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Radovljica – "Častni občani 
so posamezniki, ki so z izje
mnim delovanjem in stvari
tvami na posameznih pod
ročjih družbenega življenja 
in dela pomembno prispe
vali k ugledu in napredku 
občine oziroma širše skup
nosti. Gospod Egi Gašperšič 
to nedvomno je. Občinski 
svet mu je naziv častnega 

občana – na skupni predlog 
kar desetih organizacij – 
podelil soglasno," je v slav
nostnem nagovoru ob 
občinskem prazniku, ki ga 
Radovljica obeležuje 11. 
decembra, na rojstni dan 
Antona Tomaža Linharta, 
poudaril župan Ciril Globo
čnik. "Našega novega čast
nega občana pa poznamo 
tudi kot skromnega ustvar
jalca, ki ne želi biti v ospre

dju, čeprav si to nedvomno 
zasluži. Poznamo ga kot pri
jaznega, strpnega in pravič
nega človeka, ki je cenjen in 
priljubljen, tako med svoji
mi nekdanjimi sodelavci kot 
med svojimi pevci. In po
znamo ga kot človeka, ki lju
di z ljubeznijo do glasbe 
motivira, zbližuje in povezu
je."
Gašperšič je naziv častni 
občan prejel za izjemno 

pomembno delovanje na 
glasbenem in izobraževal
nem področju ter prispevek 
v lokalni skupnosti in širše, 
sicer pa je Občina Radovlji
ca v zadnjih dvajsetih letih 
imenovala le še tri častne 
občane: Slavka Avsenika v 
letu 1997, skladatelja Uroša 
Kreka v letu 2002 in umet
nostnega zgodovinarja dok
torja Ceneta Avguština v 
letu 2003.

Egi Gašperšič je častni 
občan Radovljice
V torek, 11. decembra, prav na rojstni dan znamenitega rojaka Antona Tomaža Linharta, je župan Ciril 
Globočnik na slovesnosti ob občinskem prazniku zaslužnim posameznikom in organizacijam podelil 
občinska priznanja. Na proslavi je Egi Gašperšič, pevovodja, glasbeni pedagog in skladatelj, prejel 
naziv častni občan Radovljice. Slavnostni govornik na proslavi je bil minister za kulturo Dejan Prešiček.

Župan Ciril Globočnik s častnim občanom Egijem Gašperšičem in drugimi nagrajenci na slovesnosti ob občinskem 
prazniku / Foto: Gorazd Kavčič
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Že ves teden je staro mestno 
jedro Radovljice v praznič
nem ritmu, na zavodu Turi
zem in kultura Radovljica so 
namreč za zadnje dni v letu 
tudi tokrat pripravili bogat 
program. Obiskovalce razve
seljujejo praznični sejem, 
pravljični konji in psi, ulič
ne predstave Festivala Ane 
Mraz, Čupakabra, Dedek 
Mraz, plesni in baletni na
stopi, koncerti orkestrov 
učencev Glasbene šole 
Radovljica, pravljične pred
stave, ustvarjalne delavnice 
za otroke, poulična ponudba 
Okusov Radol'ce, izvrstni 
koncerti in še marsikaj. 
Tudi v tem času bo na Lin
hartovem trgu in v atriju 
Radovljiške graščine nekaj 
zanimivih delavnic; od kro

parske s prikazom izdelova
nja žebljev do delavnice 
izdelovanja srčkov, oblikova
nja modnega nakita ter ple
sne animacije.
Kulinarika in glasba se na 
Linhartov trg vračata jutri, v 
soboto, 29. decembra, ko bo 
na trgu spet na voljo ulična 
ponudba hrane z Okusi 
Radol'ce ter koncert skupine 
Orlek, otroke pa bo obiskal 
Dedek Mraz, ki bo ob tej pri
ložnosti prebral pisma, 
zbrana v okviru pustolovšči
ne Nabiralnik Dedka Mraza.
Tradicionalno silvestrovanje 
na prostem v starem mest
nem jedru Radovljice tudi 
letos pripravljata občina in 
Večno mladi fantje. Priredi
tev se bo v ponedeljek, 31. 
decembra, začela ob 22. uri, 
ansambel Gregorji pa bo z 
nastopom začel uro kasneje.

Slovo od starega leta
Bogat praznični program v starem mestnem 
jedru Radovljice; jutri Okusi Radol'ce in Orleki, 
silvestrovanje na Linhartovem trgu se bo v 
ponedeljek začelo ob desetih zvečer.
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OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica 
vam želim srečno novo leto in vas vabim 
na silvestrovanje na Linhartovem trgu!

Ciril Globočnik
ŽUPAN

Praznični 
koncert
Glasbena šola Radovljica je 
tik pred koncem leta v 
Festivalni dvorani na Bledu 
pripravila tradicionalni 
božično-novoletni koncert. 
Navdušeno občinstvo.
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Od mojstrstva 
k lepoti
V Kovaškem muzeju v Kropi je 
na razstavi Najlepši kroparski 
svečniki na ogled izbor 
kovaških mojstrovin iz 
nastajajoče zbirke kroparskega 
umetnega kovaštva.

stran 9

OBČINSKE NOVICE

Ni nenevarne 
pirotehnike
Na preventivnem predavan
ju opozarjali o nevarnostih 
pirotehničnih izdelkov in  
dr u gih eksplozivnih sredstev
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KULTURA

Feri Lainšček v gosteh 
v knjižnici
Radovljiška Knjižnica A. T.  
Li n harta je novembra na ku l tu
rnem večeru gostila literarne
ga umetnika Ferija Lainš čka.

stran 8

KULTURA

Kako sta živeli 
Linhartovi hčeri
Dr. Marko Motnik je pred
stavil izsledke o dunajskem 
ži vljenju vdove in hčera  
An   t ona Tomaža Linharta.

stran 10 

ZADNJA

Namig za praznično 
večerjo
Dijaki Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica so 
pod vodstvom mentorice 
Marije Arh Ivanšek pripravili 
predlog novoletne večerje.

stran 16
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Častni občan Egi 
Gašperšič
Egidij - Egi Gašperšič je 
glasbeni pedagog, sklada-
telj, zborovodja, organist, 
raziskovalec glasbenega 
izročila Slovencev doma in v 
zamejstvu, avtor in urednik 
glasbenih monografij in 
drugih izdaj, zgodovinar in 
kronist. Izhaja iz stare kro-
parske družine, kjer je pri 
očetu dobil svoje prvo glas-
beno znanje. Kasneje je štu-
diral rog in klavir na srednji 
glasbeni šoli, nato pa na 
ljubljanski Akademiji za 
glasbo leta 1963 diplomiral 
na znanstveno-zgodovin-
skem oddelku. Že leto za 
tem se je zaposlil v Glasbeni 
šoli Radovljica, kjer je bil več 
kot trideset let ravnatelj. S 
svojim pedagoško-glasbe-
nim strokovnim delom pa 
tudi s srčnostjo in predanos-
tjo je predajal znanje in spo-
dbudo mnogim mladim 
glasbenikom, med katerimi 
so tudi številni danes uvelja-
vljeni umetniki, je med dru-
gim zapisano v obrazložitvi. 
Leta 1997 se je upokojil, a 
nadaljeval z delom, predv-
sem kot skladatelj, pevovod-
ja in glasbeni sodelavec 
Instituta Urban Jarnik v 
Celovcu.
Že leta 1961 je pod njego-
vim vodstvom začel delovati 
Moški pevski zbor Kropa, 
leta 1981 je prevzel Moški 
pevski zbor Podnart, leta 
1994 pa je ustanovil še Žen-
ski pevski zbor Koledva in 
Mešani pevski zbor Koledva. 
Pevski repertoar teh zborov 
obsega skupaj več kot tri 
tisoč pesmi; za njimi je več 
kot pet tisoč pevskih vaj in 
skoraj štiri tisoč nastopov. 
Ob delu z domačimi zbori 
Egi Gašperšič že desetletja 
povezuje glasbene skupine 
po vsej Sloveniji, še posebej 
tudi v zamejstvu med Slo-
venci na Koroškem in v Ita-
liji. Bogat in raznolik je tudi 

Gašperšičev skladateljski 
opus, katerega poglavitni 
del je povezan prav z vode-
njem zborov, posebno mes-
to pa v njem zavzema kole-
dniško obarvana tematika.
S svojim izjemnim delovan-
jem na glasbenem in izobra-
ževalnem področju je Egidij 
Gašperšič pomembno pris-
peval k ugledu Občine 
Radovljica in Slovenije. Za 
svoje delo je že prejel števil-
ne nagrade, eno od pomem-
bnih priznanj pa prav goto-
vo predstavlja dejstvo, da so 
ga za častnega občana pred-
lagala tako rekoč vsa doma-
ča in okoliška kulturna druš-
tva in organizacije.

Plakete Franciju Černetu, 
Linhartovemu odru in 
Matjažu Arnolu
Prejemniki plaket Antona 
Tomaža Linharta so Franci 
Černe za dolgoletno uspeš-
no kulturno udejstvovanje, 
Linhartov oder za štirideset-
letno ustvarjalno soobliko-
vanje in bogatenje kulturne 
podobe občine Radovljica na 
področju gledališča in umet-
niške besede ter Matjaž 
Arnol za spodbujanje in 
umetniško usmerjanje varo-
vancev CUDV Radovljica. 
Franci Černe se je v domači 
Radovljici in širše uveljavil 
kot amaterski igralec, napo-
vedovalec, voditelj, pozna-
valec glasbe, predvsem pa 
kot kulturnik s svojima 

upodobitvama »Radolčana« 
in Antona Tomaža Linhar-
ta. Za gledališče in kulturo 
se je navdušil že v osnovni 
šoli. Sodeloval je z različni-
mi gledališkimi skupinami, 
društvi, na proslavah, kul-
turnih in turističnih prire-
ditvah. Posebej odmevne so 
bile njegove interpretacije 
slovenskih pesnikov. Nasto-
pil je v okoli tisoč gledališ-
kih predstavah in upodobil 
več kot petdeset vlog. V gle-
dališki predstavi Linhartove 
komedije Županova Micka 
je kot šribar Glažek nasto-
pil več kot 160-krat, je zapi-
sano v obrazložitvi. Priljub-
ljen je bil tudi kot radijski 
voditelj na valovih Radia 
Triglav Jesenice. Lastne 
programe je ustvarjal in 
vodil tri desetletja. Z likom 
dedka Mraza pa še vedno 
razveseljuje otroke v vrtcih 
in šolah. Je duhovit ustvar-
jalec, predan prostovoljec 
in zanesljiv sodelavec. Že 
nekaj let sodeluje kot pros-
tovoljec in kulturni anima-
tor tudi v Domu dr. Janka 

