi DEMOS«, je 
menil. »Čas je, da iz države 
delavcev in kmetov končno 
postanemo država dobrih 
gospodarjev!« je še dejal.
Slovesnosti so se udeležili 
tudi župan Občine Radovlji-
ca Ciril Globočnik, načelnik 
Generalštaba Slovenske voj-
ske Andrej Osterman, takra-
tni obrambni minister Janez 
Janša in drugi. V kulturnem 
programu sta navdušila 
baritonist Marko Kobal in 
citrar Tomaž Plahutnik.

Za vrednote osamosvojitve
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je v Poljčah pripravilo slovesnost Poljče 1990–2017.

Slavnostni govornik v Poljčah je bil Božidar Brudar, član 
takratnega DEMOS-a. / Foto: Gorazd Kavčič

Skupna vrednost 
projekta kolesarske 
povezave Jesenice–
Lesce–Bled je 
ocenjena na 3,64 
milijona evrov, od tega 
je bilo do letos že 
realiziranih del za 1,59 
milijona evrov.
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Marjana Ahačič

Občinskim nagrajenkam in 
nagrajencem bo župan Ciril 
Globočnik na proslavi izro-
čil priznanja. 
Prejemniki plaket Antona 
Tomaža Linharta so Mešani 
pevski zbor Anton Tomaž 
Linhart Radovljica ob 25-let-
nici delovanja, Nikolaj 
Mašukov za veličastna ume-
tniška dela v cerkvah, kape-
lah in drugih arhitekturnih 
objektih ter Andrej Potočnik 
za aktivnosti v Kulturnem 
društvu Podnart. 
Prejemniki pečatov Občine 
Radovljica so Žarko Petrovič 
za dolgoletno organizacijo 
in ustvarjalno delo na pod-
ročju fotografske dejavnosti, 
Tomaž Cilenšek za glasbeno 
udejstvovanje ter uspešno 
poučevanje mladih harmo-
nikarjev in Martin Kočevar 
za odločilno vlogo pri nas-
tanku Muzejske hiše Mež-
narija, za urejeno faro in 
prispevek k prepoznavnosti 
Kamne Gorice. 
Medalje Občine Radovljica 
pa bodo prejeli Saša Flor-
jančič za dolgoletno ureja-
nje Vigenjca, glasila Kova-
škega muzeja, in strokov-
ne prispevke, Anže Habjan 
za dolgoletno ustvarjalno 
delo na področju kulture 
in kulturne dediščine v 

Kropi ter Mladinski pevski 
zbor Navdih ob 10-letnici 
delovanja.
V kulturnem sporedu pros-
lave v režiji Roka Andresa 
bodo nastopili Mešani pev-
ski zbor Anton Tomaž Lin-
hart Radovljica, Harmoni-
karski orkester Glasbene 
šole Radovljica in KUD 
Radovljica, dramska igralka 
Manca Ogorevc, otroška 
dramska skupina Čoftica 
Kulturnega društva Kropa 
ter povezovalca Katja Stušek 
in Nejc Šmit. 
V četrtek, 7. decembra, ob 
18. uri bo v galeriji Avla 
Občine Radovljica odprtje 
razstave avtorskih del Alojza 
Zormana - Fojža, prejemni-
ka Linhartove plakete v letu 
2016.
Muzeji radovljiške občine 
ob občinskem prazniku pri-
pravljajo predavanje dr. Vla-
dimirja Simiča Linhartovi 
slovenski komediji kot prav-
nozgodovinski vir. Predava-
nje bo v petek, 8. decembra, 
ob 17. uri v Radovljiški gra-
ščini. 
Tradicionalna podoknica 
Linhartu, sprehod z Meša-
nim pevskim zborom Anton 
Tomaž Linhart Radovljica, 
pa bo letos v nedeljo, 10. 
decembra. Začela se bo ob 
17. uri pri spomeniku Josipi-
ni Hočevar.

Prireditve  
ob prazniku
Osrednja proslava občinskega praznika ob 
obletnici rojstva Antona Tomaža Linharta bo v 
petek, 8. decembra, ob 20. uri v Linhartovi 
dvorani v Radovljici. 

Marjana Ahačič

Pogovora ob koncu leta sko-
rajda ni mogoče začeti dru-
gače kot z rezultati letošnje 
izjemne turistične sezone. 
Se strinjate, da so tisto, po 
čemer si bomo leto 2017 
najbolj zapomnili?
"Seveda se, a bi obenem 
poleg številk rad posebej 
omenil še tri pomembna 
priznanja: s 93 točkami od 
stotih smo osvojili naslov 
turistom najprijaznejša 
občina v Sloveniji – v akciji 
Turistična patrulja so nas 
prikrito ocenili tuji turisti; 
po sedmih letih truda smo 
prišli do naslova planetu 
Zemlja najbolj prijazna 
občina, največje priznanje 
pa je dejstvo, da nas je 
Lonely Planet, medijski veli-
kan na področju popotniš-
kih vodnikov, uvrstil med 
destinacije, ki jih je v letu 
2018 treba obiskati. V okvi-
ru regije Julijske Alpe, a z 
eksplicitnim poimenovan-
jem Radovljice z Linharto-
vim trgom in čebelarskim 
muzejem. Čestitam vsem 
deležnikom v turizmu!"
Vse to predstavlja veliko 
zavezo za naprej; v katero 
smer, menite, bi moral iti 
razvoj turizma v občini?
"Še veliko dela je na podro-
čju infrastrukture – za turi-
zem in za občane. Prepričan 
sem, da bo v občini turizem 
vedno pomembna gospo-
darska dejavnost. Na obmo-
čju vse občine, ne le v mestu 
Radovljica. Tu so še Lesce, 
Begunje pa Brezje, ki so kot 
narodno svetišče v turistič-
nem pogledu še premalo 
izkoriščene, in Kropa ter 
Kamna Gorica, kjer so pogo-
ji za razvoj turizma že zdaj 
odlični ... "

Vas kdaj skrbi, da bi imeli 
zaradi prevelikega navala 
turistov težave, tako kot so 
jih letos poleti imeli na Ble-
du in v Bohinju?
"Jaz težav sicer ne vidim. 
Načeloma so predvidljive, 
rešitve je treba pripraviti 
vnaprej. Če to ne gre, pa jih 
je treba sproti reševati!"

Kaj je tisto, na kar se bo 
občina koncentrirala v letu 
2018?
"V teh dneh pripravljamo 
spremembe proračuna za 
prihodnje leto. Več pozorno-
sti bomo namenili preplasti-
tvi cest v občini, ki so v sla-
bem stanju. Z direkcijo za 
infrastrukturo bo obnovljen 
drugi del ceste na Lancovo 
ter zgrajen pločnik z infras-
trukturo v Podnartu. Nadal-
jevali bomo gradnjo komu-
nalne infrastrukture v Kam-

ni Gorici, pločnika do 
CUDV Radovljica in začeli 
energetsko sanacijo vrtca v 
Radovljici. V načrtih je 
izgradnja prizidka radovljiš-
kega zdravstvenega doma, 
ki ne zadošča več potrebam; 
pri tem sodelujemo z Osno-
vnim zdravstvom Gorenj-
ske. Pripravljali pa bomo 
tudi projekte z razvojno vizi-
jo. Eden od njih je ureditev 
baročnega parka, ki bo zao-
krožil zgodbo Linhartovega 
trga, starega mestnega jedra 
in grajskega parka, kakršne-
ga ni v Sloveniji."

Drugi, ki zaradi ambicioz-
nosti morda koga presene-
ča, pa je regijska bolnišnica, 
kajne?
"Prepričan sem, da bi regij-
ska bolnišnica v Radovljici 
prispevala k boljši dostopno-
sti in kakovosti zdravstvenih 
storitev tako za naše občane 
kot za širšo gorenjsko regijo 
vse do Ljubljane. Ne nazad-
nje pa bi lahko zagotovila 
tudi številna nova delovna 
mesta v naši občini. Naredili 
smo vse, da smo ministrs-
tvu s strokovnimi podlaga-
mi dokazali, da je območje v 
neposredni bližini avtocest-
nega priključka na jugovz-
hodnem robu Radovljice 
najboljše mesto za regijsko 
bolnišnico na Gorenjskem. 
Ko bo država dejansko načr-
tovala gradnjo regijske bol-
nišnice, bomo v Radovljici 
že pripravljeni z namensko 
opredeljenimi zemljišči v 
prostorskem redu in prever-
jeno lokacijo."

Po tem principu delate že 
nekaj časa, kajne? Občina 
pripravi projekt, in ko so 

izpolnjeni pogoji, se začne 
realizacija. Koliko takšnih 
projektov imate v predalu?
"Lesnopredelovalni center 
in daljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso. V kratkem 
bo objavljena javna dražba 
za prodajo zemljišč za les-
nopredelovalni center v 
območju gramoznice Gra-
ben; kupec oz. novi lastnik 
bo lahko na podlagi spreje-
tega občinskega podrobnega 
prostorskega načrta začel s 
projektiranjem. Pa projekt 
parkiraj in se pelji s turistič-
no informacijsko točko 
Avsenik ob krožišču v Les-
cah, ki ga je podprlo vseh 
sedem zgornjegorenjskih 
županov. Glede na to, da 
imamo občine sprejete celo-
stne prometne strategije in 
da se bo prihodnje leto kole-
sarska steza z Jesenic nave-
zala na Lesce, Bled in 
Bohinj, ta projekt predstav-
lja izjemno priložnost. 
Poleg tega bo, kot kaže, v 
okviru Strategije lokalnega 
razvoja LAS Gorenjska 
košarica sedem naših proje-
ktov potrjenih za sofinanci-
ranje v prihodnjem letu, 
med njimi Semenjalnica – 
hranilnica semen, za katero 
smo že uredili prostor v 
čebelarskem centru v Les-
cah, vzpostavitev sistema 
avtomatizirane izposoje 
koles, oprema za medgene-
racijski center …"

So zemljišča za parkirišče 
med krožiščem in trgov-
skim centrom že zagotovlje-
na?
"Devetdeset odstotkov jih je 
v lasti DARS-a in dveh zase-
bnih lastnikov. Za območje 
bomo pripravili občinski 

podrobni prostorski načrt, 
ki bo zagotovilo, da bomo 
projekt lahko izpeljali."

Ali bo občina v prihodnjem 
letu, ko bo, kot kaže, vendar-
le zaključena investicija v 
knjižnico, lažje zadihala?
"Nič lažje ne bo. Nabor pro-
jektov vedno presega realno 
stanje na prihodkovni stra-
ni.« 

Kakšno pa je stanje na obje-
ktu nove knjižnice?
"Tehnični pregled je napo-
vedan za 20. december, po 
tem sledita ugotovitev in 
o d p r a v a  m o r e b i t n i h 
pomanjkljivosti ... Sicer sem 
vsak dan na objektu in spre-
mljam delo. Knjižnica bo 
odprta, ko bo vse narejeno 
tako, kot je treba. To si vsi 
skupaj tudi zaslužimo; pov-
sem sveža novica je, da je 
Radovljica prejemnica nazi-
va branju prijazna občina. 
Kandidirali smo na prvem 
natečaju za pridobitev tega 
naziva, ki je namenjen spo-
dbujanju lokalnih skupnosti 
za razvoj bralne pismenosti, 
branja in bralne kulture, in 
uspeli na račun številnih 
projektov, ki jih v ta namen 
izvajamo v občini."

V začetku vašega prvega 
županskega mandata ste se 
razmeroma veliko ukvarjali 
z organizacijo občinske 
uprave. Danes se o tem sko-
rajda ne govori več. To 
pomeni, da delo teče, kot ste 
si zamislili?
"Bistveni organizacijski 
spremembi sta bili reorgani-
zacija ALC v režijski obrat 
občinske uprave in ustano-
vitev medobčinskega inšpe-
ktorata ter redarstva z Obči-
no Naklo. Obe novosti sta 
prispevali k učinkovitejše-
mu poslovanju. Z občinsko 
upravo dobro funkcionira-
mo, zelo sem zadovoljen z 
delom direktorice in usluž-
bencev. K temu prispeva 
tudi dobro delovanje občin-
skega sveta."

Bliža se konec letošnjega 
leta, še prej bomo obeležili 
občinski praznik. Kaj ob tej 
priložnosti želite občanom?
"Pravzaprav bi si želel, da se 
vsi za trenutek ustavimo, 
upočasnimo tempo življenja 
in si vzamemo čas drug za 
drugega. Hitenju se sicer 
težko izognemo, takšen je 
čas, v katerem živimo. A 
vseeno si vsaj ob koncu leta 
vzemimo čas zase, za prija-
telje, za prijetno druženje in 
spoštljiv odnos drug do dru-
gega. Pa več gibanja si 
želim. Zase, za vse. Možno-
sti imamo, kajne?"

Z doseženim zadovoljen, 
a dela je še veliko
Tudi letos smo se ob koncu leta in pred občinskim praznikom o delu v iztekajočem se letu in načrtih 
za prihodnje pogovarjali z županom Cirilom Globočnikom.

Župan Ciril Globočnik

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA

Občina Radovljica obvešča, da je na spletni strani Občine 
Radovljica www.radovljica.si v rubriki Aktualni razpisi in objave 
objavljen 

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa  
v občini Radovljica za leto 2018.

Rok za oddajo vlog je petek, 5. 1. 2018, do 12. ure. 

Dodatne informacije: 
Romana Šlibar Pačnik, tel. št.: 04 537 23 24,  
e-naslov: romana.slibar-pacnik@radovljica.si.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Radovljica www.radovljica.si v rubriki Aktualni razpisi in objave 
in v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 
4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in Odbor 
Prešernove brigade v soboto, 9. decembra, organizirata 
spominsko slovesnost ob 74. obletnici boja III. bataljona 
Prešernove brigade. Slovesnost se bo na mestu boja, pri 
spomeniku na Goreljku v bližini hotela na Pokljuki, začela 
ob 11. uri. 