Benedika Radovljica.
Linhartov oder, ki deluje v 
okviru KUD Radovljica, se 
je prvikrat predstavil v sezo-
ni 1977/1978 še v starem 
radovljiškem kinu s komedi-
jo Ta veseli dan ali Matiček 
se ženi. Svojega prostora ni 
imel, zato se je usmeril v 
gledališče poezije, ki je scen-
sko manj zahtevno od prave-
ga teatra. Deloval je predv-
sem v malem amfiteatru v 
stari knjižnici, za predstave 
pa izkorišča tudi ambiental-
no privlačne in zanimive 
kotičke mesta Radovljica ter 
nekoč tudi prizorišče gradu 
Kamen. Igralke in igralci 
Linhartovega odra so se vse-
skozi izobraževali in se 
uspešno lotevali težkih 
interpretacij najboljših slo-
venskih pesnikov in pisatel-
jev. Poleg nastopov na repu-
bliških srečanjih so odkriva-
li tudi dogodke iz zgodovine 
Radovljice, ki so gledalcem 
ponujali humornost, radoži-
vost, domiselnost in druge 
značilnosti tudi uličnega 
gledališča. V štiridesetlet-
nem delovanju Linhartove-
ga odra se je zvrstilo precej 
igralcev z velikim izraznim 
potencialom, kar daje celot-
nemu ansamblu posebno 
svežino. Vodi ga Alenka 
Bole Vrabec, trenutno pa 
šteje deset igralk, tri igralce 
in tri tehnične pomočnike 
ter številne druge umetniš-
ke sodelavce.
Akademski slikar mag. Mat-
jaž Arnol je v Centru za 
usposabljanje, delo in vars-
tvo Matevža Langusa Radov-
ljica zaposlen od leta 2007. 
Varovanci pod njegovim 
mentorstvom ustvarjajo 
zahtevnejše slike, grafike, 
dekorativne, uporabne in 
drobne izdelke iz gline ter 
tekstila in unikatno kerami-
ko. Predstavljajo jih kot 
Bisere, izdelke prve sloven-
ske blagovne znamke umet-
nin varovancev. Vsak izde-
lek je sad dela več parov rok 

in zato popolnoma unika-
ten. Pripravili so že več raz-
stav, izjemen skupinski 
podvig pa jim je uspel v letu 
2016, ko je center z Vilo 
Podvin kreiral adventne 
jedi, unikatno keramiko za 
adventno večerjo in vrhun-
ske slike, ki so oživile stene 
vile. V letih od 2014 do 2016 
je Matjaž Arnol uspešno 
vodil tudi slikarsko kolonijo 
Langusovi čopiči, namenje-
no osebam z motnjami v 
razvoju z območja širše 
Gorenjske.
Kot je zapisano v obrazloži-
tvi, Matjaž Arnol v vsakem 
posamezniku poišče sposo-
bnosti in talente, jih spod-
buja in vodi k napredku pri 
ustvarjanju. Z barvo, glino 
in drugimi materiali skupaj 
odkrivajo in doživljajo rado-
sti, igrivost in iskrenost za 
navdušenje nad življenjem.

Pečati za Nadjo Jere, 
Branko Konc,  
Klemena Bohinca in 
Begunske fante
Prejemniki pečatov Občine 
Radovljica so Nadja Jere za 
petdesetletno delovanje na 
področju turizma v Radovlji-
ci, Branka Konc za šestde-
setletno kulturno udejstvo-
vanje in vodenje prireditev v 
Podnartu, Klemen Bohinc 
za ohranjanje kulturne dedi-
ščine in organizacijo prire-
ditev v okviru Kulturnega 
društva Sotočje in Begunj-
ski fantje in dekleta za ohra-
njanje etnološke dediščine z 
oživitvijo običaja vleke ploha 
v Begunjah. 
Nadja Jere je vse do upokoji-
tve predano in uspešno 
vodila pisarno Turističnega 

Egi Gašperšič je častni 
občan Radovljice
1. stran

Slavnostni govornik, minister za kulturo Dejan Prešiček

Egi Gašperšič, častni občan 
Radovljice / Foto: Gorazd Kavčič

Godalni ansambel Glasbene šole Radovljica je predstavil skladbo Egidija Gašperšiča Mali 
koroški skerco. / Foto: Gorazd Kavčič

Franci Černe / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec, 
Linhartov oder 

Matjaž Arnol  

Nadja Jere /Foto: Gorazd Kavčič

Branka Konc /Foto: Gorazd Kavčič

Klemen Bohinc 
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društva Radovljica in s tem 
veliko pripomogla k razvoju 
turizma, od leta 2011 pa je 
kot tajnica društva prizadev-
na in domiselna prostovolj-
ka z velikim posluhom za 
organizacijo dveh večjih pri-
reditev, ki sta prepoznavni v 
občini in širše. To sta pust-
na povorka, ki jo je Turistič-
no društvo Radovljica pono-
vno oživilo leta 1996, in 
Srednjeveška tržnica ob Sre-
čanju mest na Venerini poti. 
Aktivna je tudi pri pripravah 
za udeležbo na vsakoletni 
Prangerijadi in obisku ded-
ka Mraza. Skrbi za arhiv 
Turističnega društva Radov-
ljica ter je soavtorica knjige 
Stara Radovljica. Njenemu 
poznavanju zanimivih mes-
tnih dogodkov in osebnosti 
ter skrbnemu načrtovanju 
gre zasluga, da se dejavnost 
Turističnega društva Radov-
ljica nadaljuje in da priredi-
tve, ki popestrijo življenje 
domačinov in turistov, s tra-
dicijo živijo naprej.
Branka Konc je na krajevnih 
proslavah nastopala že kot 
osnovnošolka, kot pevka in 
povezovalka pa se je v letu 
1965, ko je začel delovati, 
vključila v Mladinski pevski 
zbor Podnart. Od leta 1975 
redno sodeluje z Moškim 
pevskim zborom Podnart. 
Povezuje letne in druge 
koncerte zbora ter gostova-
nja doma in v tujini. V kraju 
vodi prireditve društev in 
vsakoletne proslave ob kra-
jevnem in kulturnem praz-
niku, sodeluje pa tudi pri 
prireditvah občine in radov-
ljiške izpostave Javnega 

sklada za kulturne dejavno-
sti. Je dejavna članica Kul-
turnega društva Podnart.
Branka Konc je kot profeso-
rica razločen govor prenesla 
v napovedovanje, z dodat-
kom čustev in optimizma. V 
šestih desetletjih delovanja 
na odru je postala nepogreš-
ljiva pri prireditvah v svojem 
domačem kraju in širše.
Klemen Bohinc si kot pred-
sednik kulturnega društva 
Sotočje prizadeva za spod-
bujanje dialoga in skrbi za 
spoznavanje, ohranjanje in 
negovanje kulturnih vred-
not in dediščine. V okviru 
društva organizira predava-
nja vrhunskih strokovnja-
kov, debatne večere, koncer-
te, izlete, gledališke priredi-
tve ter likovne in fotografske 
razstave. Predavanja v Slom-
škovi dvorani Radovljiškega 
župnišča pripravlja meseč-
no. Pri svojem delovanju 
sledi osnovnemu namenu 
društva Sotočje, ki je bilo 
ustanovljeno v letu 1999: 
širiti znanje vseh, ki se s sta-
lišča kulture zanimajo za 
duhovna, etična, vzgojna, 
zdravstvena in druga vpraša-
nja. Podstat društva je krš-
čanski svetovni nazor, ven-
dar vključuje tudi pozitivno 
naravnane ljudi dobre volje, 
ki imajo drugačna prepriča-
nja, je napisano v obrazloži-
tvi.
Begunjski fantje in dekleta 
so letos po dvanajstih letih 
oživili pustni običaj vleke 
ploha in ploh po posebej 
določenem protokolu slove-
sno povlekli skozi vas, tako 
kot narekuje tradicija. Na 

odlično pripravljeno priredi-
tev so privabili številne obi-
skovalce ter predvsem mno-
ge domačine. Prireditev pa 
so obiskali tudi kustosi in 
dokumentalisti Slovenskega 
etnografskega muzeja, ki 
bodo pripravili prvi vpis obi-
čaja vleke ploha v register 
nesnovne kulturne dedišči-
ne Slovenije. Vleka ploha je 
star pustni običaj, ki je pove-
zan s kultom plodnosti in 
rodovitnosti. Če v vasi kako 
zimo ni bilo poroke, so 
poročeni samskim nalagali 
različne simbolne »kazni«. 
Mednje spada tudi vleka 
smrekovega debla – ploha. 
Na Zgornjem Gorenjskem 
je ta običaj poznan v vaseh 
pod Karavankami, okrog 
Bleda in v Lipniški dolini. 
Malo kje pa je ohranjen na 
tako izviren in tradiciji zvest 
način kot prav v Begunjah, 
kjer fantje smrekovo deblo 
podirajo na roke. 

Medalji za  
DU Kamna Gorica in 
Petra Ravniharja
Medalji Občine Radovljica 
pa sta prejela Društvo upo-
kojencev Kamna Gorica ob 
dvajsetletnici delovanja in 
Peter Ravnihar za uspešno 
vodenje Društva upokojen-
cev Radovljica.
Društvo upokojencev Kam-
na Gorica, ki ima status 
humanitarne organizacije, 
šteje skoraj 130 članov. Od 
leta 2006 je vključeno v pro-
jekt Zveze društev upoko-
jencev Slovenije »Starejši za 
starejše«, čigar namen je ob 
pomoči prostovoljk in pros-

tovoljcev čim dlje zadržati 
starostnike v domačem oko-
lju. V Kamni Gorici je v ta 
projekt vključenih 75 starej-
ših občanov. Društvo orga-
nizira tudi športno rekreati-
vne in družabne dejavnosti, 
kot so tedenska rekreacija, 
pohodi, zimske igre in sre-
čanja. Uspešno je zaživela 
sekcija ročnih del, ki je tudi 
med programi medgenera-
cijskega centra Ljudske uni-
verze Radovljica. Društvo 
sodeluje z vsemi društvi v 
kraju, s krajevno skupnostjo 

in stanovskimi druženji. 
Svoje poslanstvo zagotoviti 
pogoje za kakovostno preži-
vljanje tretjega življenjskega 
obdobja pa uspešno izpol-
njuje že dvajset let.
Peter Ravnihar vodi Druš-
tvo upokojencev Radovljica 
od leta 2014. Poskrbel je za 
posodobitev informacijske-
ga sistema, poživil delo sek-
cij ter popestril srečanja 
članov z zanimivimi tema-
mi in predavatelji. Še pose-
bej zavzeto deluje pri sekci-
ji kolesarjev. Lani je organi-
ziral množično srečanje 
kolesarjev Gorenjske. Ob 
70-letnici, ki jo je društvo 
praznovalo v letu 2016, je 
sodeloval pri odmevni pro-
slavi in izdaji biltena ob 
jubileju. Zadnja uspešna 
naloga pa je pokritje balini-
šča pri domu upokojencev v 
Radovljici. 
Spodbuja sodelovanje z dru-
gimi društvi in organizacija-
mi. V Kopru je organiziral 
razstavo del slikarjev likov-
ne sekcije. Sodeloval je pri 
organizaciji srečanj s somiš-
ljeniki iz hrvaškega Buzeta 
in avstrijskega Pliberka. 
Aktivno se vključuje tudi v 
programe in projekte, ki jih 
izvajajo Ljudska univerza 

Radovljica, Zveza društev 
upokojencev Slovenije in 
druge organizacije, ki skrbi-
jo za lepšo jesen življenja.

Štirje izjemni študentje
Študenti, ki so z odliko opra-
vili zaključni letnik študija 
in diplomo, so na slovesno-
sti iz rok župana prejeli pri-
znanje in denarno nagrado 
za nadaljnje strokovno izpo-
polnjevanje. To so Mohor 
Fajdiga iz Radovljice, magi-
ster prava, diplomant Prav-
ne fakultete, Teja Goli iz 

Krope, magistrica prevajan-
ja, diplomantka Filozofske 
fakultete, Polona Potočnik 
iz Vrbenj, doktorica medici-
ne, diplomantka Medicin-
ske fakultete, in Miha Valant 
iz Radovljice, magister ume-
tnostne zgodovine, diplo-
mant Filozofske fakultete.

Slavnostni govornik 
minister Prešiček
Slavnostni govornik na pros-
lavi je bil minister za kulturo 
Dejan Prešiček, ki je v svo-
jem nagovoru povezal ustvar-
jalnost v Radovljici rojenega 
Linharta in pisatelja Ivana 
Cankarja, katerega 100. oble-
tnico smrti smo obeleževali 
prav na dan radovljiškega 
občinskega praznika.
"Oba literata, Linhart in 
Cankar, sta vsak na svoj 
način prelomila tradicijo in 
v slovenski literaturi pustila 
neizbrisljiv pečat. Obema je 
bila skupna izkušnja vele-
mesta, življenja na Dunaju, 
kjer sta se vsak v svojem 
času seznanila s sodobnimi 
evropskimi literarnimi in 
družbeno političnimi toko-
vi. Oba sta svojemu okolju 
in prihodnjemu času vrnila 
z visoko mero odličnosti," je 
izpostavil minister Prešiček.

"Pomembno je, kakšne sle-
di puščamo za sabo. Po kul-
turi smo znani tudi v svetu, 
vsaka dobra posameznikova 
zgodba pa se najprej začne v 
intimi ustvarjanja. Nato se 
razteza v izrazu in okolju, ki 
ustvarjalca najbolj vznemir-
ja, navdihuje in izpopolnju-
je. Vsakemu posebej toplo 
čestitam, ker tako kakovost-
no sooblikujete kulturno 
podobo kraja, ki ga imam še 
najbolj za svojega. Vesel sem 
tudi, da Občina Radovljica 
prepoznava vlogo in pomen 
kulturno-umetniških udejs-
tvovanj. Prav tako je hvale 
vredno, da prepoznava 
pomembnost medgeneracij-
skega dialoga in da podpira 
nadarjene diplomante, ki 
vstopajo na zahtevno poklic-
no pot. Naj se ob vseh izzi-
vih, ki jih pred nas postavlja 
čas, ob koncu vrnem k lju-
bezni do kulture. Ravno na 
področju kulture so možno-
sti interpretacij in zmag pra-
vzaprav neskončne."

Program so sooblikovali 
glasbeniki
Scenarist in režiser proslave 
Rok Andres je kulturni spo-
red proslave sooblikoval z 
nastopajočimi, ki so poveza-
ni z Egidijem Gašperšičem 
– bodisi so bili učenci Glas-
bene šole Radovljica v času 
njegovega ravnateljevanja, 
prihajajo iz njegovih doma-
čih krajev bodisi so tesno 
povezani z glasbo, tudi na 
vrhunskem nivoju. Otroški 
pevski zbor OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica je pod vod-
stvom Polone Frelih nasto-
pil s pesmijo Piščalka, ki jo 
je uglasbil Egidij Gašperšič. 
Godalni ansambel Glasbe-
ne šole Radovljica z gosti je 
pod vodstvom Vanje Stare 
Vinkovič predstavil skladbo 
Egidija Gašperšiča Mali 
koroški skerco iz leta 1999, 
ki je bila tokrat izvedena 
prvič. Nastopili so tudi flav-
tistka Mateja Bajt, harmoni-
kar Gašper Primožič in pev-
ka Mateja Praprotnik, vsi 
nekdanji učenci Glasbene 
šole Radovljica. Skupaj pa 
so, tokrat pod vodstvom 
Marije Kolar, zapeli združe-
ni zbori Koledva in Podnart, 
ki jih vodi Egidij Gašperšič. 
Predstavljen je bil tudi nje-
gov filmski portret, ki ga je 
izdelal Rožle Bregar z ekipo 
Vizualist.

Begunjski fantje /Foto: Gorazd Kavčič

Nastopili so tudi flavtistka Mateja Bajt, harmonikar Gašper Primožič in pevka Mateja 
Praprotnik (na fotografiji), vsi nekdanji učenci Glasbene šole Radovljica. / foto: Gorazd Kavčič

Branko Vodopivec Peter Ravnihar 

Župan Ciril Globočnik in štirje izjemni študentje: Mohor Fajdiga, Teja Goli, Polona 
Potočnik in Miha Valant / Foto: Gorazd Kavčič
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Občinske novice

Marjana Ahačič

Svetniki so se v Radovljici 
sestali na predlog Bogomir-
ja Vnučca, ki je zastopnik 
lokalnih interesov v držav-
nem svetu že drugi mandat. 
Na seji, ki je bila v prostorih 
nove radovljiške knjižnice, 
so med drugim obravnavali 
njegove pobude in vprašan-
ja glede sofinanciranja 
obnove objektov kulturne 
dediščine v lasti lokalnih 
skupnosti ter izgradnje nove 
gorenjske regijske bolnišni-
ce in regijskega reševalnega 
centra v Radovljici. 
Državni svet je tako potrdil 
pobudo Bogomirja Vnučca, 
da se projekt izgradnje nove 
regijske bolnišnice v naj-
krajšem možnem času uvr-
sti v Načrt razvojnih progra-
mov v okviru državnega pro-
računa, bolnišnica pa ume-
sti v območje, ki ga je za ta 
namen na svojem območju 
že opredelila Občina Radov-
ljica. »Splošna bolnišnica 
Jesenice in župani 18 
gorenjskih občin že nekaj 
let opozarjajo na prostorsko 
in kadrovsko podhranjenost 
sekundarnega nivoja zdrav-
stvenega varstva na Gorenj-
skem. Posledično se vrstijo 
pozivi k izgradnji nove regij-
ske bolnišnice na Gorenj-
skem, ki bi zagotovila raz-

bremenitev obstoječih kapa-
citet in prebivalcem omogo-
čila kakovostnejšo in dosto-
pnejšo zdravstveno obravna-
vo na sekundarni ravni,« 
izpostavlja Vnučec. Državni 
svet je ob tem seznanil z dej-
stvom, da je občina Radovlji-
ca že pristopila k izdelavi 
Prostorsko programske pre-
veritve za umestitev gorenj-
ske regijske bolnišnice na 
območju, ki je v prostor-
skem redu Občine Radovlji-
ca namenjeno zdravstveni 
dejavnosti. »Analiza je zaje-
la stanje prostora in variant-
ne rešitve umestitve bolniš-
nice, pri čemer se je izkaza-
lo, da je umestitev regijske 
bolnišnice z ustreznim 
načrtovanjem objektov mož-
na.« Pri tem poudarja, da 

vzpostavitev nove regijske 
bolnišnice ne pomeni ukini-
tve bolnišnice na Jesenicah, 
potrebe po zdravstvenih sto-
ritvah se bodo namreč tudi v 
prihodnje še povečevale. 
»Obstoječi demografski 
trendi nakazujejo na inten-
zivno staranje prebivalstva v 
prihodnjih desetletjih, na 
podlagi česar se lahko priča-
kuje tudi povečanje števila 
hospitalizacij oseb, starejših 
od 65 let, na kar bi se bilo 
treba pravočasno pripraviti.«
Državni svet je podprl tudi 
pobudo Vnučca, da se regij-
ski reševalni center na seve-
rovzhodnem delu Radovlji-
ce prepozna kot projekt 
posebnega pomena in se 
zagotovijo ustrezna finanč-
na sredstva za sofinanciran-

je njegove izgradnje. »Del 
Regionalnega razvojnega 
programa Gorenjske 2014–
2020 predstavlja tudi pro-
jekt izgradnje regijskega 
reševalnega centra na seve-
rovzhodnem delu Radovlji-
ce. Območje, ki ga je Občina 
Radovljica že opredelila kot 
območje, namenjeno dejav-
nosti zaščite in reševanja, je 
bilo kot najboljša prostorska 
rešitev z vidika varovanja 
narave izbrano na podlagi 
natečaja, v postopku izbire 
pa so sodelovali tudi pred-
stavniki uporabnikov, ki 
bodo imeli sedež v novem 
regijskem reševalnem cen-
tru, to so policijska postaja, 
gasilci, Civilna zaščita, nuj-
na medicinska pomoč in 
gorska reševalna služba,« je 
pojasnil Vnučec, ki je v eni 
od svojih pobud poudaril 
tudi sofinanciranje obnove 
objektov kulturne dediščine, 
ki so v lasti lokalnih skupno-
sti. »Treba se je zavedati, da 
je konkretne rezultate na 
področju ohranjanja naše 
bogate kulturne dediščine 
mogoče doseči le z močno 
finančno podporo države. V 
nasprotnem primeru bomo 
lahko žal vsi, država in lokal-
ne skupnosti, priča nadalj-
njemu propadanju številnih 
objektov kulturne dedišči-
ne,« opozarja Vnučec.

Sejo državnega sveta 
je gostila knjižnica
Sredi decembra se je v Radovljici, v dvorani Knjižnice A. T. Linharta, na eni od svojih dveh sej, ki jih 
vsako leto organizirajo zunaj Ljubljane, sestal Državni svet Republike Slovenije. Svetniki so podprli 
predloga Bogomirja Vnučca, ki si prizadeva za umestitev nove gorenjske regijske bolnišnice in 
regijskega reševalnega centra v Radovljici.

Državni svet je eno od dveh sej, ki jih vsako leto opravi 
zunaj Ljubljane, izvedel sredi decembra v dvorani 
radovljiške knjižnice.

Marjana Ahačič

"Rudolf Badjura, odličen 
planinec, pisatelj in narod-
no zaveden slovenski čast-
nik, domoljub je aktivno 
sodeloval pri nastanku prve 
jugoslovanske države kot 
rezervni častnik. Zaradi 
sodelovanja v prevratnih 
dneh leta 1918 se ga je prijel 
vzdevek ljubljanski general 
Maister. Postal je tudi pove-
ljnik ene od čet bataljona 
Koroške legije; del čete pod 
njegovim poveljstvom se je 
konec leta 1918 oblikoval v 
alpinsko četo, ki je v letih 
1918 in 1919 odigrala 
pomembno vlogo v bojih za 
severno mejo. Bil je prejem-

nik številnih odlikovanj, za 
izredne zasluge pri razvoju 
slovenskega planinstva pa je 
bil leta 1953 nagrajen z zla-
tim častnim znakom Pla-
ninske zveze Slovenije. Po 
Rudolfu Badjuri od leta 
2012 nosi ime tudi vadbeni 
center 132. gorskega polka 
Slovenske vojske na Poklju-
ki," je povedal vodja priredi-
tve Aleš Simčič, podpredse-
dnik Združenja vojaških 
gornikov Slovenije. Slavnos-
tni govornik na slovesnosti 
pred spominskim obele-
žjem na Radovljiški graščini 
v starem mestnem jedru 
Radovljice je bil brigadir 
Janez Kavar, velik poznava-
lec življenja in dela Rudolfa 
Badjure.
Badjurova enota, ki se je v 
Radovljiški graščini nastani-
la na Miklavžev večer leta 
1918, je bila enota bataljona 
koroške legije oziroma del 
takrat že novega slovenske-
ga ljubljanskega polka. 
»Enaintridesetega oktobra 
smo prvič v zgodovini naro-
da Slovenci dobili svojo vla-
do. V 33 dneh Države Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je 
narodni vladi uspelo vzpos-

taviti upravno, vojaško, šol-
sko, zdravstveno in social-
no-politično oblast. Takrat je 
nastala tudi prva slovenska 
narodna vojska s sloven-
skim poveljevalnim jezi-
kom. Goreč podpornik in 
aktivni sodelavec pri nasta-
janju vojske nove države je 
bil tudi Rudolf Badjura, zla-
sti prizadeven pri organizi-
ranju prostovoljnih enot,« 
je v svojem nagovoru pove-
dal Kavar. »Rojen je bil leta 
1881 v Litiji, po poklicu ura-
dnik, sicer pa zavzet organi-
zator prebujajočega se turi-
zma, fotograf, publicist in 
plodovit pisec planinskih in 
turističnih vodnikov, nav-
dušen planinec, delavec, 
gornik, alpinist in turni 
smučar. Zgodovino sloven-
skega smučanja je zazna-
moval s slovenskim smu-
čarskim izrazoslovjem. 
Umrl je v Ljubljani leta 
1933. Nepravično je bilo 
dolga leta njegovo plodno 
življenjsko delo preveč 
zamolčano.«
V kulturnem programu je 
sodeloval moški pevski zbor 
Združenja vojaških gorni-
kov Slovenije Gorščaki.