Spominska slovesnost na Pokljuki
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EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.
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Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

Marjana Ahačič

Občina Radovljica vsako leto 
ob koncu turistične sezone 
organizira srečanje s ponu-
dniki namestitvenih zmog-
ljivosti in drugih turističnih 
storitev, predstavniki turisti-
čnih društev, zavodom za 
turizem ter drugimi delež-
niki v tem sektorju. Na sre-
čanju, ki je bilo sredi novem-
bra v hotelu Krek v Lescah, 
so se seznanili z novostmi 
za poročanje zavezancev za 
turistično takso ter pregle-
dali rezultate letošnje turis-
tične sezone, izvedene pro-
jekte in načrte za prihodnje 
leto. Kot kažejo podatki o 
nočitvah, je letošnja turistič-
na sezona v občini Radovlji-
ca spet rekordna. Od januar-
ja do konca septembra je 
zabeleženih približno 97 
tisoč prihodov gostov, od 
tega 91 tisoč tujih, in skoraj 
240 tisoč nočitev – lani jih je 
bilo v vsem letu 163 tisoč. 
Več kot polovico, 57 odstot-
kov, vseh nočitev je tudi 
letos prispeval kamp Šobec. 
Sledijo hotel Krek v Lescah, 
hotel Lambergh v Dvorski 
vasi, hotel Grajski Dvor in 
Adventure hostel Lesce. 
Povprečna doba bivanja je 
dva dni in pol. Opazno je 
izboljšanje zasedenosti 
kapacitet v času pred glavno 
sezono in po njej ter večanje 
števila ponudnikov namesti-
tvenih zmogljivosti.
Kot je poudarila direktorica 
javnega zavoda Turizem in 
kultura Radovljica Nataša 
Mikelj, je prihodnost turiz-
ma zagotovo v povezovanju, 

tako znotraj regije kot širše. 
V Radovljici se vidijo predv-
sem kot pomemben del 
regije Julijske Alpe; da je 
prav krepitev tovrstnih pove-
zav pomembna in zagotavlja 
najuspešnejšo promocijo in 
s tem prepoznavnost, kaže 
tudi nedavna uvrstitev Julij-
skih Alp s posebno omembo 
Radovljice med deset regij, 
ki si jih je po priporočilu 
popotniškega giganta Lonely 
Planet treba ogledati v pri-
hodnjem letu. 
Kot je še poudarila Mikljeva, 
je bilo na nedavni turistični 
borzi v Londonu, na kateri 
je sodelovala tudi Radovlji-
ca, zelo veliko zanimanja za 
čebelarstvo, ki so ga v okviru 
svojih aktivnosti posebej 
poudarjali. "Gre za izjemno 
prednost, ki jo predstavlja 
dejstvo, da je čebelarska tra-

dicija v Sloveniji pestra in 
živa, in prav to je tisto, kar 
obiskovalce najbolj priteg-
ne."
Udeleženci srečanja, turisti-
čni ponudniki v občini 
Radovljica, so dali nekaj pre-
dlogov in pobud. Maja 
Buden iz radovljiške gostil-
ne Kunstelj je tako (spet) 
opozorila na zanemarjeno 
in neugledno stavbo radov-
ljiške železniške postaje; kot 
so povedali predstavniki 
občine in Turizma Radovlji-
ca, se o tem, da bi stavbo 
prenovili, s Slovenskimi 
železnicami skušajo dogo-
voriti že leta, žal neuspešno.
Ena od udeleženk srečanja 
pa je predlagala, da bi letos v 
času novoletnih praznikov 
okrasili tudi Lesce, ne le 
Radovljice, morda vsaj glav-
no ulico skozi kraj, druga je 

na srečanju pogrešala pred-
stavnike leškega turistične-
ga društva.
Udeležencem srečanja so 
predstavili novosti za poro-
čanje zavezancev za turistič-
no takso in jih povabili, da 
se udeležijo delavnic oziro-
ma vodenih ekskurzij po 
različnih znamenitostih v 
občini, da jih bodo lažje 
predstavili gostom. "Lansi-
rali smo veliko produktov, 
zdaj se je treba posvečati 
kvaliteti in komunikaciji," je 
poudarila Nataša Mikelj in 
dodala, da se turizem ne 
sme končati na občinskih 
mejah.
Ob tej priložnosti so razdeli-
li novi koledar Ansambla 
Saša Avsenika, ki ga je 
ansambel pripravil v sodelo-
vanju s Turizmom in kultu-
ro Radovljica.

Ocenili poletno sezono
Na srečanju turističnih ponudnikov in drugih turističnih delavcev iz občine Radovljica sredi novembra 
so predstavili rezultate letošnje turistične sezone.

Na srečanju turističnih ponudnikov in drugih turističnih delavcev občine Radovljica so 
predvsem poudarili pomembnost medsebojnega povezovanja. 

Ivanka Korošec

Tudi letos je krajevni odbor 
Zveze borcev za vrednote 
NOB Lesce v sodelovanju s 
krajevno skupnostjo in nje-
nimi društvi organiziral žal-
no slovesnost na Žagi, pred 
spomenikom žrtvam NOB. 
Nastopili so Pihalni orkester 
Lesce, moški pevski zbor 
Triglav pod vodstvom diri-
gentke Mateje Praprotnik, 
mešani pevski zbor Slavček 
DU Lesce pod vodstvom 
Marije Legat, Nada Rems z 
recitacijo pesmi, ki jo je 
napisal Franc Ankerst, in 
četa gasilcev. Govornica je 
bila tokrat Mira Stušek. 
Dotaknila se je tistega težke-
ga časa, ko so bili v Lescah 
že 4. septembra 1941 ustre-
ljeni prvi talci. Pet jih je bilo, 
nekaj domačinov, nekaj od 
drugod, a vsi so bili mladi in 
polni življenja. Niso hoteli 
umreti, a uprli so se okupa-
torju, saj so ljubili svobodo, 
svoj jezik in kulturo in se 
niso sprijaznili z okupirano 
domovino. Stuškova je pou-
darila, da se vsako leto pred 
dnevom mrtvih zberemo 
prav pred tem spomenikom 
ustreljenih talcev, ki so bili 

le mesec dni po ustanovitvi 
Cankarjevega bataljona na 
Jelovici prve žrtve okupator-
jevega nasilja v Lescah. Spo-
mnimo se tudi vseh drugih 
talcev in padlih borcev 
NOV, tako tudi počastimo 
spomin 31 talcev, ustrelje-
nih leta 1944, ki imajo spo-
menik blizu gostilne Tuli-
pan, pa tudi spomin 19 
padlih delavcev Verige, 
ustreljenih ali v boju pokon-
čanih v obdobju 1941–1945. 
Njihova imena so zapisana 
na največjem, tretjem spo-
meniku žrtvam NOB v Les-
cah, pred nekdanjo Verigo. 
"Padle borce ohranjajmo v 
zgodovinskem spominu in 
osebni zavesti," je dejala 
Stuškova. "Čeprav nam čas 
odteka in počasi briše ime-
na s kamnov, je vendar le 
spomin tista trdna vez, ki 
veže naše misli nanje in jih 
ohranja med nami. Padli so 
za ideale in narod ter žrtvo-
vali največ, kar so lahko – 
svoja življenja. Želimo, da 
njihova žrtvovanja ne bi bila 
zaman." Počastili so jih z 
minuto molka, k spomeni-
ku pa so predstavniki krajev-
ne organizacije NOB položi-
li venec. 

Žalna slovesnost  
v Lescah

Krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB Lesce je 
organiziral žalno slovesnost pred spomenikom žrtvam 
NOB na Žagi. 

Kaja Beton

Geslo slovenske predstavit-
ve je bilo Be(e)responsible. 
Promocijski program je pri-
pravil Javni zavod turizem 
in kultura Radovljica. Na 
sejmu so turistični agenti in 
novinarji z vsega sveta lahko 
okušali med radovljiških 
čebelarjev, medeni liker, 
medeno pivo, cvetni prah, 
propolis in tudi matični 
mleček. Na razstavnem pro-
storu so si lahko ogledali 
čebelnjak s panjskimi konč-
nicami, ki jih je na tradicio-
nalen način poslikala Anja 
Bunderle, ki je končnice sli-

kala tudi v živo pred obisko-
valci. Animacija je požela 
veliko zanimanja, priključila 
pa se ji je tudi ekipa Vile 
Podvin. Uroš Štefelin in 
Janez Vahtar sta vsak dan 
sejma pripravila finger food 
za obiskovalce. 
Londonska borza je osrednji 
promocijski dogodek za 
področje turizma v Evropi. 
STO se borze udeleži vsako 
leto, Radovljica pa je aktivno 
sodelovala prvič. Prireditve 
seje udeležila na pobudo 
STO, ki se je nanje obrnila z 
željo po pripravi animacije 
na temo kulturne dediščine 
in čebelarstva.

Predstavitev Radovljice na 
turistični borzi v Londonu
Radovljica se je v začetku novembra s čebelarsko dediščino predstavljala na svetovni turistični borzi v 
Londonu. Borze se je udeležila na pobudo Slovenske turistične organizacije, ki se je nanje obrnila z 
željo po pripravi animacije na temo kulturne dediščine in čebelarstva.

Londonska borza je največja turistična borza v Evropi.



Deželne novice, petek, 1. decembra 2017

Krajevne novice

5

P
T 

R
E

S
M

AN
 D

.O
.O

.,
 Z

G
O

Š
A 

4
4

, 
B

E
G

U
N

JE

Srečno 
     2018!   

ODPRTO:  PETEK  6.00–16.00,  SOBOTA  6.00–13.00
za Miklavža: 5. 12. (6.00–16.00), 6. 12. (6.00–13.00)

    

DECEMBRSKA PONUDBA  
PEKARNE RESMAN

ROČNO  
IZDELANI  
PARKLJI,  
MEDENI MIKLAVŽI  
IN ANGELČKI

PEKA IZ NARAVNIH  
SUROVIN BREZ 
KONZERVANSOV 

DOMAČE POTICE – klasične in pirine
z različnimi nadevi, z rozinami ali brez

SVEŽI DOMAČI PIŠKOTI – okrog 30 različnih vrst 
tudi 100% maslenih, brez jajc in mleka, iz pirine moke … 

ZA DARILA – pletena srca, številke, živali, figure

DODATNA PONUDBA
izdelki lokalnih pridelovalcev hrane: moke, bohinjski sir in  
mesnine, kava, med, žganja, sokovi, čaji, tudi ekološki pridelki

Naše izdelke lahko naročite in dobite tudi v Domači trgovini  
v Radovljici, v trgovini Kovor in v KZ Križe.  

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

Urša Peternel

Pri osamosvojitveni lipi ob 
Gorenjski cesti v Radovljici 

so odprli novo otroško igriš-
če. Kot je povedal predsed-
nik Krajevne skupnosti 
Radovljica Andrej Golčman, 

je igrišče posebno v tem, da 
je prijazno do otrok, igrala 
so lesena, brez plastičnih 
delov, namesto gum so po 

tleh položili zeleno trato in 
pesek. Zasnoval ga je doma-
či arhitekt Marko Smrekar, 
iz radovljiške občine pa so 
bili tudi vsi izvajalci del. 
Projekt je stal 42 tisoč evrov, 
financirala pa ga je Krajevna 
skupnost Radovljica. Ob 
igrišču je urejena tudi raz-
gledna točka. Krajevna sku-
pnost Radovljica je sicer 
želela urediti tematsko igri-
šče v grajskem parku, kjer 
so stara dotrajana igrala 

morali odstraniti, a se jim o 
tem še ni uspelo uskladiti z 
Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine. Zato so iskali 
drugačno možnost, prime-
ren prostor so tako našli ob 
lipi in razgledni terasi ob 
Gorenjski cesti.
Kot je povedal Golčman, je 
novo igrišče del urbane 
opreme mesta in ne bo 
ograjeno, zato si želijo, da 
ga bodo obiskovalci uporab-
ljali spoštljivo. 

Župan Občine Radovljica 
Ciril Globočnik je izrazil 
zadovoljstvo, da je mesto 
dobilo še eno lepo otroško 
igrišče, da bi bilo še bolj pri-
jazno do otrok, pa kajenje na 
območju pri lipi in tudi na 
novem igrišču ni več dovolje-
no. Novo igrišče so prvi prei-
zkusili otroci vseh treh rado-
vljiških vrtcev, javnega, wal-
dorfskega in vrtca Montesso-
ri, ki so tudi pripravili simpa-
tičen kulturni program.

Novo otroško 
igrišče pri lipi
Radovljica je dobila novo otroško igrišče ob Gorenjski cesti pri lipi. Je 
prijazno do otrok, brez plastike in gume, v celoti – od zasnove do izvedbe – 
pa so ga izdelali domači izvajalci.

Novo igrišče so prvi preizkusili otroci vseh treh radovljiških vrtcev: javnega, waldorfskega 
in vrtca Montessori.

Igrala so lesena, brez plastičnih delov, po tleh je pesek in zelena trata. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Krajevna skupnost Podnart 
si je za svoj praznik izbrala 
19. oktober, rojstni dan roja-
ka Josipa viteza Pogačnika 
(1866–1932), predsednika 
prve slovenske narodne vla-
de. V petek, 10. novembra, 
so zato v kulturnem domu v 
Podnartu pripravili priredi-
tev z naslovom Naši lovci 
praznujejo, na kateri so pred 
polno dvorano obiskovalcev 
nastopili oziroma sodelovali 
učenci lipniške Podružnič-
ne šole Ovsiše, moški zbor 
Podnart in Lovska družina 
Kropa. 
Zanimiv je bil tudi pogovor 
o zgodovini in sedanjosti 
ter anekdotah lova z Rokom 
Gašperšičem, kronistom z 
Mišač in dolgoletnim čla-
nom Lovske družine Kro-
pa, ki je v družbi Rada 

Zupana iz rok predstavnika 
krajevne skupnosti prevzel 
plaketo KS Podnart kot pri-
znanje za uspešno delova-
nje ob visokem jubileju, 
70-letnici LD Kropa. Pogo-
vor pa je ob projekciji sli-
kovnega arhiva Lovske dru-

žine Kropa vodil Andrej 
Rozman. Program in pogo-
stitev za vse prisotne so pri-
pravili člani kulturnega 
društva Podnart ob podpori 
KS Podnart in aktivnih 
posameznikih, je povedal 
Igor Dornik.

Praznik krajevne 
skupnosti Podnart
V začetku novembra so v Podnartu pripravili slovesnost ob krajevnem 
prazniku.

Plaketo krajevne skupnosti Podnart sta prevzela Rok 
Gašperšič in Rado Zupan.

Na prireditvi so nastopili tudi učenci Podružnične šole Ovsiše.
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Mladi

Marjana Ahačič

Konec oktobra je mlade iz 
radovljiškega PUM-a, ki 
deluje v okviru Ljudske uni-
verze Radovljica, obiskal 
predsednik Borut Pahor, ki 
se je v sklopu predvolilne 
kampanje mudil na Gorenj-

skem. Srečali so se v drevore-
du, kjer si je ogledal drevesa, 
oblečena v rožnate pletenine, 
in poklepetal z gospemi, ki 
so jih pletle. Nato so se sku-
paj odpravili do stavbe PUM, 
kjer je z veseljem prisluhnil 
predstavitvi njihovega dela. 
"Pojasnili smo mu, kaj dela-

mo, s kakšnimi težavami se 
soočajo mladi ... Sproščeno 
se je pogovarjal z mladino, se 
z njimi rokoval, se fotografi-
ral ... Bili so navdušeni, tudi 
nad njegovim sinom Lukom, 
ki ga je spremljal," je poveda-
la direktorica Ljudske uni-
verze Mateja Rozman Amon. 

Predsednik Pahor 
obiskal PUM

Mladi so uživali v družbi predsednika države Boruta Pahorja, ki se je na radovljiškem 
PUM-u ustavil v sklopu jesenske predsedniške volilne kampanje. Na fotografiji sta s 
predsednikom Žan Gorjanc in Žan Praprotnik.

Marjana Ahačič

Svoje počutje je včasih lažje 
izraziti skozi ustvarjanje kot 
pa samo z besedami, ugota-
vljajo mentorji in udeležen-
ci radovljiškega PUM, ki so 
se udeležili izobraževalnih 
delavnic na Madžarskem. 
Metoda, ki so jo spoznali na 
Madžarskem, je temeljila 
na vizualnih zaznavah posa-
meznika ter pomenu foto-
grafije pri spoznavanju 
sebe, lastnih misli, vrednot 
in občutenj, kar je pri delu z 
mladimi izrednega pome-
na. "V prvem sklopu delav-
nic smo se pogovarjali o 
tem, kako ljudje zaznavamo 
svetlobo in sence, kaj nam 
pomenijo barve, fotografije, 
spoznali smo staro fotograf-
sko tehniko – cianotipijo, 
izdelali vsak svoj 'modro-

tisk' in enostavni fotoapa-
rat. Zelo zanimiva je bila 
tudi metoda gledališča senc, 
s katero smo ustvarili kratke 
predstave in se ob njih nas-
mejali do solz. V drugem 
sklopu mobilnosti smo dali 
poudarek zaznavanju tele-
sa. V aktivnosti so bile vklju-
čene delavnice taj čija in 
oblikovanje gline. S svojim 
telesom smo se učili izraža-
nja trenutnega počutja in 
čustev," sta mentorici pove-
dali ob vrnitvi domov in 
poudarili, da so novo prido-
bljena znanja za delo z mla-
dimi zelo uporabna, saj jim 
tovrstne aktivnosti dajejo 
možnost, da se izražajo na 
kreativen način. "Svoje 
počutje je včasih namreč 
lažje izraziti skozi ustvarja-
nje kot pa samo z beseda-
mi."

Po nova znanja  
na Madžarsko

Pogosto se je lažje kot z besedami izraziti skozi ustvarjanje.

Marjana Ahačič

Dijaki so svojim mlajšim 
vrstnikom z navdušenjem 
pripovedovali o tem, kako 
doživljajo življenje in delo 
na svoji srednji šoli. Miha z 
Jesenic, dijak tretjega letni-
ka medijske usmeritve, se 
je za EGSŠ odločil, ker si 
želi opravljati poklic, pove-
zan s fotografiranjem, 
zanima pa ga tudi grafično 
oblikovanje. "Tu mi je všeč, 
na šoli je dobro vzdušje, 
dobil sem tisto, kar sem 
pričakoval. Prepričan sem, 
da bom imel tudi dobro 
podlago za šolanje naprej," 
je povedal.

"Tu se dijak počuti sprejete-
ga in dobrodošlega," sta 
povedali Petra z Jesenic in 
Julija iz Cerkelj. Petro zani-
ma fotogafija in animacija, 
Julijo pa grafično oblikova-
nje. "Srečo imamo tudi z 
razredničarko, ki nas je zna-
la povezati in poskrbeti, da 
smo se sproščeno in motivi-
rano učili.
Gimnazijec Miha se je v 
gimnazijski program radov-
ljiške EGSŠ prepisal z druge 
šole, po drugem letniku. 
"Slišal sem, da so tu dobri 
odnosi med profesorji in 
dijaki, in res je tako. Ne 
obžalujem tega, da sem se 
prepisal, niti tega, da sem 

prva dva letnika opravil dru-
gje," je povedal bodoči štu-
dent ekonomije, s katerim 

se strinja tudi njegova vrst-
nica Ajda iz Bohinjske Bis-
trice.

Dan odprtih vrat
Sredi novembra so na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica pripravili dan odprtih vrat, na 
katerem so na delavnicah za učence osnovnih šol in njihove starše predstavili šolo. Na okrogli mizi 
so se predstavili nekdanji dijaki in uspešni poslovneži.

V računalniški učilnici, kjer so bodoče dijake seznanili s 
poukom grafičnega oblikovanja.

Takole so dijakinje naličile "modelko" in jo pripravile za 
fotografiranje.

Miha in Ajda, dijaka četrtega letnika ekonomske gimnazije 

Knjiga, najlepše darilo!
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November je čas, ko se člani Fotografskega društva Rado-
vljica »pomerijo« na društveni razstavi. Tekmovali so v 
treh kategorijah: fotografije na fotografskem papirju, digi-
talne fotografije in kolekcije. Žirant razstave je bil Stane 
Vidmar. Nagrajenci so: fotografije na fotografskem papir-
ju: 1. nagrada Janez Resman, 2. Vida Markovc, 3. Ana 
Žemva Novak, diplome so prejeli: Benjamin Vrankar, Jus-
tin Zorko, Simon Senica, Žarko Petrovič. Digitalne foto-
grafije: 1. Simon Senica, 2. Katja Vogrinec, 3. Žarko Petro-
vič, diplome: Ana Žemva Novak, Drago Vogrinec, Ljubo 
Jančič , Marjan Resman, Vida Markovc. Kolekcija: 1. Žarko 
Petrovič, 2. Nejc Draganjec, 3. Jakob Gnilšak. Razstava 
fotografij na fotografskem papirju bo decembra in januar-
ja v pasaži Radovljiške Graščine. 

Društvena fotografska razstava

Marjana Ahačič

Osem mesecev je trajala 
temeljita rekonstrukcija več 
kot sto let stare stavbe nek-
danje Hranilnice v centru 
Radovljice, ki je v lasti 
Gorenjske banke in kjer ima 
že desetletja svoje prostore 
njihova radovljiška posloval-
nica. »Zadnja obnova sega v 
leto 1997, zato poslovalnica 
ni več ustrezala standardom 
sodobnega bančnega poslo-
vanja. S prenovo smo pove-
čali varnost poslovanja, var-
nost zaposlenih, obiskoval-
cev in strank ter zagotovili 
primerne pogoje za sodobno 
opravljanje bančnih storitev 
in varnost premoženja,« 
pojasnjujejo v Gorenjski 
banki, kjer so prejšnji torek 

prenovljene prostore tudi 
uradno odprli.
Najzahtevnejši del je bila 
statična sanacija objekta, 
predvsem sanacija obokanih 
in lesenih medetažnih kon-
strukcij, kjer je bilo treba 
zagotoviti nosilnost, ni pa se 
smela povečati obremenitev 
objekta. Poseben problem je 
bila tudi sanacija vlažnih 
kletnih prostorov. Ker je 
objekt spomeniško zaščiten, 
posebne toplotne izolacije 
na fasado objekta ni bilo 

dovoljeno vgrajevati, so pa 
bili upoštevani vsi sodobni 
sistemi za ogrevanje in hla-
jenje prostorov, vključno z 
vgradnjo toplotne črpalke.
Dvonadstropna stavba, gra-
jena v historičnem slogu z 
elementi secesijskega obli-
kovanja, je sicer razglašena 
za kulturni spomenik lokal-
nega pomena. Zaznamujejo 
jo ornamenti na fasadi obje-
kta, kjer predvsem izstopa 
vhod, ki je poudarjen s štu-
katurnim okrasom radovlji-

škim grbom. V notranjosti 
objekta so bile ob sondažah 
odkrite zanimive poslikave, 
ki so na nekaterih mestih 
restavrirane, na nekaterih 
pa na novo poslikane na 
podlagi izvedenih posnet-
kov, je pojasnil Rudof Rafa-
el, ki je za Gorenjsko banko 
vodil investicijo. 
»Na objektu je bila potrebna 
statična sanacija, zamenjava 
dotrajane azbestne kritine, 
sanacija fasade, zamenjava 
inštalacij in zamenjava inte-
riera. Rekonstrukcijo je nad-
zorovalo pristojno spomeni-
ško varstvo, pri čemer je 
imela vse niti v rokah dr. 
Nika Leben iz Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine, ki je 
s konstruktivnim pristopom 
in občutkom za ohranjanje 
dediščine dodala dodatno 
vrednost objektu,« poudarja-
jo na Gorenjski banki. 
Banka bo v novih prostorih 
opravljala vse klasične ban-
čne storitve tako za fizične 
kot za pravne osebe. V pos-
lovalnici je zaposlenih šest-
najst bančnih delavcev, vodi 
pa jo dolgoletni bančnik 
Iztok Ajdič. Pet komerciali-
stov pokriva še področje 
poslov s podjetji.
Kot pravi Peter Kavčič, 
pomočnik direktorja sektor-
ja poslovanja z občani, v 
banki ugotavljajo, da kljub 
sodobnemu bančnemu pos-
lovanju številni komitenti še 
vedno potrebujejo in želijo 
osebni stik. "Je pa res, da se 
v poslovnicah opravlja ved-
no manj enostavnih poslov, 
kot so dvigi gotovine in 
pologi gotovine, vedno več 

pa je svetovanja in reševanja 
kompleksnejših potreb 
strank. Nedvomno je priho-
dnost v digitalnem poslova-
nju in tudi na tem področju 
bomo v kratkem naredili 
nekaj korakov. Nekaj več bo 
v prihodnje v poslovalnicah 
samopostrežnih naprav, se 
pa glavnina poslovanja seli 
na splet in predvsem na 
mobilne naprave."
Ker je stavba dokaj prostor-
na – banka bo uporabljala 
okoli sedemsto kvadratnih 

metrov prostorov v pritličju 
in mansardi – so se odločili 
za oddajo prvega in drugega 
nadstropja. Tja se bo v začet-
ku naslednjega leta selil 
radovljiški Center za social-
no delo, banka pa je prav z 
mislijo na nove uporabnike 
uredila primerne pisarne in 
zagotovila dostop z osebnim 
dvigalom. V stavbi že deluje 
tudi odvetniška pisarna 
Martine Šatej Ilc. Število 
parkirnih mest ostaja enako 
kot pred obnovo.

Prenovili stavbo banke
Po osmih mesecih temeljite prenove spomeniško zaščitene stavbe nekdanje hranilnice je ta teden 
poslovalnica Gorenjske banke spet odprla vrata na svoji stalni lokaciji v središču Radovljice. V prvo in 
drugo nadstropje se po novem letu seli Center za socialno delo Radovljica.

Prenovljena stavba Gorenjske banke, v katero se z novim letom seli tudi radovljiški Center 
za socialno delo. /Foto: Gorazd Kavčič

Notranjost prenovljene banke; prostori Gorenjske banke so 
v pritličju in v mansardi. / Foto: Gorazd Kavčič

Ob odprtju je vodja poslovalnice Iztok Ajdič ravnatelju 
Glasbene šole Radovljica Marku Možini izročil ček z 
donacijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Dvonadstropna stavba, grajena v historičnem 
slogu z elementi secesijskega oblikovanja, je 
sicer razglašena za kulturni spomenik lokalnega 
pomena.

Prva nagrada digitalne fotografije: Muha (Simon Senica)
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Srečno 2018!

Ivanka Korošec

Razstava je posebna tudi 
zato, ker je avtorica Andreja 
Srna sredi novembra, nekaj 
dni po odprtju, prav v Šivče-
vi hiši zagovarjala svoje 
magistrsko delo, v katerem 
je pisala o teoretični podlagi 
svojih umetnin in o praktič-
nem delu, ki obsega postavi-
tev umetniških
del v razstavni prostor in 
ustvarjanje likovnih del v 
različnih tehnikah. Univer-
za v Ljubljani je izjemoma 
odobrila zagovor v galeriji, 
komisija petih profesorjev 
Akademije za likovno umet-
nost in oblikovanje Ljublja-
na je praktično delo in magi-
strsko nalogo Andreje Srna 
ocenila z najvišjimi ocena-
mi. Mentor praktičnega dela 
je bil prof. mag. Milan Erič, 
teoretičnega prof. dr. Jure 
Mikuž in somentor prof. 
mag. Tugomir Šušnik.
Andreja Srna je na Akademiji 
za likovno umetnost in obli-
kovanje v Ljubljani na slikar-
skem oddelku diplomirala 
leta 2014. Med magistrskim 
študijem se je izpopolnjevala 
tudi na študijski izmenjavi na 
National College of Art and 
Design v Dublinu. Živi v 
Radovljici, kjer je njena mati-
čna družina – oče, mama in 
starejši brat –, občasno pa v 
majhni vasici nad Loškim 
Potokom, kjer v prvobitni 
naravi uživa s svojim fantom. 

Kje so začetki vaše slikarske 
umetnosti, v otroštvu?

"Bila sem malce poseben 
otrok. Rada in veliko sem 
brala in sčasoma sem si zgra-
dila svoj osebni fantazijski 
svet, v katerem sem se lahko 
skrila. Izumila sem nekak-
šno lastno tehniko sproščan-
ja, to je bil moj utopični svet. 
V osnovni šoli sem obiskova-
la različne tečaje slikanja in 
oblikovanja gline. Šolske 
zvezke sem imela bolj pori-
sane kot popisane. Po konča-
ni devetletki sem se odločila 
za Srednjo šolo za oblikova-
nje in fotografijo v Ljubljani. 
Kasneje sem razmišljala o 
študiju ilustracije ali slikars-

tva, naneslo pa je, da sem se 
odločila za slikarstvo."

Ali menite, da je potrebno 
posebno okolje, ki daje 
umetniku možnost, da se 
razcveti njegov talent?
"Mislim, da tako okolje zelo 
pomaga. Doma sem vedno 
imela podporo. Moja mami je 
umetniška duša in mislim, da 
bi tudi njej uspelo, če bi se 
odločila izpiliti svoj talent. 
Vidim, da uživa, ko riše in 
ustvarja. Zelo mi je pomagala 
podpora staršev, brez njih bi 
zelo težko dosegla take uspe-
he. Prav tako mi je pomagal 

Miroslav Pengal, ki poskuša 
utreti pot mladim slikarjem, 
glasbenikom in drugim talen-
tiranim umetnikom. Tudi v 
naši širši družini se najde kar 
nekaj umetniških talentov, 
tako glasbenih kot slikarskih."

Kaj ste v svoji magistrski 
nalogi postavili v ospredje?
"Poudarila sem svoj notranji 
svet. Slikala, kiparila, pisala 
in gradila sem v upanju, da 
čim bolj pritegnem gledalca, 
da začuti moj svet, se vrne v 
otroštvo in tudi sam opazi 
veličastno lepoto narave. 
Odraslim ljudem primanjku-
je začudenje nad svetom, ki 
nas obdaja. Hitimo v prihod-
nost, ne posvečamo se življe-
nju v sedanjosti in tako poza-
bimo celo, od kod prihajamo. 
Predajamo se instantn opci-
jam, ki nam jih ponuja druž-
ba, in ne potrebujemo misel-
nih moči. V tej tehnološki 
zmešnjavi pozabimo prislu-
hniti tišini, ne ustavimo se 
ob pogledu na cvet, drevo ali 
kamen. Ne zavedamo se, da 
nas prav takšne malenkosti 
bogatijo in osrečujejo.
Ustvarjanje magistrske naloge 
je bil idealen čas za razširjanje 
praktičnih veščin. Preizkusila 
sem akril, olje, akvarel, glino, 
računalniške medije, različne 
gradbene medije. Čim bolj 
raznoliko poskušam prikazati 
svoje notranje občutke in vide-
nja svoje podzavesti."

Imeli ste že precej samostoj-
nih razstav. Koliko vam 
pomeni mnenje drugih? 

"Odvisno od posamezne 
razstave, vendar so na splo-
šno odzivi pozitivni. Nekaj 
let nazaj bi rekla, da mi je 
javno mnenje zelo pomem-
bno, vendar sem od takrat 
skozi svoje slikarstvo prišla 
do različnih spoznanj. 
Sedaj slikam bolj iz sebe, 
zato mora slika na prvem 
mestu biti všeč meni. Seve-
da je včasih težko, če kdo 
negativno komentira sliko, 
na katero si čustveno nave-
zan. Vedno pa je tako, da 
bo slika nekaterim všeč, 
nekaterim ne, saj jo vsakdo 
po svoje interpretira. Če pa 
slikam po naročilu, mora 
biti seveda všeč naročniku, 
ker je to bistvo takega dogo-
vora."

Katera barva vam je najljub-
ša?
"Zelena! Zelena! To se zelo 
dobro razbere iz mojih slik, 
v katerih ta čudovita barva 
močno prevlada. Rada imam 
naravo, hodim na Pokljuko, 
kjer uživam v nabiranju gob 
in sproščanju na svežih 
zelenih travnikih."

Kdo je vaš vzornik?
"V srednji šoli je bil to Salva-
dor Dali, obiskala sem celo 
njegov muzej v Figuerasu v 
Kataloniji. Zame je bila to 
neverjetna izkušnja. Njego-
ve umetnine so me navduši-
le in posledično sem se 
odločila za študij slikarstva. 
Trenutno pa me navdihuje-
jo tuji in slovenski slikarji, 
kot so Nikolaj Mašukov, 

Moki, Marko Jakše, Mitja 
Ficko ter drugi. Zelo blizu 
mi je prav nemška umetnica 
s psevdonimom Moki, saj 
doživlja svet podobno kot 
jaz."

Je v vašem življenju pomem-
bna tudi glasba? Kakšno 
radi poslušate?
"Rada imam stari rok. Moj 
najljubši umetnik je Mark 
Knopfler, ki je zaslovel z 
rokovsko skupino Dire Stra-
its. To glasbo je poslušal že 
moj oče in domnevam, da 
sem jo spoznala že v avtu na 
poti s porodnišnice. Tudi 
moj fant je glasbenik, igra 
bobne pri skupini Wrong 
Moose, na kar sem zelo 
ponosna, saj mi je njihova 
glasba zelo všeč."