Alpinska četa je bila 
ustanovljena v Radovljici
Združenje vojaških gornikov Slovenije, Območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska, Mali vojni muzej Bohinjska Bistrica in Občina Radovljica so prvi petek v decembru pripravili 
spominsko slovesnost ob stoti obletnici ustanovitve alpinske čete pod poveljstvom Rudolfa Badjure.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil brigadir Janez Kavar, slovesnost pa je spremljal tudi 
postroj praporščakov in članov Združenja vojaških gornikov Slovenije, Območnega 
Združenja veteranov vojne za Slovenijo, Združenja slovenskih častnikov Radovljice, 
Planinskega društva Radovljica ter pripadnikov 132. gorskega polka Slovenske vojske.

Sredi decembra so na ustanovnih sejah svetov krajevnih 
skupnosti že izvolili tudi predsednike svetov KS. Od dva-
najstih krajevnih skupnosti občine Radovljica jih bodo le pet 
vodili isti predsedniki kot v prejšnjem mandatu: Izidor Arih 
ostaja predsednik sveta KS na Brezjah, Dušan Beton v Kam-
ni Gorici, Gregor Remec na Lancovem, Rajko Mikolič na 
Srednji Dobravi in Andrej Golčman v Radovljici. V sedmih 
krajevnih skupnostih se vodstvo menja: nova prednica sveta 
KS Begunje je Marija Hrovat, svet KS Kropa bo v novem 
mandatu vodila Saša Pavlič, svet KS Lesce pa Tatjana Justin. 
Predsednik sveta KS Ljubno je postal Boštjan Soklič, KS 
Mošnje Dušan Jelovčan, KS Otok Iztok Meglič, v KS Podnart 
pa Nejc Šter.

Izvolili predsednike svetov krajevnih skupnosti

Mateja Rant

Spremembe na področju dru-
žinskih prejemkov po sprosti-
tvi varčevalnih ukrepov prina-
šajo nekatere novosti tudi pri 
državnih štipendijah. Od 1. 
januarja dalje bodo do štipen-
dije upravičeni dijaki in štu-
denti, pri katerih mesečni 
dohodek na družinskega čla-
na ne presega 659,30 evra, 

medtem ko je doslej cenzus 
znašal 576,89 evra. Pri mini-
strstvu za delo, družine, soci-
alne zadeve in enake možno-
sti ocenjujejo, da bo tako do 
državne štipendije upraviče-
nih okrog 8500 dijakov oziro-
ma študentov več.
Ob tem pri ministrstvu še 
opozarjajo, da centri za soci-
alno delo o upravičenosti do 
štipendije ne bodo odločali 

po uradni dolžnosti, ampak 
samo na podlagi vloge. Vla-
gatelji lahko vloge na pristoj-
ni center za socialno delo 
oddajo od začetka decembra 
dalje. Pri Študentski organi-
zaciji Slovenije študente in 
dijake pozivajo, naj preverijo, 
ali so zaradi novih spre-
memb postali upravičenci do 
prejemanja državne štipen-
dije.  Vlagatelji, ki do sedaj 

niso bili upravičeni do šti-
pendije, morajo vlogo oddati 
v decembru, da bi štipendijo 
prejeli že z januarjem. Vloge 
morajo vložiti tudi tisti, ki 
jim je bila štipendija v prete-
klosti zavrnjena zaradi prese-
ganja cenzusa, kakor tudi 
vlagatelji, ki jim državna šti-
pendija v študijskem letu 
2018/2019 miruje zaradi 
preseganja cenzusa.

Več upravičencev
Centri za socialno delo o upravičenosti do 
štipendije ne bodo odločali po uradni dolžnosti, 
ampak samo na podlagi vloge.

Od 1. januarja bodo do štipendije upravičeni 
dijaki in študenti, pri katerih mesečni dohodek 
na družinskega člana ne presega 659,30 evra. 
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Marjana Ahačič

Prejšnji teden so pred podru-
žnično šolo v Mošnjah posta-
vili nadstrešnico, pod katero 
lahko osnovnošolci iz 
Mošenj, ki se k pouku na 
predmetni stopnji vozijo v 
Radovljico, počakajo na šol-
ski avtobus. »Krajani, predv-
sem starši otrok, ki se ali se 
bodo v šolo morali voziti z 
avtobusom, smo nadstrešni-
ce pred šolo v Mošnjah vese-
li. Predvsem ob slabih vre-
menskih razmerah bodo 
otroci avtobus, ki ima na pri-
mer ob sneženju lahko tudi 
polurno zamudo, pričakali 

pod streho. Žalostno je bilo 
opazovati, kako je v Radovlji-
ci skorajda vsak otok za odla-
ganje odpadkov dobil nad-
strešnico, da so bili smetnja-
ki na suhem, otroci v Moš-
njah pa so vztrajno čakali 
temeljito obnovo šole, ob 
kateri naj bi zgradili tudi 
zavetje za njihovo čakanje 
prevoza. Marsikateri osnov-
nošolec izpolnitve obljub ni 
dočakal in zdaj hodi v sred-
njo šolo. Tisti, ki so prvo jutro 
po postavitvi avtobus pričaka-
li pod streho, čeprav ni deže-
valo ali snežilo, pa so bili 
vidno navdušeni,« je povedal 
eden od zadovoljnih staršev.

Šolarji dobili nadstrešnico

Otroci, ki so prejšnjo sredo zjutraj šolski avtobus prvič 
pričakali pod streho, so bili navdušeni, čeprav ni niti 
deževalo niti snežilo.

Marjana Ahačič

Kmetijsko gozdarski zavod 
Kranj v prihodnjem letu 
začenja projekt z naslovom 
Od pridelka do izdelka, kate-
rega namen je spodbuditi in 
usposobiti ciljne skupine za 
pridelavo in predelavo sadja 
in žit na Gorenjskem. Zavod 
je k partnerskemu sodelova-
nju povabil Biotehniški cen-
ter Naklo, Društvo žensk z 
dežele občine Radovljica in 
Društvo kmečkih žena Kranj. 
"Projekt je zasnovan v dveh 
fazah. V prvi fazi bodo ude-
leženci prejeli znanja s pod-
ročja podjetniških vsebin ter 
teoretična znanja za pridela-
vo sadja v travniških sadov-
njakih. V drugi fazi projekta 

bodo aktivnosti usmerjene v 
pridobitev teoretičnih znanj 
za pridelavo žit in doseganje 
dodane vrednosti sadja in 
žit. Predstavljeno bo dosega-
nje kriterijev za registracijo 
dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji ter s tem ustvarjanje 
pogojev za nova delovna 
mesta," je pojasnila Ana 
Beden iz leške enote oddel-
ka za kmetijsko svetovanje, 
ki deluje pri KGZ Kranju.
V prihodnjem mesecu bodo 
tako na treh lokacijah izvedli 
tri brezplačne delavnice s 

področja dopolnilne dejavno-
sti, njihove obdavčitve ter 
trženja kmetijskih pridelkov 
in izdelkov. Prva bo že v torek, 
8. januarja, ob 9.30 v dvorani 
Kulturno gasilskega doma v 
Gozdu - Martuljku, druga v 
sredo, 9. januarja, ob 9. uri v 
sejni sobi zadruge Naklo v 
Naklem in tretja v četrtek, 10. 
januarja, ob 15. uri v dvorani 
Kulturnega doma v Stari 
Fužini v Bohinju.
V praktičnem delu, ki bo 
februarja in marca potekal 
na istih treh lokacijah, bodo 
predstavljene vsebine s pod-
ročja načrtovanja in sajenja 
novega travniškega sadovnja-
ka. "Dodatna dejavnost na 
kmetiji je lahko dodaten zas-
lužek na kmetiji. Zato lepo 

povabljeni, da se nam prid-
ružite na brezplačnih delav-
nicah, kjer vam bomo pred-
stavili vse potrebno v zvezi z 
dopolnilnimi dejavnostmi na 
kmetiji," poudarjajo v pro-
jektni skupini KGZ Kranj.
Projekt, ki je bil potrjen s 
strani Lokalne akcijske sku-
pine Gorenjska košarica, 
sofinancirata Evropska uni-
ja iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja 
in Republika Slovenija v 
okviru Programa razvoja 
podeželja 2014–2020.

Od pridelka do 
izdelka
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj že januarja 
začenja s prvim sklopom brezplačnih delavnic  
v okviru projekta, katerega namen je kmete 
spodbuditi in usposobiti za pridelavo in 
predelavo sadja in žit na Gorenjskem.

Januarja bodo izvedli tri brezplačne delavnice  
s področja dopolnilne dejavnosti, njihove 
obdavčitve ter trženja kmetijskih pridelkov in 
izdelkov. Prva bo že v torek, 8. januarja.

V prejšnjih Deželnih novicah v prispevku Srečanje kropar-
skih jubilantov pomotoma nismo zapisali, da je osemdeset 
let letos praznovala tudi Ivana Klančar, srečanja v gostilni 
Pri Jarmu pa se zaradi bolezni ni udeležila Albinca Ažman, 
ki je letos dopolnila 92 let. Za napaki se opravičujemo.