Načrti za prihodnost?
"Vzela si bom nekaj let, da 
se posvetim svoji umetnosti 
in z njo poskušam tudi 
uspeti. Za slikarstvo sem se 
odločila, ker me je to resnič-
no zanimalo. Vem, da je tež-
ko uspeti s takim poklicem, 
vendar v trenutnih razme-
rah to velja za večino mla-
dih, ki poskušajo uspeti na 
področju, na katerem so 
zaključili študij. Če bom 
morala v prihodnosti delati 
kaj drugega, mi ne bo težko, 
saj bom vedela, da sem pos-
kusila slediti svojim sanjam. 
Veseli me tudi poučevanje, 
tako načrtujem tudi različne 
tečaje za otroke in starejše, s 
katerimi imam tudi že nekaj 
izkušenj."

Odraslim manjka začudenje  
nad svetom, ki nas obdaja
V Galeriji Šivčeva hiša je še do desetega decembra na ogled razstava likovnih del magistrice slikarstva Andreje Srna.

Andreja Srna

Jožef Praprotnik

V galeriji Brigita na Lanco-
vem so prejšnji četrtek 
odprli slikarsko razstavo 
Gašperja Kordeža iz Vrbenj, 
člana KUD Velika narava. 
Kordež je sicer zaposlen kot 
vodja kuhinje, a že četrto 
leto obiskuje zasebno sli-

karsko šolo pri akademski 
slikarki Brigiti Požegar 
Mulej. Tokrat se na Lanco-
vem predstavlja na svoji 
prvi samostojni razstavi, 
kjer je moč videti, kako se je 
prefinjeno prelevil iz risarja 
narave, krajine, konja, akta, 
ptice v slikarja abstraktno 
izraženih doživetij.

Krajina med abstrakcijo 
in realizmom
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MODRA ŠTEVILKAVRATA SENČILA-

Enkratna ponudba!

OKNA
Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno. 
Popust velja le15. 12. 2017.

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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Marjana Ahačič

Malodane vsi vemo, da se je 
pred približno dvestopetde-
setimi leti v Radovljici rodil 
eden najznamenitejših Slo-
vencev, Anton Tomaž Lin-
hart, slovenski intelektualec 
in razsvetljenec, prvi drama-
tik, začetnik modernega slo-
venskega zgodovinopisja in 
visoki državni uradnik. Dan 
njegovega rojstva, 11. decem-
ber, je tudi eden od dveh 
praznikov občine Radovljica.
Razstavo, ki jo je pred deset-
letjem v sodelovanju s slo-
venskim gledališkim muze-
jem zasnovala direktorica 
radovljiških muzejev Vere-
na Štekar Vidic, pa bolj kot 
domačini, z izjemo šolarjev, 
vendarle poznajo turisti, 
obiskovalci Radovljice. Po 
krivici, je prepričana Katja 
Praprotnik, kustosinja Mes-
tnega muzeja, ki nas je v 
dneh pred občinskim praz-
nikom popeljala po razstavi.

"Bil je edini od otrok v druži-
ni, ki ga je oče, Čeh po rodu, 
lahko poslal v šole. Začel je v 
Radovljici, nato nadaljeval v 
jezuitski gimnaziji v Ljublja-
ni in kasneje odšel na Dunaj, 
kjer je študiral, da je lahko 
postal državni uradnik," 
pojasnjuje Katja Praprotnik 
in doda, da se je prav na 
Dunaju navzel naprednih 
razsvetljenskih idej.
"Ko se je vrnil na Kranjsko, je 
bil nekaj časa šolski nadzor-
nik. Zanimivo: Nadzoroval je 
celo svojega nekdanjega uči-
telja v Radovljici, Janeza Eša. 
Vemo, da ni bil povsem zado-
voljen z njegovim delom, 
zato ga je poslal na dodatno 
izobraževanje v Ljubljano!"
Kasneje je dobil službo taj-
nika deželne vlade; bil je 
prvi Kranjec meščanskega 
rodu, ki je prišel tako visoko 
po uradniški lestvici. To 
mesto je bilo do tedaj rezer-
virano za plemstvo. Kot še 
pravi kustosinja, je bila izje-

mnost Antona Tomaža Lin-
harta tudi v tem, da je imel 
za tiste čase izjemno široko 
znanje. "Ob vsem, kar je 
delal, pisal, je prav to izjem-
no znanje in prizadevanja, 
da bi ga širil med druge, 
tisto, kar mene osebno pri 
Linhartu najbolj fascinira."
Kako razgledan je bil, lahko 
razberemo tudi iz njegovih 
gledaliških besedil, če jih 
natančno beremo. In prav o 
tem bo govora na predavanju, 
ki ga v muzeju pripravljajo 8. 
decembra, ko bo pravnik dr. 
Vladimir Simič predstavil 
pravno-zgodovinske vidike v 
Linhartovih komedijah.
Sicer pa Katja Praprotnik 
pravi, da si v muzeju želijo, 
da bi razstavo o življenju in 
delu Antona Tomaža Lin-
harta lahko preselili v Lin-
hartovo rojstno hišo. Meš-
čanska stavbo, ki stoji v bli-
žini Radovljiške graščine, v 
kateri je muzej je zaenkrat v 
zasebni lasti.

Deset let razstave o Linhartu
Razstava o slovitem Radovljičanu Antonu Tomažu Linhartu "Zadaj premišljujem o tem, kako bi mogel postati znan" letos praznuje deseto obletnico 
postavitve. Ogledali so si jo že številni obiskovalci Mestnega muzeja Radovljica. 

Županova Micka je bila prva odigrana predstava v 
slovenskem jeziku. / Foto: Gorazd Kavčič

Lihartovega Matička so pred leti uprizorili tudi v Lutkovnem gledališču. / Foto: Gorazd Kavčič

Krompir, ki ga je v naše kraje uvedla Marija Terezija, je 
simbol dobe, v kateri je živel Linhart. / Foto: Gorazd Kavčič

Katja Praprotnik, kustosinja Mestnega muzeja Radovljica, 
ob maketi meščana iz Linhartovega časa / Foto: Gorazd Kavčič
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 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del 
priročnika je lunin koledar 
po mesecih s setvenimi 
podatki. Za primeren čas 
naših aktivnosti v skladu 
z luno nam daje napotke 
za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2018. 
V poglavju vrtni koledar 
po mesecih je Miša 
Pušenjak pripravila  
uporaben in natančen 
koledar opravil  v 
sadnem, zelenjavnem 
in okrasnem vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si

Maša Likosar

Učenci podružnične šole 
Mošnje so novembra sode
lovali v akciji radovljiških 
policistov, ki so novembra 
opravljali kontrolo prometa 
in test alkoholiziranosti voz
nikov. Ko so namreč polici
sti zaključili kontrolo, so k 
voznikom vsakokrat pristo
pili še otroci, jim izročili 
svoje risbe s sporočilom o 
nezdružljivosti pitja alkoho
la in vožnje ter publikacijo o 
škodljivosti alkohola in jim 
zaželeli srečno in varno vož
njo. Otroci so se ob tej pri
ložnosti tudi seznanili z 
delom policistov.
Z akcijo Otroci za varnost v 
prometu so se tudi šolarji iz 
Mošenj pridružili aktivnos
tim za zmanjševanje škodlji
ve in tvegane rabe alkohola v 
povezavi z varnostjo v cest
nem prometu. Organizatorji 
so z akcijo želeli opozoriti 
na problematiko alkohola v 
prometu, saj je alkohol ozi
roma vožnja pod vplivom 

alkohola še vedno eden 
izmed glavnih dejavnikov 
tveganja za prometne nesre
če. Pomembno je, da se v 
družbi jasno izoblikuje 
mnenje, da je alkohol sploš
ni problem in da je potrebna 
ničelna toleranca do alkoho
la v vseh vlogah, med vozni
ki kot tudi pešci in kolesarji, 
poudarjajo organizatorji. 
Že septembra so razpisali 
likovni natečaj; otroci so se 
z mentorji pogovarjali o 
problematiki alkohola v 
prometu in preprečevanju 
nesreč in nato na to temo 
pripravili likovne izdelke. 
Najmlajši so dobro ozaveš
čeni o nevarnostih v prome
tu. Vodja podružnične šole 
Mošnje Tatjana Pretnar 
pravi, da se ji zdi smiselno, 
da otroke izobražujejo o 
varnosti in vplivu alkohola, 
ker tudi oni sami že zelo 
zgodaj vstopijo v promet, 
poleg tega lahko starše opo
zarjajo na škodljivost in 
nevarnost vožnje pod vpli
vom alkohola. Aleš Paplar, 

vodja policijskega okoliša 
na Policijski postaji Radov
ljica, se je z veseljem odzval 
akciji na povabilo inštituta. 
Meni, da mladi lahko zelo 
vplivajo na odrasle, pravi, 
da se otroci že zgodaj zave
dajo, da so v prometu aktiv
ni in kako zelo pomembna 
je varnost.

Letos je v natečaju sodelo
valo deset osnovnih šol na 
Gorenjskem; pod mentors
tvom pedagoških delavcev 
je ustvarjalo okoli sedemsto 
otrok. Zaključek akcije je 
potekal na petih lokacijah, v 
Kranju, Mošnjah, Tržiču, 
na Koroški Beli in v Škofji 
Loki. 

Otroci za varnost v prometu
Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj je v sodelovanju s policisti in 
osnovnimi šolami na Gorenjskem izvedla preventivno akcijo Otroci za varnost v prometu.  
Sodelovali so tudi otroci iz Mošenj.

Otroci so voznikom zaželeli varno vožnjo brez alkohola.
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Marjana Ahačič

V Ljubnem so s prireditvijo 
Srečanje harmonikarjev 
samoukov na frajtonarici 
začeli pred sedmimi leti na 
pobudo Janeza Grilca iz 
Podnarta, ki je tudi sam har
monikar. "Priložnost so 
želeli dati ljudem – predv
sem so to starejši –, ki so se 
sami ali ob pomoči družin
skih članov in prijateljev 
naučili igrati, pa potem tega 
niso imeli priložnosti poka
zati javnosti," je v imenu 
organizatorjev povedal Mitja 
Mladenovič, predsednik 
Gasilskega društva Ljubno. 
"Prireditev nima tekmoval
nega značaja, a se kljub 
temu nastopajoči zelo pot
rudijo."
Kot pravi, je bilo na začetku 
težko zbrati nastopajoče. 
"Iskali smo jih po vsej 
Gorenjski. Bili so bolj zadr
žani, saj niso bili vajeni nas
topati in so imeli veliko tre
me." Sedaj se javljajo kar 
sami, radi prihajajo in uži
vajo na nastopih. 
"Sprejmemo jih okoli dvaj
set – da prireditev ne bi bila 
predolga. Polovica jih letos 

nastopa prvič, druga polovi
ca je že stala na našem odru. 
Vmes za popestritev pripra
vimo kakšen zabaven skeč 
ali drugo glasbeno točko: 
tokrat so nastopili skupina 
Vsak po svoje ter harmoni
kar Miro Albinini s pevcema 
Erazmom in Milanom." Pri
reditev že vsa leta odlično 

vodi Franci Černe; letos je 
vsak nastop zabelil z drugo 
duhovito "dohtarsko" šalo.
Organizatorjem Darinki 
Cvenkel, Mateji Roblek, 
Janezu Grilcu, Viliju Prap
rotniku ter Mitju Mladeno
viču pri izvedbi prireditve 
vedno pomagajo tudi kraja
ni, domače gospodinje pa 

napečejo slastno pecivo. 
Srečanje se namreč običaj
no nadaljuje s pogostitvijo 
in veselim druženjem. 
"Harmonike so odmevale še 
pozno v noč, sa je tam, kjer 
zapoje ta inštrument in naša 
ljudska pesem, veselje zago
tovljeno," je še povedal Mi
tja Mladenovič.

Srečanje harmonikarjev 
samoukov v Ljubnem
Prejšnjo soboto so v obnovljeni dvorani Športnega društva Ljubno pripravili že sedmo srečanje 
harmonikarjev samoukov. Udeležilo se ga je dvajset harmonikarjev iz vse Slovenije, polovica je v 
Ljubnem nastopila prvič.

Harmonikarji so prejšnjo soboto do zadnjega kotička napolnili dvorano v Ljubnem.

V novembru so v Društvi upokojencev Begunje pripravili 
prav poseben dogodek, s katerim so želeli obuditi tradicijo 
ličkanja koruze in z njim povezane običaje. Pridružili so se 
jim tudi iz Folklornega društva Korenine, ki so poskrbeli za 
petje in ples. Ob tej priložnosti so pekli tudi kostanj in si 
postregli z domačim moštom. Udeleženci so bili več kot 
navdušeni in že razmišljajo o novih podobnih prireditvah.

Ličkali so koruzo

Ličkali so koruzo, pekli kostanj in si postregli z domačim 
moštom.

Grad Kamen v dolini Drage v Begunjah je zaprt, saj na njem 
potekajo nujna vzdrževalna dela. Kot so pojasnili na Občini 
Radovljica, dela obsegajo sanacijo vogala obrambnega zidu, 
razširitev dostopne poti na glavno dvorišče, ureditev notra-
njih stopnic s terase k severnemu stolpu in odstranitev 
nasutja pred severozahodnim vhodom. Izbrani izvajalec je 
Gradbeništvo Franc Novak, s. p., dela pa naj bi bila končana 
v začetku prihodnjega leta. Dotlej dostop na grad ni mogoč. 
Vrednost del je okrog štirideset tisoč evrov, Občina Radov-
ljica pa bo sanacijo nadaljevala tudi v prihodnjih letih.

Grad Kamen zaprt zaradi obnove

Na gradu Kamen potekajo vzdrževalna dela. / Foto: Gorazd Kavčič
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"Pa kaj zato, če sem druga-
čen!" vzklikne eden od igral-
cev, varovancev CUDV 
Matevža Langusa Radovlji-
ca, ob koncu navdihujoče 
predstave Jasna stvar, ki bo 
premierno na ogled nocoj 
ob 19. uri na odru Linharto-
ve dvorane v Radovljici. Gre 
za zelo posebno predstavo, v 
kateri bodo na odru enakov-
redno zaigrali varovanci s 
posebnimi potrebami in 
uveljavljeni igralci Gledališ-
ča Toneta Čufarja Jesenice. 
Režiserka Nika Brgant je 
kratko zgodbo ameriškega 
avtorja Davida Ivesa Jasna 
stvar sicer priredila in neko-
liko prilagodila, a kot je 
dejala, se je dela lotila tako 
kot pri vsaki drugi predsta-
vi. "Vsak od nas ima svoje 
meje, ki jih hoče preseči," 
je poudarila in dodala, da so 
v predstavi vsi igralci ena-
kovredni, vsi zelo predani, 
skupaj, na odru in tudi v 
družbi drug drugega, pa 
neizmerno uživajo, se zaba-
vajo, smejijo. "Predstavo je 
bilo užitek delati!" je pove-
dala. V predstavo je vključi-
la veliko gibanja, dotikanja, 
kar je za osebe s posebnimi 
potrebami pogosto svojevr-
sten izziv. Gibalni del vaj je 
vodil Gašper Stojc, ki pa je 
hitro ugotovil, da igralci 
CUDV Matevža Langusa 
niso ljudje s posebnimi pot-
rebami, ampak ljudje s 
posebnimi – prednostmi. 
Tako so vsako vajo začeli 
kar z objemanjem, kar je 
bilo nekaj novega tudi za 
bolj izkušene igralce jeseni-
škega gledališča. Vaditi so 
začeli septembra, skupne 
vaje so potekale enkrat 
tedensko, medtem ko so 
varovanci predano vadili še 

posebej pod vodstvom men-
torice gledališke skupine 
CUDV Matevža Langusa 
Darje Horvat Uršič. Kot je 
povedala, so skupino – ta 
nosi ime Biseri – osnovali 
pred skoraj desetletjem. 
Začeli so z enostavnimi 
recitali in krajšimi prizori, 
varovanci pa so iz leta v leto 
pridobivali več izkušenj z 
učenjem besedila na pamet, 

nastopanjem na odru ... 
Pred dvema letoma so na 
oder postavili prvo odmev-
nejšo predstavo Mala prin-
cesa in z njo nastopili tudi 
na Linhartovem maratonu 
ter na regijskem srečanju 
gledaliških skupin. V sku-
pini sodeluje deset varovan-
cev, v predstavi Jasna stvar 

pa jih nastopa šest. Po bese-
dah Horvat Uršičeve je 
sodelovanje z bolj izkušeni-
mi igralci jeseniškega gle-
dališča za varovance odlič-
na izkušnja. "Naši igralci so 
dokaz, da se osebe z motnjo 
lahko vključujejo v vse vidi-
ke življenja. Zanje je to veli-
ka potrditev, da na odru 
lahko enakovredno stojijo s 
'pravimi' igralci. Gledalci 

pa se ob predstavi lahko 
vprašajo, kako lahko vsak 
od nas izkoristi svoje talen-
te, koliko je vsak od nas pri-
pravljen vložiti v izpolnitev 
svojih sanj ..." 
In kako predstavo doživljajo 
igralci? Na začetku jih je 
bilo strah, ali bodo dovolj 
dobri, a so kmalu ugotovili, 

da so na odru vsi enakovre-
dni, so povedali. Ugotovili 
so tudi, da je predstava dru-
gačna od tistih, ki so jih 
delali doslej, da je "bolj 
umetniška". Irena Pintar je 
dejala: "Imamo veliko vaj, 
na katerih trdo delamo, uči-
mo se tudi doma. Veliko 
smo pripravljeni vložiti, ker 
nam je stati na odru v vesel-
je." Blaž Mužan pa je dodal: 
"Na začetku, ko se še nismo 
poznali, nam je bilo nerod-
no. Strah nas je bilo, da ne 
bomo dovolj dobri. Ko smo 
se spoznali, smo postali pri-
jatelji – soigralci. Pomagajo 
nam tudi z nasveti. Večkrat 
nas pohvalijo, če kaj dobro 
naredimo."
Ponovitev predstave bo v 
nedeljo, 3. decembra, na 
odru Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice. Na obeh 
dogodkih, tako v Radovljici 
kot na Jesenicah, bodo na 
ogled in v pokušino tudi 
unikatna darila blagovne 
znamke Biseri.

Igralci s posebnimi – 
prednostmi
Drevi bo v Linhartovi dvorani v Radovljici na ogled zelo posebna predstava: v njej skupaj nastopajo 
varovanci CUDV Matevža Langusa Radovljica in igralci Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Jasna 
stvar je predstava o tem, kako "človeku ne moreš kar tako prilepiti etikete" ...

Utrinek z javne vaje za predstavo na odru Linhartove dvorane / Foto: Gorazd Kavčič

"Ne moreš človeku kar tako prilepiti etikete!" 
igralci v predstavi povzamejo bistvo njene 
vsebine.

Marjana Ahačič

V Vili Podvin so prejšnji 
petek pripravili drugo dob-
rodelno večerjo z okušan-
jem jedi, ki so jih pripravili 
in postregli skupaj z varo-
vanci Centra za usposablja-
nje, delo in varstvo Radovlji-
ca. Na večerjo so povabili 
partnerske organizacije, s 
katerimi CUDV Radovljica 
že več let sodeluje in se 
povezuje na področjih izob-
raževanja in vključevanja 
svojih varovancev v običajna 
delovna okolja. Najdlje in 
najtesneje sodelujejo s pod-
jetjem EMMA iz Lesc, v zad-
njih letih tudi z z drugimi. 
Med njimi je stanovanjsko 
podjetje Dominvest, kjer so, 
kot je povedal Jan Hlade, na 
področju čiščenja večstano-
vanjskih stavb in okolice 
uporabniki CUDV odlični 
sodelavci.Prepričan je, da je 
to korektno sodelovanje v 
poslovnem svetu lahko 
dober zgled. Zanimive in 
okusne zgodbe o sodelovan-
ju prihajajo tudi iz Vile Pod-
vin in Hotela Astoria Bled. 
Uroš Štefelin, chef kuhinje 
v Vili Podvin, je nad sodelo-
vanjem navdušen: »V pod-
vinski kuhinji se srečuje-
mo vsak teden. Spoznavamo 

nove tehnike, sestavine in 
ustvarjamo  jedi. Spoznava-
mo tudi osnove strežbe. Pri-
pravljamo pogrinjke, nosi-
mo celo po štiri krožni-
ke  naenkrat. Naša kuhinja 
vsakič posta ne center vesel-
ja, druženja in znanja. Veli-
ko smo se naučili od svojih 
novih sodelavcev.« Podobno 
navdušena je tudi varovanka 
Sandra Svetina, ki je v Hote-
lu Astoria Bled pomočnica 
slaščičarke: »To so bile moje 
dolgoletne sanje. Jaz vedno 
rečem, da je to moja sanjska 
služba. Najraje pečem in 
krasim piškote. Letos bom v 
naši družini kar jaz 
Miklavž.« Strokovna ekipa 
CUDV Radovljica skupaj z 
varovanci že vrsto let izvaja 
poseben program zahtevnej-
ših likovnih in grafičnih 
umetnin ter uporabnih 
izdelkov iz gline. Ti edins-
tveni izdelki se od lani pred-
stavljajo pod blagovno 
znamko Biseri. Nekaj 
vrhunskih umetnin, od slik 
do glinenih izdelkov, je na 
dobrodelni dražbi šlo v roke 
njihovim podpornikom, ki 
so s tem podprli nadaljnje 
usposabljanje varovancev 
CUDV Radovljica ter jim 
dali priznanje za kakovostno 
delo in sodelovanje.

Dobrodelna večerja 
v Vili Podvin

Jedi, postrežene na dobrodelni večerji, so skupaj pripravili 
in postregli uporabniki ekipe Vile Podvin in uporabniki 
CUDV Radovljica. 
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Med nagrajenimi fotografi-
jami v okviru foto natečaja z 
naslovom Dogodki v občini 
Radovljica 2016, ki ga sku-
paj organizirata Občina 
Radovljica in Fotografski 
klub Radovljica, je tudi foto-
grafija, ki je nastala na sre-
čanju "ta lesenih" januarja 
leta 2016 v Kropi. 
Avtor fotografije je Erazem 
Dolžan, ki je za fotografijo z 
naslovom Pogumno naprej 
na omenjenem natečaju 
prejel drugo nagrado. 

Dogodki  
v občini 
Radovljica 

Pogumno naprej, avtor Erazem Dolžan, 2. nagrada
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Zanimivosti

 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Maša Likosar

Pri Jarmu se je sredi novem-
bra srečal cvet starostnikov 
Društva upokojencev Kropa, 
ki jim jesen življenja v svo-
jem žepu nosi več zlata kot 
vsi drugi letni časi. Počastili 
so vse tiste, ki so letos praz-
novali osemdeset let. To so 
bili Minka Gašperšič, Draga 
Kordež, Alojz Mohorič, 
Antonija Pfajfar, Gabrijela 
Smrekar, Peter Sušnik, Son-
ja Šolar in Francka Štalc. 
Okroglih devetdesetletnikov 
letos ni bilo, so se pa sreča-
nja udeležili tudi tisti, ki so 
stari že več kot devetdeset 
let. To so Zofija Peternelj, 
Marija Lazar, Stojan Potoč-
nik, Albinca Ažman, Mirko 
Špendov, Alojz Vidic, Fran-
cka Šarovec in Marija Fister. 
Društvo upokojencev Kropa 
vključuje 257 članov iz kra-
jevnih skupnosti Kropa, 
Dobrava, Mišače in Jamnik. 
Prostovoljke projekta Starej-
ši za starejše vsako leto obi-
skujejo člane po domovih. V 
lanskem letu so opravile kar 
304 obiske. 
Vsak mesec se upokojenci 
zberejo na delavnicah roč-

nih del, ki jih vodi Metka 
Petrač. Tematiko teh delav-
nic prilagajajo trenutnim 
navdihom in času. Na 
materinski dan so pripravili 
tudi razstavo njihovih del. 
Na razstavi Pozdrav poletju 
so sodelovali še vrtec Kropa 
in osnovna šola Staneta 
Žagarja Lipnica. Vse leto 
jih je spremljalo tudi pestro 
pohodniško vzdušje. Izved-
li so devet pohodov. Najve-
čje zanimanje pa je bilo za 
trgatev na Dolenjskem. Pri-
javljeno jih je bilo toliko, da 

so morali delovni izlet izve-
sti v dveh dnevih. V poveza-
vi z drugimi društvi v Lipni-
ški dolini so se udeležili 
tudi treh izletov. Ob dnevu 
starejših so si v Radovljici 
ogledali likovno razstavo 
upokojencev in predstavo 
dramske skupine iz Ribne-
ga. 
Žal na športnem področju 
niso najbolj aktivni. Njihovi 
člani se udeležujejo keglja-
nja v Radovljici, dvakrat let-
no tudi tekmujejo. V polet-
nih mesecih organizirajo 

rekreativno plavanje, bili pa 
so tudi organizatorji občin-
skega tekmovanja v prsto-
metu. Kot vsako bodo tudi 
letošnje leto zaključili s 
čajanko in staro kroparsko 
pesmijo Preč je zdaj to staro 
leto v Kulturnem domu v 
Kropi. Želijo si, da bi upoko-
jenski utrip v njihovih krajih 
čim bolj oživel. Pogrešajo in 
vabijo k vključevanju mlajše 
upokojence, ki imajo zago-
tovo veliko idej in energije 
za uspešno delovanje njiho-
vega društva.

Jesen je zanje kot 
druga pomlad
Kroparjem, ki so letos praznovali osemdeseti ali devetdeseti jubilej, so se poklonili člani Društva 
upokojencev Kropa in prostovoljci, ki delujejo v okviru projekta Starejši za starejše za višjo kakovost 
življenja. 

Zbrali so se najstarejši Kroparji.

Ivanka Korošec

Rodila se je leta 1927 v vasici 
Bukovje pri Postojni. "Bilo 
nas je osem otrok, šest 
deklet in dva fanta. Bila sem 
najstarejša od sester. Po ita-
lijanski okupaciji se je vsa 
družina leta 1929 preselila 
na Štajersko, v Dramlje." 
Njena otroška in mladostna 
leta so bila zaznamovana s 
skrbjo in odgovornostjo za 
mlajše sestre. "Ko sem bila 
stara 11 let, nam je umrla 
mama za tuberkulozo, moja 
najmlajša sestrica je imela 
komaj devet mesecev. Oče 
se je vnovič poročil. Ko je 
prišla vojna, takrat je šele 
bilo hudo! Rešilo nas je itali-
jansko državljanstvo, ki smo 
ga dobili še kot prebivalci na 
Primorskem. Ko je bilo voj-
ne konec, smo se otroci raz-
kropili na vse strani Sloveni-
je, vsak je šel po svoje za 
kruhom." 
Komaj 18 let je štela Franc-
ka, ko se je podala v Ljublja-
no na tečaj za medicinskega 
higienika. Z dekretom je 
bila nato nameščena v 
Zdravstveni dom na Jeseni-
cah. "Imela sem veliko sre-
čo, da sem prišla v dober 
kolektiv." Po enem letu je 
bila premeščena v Zdravs-
tveni dom Radovljica, kjer je 
službovala vse do upokojitve 
leta 1982. Opravljala je 
terensko delo v Radovljici, 
na Bledu in v Bohinju. 
V Hlebcah je spoznala 
bodočega moža, se poročila 

z njim in začela sta graditi 
svojo hišo. V njun dom je 
prinesla toplino, življenje 
in nov smisel hčerka Saška. 
Tudi hčerka je šla po Fran-
ckinih stopinjah medicin-
ska sestra. To delo z vesel-
jem opravljata tudi njena 
vnukinja in pravnukinja, 
tako da je danes to že četrti 
rod zdravstvenih delavcev v 
njeni družini. Doma ima še 
po enega vnuka in pravnu-
ka. 
Mož ji je umrl pred 18 leti, 
vendar je obkrožena s pod-
poro razumevajoče Saškine 
družine. Francka je kljub 
visoki starosti še popolnoma 
samostojna. "Kuham zase, 
včasih pa tudi za druge čla-
ne družine. Grem na krajše 
sprehode, pogledam televi-
zijo – poročila in kakšno 
nadaljevanko. Zelo rada pa 
tudi berem. Pregledam dne-
vno časopisje, vnukinja pa 
mi prinese knjige. Delo na 
vrtu pa sem zdaj Vrt pa pre-
pustila mladim."
Za rojstni dan so jo obiskale 
članice Rdečega križa, ki so 
ji prinesle rože in torto. 
Tudi sama je mnogo let 
delovala kot aktivna poverje-
nica v Društvu upokojencev 
Lesce. Francka Zupan je 
bila vse življenje skromna in 
delavna, vedno je znala 
kljub vsem stiskam in tego-
bam najti lepe in dobre stva-
ri. To in pa ljubeča družina 
jo ohranjata močno, vedro 
in optimistično. Naj ostane 
tako še na mnoga leta!

Devetdeset let 
Francke Zupan
Petnajstega novembra je Frančiška Zupan 
praznovala svoj devetdeseti rojstni dan. 
Proslavila ga je kar se da lepo, med svojimi 
najdražjimi.

Slavljenka Francka Zupan

Ivanka Korošec

»Sem Joža Prešern, iz Alp-
ske 31,« se je predstavil kleni 
90-letnik, eden najstarejših 
avtohtonih Leščanov. »Sem 
sin očeta Joža, ki je bil rojen 
na Gorici, po domače pr' 
Klinc; mama je bila Jakova 
iz Lesc. Za očetov rod imam 
dokumente za 500 let v pre-
teklost. Rojen sem bil kot 
tretji otrok, dvojčka pred 
mano sta po porodu v Ljub-
ljani umrla, za mano sta bili 
dvojčici, ki sta pri štirih in 
petih letih umrli za davico 
in škrlatinko. Deset let za 
mano se je rodila še sestra 
Jerca,« je povedal.
»Moja starša sta se poročila 
leta 1925 in prišla živet v 
hišo, ki jo je kupil moj stari 
oče. V njej je bila trgovina, saj 
je bil oče izučen trgovec. Imel 
je tudi bencinsko črpalko, kar 
je bilo za tiste čase nekaj 
posebnega. Trgovina je bila v 
družinski lasti do leta 1947, 

ko jo je po nacionalizaciji pre-
vzela Murka, delovala pa je 
vse do leta 1992.«
Joža je hodil v leško šolo, 
njegova prva učiteljica je 
bila Čebejeva, dobro pa se 
spominja tudi učiteljev 
Rutarja in Kneza. Prav goto-
vo bi postal vrhunski šport-
nik in smučar, če mu ne bi v 
otroških letih po nesreči pri-
letel kamen v glavo in po 
zdravljenju je moral upošte-
vati nasvete zdravnikov ter 
se izogibati napora. 
Po osnovni šoli je obiskoval 
meščansko šolo v Kranju, 
potem pa se je začela vojna. 
Njegov oče je vzdrževal zve-
ze s partizani, njega pa so 
velikokrat porabili za kurir-
ja. Po vojni je odslužil voja-
ščino. Doma so bile težke 
razmere, zato ga je v oskrbo 
vzel stric iz Ljubljane, kjer je 
uspešno dokončal ekonom-
sko šolo. Prvo službo je 
dobil leta 1950 v tovarni ple-
tenin in nogavic v Lescah, ki 

je kasneje postala Almira, 
od leta 1960 pa do upokoji-
tve 1990 je bil vodja prodaje 
v Verigi Lesce. Po smrti star-
šev sta s sestro za staro hišo 
zgradila novo. Vanjo sta se 
preselila ob osamosvojitvi. 
Leta 1950 se je vključil v 
smučarski klub in prevzel 
tajniške posle. »Nisem tek-
moval, povsod pa sem spre-
mljal smučarje in presmučal 
sem tudi vse proge, a nikoli s 
številko.« Leta 1952 je opravil 
izpit za avto in društvo ga je 
zaradi njegovih sposobnosti 
zadržalo kot inštruktorja 
vožnje, nazadnje je vodil še 
avtošolo. Tako kot na šport-
nem področju je tudi tu pos-
kušal urediti in dvigniti orga-
nizacijo na višji nivo. Naredil 
je izpit za smučarskega sod-
nika in tudi za skoke, bil je v 
ekipi izprašanih sodnikov. 
Najprej je bil merilec dolžin, 
potem pa sekretar tehnične-
ga odbora v Planici. Vključen 
je bil tudi v gradbeni odbor. 