Popravek

Maša Likosar

O nevarnosti uporabe petard 
in drugih eksplozivnih sred-
stvih ter o delovanju Držav-
ne enote za varstvo pred 
NUS je spregovoril Igor 
Boh, vodja Državne enote za 
varstvo pred neeksplodirani-
mi ubojnimi sredstvi. Pojas-
nil je, da so najpogostejše 
žrtve petard mladi, zlasti 
osnovnošolci in srednješolci, 
ki se ne zavedajo, da petarde 
in ostali pirotehnični izdelki 
niso igrača. “Mladostnikom 
so petarde izziv, privlači jih 
eksperimentiranje, preizku-
šajo svoje sposobnosti in 
pogum. A problem nastane, 
ko jim pok ni več dovolj in 
želijo izkusiti, kaj vse petar-
de zmorejo. Lotijo se spre-
minjanja pirotehničnih 
izdelkov, kar bistveno pove-
ča možnost za nesrečo,” je 
povedal Igor Boh in nadalje-
val: “Zavedati se moramo, 
da nepremišljena, neprevid-
na in objestna uporaba piro-
tehničnih in ognjemetnih 
izdelkov pogosto privede do 
hudih telesnih poškodb, 

obenem vznemirja ljudi in 
živali ter onesnažuje okolje. 
Zelo pomembno je, da starši 
svoje otroke že zgodaj začne-
jo ozaveščati o tem in jih 
opozarjati na nevarnosti ter 
z lastnim zgledom pripomo-
rejo k preprečevanju in zma-
njšanju posledic.” 
Strašne posledice uporabe 
petard je predavatelj učen-
cem razložil in pokazal na 
primeru mladoletnika, ki 
mu je lansko leto eksplozija 
petarde usodno zaznamova-
la življenje. “Mlad fant je v 
podstrešni sobi prižgal 
skrajšano vrvico petarde, 
imenovano čebula in kuplje-
no od preprodajalca na 
črnem trgu. Moč njene eks-
plozije je sobo dobesedno 
razdejala in izjemno hudo 
poškodovala mladega člove-
ka. Ostal je brez obeh rok. 
Njegovo življenje ne bo 
nikoli več tako, kot je bilo 
pred usodnim pokom.” 
Nazorne fotografije amputi-
ranih okončin so učence 
vidno pretresle. “Petarde so 
prepovedane, njihova upora-
ba je nezakonita. Zavedati 

se moramo, da je vse, kar 
poči, nevarno. Nenevarnih 
pirotehničnih izdelkov ni. 
Obenem nam mora biti jas-
no, da pirotehnični izdelki 
nimajo nobenih koristi, so 
kvečjemu velik finančni 
zalogaj in potencialni vzrok 
opeklin, izgube vida, sluha, 
amputacij in drugih poš-
kodb,” je dejal Bohov in 
sklenil: “Božično-novoletni 

prazniki so čas, ki naj bo 
namenjen veselju in druže-
nju s tistimi, ki jih imamo 
najraje. Nič ni narobe s tem, 
da si ustvarimo praznično 
vzdušje, a pokanje in bliska-
nje nam ga zagotovo ne bo 
izboljšalo in polepšalo. Naj 
se raje iskri od veselja, zato 
praznujte po pameti, da se 
prazniki ne bi končali na 
urgenci.”

Ni nenevarne pirotehnike
V predprazničnem času je Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Radovljica, skupaj z Upravo  
za zaščito in reševanje RS učencem OŠ A. T. Linharta Radovljica pripravil preventivno predavanje  
o pirotehničnih izdelkih in drugih eksplozivnih sredstvih.

Predavatelj Igor Boh je učencem OŠ A. T. Linharta 
Radovljica pojasnil, kako obsežne in usodne poškodbe 
lahko povzročijo pirotehnični izdelki. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Jutri, v soboto, 29. decembra, 
bo Folklorno društvo Bled že 
dvajsetič zapored pripravilo 
prireditev Veselo po domače. 
"Pisalo se je leto 1999. Bil je 
mrzel dan tistega 29. decem-
bra. Folklorniki smo se v Fes-
tivalni dvorani na Bledu prip-
ravljali na prvo prireditev 
Veselo po domače. Nastopili 
so štirje ansambli, humoris-
ta, otroška in odrasla folklor-
na skupina in voditelj. Bili 

smo presrečni – uspelo nam 
je," se spominja pobudnik 
prireditve Anton Repe, ki je 
se je nekaj let prej domislil, 
da bi enkrat letno organizirali 
tovrstno prireditev. "Kar 
nekajkrat sem se oglasil pri 
takratnem podžupanu, žal že 
pokojnem Jožetu Antoniču 
in ga prosil, da bi nam občina 
dala na razpolago Festivalno 
dvorano. Nekega dne me je 
poklical in povedal, da ima na 
razpolago 29. december. Kar 
verjeti nisem mogel, da je to 

res. In da bo ta prireditev 
umeščena v najlepši čas leta, 
med božičem in novim 
letom. Takoj smo ta dan 
povezali tudi z dobrodelnos-
tjo. Nanjo smo povabili upo-
rabnike takratnega Doma 
Matevža Langusa (danes 
CUDV Radovljica) in domov 
starejših v Radovljici in na 
Jesenicah. Zadnja leta pa 
vstopnice podarjamo tudi tis-
tim, ki si jih ne morejo privo-
ščiti, in drugim osebam s 
posebnimi potrebami."

Kot zagotavlja Repe, so za 
jubilejno prireditev pripravi-
li posebej bogat program. 
"Nastopajoče smo izbrali 
izmed najbolj odmevnih, ki 
so kadarkoli nastopili na 
naši prireditvi. Nastopili 
bodo ansambel Roberta 
Zupana, ansambel Bitenc, 
ansambel Petra Finka, kvin-
tet Smrtnik iz avstrijske 
Koroške, otroška folklorna 
skupina Ovsiše, Jerneja Ter-
likar, Duo Nota, Erazem in 
Miro ter folklorniki Folklor-
nega društva Bled. S skečem 
nas bosta zabavala Majda in 
Maruša. Skozi prireditev pa 
nas bosta vodila naša člana 
Mateja Repe in Milan Debe-
ljak."
Prireditev se bo v Festivalni 
dvorani na Bledu začela ob 
20. uri.

Veselo po domače
Za jubilejno, dvajseto prireditev Veselo po domače, ki bo jutri zvečer  
v Festivalni dvorani, je Folklorno društvo Bled pripravilo posebej bogat 
program.

Na drsališču v športnem parku je vsak dan živahno, posebej 
med počitnicami. Rekreativno drsanje je med tednom 
mogoče med 15. in 18. uro, konec tedna, med prazniki in 
šolskimi počitnicami pa med 10. in 18. uro. Drsanje je za 
otroke do 18. leta brezplačno, za odrasle pa cena vstopnice 
znaša 2 evra. Na voljo je tudi izposoja in servis drsalk.

Drsališče je odprto vsak dan

V prispevku o prazničnem decembrskem dogajanju v Rado-
vljici nismo omenili, da so pri krasitvi starega mestnega 
jedra Radovljice sodelovali tudi: Natalija Černe iz TIC Rado-
vljica kot vodja projekta, člani Hortikulturnega društva Les-
ce, ki so se jim na pobudo TIC Radovljica prvič pridružile 
tudi članice gibanja Šola zdravja iz Radovljice, ter nekaj 
posameznic. Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, ki 
organizira krašenje, pa poudarja, da je za odlično izpeljan 
projekt zaslužnih več ljudi in institucij, a vendar med njimi 
izpostavijo Matjaža Zalokarja iz Komunale Radovljica, ki pri-
skrbi zadostno zalogo smrečja, ter Jonasa Sotlerja, ki poma-
ga pri izdelave velike smreke ter nameščanju okrasja na 
portale in ulične svetilke.

Pojasnilo
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Košarkarska druščina Angry 
Balls se v telovadnici Osnovne 
šole Antona Janše, ki je šola s 
prilagojenim učnim progra-
mom, srečuje in rekreativno 
udejstvuje že petnajst let. 
Letos so se odločili, da šoli, ki 
jim omogoča prostor, povrne-
jo uslugo. Zanje so prvič orga-
nizirali dobrodelni košarkar-
ski turnir, kjer so zbirali 
denarna sredstva. K sodelova-
nju so povabili še košarkarske 
ekipe z Bleda, iz Gorij, z Lju-
bnega, ekipo Kavarna Kino iz 
Radovljice in ekipo Elan. V 
finalu sta se pomerili ekipi KK 
Angry Balls in Kavarna Kino 
iz Radovljice. Slednja je z 
rezultatom 34 proti 30 prema-
gala pobudnike turnirja. Mar-
jan Tušek, glavni organizator, 
pojasni, da so idejo o turnirju 
razširili in poskusili pridobiti 
čim več sponzorjev. “Odzvali 
so se številni donatorji in pris-
pevali lepe vsote, poleg tega 
smo na samem turnirju za 
simbolično ceno en evro pro-
dajali hrano in pijačo. Vse sku-
paj smo zbrali 2324 evrov. 
Sponzorji so podarili tudi pet 
kompletov smuči za otroke in 
oblačila,” je dejal Tušek in 
dodal: “Vzdušje na turnirju je 

bilo izjemno, navijači so glas-
no spodbujali, učenci so nam 
pripravili plakat presenečenja 
in resnično si želimo, da bi 
turnir postal tradicionalen.” 
Donirana sredstva so ob pri-
sotnosti vseh učencev predali 
ravnateljici OŠ Antona Janše 
Radovljica Jeleni Horvat. Hor-
vatovo je dobrosrčnost ljudi 
ganila, obenem pa je ne prese-
neča, saj opaža, da smo Slo-
venci zelo odprti in radi poma-
gamo ljudem v stiski. “Zelo 
lepo je, da so košarkarski 
rekreativci opazili stisko dru-
žin otrok, ki potrebujejo dru-

gačno oskrbo. Občudovanja 
vredno je, da do njih čutijo 
sočutje in gojijo enakovreden 
odnos, nikakor pa ne pomilo-
vanja,” je dejala Horvatova in 
nadaljevala: “Skupina naših 
ot rok je igrala skupaj s košar-
karji na turnirju in to je bila 
zanje velika čast, skorajda živ-
ljenjskega pomena. Dali so 
vse od sebe in pokazali svoje 
znanje. Spoznali so tudi, kako 
poteka resna igra, kakšna so 
pravila in kako sodniki sodi-
jo.” Ravnateljica je še zaupala, 
da bodo zbrana sredstva dob-
rodelnega turnirja namenjena 
za različne dodatne dejavnosti 
in učne pripomočke. “Opre-
mili bomo telovadnico, kupili 
športne rekvizite in didaktične 
pripomočke. Učencem, kate-
rih družine si zaradi težjih 
socialnih razmer ne morejo 
privoščiti šole v naravi, bodo to 
financirali.” 

Dobrodelni 
košarkarski turnir
Košarkarski klub Angry Balls je prvega decembra organiziral dobrodelni 
košarkarski turnir, kjer so zbirali sredstva za učence Osnovne šole Antona 
Janše v Radovljici.

Marjan Tušek je ravnateljici OŠ Antona Janše Radovljica 
Jeleni Horvat predal donacijo dobrodelnega košarkarskega 
turnirja v vrednosti 2324 evrov. / Foto: Anže Rezar

Marjana Ahačič

Združenje Zveze borcev za 
vrednote NOB Radovljica in 
Odbor Prešernove brigade sta 
v soboto, 8. decembra, na Pok-
ljuki organizirala spominsko 
slovesnost ob 75. obletnici boja 
III. bataljona Prešernove bri-
gade. Slovesnost je bila tradici-
onalno na mestu boja – pri 
spomeniku na Goreljku v bli-
žini hotela na Pokljuki, pripra-
vili pa so jo v spomin na 79 
bork in borcev, ki so padli v 
bitki decembra 1943. Najmlaj-
ši je bil star komaj 16 let, najst-
arejši 41, med padlimi sta bili 
dve partizanki. 

Slavnostni govornik na leto-
šnji slovesnosti je bil dr. 
France Križanič, podpredse-
dnik Združenja borcev za 
vrednote NOB. »Žrtev pad-
lih partizank in partizanov v 
neenakem boju na Goreljku 
ni bila zaman. Slovenski 
narod je z oblikovanjem svo-
je partizanske vojske nasto-
pil kot subjekt v mednarod-
nih odnosih in s tem vzpos-
tavil zgodovinsko in medna-
rodno pravno osnovo svoje 
državnosti. V socialistični 
republiki Sloveniji je nato 
izvedel industrializacijo ter 
je zgradil potrebno kulturo, 
šolsko, znanstveno, social-

no, komunikacijsko in zelo 
pomembno varnostno infra-
strukturo. Ljudska republi-
ka in nato socialistična repu-
blika Slovenija je imela na 
svojem območju vzpostav-
ljeno državno oblast in z 
ustavo zagotovljeno mož-
nost izstopa iz jugoslovan-
ske federacije. Ta določba je 
bila leta 1991 z uvedbo 
samostojne države, Republi-
ke Slovenije, tudi izvedena. 
Če opazujemo obdobje 
1946–1917 v celoti, vidimo, 
da se je število prebivalcev v 
Sloveniji povečalo za 657 
tisoč ali 47 odstotkov, kar 
kaže na uspešnost gospo-

darskega razvoja naše drža-
ve," je povzel Križanič.
"Danes imamo stabilno gos-
podarsko rast ter proračunski 
presežek; očitno več ustvari-
mo, kot porabimo in takšne 
razmere bodo ostale tudi, ko 
se bodo v naslednjem letu 
popravili dohodki javnih 
uslužbencev in pokojnine. To 
sicer ne pomeni, da Slovenija 
nima problemov. Kratkoroč-
no je največji verjetno v nee-
nakomernem vodenju razvoj-
ne politike. V spopadu z zad-
njo finančno krizo smo krep-
ko povečali investicije v razis-
kave in razvoj, izkoristili veli-
ko izobraženost našega prebi-

valstva in si izboljšali konku-
renčnost ter zagotovili na 
izvozu temelječo stabilno 
gospodarsko rast. A te investi-
cije od leta 2014 postopoma 
in nezadržno upadajo. Dopu-
stili smo, da svetovni centri 
moči svoji klienteli zagotav-
ljajo poceni nakupe najbolj-
ših slovenskih podjetij in 
bank, pod videzom svobode 

govora dopuščamo s sredstvi 
iz tujine sponzorirano načrt-
no netenje sovraštva. Kljub 
dobrim gospodarskim rezul-
tatom in še vedno varnim 
okoljem z nizko stopnjo kri-
minalitete nam upada med-
sebojno zaupanje in priznaj-
mo si ali ne – s tem izgublja-
mo osnovni temelj naše 
državnosti."

Ob spominu na preteklost 
tudi o današnjih izzivih
V začetku decembra so na Pokljuki pripravili tradicionalno spominsko slovesnost ob obletnici  
boja na Goreljku, v katerem je padlo 79 borcev tretjega bataljona Prešernove brigade.

Slavnostni govornik na letošnji spominski slovesnosti  
na Goreljku je v svojem nagovoru spregovoril tako  
o preteklosti kot o izzivih današnjega časa.

Marjana Ahačič

Območna enota Kranj Zava-
rovalnice Triglav je letos z 
donacijo v višini dva tisoč 
evrov podprla Društvo za 
paliativno oskrbo Palias in 
jim tako omogočila nadalj-
nji razvoj paliativne mreže 
na Gorenjskem. Organizaci-
ja, ki je bila ustanovljena 
leta 2011, od takrat pa skrbi 
za razvoj paliativne oskrbe 
in podporo njenega izvajan-
ja na Gorenjskem, na različ-
ne načine pomaga neozdra-
vljivo bolnim in njihovim 
svojcem. Glavna naloga 
društva je skupaj s Splošno 
bolnišnico Jesenice poskr-
beti za finančno in material-
no podporo mobilne paliati-
vne enote, ki pomaga na 
domu bolne osebe. Poleg 
tega je mogoča brezplačna 
izposoja medicinsko-tehnič-
nih pripomočkov. Strokov-
nemu osebju in splošni jav-
nosti so na voljo izobraževa-
nja, v sklopu ustvarjalnih 
delavnic, ki združujejo raz-
lične generacije, pa za pod-
poro hudo bolnih izdelujejo 
angele iz filca. 
»Veseli nas, da je Zavaro-
valnica Triglav prepoznala 
naš trud in delo, ki smo ga 
ustvarili v teh sedmih letih. 
Očitno je, da naše delo ne 
ostaja za zidovi hiš, da je 
opaženo in nagrajeno. Zato 
se ob tej priložnosti iz srca 
zahvaljujem vsem, ki nas 
podpirate in omogočate, da 
nadaljujemo projekt pod-
porne prostovoljske mreže 

za podporo paliativni oskrbi 
Gorenjske,« je ob prejemu 
donacije povedal predsed-
nik društva Anže Habjan. 
Kranjska območna enota 
Zavarovalnice Triglav sicer 
že 21. leto zapored ob koncu 
koledarskega leta podarja 
denarna sredstva v dober 
namen. »Imeti posluh za 
pomoč socialno šibkejšim 
in iskanje dialoga z lokal-
nim prebivalstvom je naša 
odgovornost. Ponosna sem, 
da stojimo ob strani organi-
zacijam, ki prispevajo v dob-
ro družbe,« je ob tem pou-
darila Janka Planinc, direk-
torica kranjske enote Zava-
rovalnice Triglav. »Zaveda-
mo se, da sta obstoj in učin-
kovitost paliativne oskrbe 
odvisna od ozaveščenosti 
širše javnosti, zato želimo 

tudi na tak način opozoriti 
na to strokovno medicinsko 
vejo,« je poudarila ob preda-
ji donacije.
"Tisti, ki spremljamo težko 
bolne v domačem okolju, 
vemo, skozi kakšne težke 
trenutke moramo iti včasih. 
Že ko smo v Bolnišnici 
Jesenice začeli postavljati 
idejo paliativne mreže, nam 
je bilo jasno, da samo medi-
cinski del ne zadošča, ne 
glede na to, da imajo bolni-
ki predpisana vsa zdravila, 
pripomočke in drugo, kar 
sodi k taki bolezni, manjka 
še vedno človeška roka. 
Manjka nega in nekdo, ki 
svojce razbremeni neposre-
dne odgovornosti in jim 
omogoča, da so lahko samo 
svojci," pa dodaja mag. 
Mateja Lopuh.

Društvu Palias 
donacija Triglava
Dva tisoč evrov, ki jih je društvu donirala gorenjska območna enota 
Zavarovalnice Triglav, bodo namenili nadaljnjemu razvoju paliativne 
mreže na Gorenjskem.

Janka Planinc, direktorica kranjske enote Zavarovalnice 
Triglav, Anže Habjan, predsednik društva Palias, in 
zdravnica mag. Mateja Lopuh, v ospredju pa prostovoljke 
društva Palias

 “Zelo lepo je, da so košarkarski rekreativci 
opazili stisko družin otrok, ki potrebujejo 
drugačno oskrbo. Občudovanja vredno je, da do 
njih čutijo sočutje in gojijo enakovreden odnos, 
nikakor pa ne pomilovanja.”
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Marjana Ahačič, 
Alenka Brun

Kar sto uporabnikov varstve-
no-delovnih centrov iz Radov-
ljice in z Jesenic se je letos 
udeležilo tradicionalnega sre-
čanja, ki ga je za svoje sodelav-

ce iz Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Radovljica 
(CUDV Radovljica) pripravilo 
podjetje Emma iz Lesc. Podje-
tje in ustanova letos beležita že 
12 let sodelovanja. Uporabniki 
CUDV, odrasli z motnjo v 
duševnem razvoju, namreč 

pod vodstvom mentorjev za 
podjetje sestavljajo ekološke 
elektronske in solarne sveče. 
»Verjamem, da je naše sodelo-
vanje primer dobre prakse, 
kjer se lokalno združita podje-
tje in ustanova ter s svojim 
delom ne bogatita samo svoje-
ga okolja, ampak sporočilo o 
dobrem in uspešnem sodelo-
vanju širita še veliko dlje,« je 
povedala direktorica inovativ-
nega družinskega podjetja 
Tatjana Potokar. »Delo mi 
daje veselje in ponos, ker lah-
ko pokažem, kaj zmorem. Pri-
naša mi tudi spoštovanje, ko 
drugi vidijo, kaj znam, všeč pa 
mi je tudi, da se nam vsako 
leto zahvalijo za naše dobro 
opravljeno delo,« pa dodaja 
uporabnik CUDV Radovljica 
Aleš Varl.
Kamnogoriška Proizvodnja 
Košir že petnajst let piše uspe-
šno poslovno zgodbo in velja 
za eno vodilnih podjetij v pro-
izvodnji raznovrstnih sveč pri 

nas in v Evropi. Letos praznu-
jejo že petletnico uspešnega 
sodelovanja z zunanjimi sode-
lavci iz Centra za usposablja-
nje, delo in varstvo iz Radovlji-
ce. Ob tej priložnosti so jih 

povabili na srečanje v prosto-
rih Bowling Cityja v Lescah. 
Preden so po stezi za bovling 
zalučali prvo kroglo in se v pri-
jetnem vzdušju podružili, je 
prisotne nagovorila še solast-

nica Proizvodnje Košir Tea 
Košir, ki je poudarila, kako 
učinkovito in nepogrešljivo je 
partnersko sodelovanje s 
CUVD Radovljica, ki skupaj z 
njimi živi in diha s svečami.

Potrdili dobro sodelovanje in 
nazdravili novemu letu
Uporabniki varstveno-delovnih centrov iz Radovljice in Jesenic so tudi odlični sodelavci podjetij, ki delujejo v njihovem domačem okolju. Tudi letos  
so jih ob koncu leta povabili na predpraznično druženje, na katerem so nazdravili novemu letu in uspešnemu sodelovanju.

Uporabniki CUDV na prednovoletnem srečanju, ki jim ga 
je na bovlingu v Lescah pripravilo podjetje Proizvodnja 
Košir / Foto: Tina Dokl

Že več kot deset let se pred novim letom srečujejo tudi v prostorih podjetja EMMA; na 
srečanju je letos za dobro razpoloženje skrbel harmonikar Luka Mlakar. / Foto: Tina Dokl
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Maša Likosar

Vsestranskemu prekmur-
skemu pripovedniku, zgod-
barju, pesniku, scenaristu 
Feriju Lainščku so bile zgod-
be položene v zibelko. Otroš-
tvo je preživel ob ljudskem 
pripovedništvu, s knjigo pa 
se je prvič srečal v osnovni 
šoli. “Do tretjega razreda 
sem prebral vse knjige, kar 
jih je premogla naša podruž-
nična šola, kasneje mi jih je 
učiteljica prinašala z matič-
ne osnovne šole,” pove Feri 
Lainšček, ki opaža, da je z 
bralno kulturo podobno kot 
v času njegovega šolanja. 
“Trije v razredu smo brali, 
deset jih je bralo zato, ker se 
morali, ostali niso brali. 
Danes je stanje identično, 
čeprav velja splošno mnenje, 
da mladi danes malo ali 
sploh ne berejo ter prebrane-
ga besedila ne razumejo. S 
tem se ne strinjam.” 
Ko se je Lainščkov roman 
bral za maturo, je avtor obi-
skal večino slovenskih gim-
nazij. “Pogovarjal sem se z 
dijaki in spoznal, kako moč-
no pesniška resnica prihaja 
do njih. Poznajo vrednote, 

vedo, kaj je ljubezen, svobo-
da, pravica. Čudil sem se 
čistim dušam in obenem 
poskušal razumeti, kako so 
lahko starši, ki so zavozili 
našo državo, vzgojili tako 
zavestne otroke.” Feri Lain-
šček se zato ne boji časa, v 
katerega stopamo, v novo 
paradigmo branja. “Knjiga 
ne bo usahnila. Potovala je 
pred Gutenbergom, kasneje 
s tiskom in bo tudi vnaprej, 

le novega nosilca bo dobila, 
ki bo blizu sodobnemu bral-
cu. Umberto Eco je nekoč 
dejal, da orodje, s katerim 
pišeš, vpliva na to, kako 
pišeš. Pisateljem se je spre-
menil le miselni proces, 
nekoč so pisali na roko, kas-
neje na pisalni stroj, danes 
smo v internetnem obdobju 
računalnika. Prilagoditi se 
moramo duhu časa in obe-
nem ostati zvesti izročilu, 