Po smrti sestre Jerce živi 
sam. »Naredim ne toliko kot 
včasih, a vseskozi migam. 
Pri nas smo vedno imeli 
nemške ovčarje, nazadnje 
sem 13 let imel Rona in zdaj, 
ko ga ni, ga zelo pogrešam.«
Še to je dodal na koncu: »Če 
koga zanimajo detajli, se lah-
ko oglasi pri meni, moja vra-
ta so za vsakogar odprta!«
Gotovo bo vesel obiska, vsak 
pa lahko pogleda tudi na 
internet, kjer je bil Joža 
predstavljen v projektu 
»Življenja Gorenjcev« Raz-
vojne agencije za Zgornjo 
Gorenjsko.

Jože Prešern
V pogovoru je Joža povedal ogromno zanimivosti iz svojega življenja, 
vendar kategorično vztraja, naj se o njem objavi samo nekaj stavkov. Pri 
tako pestrem življenju tega jubilanta in pri tako briljantnem spominu, ki ga 
ima, je to zahtevo skoraj nemogoče upoštevati. 

Jože Prešern
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s kuponom do 31. 12. 2017.

Matjaž Klemenc

Kdaj ste se resneje začeli 
ukvarjati s športom?
"S športom se ukvarjam pra-
ktično celo življenje, predv-
sem kot rekreativec. Prvi 
stik s športom je bil na zače-
tku osnovne šole, v radovlji-
škem smučarskem klubu. 
Nato me je pot pripeljala v 
radovljiški rokometni klub, 
kjer sem bil tri leta. Igral 
sem krilo, a hitro spoznal, 
da sem za rokomet premaj-
hen, presuh. Ob koncu sred-
nje šole sem le pridobil kar 
nekaj centimetrov. V Taek-
won-do Radovljica sem se 
vpisal pri 18 letih."
 
To je kar pozno ...
"Gotovo bi bilo bolje, če bi 
se s to borilno veščino srečal 
že kot otrok. Manjkalo mi je 
en kup izkušenj, začenjal 
sem iz ničle. Res je, da je 
bilo moje telo v dobri pripra-
vljenosti, a manjkala mi je 
gibčnost, ki je za taekwon-do 
izrednega pomena. A z res-
nim treningom sem tudi to 
počasi osvojil."

Kaj je bil vzrok, da ste se 
odločili za taekwon-do?
"Odločitev je prišla sponta-
no. Želel sem trenirati eno 
borilno veščino. Ni bilo važ-
no, katero. Pomembno je 
bilo, da so treningi čim bli-
žje domu. Na uho mi je pri-
šel Taekwon-do klub Radov-
ljica, klub z dolgim stažem 
in številnimi uspehi. Priteg-
nil me je tudi podatek, da 
tekmovalce trenira medna-
rodno uveljavljen trener." 

Se spomnite prvega trenin-
ga?
"Bilo je malce nenavadno, 
saj je bilo v telovadnici tride-
set ljudi, ki jih nisem poz-
nal. Nisem poznal trenerja, 
kako poteka trening, kakšen 
je protokol. Po nekaj tednih 
je šlo že v pravo smer."

Se je bilo težko vključiti v 
klub?
"Sploh ne, saj sem hitro 
spoznal, da sem dobrodošel. 
Trener Željko Gvozdič je 
vame vložil veliko truda in 
me vseskozi spodbujal. 
Videl sem, kaj so fantje in 
dekleta zmožni narediti, in 
to me je zelo motiviralo."
 
Kje ste prvič tekmovali?
"Minilo je kar nekaj časa, da 
sem se udeležil prve tekme. 
Hotel sem osvojiti čim več 
detajlov borbe pri taek-
won-doju. Prvič sem šel na 

tekmo lani, v Barcelono. 
Začetek je bil več kot odli-
čen, saj sem v svoji kategori-
ji zmagal. Trener me je pri-
javil še v višjo kategorijo. 
Trudil sem se, a proti fan-
tom, ki so imeli 15 kilogra-
mov več od mene, ob tem pa 
tudi več izkušenj, nisem 
imel prave možnosti." 

Kako je bilo s poškodbami v 
tem obdobju?
"Od samega začetka so me 
težile težave s kolki. Nisem 
vedel, ali zato, ker sem forsi-
ral gibčnost, ali zaradi kak-
šnega drugega vzroka. Po kar 
nekaj preiskavah so ugotovi-
li, da imam na kolku kalcina-
cijo in da me bo to spremljalo 
vseskozi. Zaradi negotovosti 
sem za en čas treninge opu-
stil, po odkritju pa sem se 
vrnil v telovadnico."

Je treningov dovolj?

"Treningov je dovolj, šestkrat 
tedensko po dve uri. Če se 
dogovoriš, lahko tudi indivi-
dualno s trenerjem. Vpisu-
jem se na magisterij, tako da 
se zgodi, da kdaj ne morem 
na trening zaradi šolskih 
obveznosti. V tem primeru 
opravim trening doma in 
ohranim fizični nivo."

Kakšna je konkurenca na 
treningu?
"V zadnjem letu se je kon-
kurenca na treningu močno 
povečala. Nekaj jih je dvigni-
lo svoj nivo. Omenil bi še 
novinca Gregorja Olaja. Bil 
je med prvimi člani, ko se je 
klub ustanovil. Taekwon-do 
je kasneje zamenjal s karate-
jem, lani pa se je spet vrnil v 
taekwon-do. Gregor je moja 
največja konkurenca. Je težji 
od mene in veliko bolj izku-
šen."

Kaj vam bolj leži, forme ali 
borbe?
"Forme so sestavni del tre-
ninga in trener jim posveča 
več pozornosti kot borbam. 
Če dam na tehtnico, kaj poč-
nem raje, tu ni dvoma: ose-
bno bolj uživam v borbi. 
Vem pa, da trenerju zmaga 
v formah pomeni več kot 
zmaga v borbah, tako da se 
bom potrudil, da še tu dvig-
nem nivo in kaj osvojim."

V klubu ste tudi inštruktor.
"Trenerju pomagam po svo-
jih najboljših močeh. Ostal 
bom v tej vlogi, saj čutim, da 
sem mu to dolžan. Ve, da 
lahko v prihodnosti računa 
na mojo pomoč."

Prvič je tekmoval  
v Barceloni
Po smučanju in rokometu se je 23-letni Gašper Papler iz Begunj odlično znašel v taekwon-doju,  
kjer ima črni pas 1. dan.

Ko so lani prvič organizirali Ligo ena, je zmagalo Ribno. Iz 
radovljiške medobčinske malonogometne lige sta nastopila 
še Begne in Smola in te tri ekipe so se prijavile tudi letos. 
Pridružil se jim je še Elmont Bled. Podobno kot lani tudi 
letos nastopa 12 ekip, razdeljenih v štiri skupine po tri ekipe. 
V skupini A smo imeli dva predstavnika, Begne in Elmont 
Bled. Prvo mesto je pripadlo ekipi Bubka bar Gofar Brežice 
z desetimi točkami. Begne so bile s sedmimi točkami (dve 
zmagi, en remi, en poraz) druge, Elmont Bled pa s štirimi 
porazi tretji. Ribno je zmagami in porazom v zadnjem kolu 
doma, ko je bilo že vse odločeno, osvojil prvo mesto z 
devetimi točkami. V skupini sta bila še Meniška vas in 
Lokavc. Smola je igrala v skupini C. Predstavniki ekip so se 
dogovorili za dva turnirja. Smola je slabo odigrala prvega, 
obe tekmi je izgubila. Na drugem turnirju v Radovljici je bila 
drugačna zgodba. Na koncu so vse tri ekipe zbrale šest točk, 
zaradi najslabše razlike v golih je najkrajšo potegnila Smola. 
Tako sta se naprej uvrstili ekipi Asi-Lok orodjarstvo in Loška 
dolina-Andifit. Aprila se tekmovanje nadaljuje s četrtfinalni-
mi tekmami. Ribno se bo dvakrat pomerilo z Loško doli-
no-Andifit, Begne pa z Vipoll Stara Nova vas. 

Mali nogomet

Begne in Ribno v četrtfinalu

Članska ekipa NK Lesce je pred sezono doživela kar nekaj 
sprememb v igralskem kadru. To se je tudi poznalo, saj so 
v 3. ligi Center dosegli le eno zmago, en neodločen rezultat 
in kar dvanajst porazov. Za spomladanski del je najpomem-
bneje, da se ekipa pripravi za naslednjo sezono. Mladinci in 
kadeti so na skupni lestvici 1. Gorenjske lige drugi, imajo 
dve točki manj od ekipe Škofja Loka - Medvode. Mladinci 
imajo pet zmag, dva neodločena izida in tri poraze. Kadeti 
so še uspešnejši s sedmimi zmagami in po enim neodloče-
nim rezultatom in porazom. Selekcija U15 v 1. Gorenjski ligi 
je trenutno na šestem mestu s 13 točkami (tri zmage, štirje 
remiji, štirje porazi). Na vrhu so tri ekipe z 21 točkami. V 1. 
Gorenjski ligi igra tudi selekcija U13. Vodi ekipa Triglav 
Domplan s 30 točkami. Leška ekipa je s tremi zmagami in 
sedmimi porazi je šesta z devetimi točkami.

Nogomet

Najvišje mladinci in kadeti

Plavalci Gorenjske banke Radovljica so se udeležili 32. 
Pokala mesta Celje in osvojili številne stopničke. Tri zmage 
(200 m prosto, 200 m prsno, 100 m mešano) je dosegla 
Mojca Marčun. Ob tem je bila še druga na 200 m hrbtno. 
Dve zmagi je dosegla Anja Klinar (400 m prosto, 50 m 
delfin) in bila druga na 200 m prosto. Podoben podvig je 
uspel Janu Tomanu. Zmagal je na 400 m prosto ter 200 m 
prsno. Tretji je bil na 100 m prosto. Vito Vodenik je stal na 
vseh treh stopničkah. Prvi je bil na 200 m hrbtno, drugi na 
100 m prosto ter dvakrat tretji, na 100 m hrbtno in 50 m 
prosto. Žan Pogačar je zmagal na 200 m delfin in bil drugi 
na 100 m delfin in 100 m hrbtno. Stopničke je osvojila še 
Gaja Kristan. Najhitrejša je bila na 200 m delfin in druga 
na 200 m hrbtno. Prvo mesto je osvojila tudi moška štafe-
ta 4 x 50 m prosto (Toman, Vodenik, Pogačar, Pečar). Prvi 
dan je po točkah FINA imela najboljši rezultat Anja Klinar 
v disciplini 400 m prosto. Drugi dan je to uspelo Mojci 
Marčun na 200 m prosto. S kranjske tekme, 34. Špelinega 
in Vesninega memoriala 2017 velja omeniti drugo mesto 
Jana Tomana na 1500 m prosto. Ko je že kazalo, da bo 
tokratno evropsko prvenstvo v malih bazenih na Danskem 
minilo brez predstavnikov radovljiškega kluba – Anja Kli-
nar ima doseženo normo, a se je prvenstvu odpovedala –, 
je z druge strani luže v zadnjem trenutku prišla vesela 
novica, saj je Tjaši Pintar uspelo odplavati normo na 100 
m mešano.

Plavanje

Z normo Tjaša Pintar

Matjaž Klemenc

S tekmo v Kranju se je kon-
čal svetovni pokal v šport-
nem plezanju v težavnosti. 
Iz Športnoplezalnega odseka 
Radovljica so nastopili trije 
tekmovalci. Za Domna Ško-
fica smo navajeni visokih 
mest. Tokrat je bil tik pod 
stopničkami na četrtem mes-
tu. »Lanska sezona je bila 
vrhunska. Letos se ni izšlo 
po mojih željah, saj je bilo 
prisotno kar nekaj smole. V 
finalu sem užival, a se mi je 
zalomilo. Za prihodnost 
imam še kar nekaj ciljev. 
Olimpijske igre, svetovno 
prvenstvo, kjer sem bil dva-

krat četrti (prihodnje leto bo 
svetovno prvenstvo v 
Innsbrucku. op. av.),« je po 
tekmi povedal Domen. 
Uspeh je s sedmim mestom 
dopolnila Vita Lukan, za 
katero je to prvi finale na sve-
tovnem pokalu v članski kon-
kurenci. »Vesela sem bila 
finala, še posebej, ker je bila 
tekma v Kranju. S plezanjem 
v finalu nisem najbolj zado-
voljna, a vseeno je bila odlič-
na izkušnja. Moram prizna-
ti, da je bilo prisotno kar 
nekaj treme,« je krstni final-
ni nastop ocenila Vita Lukan. 
V Kranju je nastopil še Luka 
Potočar, ki se je uvrstil na 
enainpetdeseto mesto.

S tremi tekmami v težavno-
sti in eno v balvanih se je 
končalo državno prvenstvo. 
Pobližje si poglejmo, kdo od 
radovljiških plezalk oz. ple-
zalcev se je na teh štirih tek-
mah uvrstil na stopničke: 
četrta tekma v težavnosti, 
Tržič: mlajše deklice: 2. 
Hana Humerca, kadetinje: 
2. Vita Lukan, kadeti: 3. 
Luka Potočar, člani: 1. 
Domen Škofic; peta tekma, 
Škofja Loka: cicibani: 2. 
Gorazd Jurekovič, mlajše 
deklice: 3. Hana Humerca, 
kadetinje: 1. Vita Lukan, 
kadeti: 1. Luka Potočar, čla-
ni: 1. Domen Škofic; šesta 
tekma v težavnosti, Kranj: 

cicibani: 2. Gorazd Jureko-
vič, kadetinje: 3. Vita Lukan, 
članice: 3. Vita Lukan, člani: 
3. Igor Primc; druga tekma 
balvani, Kranj: cicibani: 3. 
Gorazd Jurekovič, kadetinje: 
3. Vita Lukan, članice: 3. 
Vita Lukan. Kranj je bil zad-
nja postaja v državnem 
prvenstvu v obeh discipli-
nah. Poglejmo, kdo se je od 
Radovljičanov v skupnem 
seštevku uvrstil med prvo 
deseterico: težavnost: ciciba-
ni: 2. Gorazd Jurekovič, cici-
banke: 7. Ela Glavač, Lina 
Laharnar, mlajše deklice: 5. 
Hana Humerca, kadeti: 1. 
Luka Potočar, kadetinje: 1. 
Vita Lukan, člani: 3. Domen 
Škofic, članice: 6. Vita 
Lukan; balvani: cicibani: 2. 
Gorazd Jurekovič, ciciban-
ke: 5. Lina Laharnar, 10. Ela 
Glavač, dečki: 8. Jan Ulčar, 
deklice: 9. Hana Humerca, 
kadetinje: 3. Vita Lukan, čla-
ni: 5. Domen Škofic, članice: 
4. Vita Lukan.

Uspešno v Kranju
Na zaključku svetovnega pokala v Kranju Domen Škofic tik pod 
stopničkami, Vita Lukan sedma.

Gašper Papler

Kratke novice
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Oglas, prireditve

 

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

Barve: oranžna, rumena, modra

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

Barva: rumena

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

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

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

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

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

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

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

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

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

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

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

www.komunala-radovljica.si

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

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

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

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

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Mislimo zeleno!