če želimo uspešno nagovo-
riti bralca.” 
Feri Lainšček bralce uspešno 
nagovarja že vrsto let. Name-
sto koga roža cveti, Petelinji 
zajtrk, Ne bodi kot drugi, 
Muriša … je le peščica naslo-
vov njegovih uspešnih del. 
Pravi, da nikoli ne piše zgodb 
s srečnim koncem. Zanj so 
literarno zanimivi ljudje tisti, 
ki so v mejni situaciji, ki so 
na robu ali pred pomembno 

življenjsko odločitvijo. “Ved-
no sem pisal o tem, kar je 
mene zanimalo, in ugotovil 
sem, da edino tisto, kar napi-
šem tako, da se dotakne 
mene, se bo potem dotaknilo 
tudi bralcev. Tedaj zares pos-
taneš pisatelj, ko druge zani-
ma, kar v zapisani besedi 
zanima tebe.” Še preden 
Lainšček začne s pisanjem 
literarnega, ustvari duhovna 
bitja, jim dodeli karakterje, se 
z njimi spoznava in jih začu-
ti, da lahko kasneje z njimi 
komunicira. “Proces pisatel-
jevanja je skupno potovanje z 
literarnimi junaki, ki imajo 
svobodno voljo, sami si piše-
jo usodo in temu se ne 
morem upreti ali vsiliti lastno 
voljo. Obenem vedno pišem 
od začetka do konca, lahko bi 
se primerjal s plugom, za 
mano mora biti vedno čisto, 
saj se nikoli ne vračam.” 
Devetinpetdeset let star lite-
rarni umetnik pove, da je za 
pisanje nujno potrebno bra-
nje, s katerim se razvija 
besedni zaklad. “Poleg tega 
so pomembni tudi božja 
iskra, ki ni dana vsakemu, 
ter navdih in radovednost, 
saj na silo ne moreš ničesar 

ustvariti. V procesu ustvarja-
nja je najprej zrenje v belino 
papirja oziroma praznino 
računalnika. To je prostor za 
trenutke posebne občutljivo-
sti, ki so drugačne kot pri 
ostalih opravilih, zato se 
ustvarjalcem dogaja marsi-
kaj paranormalnega.” Lain-
ščka je radovednost gnala od 
nekdaj. “Želel sem vedeti, 
kaj je za tistimi hribi, za 
naslednjim ovinkom. Še 
vedno se čudim temu svetu, 
še vedno sem radoveden in 
se sprašujem, kaj se zares 
dogaja. Nisem si še odgovo-
ril na vsa vprašanja, ki so se 
razvila v mladosti. Iščem 
lepoto in iščem smisel, 
vmes je ta radovednost, iz 
katere se rojeva navdih.”
Prekmurec iz ravnine je ob 
koncu zaupal, da ne more 
dopustiti, da bi bile njegove 
knjige osamljene. “Samota 
neprebranih knjig me zgro-
zi, zato sem se verjetno spe-
čal s filmom, spečal z glas-
bo, spečal z vsemi.” Feri 
Lainšček se je spečal z vse-
mi, spečal s črko, časom in 
svetom, se uprl samoti in 
tako postal živa legenda lite-
rarne umetnosti.

Feri Lainšček v gosteh v knjižnici
Radovljiška Knjižnica A. T. Linharta je novembra na kulturnem večeru Knjiižni sejem na obisku gostila literarnega umetnika Ferija Lainščka.

Feri Lainšček je obiskovalcem kulturnega večera Knjižni sejem na obisku podpisal knjige 
in vanje zapisal simbolno sporočilo. / Foto: Tina Dokl
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plošni sklad za drugo 

- ali 0
 ali +

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejem
ki in izdatki občine 

povečajo za nam
enske prejem

ke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 
4

3
. členom

 ZJF ozirom
a odlokom

 o proračunu, če niso načrtovani v 
začasnem

 financiranju.

4
. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni skupin 
in podskupin kontov in so priloga k tem

u sklepu ter se objavijo na 
spletni strani občine.

3
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A
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IN

A
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C
IR

A
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JA

5
. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega finan-
ciranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje 
proračuna R

epublike S
lovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 

R
epublike S

lovenije, in O
dlok o proračunu O

bčine R
adovljica za leto 

2
018

.

6
. člen

(prevzem
anje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki pre-
vzem

ajo in plačujejo obveznosti iz skupin in podskupin kontov kot v 
proračunu preteklega leta.

N
eposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja pre-

vzem
ajo in plačujejo obveznosti v brem

e svojega finančnega načrta 
sam

o v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določene-
ga v tem

 sklepu.

N
ove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na 

podlagi 41., 4
3

. in 4
4

. člena ZJF.

P
o preteku obdobja začasnega financiranja, navedenega v 1. členu 

tega sklepa, se v tem
 obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun 

O
bčine R

adovljica za leto 2
019

.7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenako-
m

ernega pritekanja prejem
kov likvidnostno zadolži, vendar največ do 

višine 5
 %

 vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

4
. K

O
N

Č
N

A
 D

O
LO

Č
B

A

8
. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v D
eželnih novicah, gla-

silu O
bčine R

adovljica - U
radne objave, uporablja pa se od 1. januarja 

2
019

 dalje.

Š
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Igor Kavčič

Kropa – Kroparski svečniki so 
nekaj posebnega tako v moj-
strstvu izdelave kot v estet-
skem smislu, saj prav vsakega 
izmed njih poleg strokovnega 
kovaškega znanja odlikuje 
tudi domiselno umetelno obli-
kovanje. Priznanje o tem so 
jim v preteklosti dajali kupci 
tako doma kot na tujem.
Ker je prednovoletni čas kot 
nalašč za predstavitev sveč-

nikov, je tokratna razstava v 
Kovaškem muzeju v Kropi z 
naslovom Najlepši kropar-
ski svečniki ob pravem času 
in na pravem mestu. Pravi 
čas smo lahko zaslutili ob 
čarobnosti prižganih sveč 
na njenem odprtju, da je 
Kropa pravo mesto, pa nam 
veli tamkajšnja dolgoletna 
kovaška tradicija. Sicer je 
danes kovačev le še za vzo-
rec, pa vendarle, kovaška 
preteklost je čudovita. Tega 

se že dolgo zaveda tudi vod-
ja Kovaškega muzeja in 
avtorica tokratne razstave 
Saša Florjančič, saj tako sve-
čnike kot druge izdelke 
umetnega kovaštva za 
muzej pridobiva že od leta 
2004.
Prav bogat izbor pridoblje-
nih svečnikov je bil njena 
druga spodbuda za razsta-
vo. „Muzejska zbirka je vsa-
ko leto večja, poleg svečni-
kov pa imamo v njej še 

knjižna opirala, lestence, 
kovane vaze, kovane pepel-
nike in druge izdelke, pa 
tudi bakrene cvetlične lonce 
in vaze. Zbirka je osnova 
naših načrtov za stalno pos-
tavitev in predstavitev kro-
parskega umetnega kovaš-
tva, graverstva in cizelers-
tva. Trenutno ta obsega 
okrog dvesto različnih 
kosov, ta razstava pa je na 
neki način kazalnik, kaj si 
bo moč ogledati v prihodnji 
stalni zbirki.“ Ti svečniki so 
seveda tudi nadaljevanje 
tradicije kroparskega umet-
nega kovaštva. 
Razstava je kar pisana. Pred-
stavljenih je okrog trideset 
svečnikov, od majhnih na 
eno samo svečo in nekoliko 
enostavnejših na videz do 
večjih in bolj umetelno izde-
lanih na dve ali tri sveče. Na 
ogled sta tudi dva „sodobna 
svečnika“, namreč nastavka 
za talni svetilki. Ta je lahko 
povezana tudi z imenitno 
kovano mizico, kot na pri-
mer tista, ki so jo v muzeju 
pridobili letos. 
„Svetilka je iz zapuščine 
znane radovljiške cvetličar-
ke Vide Pavluša, ki je bila 
sicer doma na Bledu, druga 
svetilka pa je bila v lasti 
pisatelja Iva Svetine,“ pove 
Florjančičeva, da imajo tudi 
sicer skoraj vsi predmeti za 
seboj kakšno zanimivo oza-
dje oziroma zgodbo. Ob 
častitljivih primerkih iz 

preteklosti je na ogled tudi 
nekaj na novo izdelanih 
svečnikov. Kovaški muzej 
pri odkupih sodeluje tudi s 
kroparskim kovačem Sil-
vom Jelencem, ki je po 
ohranjenih načrtih izdelal 
niz svečnikov in knjižnih 
opiral za dopolnitev zbirke. 
Kot pove in pokaže avtorica, 
je med drugim izdelal tudi 
svečnik, za katerega mu je z 
delovnim načrtom pri izve-
dbi pomagal upokojeni 
kovač Milan Žaberl iz Kam-
ne Gorice, ki je v petdesetih 
letih obiskoval šolo za ume-
tno kovinarstvo v Kropi. 
Večina razstavljenih svečni-
kov je sicer nastala po zas-

novi Joža Bertonclja in 
nekaj mlajšega Marjana 
Gašperšiča, seveda pa je 
nekaj svečnikov tudi drugih 
kovačev. „Eden izmed njih 
je Joža Dobre, za katerega 
so značilni svečniki s tako 
imenovanimi oblikami sto-
ržev in imajo nasploh pou-
darjeno dekorativnost,“ 
dodaja Saša Florjančič, ki 
upa, da bodo kovaške moj-
strovine nekoč predstavlje-
ne tudi v stalni zbirki. Ob 
odprtju razstave sta bila 
predvajana tudi dva kratka 
filma Podkovano jajce in 
Mojster Joža Bertoncelj v 
Kamni Gorici. Razstava pa 
bo na ogled do 6. januarja.

Od mojstrstva k lepoti 
V Kovaškem muzeju v Kropi so na ogled Najlepši kroparski svečniki, kot je avtorica Saša Florjančič 
naslovila razstavo, v katero je vključila izbor kovaških mojstrovin nekdanjega in sedanjega časa iz 
nastajajoče zbirke kroparskega umetnega kovaštva. 