Temperature pod lediščem lahko poškodujejo vodovo
dne priključke, vodomere in hišno vodovodno omrež
je. Pomembno je, da pravočasno poskrbite za ustrezno 
toplotno zaščito in občasen pretok vode. Navajamo 
nekaj koristnih napotkov, kako lahko uporabniki sami 
preventivno zaščitite vgrajene vodomere.

V zimskih mesecih se temperatura pogosto spusti pod 0 
°C in tam vztraja večino dneva. Posledice nizkih zimskih 
temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodome
rih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer 
pokvari – poči, zato ga je treba ustrezno zaščititi pred neu
godnimi vremenskimi vplivi. 
Vodomeri so v lasti lastnikov objektov, zato morajo uporab
niki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodo
merov oziroma vodomernih jaškov. Zlasti pozorni bodite 
na merilna mesta in vodovodno napeljavo, ki so izvedena 
v zidnih nišah na fasadah ali na mestih v objektih, ki niso 
(dovolj) ogrevani (hodniki, veže, garaže, kleti, stopnišča …).
Zmrzal poškoduje tudi veliko napeljav do zunanjih vrtnih 
pip ali pomožnih objektov, kot so lope, garaže, gospo
darska poslopja in hlevi. Uporabniki pred začetkom zime 
običajno zaprejo dovode do teh objektov. Do poškodb 
lahko kljub temu pride zaradi neustrezne toplotne zašči
te ali le delnega izpraznjenja vode. Ko v pomladanskem 
času začnemo uporabljati napeljavo, morda niti ne bomo 
opazili, da voda nekontrolirano izteka. Če bo stanje neo
paženo dalj časa (na primer do naslednjega letnega popi
sa vodomernega števca), potem bo visok račun za porab
ljeno vodo neizbežen. Vsak lastnik oziroma uporabnik pa 
je za porabljeno vodo, čeravno je nastala zaradi okvare, 
odgovoren sam.

Pet nasvetov, kako zaščititi vodomer in inštalacije 
pred zmrzaljo:
1. vodomerni jašek naj bo dovolj globok – najmanj 120 cm,
2. izolirajte pokrov in notranjost jaška,
3.  dodajte toplotno zaščito nad vodomerom z izolacij

skimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska 
folija, stiropor),

4.  preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem 
jašku oziroma okrog inštalacij, zaprite okna v kleteh, 
shrambah, garažah, ostalih pomožnih prostorih in 
zagotovite minimalno ogrevanje, kjer poteka vodovo
dna inštalacija.         

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:
1.  preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča 

in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice),
2.  preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso za

ključena (če jašek ni zasut, lahko namreč zmrzne s strani),
3. redno preverjajte stanje vašega vodomera,
4. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer,
5.  preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objek

tov in vrtnih pip. 

O zamenjavi vodomerov
Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko 
poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovo
dnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega 
ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki – uporabniki sami.

O vodomerih
Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik 
sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Vodomer 
(obračunski), ki meri porabo pitne vode iz javnega vodo
voda, je vgrajen v jaške. V večstanovanjskih hišah mora
jo biti vodomeri vgrajeni v skupnem, lahko dostopnem 
prostoru, po možnosti ločeno za vsako stanovanjsko 
enoto. Vodomer je v lasti uporabnika.

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na hišnem vodovo
dnem priključku ali obračunskem vodomeru takoj pri
javiti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko 
številko:

 031 210 023 04 537 01 26
 Dežurna služba Več informacij

Posledice nizkih zimskih temperatur in neustrezne 
toplotne zaščite vgrajenih vodomerov. 
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PETEK, 1. december 
Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Knjižnica A. T. Linharta Rado-
vljica

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

Praznično drevo želja, ob 18.00, dobrodelna prireditev, Kranjska ces-
ta 11 (za avtobusno postajo)

Sledovi krščanstva in pokrajine v severovzhodni Afriki, ob 18.30 pre-
davanje Matej Geršič, Slomškova dvorana radovljiškega župnišča

Praznični bazar – jasna stvar, ob 19.00 gledališka predstava in dob-
rodelni sejem CUDV Radovljica z Okusi Radol'ce, Linhartova dvora-
na Radovljica*

Pregledna razstava Fotografskega društva 2017/1. del, do 31. decem-
bra, Galerija Pasaža, Radovljiška graščina

Od 1. do 15. decembra Zbiranje otroških igrač in knjig, dobrodelna 
akcija, Čebelarski center Gorenjske, Lesce

SOBOTA, 2. december 
Praznični sejem na trgu, od 10.00 do 20.00, Linhartov trg, Radovljica

Podvinska tržnica, ob 10.00, Vila Podvin, Mošnje

DJ Darmar in praznični ples z BPS Radovljica, od 16.00 do 17.00, 
Linhartov trg, Radovljica

Prižig prazničnih luči, ob 16.30, Linhartov trg Radovljica

Cirkus Čupakabra na trgu – Žonglirajte z nami!, ob 17.00, Linhartov 
trg, Radovljica

Zaključek Okusov Radol'ce, od 17.00 do 20.00 ulična ponudba hra-
ne, Linhartov trg, Radovljica

Kontrabant, od 18.00 do 20.00, koncert, Linhartov trg, Radovljica

Pesem Lipniške doline, koncert Moškega pevskega zbora Podnart, 
Kulturni dom Podnart

Mali Bigfoot, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova 
dvorana Radovljica

Ivan, ob 18.00, slovenska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Slovenija Avstralija in jutri ves svet, ob 20.30, slovenska drama, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 3. december
Bolšjak, od 9.00 do 13.00, Linhartov trg, Radovljica

Miklavžev sejem, od 9.00 do 12.00, Atrij župnišča, Radovljica

Ta vesli dan kulture – Muzej jaslic Brezje, od 9.00 do 18.00, celod-
nevni prost vstop, ob 15.00 brezplačno vodenje, Muzej jaslic Brezje 

Praznični sejem na trgu, od 10.00 do 17.00, Linhartov trg, Radovljica

Božični semenj, od 10.00 do 17.00, Waldorfski vrtec in šola Gorenj-
ska, Radovljica

Koncert otroški PZ, MePZ, Koledva Kropa, Gledališka skupina Čofta, 
Kulturni dom Kropa

Mali Bigfoot, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova 
dvorana Radovljica

Slovenija Avstralija in jutri ves svet, ob 18.00, slovenska drama, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Ivan, ob 20.00, slovenska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 4. december 
Nastop klavir štiriročno, ob 18.30, nastop učencev klavirja Glasbene 
šole Radovljica, Dvorana Glasbene šole Radovljica

Privid, ob 19.30, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 5. december 
Novoletni koncert MoPZ Podnart in Kropa, ob 16.00, Dom dr. Janka 
Benedika Radovljica

Voščilnice in okraski, ob 16.00 ustvarjalna delavnica, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Miklavževanje, OB 18.30, dvorana Krajevne skupnosti na Brezjah

24 ur do smrti, ob 19.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Avstralija – lepota tam spodaj, ob 19.30, potopisno predavanje, Knji-
žnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 6. december 
Obisk Miklavža, ob 17.00 obdaritev otrok, cerkev sv. Andreja Mošnje*

Od Miklavža do Božiča z Damjanom Ovscem, ob 18.00 pogovor o 
pomenu praznikov In praznovanjih v decembru, Čebelarski center 
Gorenjske, Lesce

Koncert Orkestra slovenske policije s Kvatropirci, ob 19.00, koncert, 
Linhartova dvorana Radovljica* 

Ta veseli klub, ob 17.00, druženje ob družabnih igrah, ročnih delih 
in svetopisemskih zgodbah, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

ČETRTEK, 7. december 
Kino Voziček, Umor na Orient Expressu, ob 11.00, misteriozna kri-
minalka, Linhartova dvorana* Radovljica 

Medvedek in zima, ob 17.00 lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 
3 leta, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Odprtje razstave avtorskih del občinskega nagrajenca Alojza Zorma-
na Fojža, ob 18.00, prireditev ob prazniku Občine Radovljica, odprta 
do 22. januarja 2018, Galerija Avla, Občina Radovljica

Viktorija in Abdul, ob 19.30, biografska drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

1.–29. december 2017V Kropi tudi letos pripravljajo novoletna darila za otroke, 
stare do vključno 10 let, in sicer na prireditvi v soboto, 23. 
decembra, ob 16. uri v kulturnem domu. Če želite, da bo vaš 
otrok obdarjen, ga prijavite v prostorih Krajevne skupnosti 
Kropa vsak ponedeljek od 17.30 do 18.30 ali po telefonu 031 
367 902 (Urška Kavar). Prijave sprejemajo do 10. decembra, 
in sicer za vse otroke, prijavljene v KS Kropa.

V Kropi tudi letos Dedek Mraz

Kulturno društvo Kropa v nedeljo, 3. decembra, v dvorani 
Kulturnega doma v Kropi pripravlja Kroparski veseli dan Kul-
ture. Na prireditvi, ki se bo začela ob 18. uri, bodo nastopili: 
Dramska skupina Čofta, Otroška gledališka skupina Čoftica, 
Otroški pevski zbor Kropa, Ženski pevski zbor Koledva, 
Moški pevski zbor Kropa in Mešani pevski zbor Koledva. 
Vstop je prost, prireditelji pa bodo veseli prostovoljnih pri-
spevkov, ki jih zbirajo za nakup elektronske klavinove.

Kroparski dan kulture

TD Radovljica, ki vsako leto povabi v goste Dedka Mraza, da 
obišče otroke v atriju Radovljiške graščine, sporoča, da je 
dobri mož spremenil dan obiska. V graščino pride v četrtek, 
28. decembra, ob 16.30, s sabo bo pripeljal zabavno igrico 
Lutkovnega gledališča Konomarenko 'Picko in Packo'.

V Radovljici Dedek Mraz zamuja

V članku o pleteninah, s katerimi so v oktobru ovijali dreve-
sa, žal nismo navedli vseh sodelujočih. Pletenine so izdelo-
vali še v Hortikulturno-turističnem društvu Lesce, krožku 
ročnih del in Šoli zdravja Lesce. Za napako se opravičujemo.

Pojasnilo
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PETEK, 8. december 
Dnevi odprtih vrat, od 11.00 do 22.00, Lectarski muzej, Radovljica

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

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

Linhartovi slovenski komediji kot pravno-zgodovinski vir, ob 17.00, 
predavanje dr. Vladimirja Simiča, muzejski večer ob prazniku Obči-
ne Radovljica, Radovljiška graščina

Osrednja proslava občinskega praznika s podelitvijo občinskih priz-
nanj, Linhartova Dvorana Radovljica

SOBOTA, 9. december 
25. Prednovoletna ustvarjalna delavnica Kovaškega muzeja, od 9.00 
do 13.00, novoletno vezenje s Sašo Florjančič in Ajo Bohinjc, obvez-
ne predprijave, Otroški vrtec v Kropi*

Dnevi odprtih vrat, od 11.00 do 22.00, Lectarski muzej, Radovljica

BID BANG 18ka, ob 20.00, novoletni koncert z Anjo Baš in Mitjo 
Šinkovcem, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 10. december 
Dnevi odprtih vrat, od 11.00 do 22.00, Lectarski muzej, Radovljica

Medvedek Paddington 2, ob 16.00, družinska komedija, sinhronizi-
rano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

Praznično ustvarjanje, ob 16.30 delavnica za vse generacije, Dom 
krajanov Kamna Gorica

Podoknica Linhartu MEPZ Anton Tomaž Linhart Radovljica, začetek, ob 
17.00, pri Spomeniku Josipini Hočevar na Linhartovem trgu, Radovljica 

Novoletni koncert Veteranskega PZ Radovljica, ob 18.00, Plesna 
dvorana Radovljiške graščine

Literarni večer, Divjanje s pošastmi, angeli in vilinci, ob 18.00, recital 
pesmi Franceta Fistra, Kulturni dom Kropa

Očka proti fotru 2, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Življenje s klarinetom, ob 19.30, pogovor z zaslužnim profesorjem 
Slavkom Goričarjem, ki je svoje življenje posvetil glasbi in klarinetu, 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

24 ur do smrti, ob 19.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 11. december
Umor na Orient Expressu, ob 19.00, misteriozna kriminalka, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

TOREK, 12. december
Ivan, ob 19.00, slovenska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 13. december 
Bralni klub, ob 8.30, Dnevi zavrženosti italijanske avtorice Ellene 
Ferranto, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s 
področja prodaje in trženja, ob 17.00 predavanje, Čebelarski center 
Gorenjske, Lesce

Kino Gore, Bazni tabor pod Everestom in potopisno predavanje 
Tomaža Rotarja – Moj Everest, ob 19.00 film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

ČETRTEK, 14. december 
Sreten Godinović – Slike iz morja, ob 16.00 razstava, Galerija Šivče-
va hiša, Radovljica

Prednovoletna razstava KUD Velika narava, do 10. januarja 2018, 
Galerija Brigita, Lancovo

Ljubezen na prvo bolezen, ob 19.00, romantična komedija, Linharto-
va dvorana Radovljica*

PETEK, 15. december 
Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.30, Knjižnica A. T. Linharta Rado-
vljica

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

Predpraznični koncert MEPZ Anton Tomaž Linhart Radovljica, ob 
17.30, Psihiatrična bolnišnica Begunje

Novoletni koncert OOZ Radovljica, ob 19.00, baročna dvorana 
Radovljiške graščine

Vojna zvezd: Poslednji Jedi, ob 19.00, znanstvenofantastični akcijski 
film, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 16. december
Medvedek Paddington 2, ob 15.30, družinska komedija, sinhronizira-
no v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

Kabinet čudes, ob 17.30, misteriozna drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Vojna zvezd: Poslednji Jedi, ob 20.00, znanstvenofantastični akcijski 
film, 3D, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 17. december 
KOLEDVA 2017 TIHO, TIŠE VSI, ob 16.00, koncert MePZ Koledva 
Kropa in MePZ Lipa

Velikovec, Kulturni dom Kropa

Medvedek Paddington 2, ob 15.30, družinska komedija, sinhronizira-
no v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

Kabinet čudes, ob 17.30, misteriozna drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Ljubezen na prvo bolezen, ob 20.15, romantična komedija, Linharto-
va dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 18. december 
Veselo v novo leto, ob 18.00, koncert solistov in komornih skupin 
Glasbene šole Radovljica, Baročna dvorana Radovljiške graščine 

Županova Micka, ob 19.30, komedija v dveh aktih, Linhartov abon-
ma, Linhartova dvorana, Radovljica*

TOREK, 19. december
Županova Micka, ob 19.30, komedija v dveh aktih, za izven, Linhar-
tova dvorana, Radovljica*

SREDA, 20. december
Do zadnjega diha, ob 19.00, biografska romantična drama, Linharto-
va dvorana, Radovljica*

ČETRTEK, 21. december
Božična pravljica, ob 18.00, nastop učencev flavte, violine in citer 
Glasbene šole Radovljica, Dvorana oddelka Glasbene šole v Begunjah

Noč kratkih filmov, od 17.00 naprej, vstop prost, Linhartova dvorana 
Radovljica*

PETEK, 22. december
Praznični sejem na trgu, od 12.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica

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

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

Okrasi božično smrekico s slastnim "mafinom", od 17.00 do 19.00 
ustvarjalna delavnica za otroke, atrij Radovljiške graščine

Princeska na zrnu graha, ob 17.00, lutkovno – igrana predstava z 
obiskom Božička, Čebelarski center Gorenjske, Lesce 

Božični koncert in prepevanje božičnih pesmi, ob 18.00, MEPZ LIP-
NICA, od cerkve sv. Trojice po Kamni Gorici 

Madame, ob 19.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica* 

SOBOTA, 23. december 
Praznični sejem na trgu, od 10.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica 

VUŠ!, ulična predstava z Davidom Dolamičem, Linhartov trg, Radovljica

Pravljični konji z Ranča Sitar, od 11.00 do 15.00, prireditev za otroke, 
trg pred cerkvijo, Radovljica      

Dedek Mraz in otroške igrače, ob 16.00, obdarovanje otrok iz KS 
Kropa, Kulturni dom Kropa

Bikec Ferdinand 3D, ob 16.00, animirana komična pustolovščina, 
sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

Božični koncert MEPZ Anton Tomaž Linhart Radovljica, ob 18.00, 
Baročna dvorana Radovljiške graščine

Prava nota 3, ob 18.00, glasbena komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Božično novoletni koncert Pihalnega orkestra Lesce, ob 19.30, Osno-
vna šola F. S. Finžgarja Lesce

Madame, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 24. december 
Praznični sejem na trgu, od 10.00 do 17.00, Linhartov trg, Radovljica 

ACROMANTIX, ob 11.00, pravljična predstava v veliki krogli, Linhar-
tov trg, Radovljica

Ta veseli dan, od 11.00 do 13.00 prireditev za otroke s pasjo pekarni-
co Papy, Linhartov trg, Radovljica

Družinska polnočnica, ob 18.00, Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

Slovesna polnočnica, ob 24.00, Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

  

PONEDELJEK, 25. december
Praznični sejem na trgu, od 12.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica 

Ana Snežna v Radol'c, Anke Piromanke, ob 17.00, ulična predstava z 
ognjem, Linhartov trg, Radovljica

Menjava Božičkov, ob 17.00, družinski film, podnapisi, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Poredne mame 2: Božič, ob 19.00, komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

TOREK, 26. december
Čupakabra, Unga – Hudomušna grozljivka, ob 17.00, Linhartov trg, 
Radovljica       

Tiho, tiše vsi, koncert MePZ Koledva Kropa, Psihiatrična bolnišnica 
Begunje

Božični koncert MePZ Ljubno, ob 16.00, Cerkev v Ljubnem

Božično novoletni koncert Pihalnega orkestra Lesce, ob 19.30, Lin-
hartova dvorana Radovljica

 

SREDA, 27. december 
Praznični sejem na trgu, od 15.00 do 20.00, Linhartov trg, Radovljica 

Božično novoletni koncert MoPZ Triglav Lesce, ob 17.30 Cerkev v 
Lescah

Božično novoletni koncert MePZ Anton Tomaž Linhart Radovljica, 
ob 18.00, cerkev sv. Lamberta Lancovo

Bikec Ferdinand, ob 15.00, animirana komična pustolovščina, sin-
hronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

Rdeči pes MODRI, ob 17.00, mladinski film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Z ljubeznijo, Vincent: Van Goghova skrivnost, ob 19.00, biografska 
drama, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 28. december
Praznični sejem na trgu, od 15.00 do 20.00, Linhartov trg, Radovljica 

Mali Bigfoot, ob 15.00, animirani film, sinhronizirano v slovenščino, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Picko in Packo, ob 16.30, predstava za otroke in obisk Dedka Mraza, 
desni atrij Radovljiške graščine

Jumanji: Dobrodošli v džungli, ob 17.00, akcijska pustolovska kome-
dija, Linhartova dvorana Radovljica*

Radovljiško koledovanje, 18.45 prepevanje božičnih pesmi, Spome-
nik Josipine Hočevar na Linhartovem trgu, Radovljica 

Največji šovmen, ob 19.15, biografska glasbena drama, Linhartova 
dvorana Radovljica*

  

PETEK, 29. december 
Praznični sejem na trgu, od 12.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica 

Koko in velika skrivnost + predfilm Olafova prigoda, ob 15.00, animi-
rana družinska pustolovščina, sinhronizirano v slovenščino, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Veseli snežak – dišavna mini blazinica, od 17.00 do 19.00 ustvarjal-
na delavnica za otroke, atrij Radovljiške graščine

Voden pohod z baklami iz Begunj do Svetega Petra, ob 17.00, pred-
hodne prijave v TIC Radovljica 

Jumanji: Dobrodošli v džungli, ob 17.00, akcijska pustolovska kome-
dija, Linhartova dvorana Radovljica*

Božično novoletni koncert MePZ Anton Tomaž Linhart Radovljica, 
ob 18.00, Cerkev Sv. Petra nad Begunjami

Koledovanje MoPZ Kropa, v več krajih radovljiške občine

Naj se vrti, ob 18.00, Simon Eržen in glasbeni prijatelji, cerkev sv. 
trojice, Kamna Gorica

Mi smo mi, ob 19.00, gledališka predstava in koncert, Kulturni dom 
Kropa

Največji šovmen, ob 19.15, biografska glasbena drama, Linhartova 
dvorana Radovljica*

 
Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

Več informacij o posameznih priredit-
vah je na voljo na spletni strani www.
radolca.si/kaj-poceti/. Dogodke za 
objavo v napovedniku pošljite po elek-
tronski pošti na turizem@radolca.si. 
Za tedensko obveščanje o dogodkih se 
prijavite na naš elektronski naslov. 
Organizatorji prireditev si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

Taekwon-do klub Radovljica se je udeležil mednarodne tek-
me v Barceloni, 6. Challenger Cup-a. Nastopilo je več kot 
300 tekmovalcev iz Anglije, Škotske, Welsa, Nemčije, Belgi-
je, Slovenije, Poljske, Irske, Češke in Španije. Kljub močni 
konkurenci radovljiški tekmovalci in tekmovalke niso ostali 
brez stopničk. Pobližje si poglejmo njihove medalje po kate-
gorijah. Otroci: Neža Guštin – 2. mesto forme, 3. kup, Tibor 
Oblak – 1. mesto borbe, Medej Ručigaj – 1. mesto forme, 2. 
kup; mladinke: Ivana Sitar – 3. mesto forme, 3. kup, 2. mes-
to borbe, Naja Zupan – 3. mesto borbe; mladinci: Jurij Sitar 
– 3. mesto forme, 5. kup; veteranke: Maja Habjan – 3. mesto 
borbe nad 75 kg, Barbara Sitar – 2. mesto forme, II. DAN. 
Radovljiški klub je pripravil CONDITUS CUP. Srečanje je 
bilo prijateljsko. Ob domačem klubu so sodelovali še Istra 
iz Pulja, klub Hwarang iz San Daniele del Friuli iz Italije in 
Celovec / Klagenfurt iz Avstrije. Namen je medsebojno uče-
nje taekwon-doja, pridobivanje tekmovalnih izkušenj in pri-
jateljsko merjenje moči. Najboljša tekmovalca sta bila Lina 
Buhaj in Tibor Oblak.

Taekwon-do

Uspešno v Barceloni

Drugo soboto v novembru je v športni dvorani v radovljiški 
gostinski šoli potekalo rokometno druženje. Najmlajši roko-
metni nadobudneži so prikazovali svoje znanje na osnovnih 
šolah Radovljica, Lesce, Bled in Duplje. V športni dvorani 
gostinske šole so prvo tekmo odigrali mlajši dečki C. Sledile 
so ligaške tekme mlajših dečkov B, mlajših dečkov A, starej-
ših dečkov A in za konec kadetov. Izkupiček naših ekip je bil 
dober. Visoki zmagi sta dosegli ekipi starejših dečkov A in 
kadetov. Kadeti Radovljica-Duplje so premagali Ig-Mokerc z 
rezultatom 38:28, starejši dečki A pa Grosuplje z rezultatom 
43:21. Mlajši dečki A so se razšli s Krimom z neodločenim 
rezultatom 22:22. Za mlajše dečke B je bil Krim previsoka 
ovira. Tekmec je bil boljši z 38:13. Članska ekipa je to soboto 
gostovala v Sevnici. Člani v 2. Slovenski ligi trenutno zase-
dajo šesto mesto s 6 točkami, tako kot še štiri ekipe. Prvi 
Mokerc-Ig ima 12 točk. Kadeti Radovljica-Duplje so četrti z 
12 točkami in tekmo manj. Vodi Loka, prav tako s tekmo 
manj, z 20 točkami. Starejši dečki A so drugi z dvema toč-
kama manj od vodilne ekipe Slovan Škofljica. Pri mlajših 
dečkih A vodi ekipa Mokerc-Ig z 10 točkami. Radovljica je 
sedma s 3 točkami. Pri starejših dečkih B vodi ekipa Loka z 
10 točkami. Duplje-Radovljica je sedma z 2 točkama.

Rokomet

Dan rokometa v Radovljici
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Radovljica je med od 22. in 
26. novembrom kot gostu
joča občina sodelovala na 
33. Slovenskem knjižnem 
sejmu v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. S ciljem, 
da se na sejmu predstavi 
čim bolj celovito in atrakti
vno, sta Občina Radovljica 
in Javni zavod Turizem in 
kultura Radovljica pripravi
la bogat in pester program, 
v katerem so sodelovale 
šole, javni zavodi, kulturna 
društva, gostinci in posa
mezniki. Vsak dan je bila 
predstavljena dediščina, 
značilna za občino, hkrati 
pa se je predstavila tudi z 
bogato kulinarično ponud
bo. 
Prvi dan sejma se bo Radov
ljica predstavila kot Linhar
tovo mesto, drugi dan je bil 
namenjen Kropi, zibelki 
kovaštva, v petek se je obči
na predstavila s čebelarsko 
tradicijo, v soboto pa so se z 
geslom Glasba in gore na 
knjižnem sejmu z Ansam
blom Saša Avsenika in 
oskrbnikoma Roblekovega 
doma predstavile Begunje. 
Zadnji dan sejma, v nedel
jo, se je Radovljica predsta
vila kot pristno sladka. 
Poleg pestrega dogajanja na 
stojnici se je Radovljica kot 
gostujoče mesto z različni
mi dogodki, kot so pogovo
ri, nastopi in kulinarična 
doživetja, predstavila tudi 
na drugih sejemskih prizo
riščih. Prireditve so sous
tvarjale šole, javni zavodi, 
kulturna društva, gostinci 
in posamezniki iz občine. V 
sklopu dogodka je je bila 
tudi nagradna igra, za kate
ro so praktične nagrade pri
spevala podjetja: Elan, Žito, 
Elan Inventa, Lambergh, 
Uko Kropa, Veriga K. F., 
Iskra Mehanizmi in Slo
venske železnice. 

V sklopu sejma je bil v petek 
v Klubu Cankarjevega doma 
poseben radovljiški večer. 
Glasbenoliterarno priredi
tev z naslovom Eden 
drug'mu ogenj dajmo v reži
ji Roka Andresa so oblikova
li radovljiški dramski ustvar
jalci: Alenka Bole Vrabec, 
Jernej Gašperin, Sabina 
Kogovšek in Manca Ogo
revc, standup komik Nejc 
Šmit, harmonikarski orkes
ter, godalni ansambel ter 
baletna skupina Glasbene 
šole Radovljica in drugi mla
di umetniki iz radovljiške 
občine. 
Dogodka se je udeležil tudi 
minister za kulturo Tone 
Peršak. "V Radovljici sem 
bil že velikokrat, zato dobro 
vem, da je vsekakor kultur
no bogata občina. Imate 
zelo dobro glasbeno šolo, 
imate tudi Alenko Bole Vra
bec, ki je mentorica števil
nim mladim igralcem. Seve
da pa ima Radovljica tudi 

literarno tradicijo, od Anto
na Tomaža Linharta naprej. 
Sam sem prihajal na literar
ne večere, ki so jih pripravili 
v sklopu mednarodne kon
ference PEN na Bledu, poz
nam tudi Festival stare glas
be. Očitno je torej, da gre za 
zelo vitalno mesto tudi v 
kulturnem smislu," je po 
prireditvi povedal minister 
Peršak, ki je podprl prizade
vanja knjižnega sejma, da se 
povezuje z občinami.
Nad predstavitvijo občine na 
sejmu je bil zadovoljen tudi 
založnik Rudi Zaman, dol
goletni predsednik upravne
ga odbora Slovenskega knji
žnega sejma in pobudnik 
letošnjega sodelovanja 
Radovljice na njem. "Lani je 
pravni odbor knjižnega sej
ma sklenil, da vsako leto v 
goste povabi eno od sloven
skih mest; prvo mesto je 
bilo Tolmin. Ker je naša 
založba Didakta v Radovlji
ci, sem izkoristil to prilož

nost in ponudil upravnemu 
odboru, da za letošnje go
stujoče mesto izbere Radov
ljico. Župan Ciril Globočnik 
je idejo z velikim veseljem 
sprejel, predstavitev Radov
ljice tu, v Ljubljani, pa je bila 
enkratna. Na vseh štirih 
odrih v Cankarjevem domu 
se je zvrstilo veliko število 
prireditev in dogodkov, od 
nastopov dramskih skupin 
do pevskih nastopov, v go
steh je bil celo Ansambel 
Saša Avsenika. Naravnost 
prevzelo me je, kako dobro 
so bili obiskani prav vsi 
dogodki, tudi takšni, za 
katere morda tega ne bi pri
čakoval. Dramska skupina 
iz Krope na primer je v četr
tek požela izjemno navduše
nje obiskovalcev. Prepričan 
sem, da je Radovljica s sode
lovanjem na letošnjem Slo
venskem knjižnem sejmu 
odprla novo poglavje svoje 
prepoznavnosti v širši Slove
niji."

Radovljica na 
knjižnem sejmu
Radovljica je med od 22. in 26. novembrom kot gostujoča občina sodelovala na 33. Slovenskem 
knjižnem sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani. Predstavitve, nastopi in kulinarična doživetja, v 
petek še poseben radovljiški večer.

Na prireditvi v klubu Cankarjevega doma so nastopili dramski igralci Jernej Gašperin, 
Sabina Kogovšek, Manca Ogorevc, Alenka Bole Vrabec in učenci Glasbene šole Radovljica.

Župan Ciril Globočnik in Alenka Bole Vrabec v družbi 
ministra za kulturo Toneta Peršaka

Na stojnici Občine Radovljica je bilo vse dni knjižnega 
sejma zelo živahno.

Orkester Slovenske policije bo v decembru že 15. leto zapo-
red s prednovoletnim koncertom nastopil tudi v Radovljici. 
Koncert bo v sredo, 6. decembra, ob 19. uri v Linhartovi 
dvorani Radovljica. Orkester bo nastopil z dirigentom Nej-
cem Bečanom, s priredbami priljubljene klasične glasbe in 
popevk ter z gostujočo glasbeno skupino Kvatropirci. Vsto-
pnice so naprodaj na blagajni Linhartove dvorane eno uro 
pred vsako prireditvijo ter konec tedna od 15. do 20. ure. 
Rezervacije so možne vsak delovnik od 8. do 15. ure (tel. št. 
04 537 29 00).

Prednovoletni koncert Orkestra Slovenske 
policije

Lanski koncert Orkestra Slovenske policije v Linhartovi 
dvorani

Danes ob 15. uri se začenja letošnja sezona pokritega drsa-
lišča v Športnem parku Radovljica. Urniki in ceniki tudi v tej 
sezoni ostajajo nespremenjeni. Za rekreativno drsanje je 
drsališče obiskovalcem na voljo med tednom med 15. in 18. 
uro, med prazniki, počitnicami in vikendi pa med 10. in 18. 
uro. Drsanje je za otroke do 18. leta brezplačno, za odrasle 
pa cena vstopnice znaša 2 evra. V kleti poslovnega objekta 
ob drsališču so ogrevane garderobe in sanitarije, poskrblje-
no pa je tudi za osnovno ponudbo napitkov in prigrizkov.

Drsališče danes odpira vrata

Potica je 
slovenska 
znamenitost, 
kulinarična 
posebnost, ki 
jo poznajo vse 
naše pokrajine. 
V dvojezični 
knjigi  
(SLO/ANG) 
spoznamo 
zgodbo o tem 
prazničnem 
pecivu, 

www.gorenjskiglas.si
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Cena  
knjige je 

EUR
10     

Uporabna knjiga in lepo darilo  
tudi za turiste.

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