Avtorica razstave Saša Florjančič predstavlja izbor svečnikov iz bogate zbirke kroparskega 
umetnega kovaštva. Med njimi je tudi tisti, ki ga je po starem načrtu posebej za razstavo 
izdelal Silvo Jelenc. / Foto: Igor Kavčič

Talna svetilka z mizico iz zapuščine znane radovljiške 
cvetličarke Vide Pavluša

Igor Kavčič

Nedolgo tega je v Sloveniji 
živeči Mehičan, pisatelj Car-
los Pasqual dejal, da bi 
moral biti Marquezov 
roman Sto let samote v 
Latinski Ameriki v vsaki 
hotelski sobi, tako kot je pri 
Američanih Biblija. Naklju-
čna bralka najnovejšega 
osveženega prevoda, ki je 
izšel pri Mladinski knjigi, 
po 525 straneh potrjuje bib-
ličnost romana z besedami: 
"To je roman vseh romanov, 
njegov avtor pa mojster vseh 
mojstrov. Vsebuje ves svet, 
vso zgodovino, vse ljudi; kar 
se je že zgodilo, kar se doga-
ja in se bo še dogajalo. Bra-
lec se znova in znova znajde 
na začetku. Branje tega 
romana oziroma spoznava-
nje Joseja Arcadia in Ursule 
Iguaran, njunega roda ter 
zlasti mesta Macondo je 
bralcu v veliko veselje. Vse 

magično in vse realno v 
romanu se tudi v sloven-
skem prevodu ne izgubi. 
Res pa je, da bralec potrebu-
je po tem romanu morda 
nekaj premora, preden vza-
me v roke naslednje branje." 
Kultno delo magičnega reali-
zma Sto let samote je v izvir-
niku izšlo leta 1967, komaj 
štiri leta kasneje smo po 
zaslugi šolane igralke in pre-
vajalke Alenke Bole Vrabec 
dobili tudi slovenski prevod. 
Za tiste čase ekspresno hitro. 
Roman je bil pri nas doslej 
večkrat ponatisnjen, v Mla-
dinski knjigi pa so se ob lan-
skoletni pisateljevi devetde-
setletnici in mnogih novih 
spoznanjih o romanu, ki so 
se tako v stroki kot med bral-
ci nabirala desetletja, odločili 
za osvežen prevod. Naloga je 
bila seveda zaupana prav nje-
govi prvi prevajalki. 
"Prevajanje romana sem 
takrat vzela zelo resno. Bese-

de in stavke sem prevajala 
tudi iz španščine v nemšči-
no, da sem dobila vse sinoni-
me. To je bila zame zahtev-
na pot, lahko bi rekla za en 
mali Triglav. Pol knjige v 
prvem prevodu sem si preb-
rala na glas, da sem imela 
boljši občutek, kako teče 
besedilo," je na predstavitvi 
povedala Alenka Bole Vra-
bec, ki je v ilustracijo sočno-
sti Marquezovega jezika pre-
brala tisti dolgi stavek, ki se 
začne na 387 strani in konča 
nekaj strani kasneje. A knji-
ga je uspešnica postala šele 
kasneje, sprva bralci niso z 
velikim navdušenjem segali 
po njej. "Prijateljica, ki je v 
tistih letih delala v kranjski 
knjižnici, mi je dejala, da 
roman veliko ponuja bral-
cem, a ga ljudje nočejo brati. 
Kasneje je vsak, ki ga je bral, 
po njem kasneje še segel," 
pove Alenka Bole Vrabec, o 
starem prevodu pa doda 

tudi, da je vendarle 'naredila 
nekaj grehov', ki pa jih je 
zdaj popravila. "Predvsem 
pa sem spoznala, da je 
mikrokozmos izmišljenega 
mesteca Maconda v teh pet-
desetih letih pravzaprav pos-
tal makrokozmos Latinske 
Amerike. V ta, danes že zna-
meniti Macondo, je Marqu-
ez nekako strnil celotno zgo-
dovino Južne Amerike, v 
njem pa lahko prepoznava-
mo tudi sedanjost." Alenka 
Bole Vrabec je prevedla še 
en znani njegov roman Pat-
riarhova jesen, v svoji preva-
jalski karieri pa je še preve-
dla številna dela latinskoa-
meriških in španskih avtor-
jev ... "Štiri ljubimce bi ime-
la v življenju: Marqueza, 
Asturiasa, Fuentesa in Neru-
do," poudari, mi pa ugotav-
ljamo, da torej ni čudno, da 
so Marquezova dela v slo-
venščino doslej prevajale 
ženske.

Osveženih Sto let samote
Alenka Bole Vrabec je po 47 letih osvežila prevod kultnega dela magičnega realizma, roman Sto let 
samote Gabriela Garcie Marqueza (1927–2014). "Prvi prevod je bil zahteven za en mali Triglav."

Alenka Bole Vrabec je za prevod romana Sto let samote 
leta 1980 prejela Sovretovo nagrado. Na fotografiji  
s prvim in novim prevodom kultnega Marquezovega 
romana. / Foto: Igor Kavčič
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Zanje je doslej v javnosti 
veljalo, da so se kmalu po 
Linhartovi smrti preselile na 
Dunaj, kjer se je sled za nji-
mi izgubila, a prispevek v 
Laibacher Zeitung iz leta 
1831, ki ga je med pripravlja-
njem magistrske naloge iz 
umetnostne zgodovine 
našel Radovljičan Miha 
Valant, je dal povod in novo 
energijo za iskanja. »Seveda 
smo se takoj lotili raziskova-
nja, a prva prizadevanja niso 
obrodila prav veliko sadov,« 
je povedala Katja Praprot-
nik, kustosinja Mestnega 
muzeja Radovljica. »S kole-
gico Nadjo Gartner Lenac 
sva se odpravili v arhive v 
Ljubljano, pa nisva našli 
ničesar oprijemljivega. Nato 
sva se osredotočili na infor-
macijo iz novice, namreč, da 
je bila Sophie častna članica 
dunajskega glasbenega 
združenja. Odločila sem se, 
da napišem prijazno pismo 
na Arhiv glasbenega združe-
nja na Dunaju; v nemščini, 
seveda. Odgovor je prišel 
zelo hitro. V slovenskem 
jeziku. Oglasil se nam je dr. 
Marko Motnik, ki nam je 
ponudil pomoč pri razisko-
vanju v dunajskih in drugih 
avstrijskih arhivih.« 

Malo znanega o 
zasebnem življenju
V Radovljici rojeni Anton 
Tomaž Linhart je študiral na 
Dunaju, se nato leta 1780 
vrnil v Ljubljano, kjer je z 
odlično izobrazbo, kakršno 
je imel, upal na dobro služ-
bo. Dobil jo je leta 1783; naj-
prej je bil okrajni šolski 
komisar za Gorenjsko in 
nazadnje dobro plačani taj-
nik kranjskega deželnega 
glavarstva. »O njegovem 
zasebnem življenju vemo 
zelo malo,« je na predavan-
ju, ki ga je Mestni muzej v 
Radovljici organiziral le 
nekaj dni pred obletnico 
Linhartovega rojstva, pove-
dal dr. Motnik in navedel 
pismo, ki ga je Linhart leta 
1789 pisal Marku Kuraltu. 
»Kako živim? Oženjen sem 
že leto dni. Imam hčerko in 
živim zadovoljno.«
V ljubljanski knjigi porok 
piše, da se je Linhart poročil 
z Jožefo Detela, leta 1769 
rojeno Ljubljančanko iz 
ugledne družine, znane kot 
lastnice gostilne oziroma 
neke vrste hotela v stavbi na 
naslovu Kapucinsko pred-
mestje številka 10, kjer je 
danes Nazorjeva ulica, na 
mestu za frančiškansko cer-
kvijo, kjer zdaj stoji kavarna 

Union, je še povedal dr. 
Motnik. V sredini 19. stolet-
ja je družina to hišo prodala. 
V rojstni knjigi ljubljanske 
stolnice pa sta zabeleženi 
rojstvi obeh Linhartovih 
hčera: Sophie Antonia je 
bila rojena leta 1788, njena 
sestra Maria Amalia se je 
rodila tri leta kasneje. Kot 
navaja dr. Motnik, je druži-
na vsaj do leta 1970 prebiva-
la v palači Linhartovega 
mecena in tesnega prijatelja 
Žige Zoisa, občasno tudi na 
Zoisovem posestvu na Brdu 
pri Kranju. Kasneje je Lin-
hart pod gradom v Ljubljani, 
na današnji Streliški ulici, 
dobil v last posest, kjer sta z 
ženo začela graditi hišo. Na 
žalost mu je v času gradnje 
velike hiše s tremi poslopji 
počila aorta; umrl je julija 
1795, pokopan pa je bil na 
pokopališču pri cerkvi sv. 
Krištofa, kjer je danes Gos-
podarsko razstavišče. Vdova 
Jožefa je imetje že kmalu po 
Linhartovi smrti dala na dra-
žbo in ga leta 1798 tudi pro-
dala po nizki ceni 600 gol-
dinarjev. To je denar, s kate-
rim je družina lahko kako 
leto lepo živela. Moravski 
župnik, ki jo je kupil, je v 
njej postavil tovarno modre 
galice, ki pa je šla že čez 
nekaj let v stečaj, je še poja-
snil predavatelj.

Odhod vdove s hčerkama 
na Dunaj
»Glavno vprašanje, zakaj se 
je vdova z dvema dekletoma, 
Sophie je bilo takrat deset 
let, Amalii sedem, odločila, 
da zapusti Ljubljano in se 
odpravi v precej veliko, pov-
sem nepoznano mesto, osta-
ja neodgovorjeno. Najprej bi 
seveda pomislili, da je spoz-
nala kakšnega premožnega 
Dunajčana in se z njim 
poročila, a smo v dunajskem 
časopisu Wiener Zeitung 
našli osmrtnico, v kateri je 
zapisano, da je 9. oktobra 
1824 umrla kot Jožefa Lin-
hart, kar pomeni, da se po 
smrti moža ni več poročila. 
Tudi v knjigi umrlih v bolni-
šnici na Dunaju je zapisana 
kot Jozefa Linhart, vdova 
guberjalnega tajnika. Malo 
verjetno je, da je šla na 
Dunaj zaradi glasbene izob-
razbe deklet; ob odhodu sta 
bili še premladi, da bi lahko 
vedeli, da bosta postali glas-
benici. Moja trenutna teori-
ja je, da je Žiga Zois vdovo 
morda priporočil kakšni 
ugledni, morda plemiški 
družini, kjer bi se lahko 
Jožefa, ob prihodu na Dunaj 
stara 29 let, preživljala kot 
vzgojiteljica ali hišna učitel-

jica. Izobražena je bila 
dovolj.«
Podatkov o tem, kaj so Lin-
hartova žena in hčeri počeli 
na Dunaju do leta 1813, za 
zdaj ni nobenih, pravi dr. 
Motnik. So pa v knjigi smrti 
našli naslov, kjer je ob smrti 
živela Jožefa Linhart. Nas-
lov, na katerem je stanovala 
starejša hči Sophie, pa so 
našli v leta 1823 objavljenem 
imeniku vseh na Dunaju 
živečih glasbenikov, v kate-
rem je tudi ime Sophie Lin-
hart. 
»Hiša še vedno stoji. V njej 
je stanoval tudi zelo znan 
skladatelj in glasbeni peda-
gog Emanuel Aloys Foer-
ster. Njegova žena je bila iz 
plemiških krogov, z družino 
pa se je družila tudi Sophie 
Linhart,« je pojasnil dr. 
Motnik.

Petja se je učila pri 
najboljših
Ugotovil je, da se je petja 
Sophie učila pri dveh vrhun-
skih dunajskih učiteljih tis-
tega časa: prvi je bil dvorani 
kapelni mojster Antonio 
Salieri, eden izmed najbolj 
iskanih učiteljev petja in 
skladanja v tistem času na 
Dunaju, drugi pa še bolj 
priznan pedagog, čeprav 
danes manj znan, Giuseppe 
Tomaselli, takrat tenorist v 
cesarski kapeli. 
»Ve se, da sta bili obe Lin-
hartovi hčerki pevki; je pa o 
Amaliini karieri zelo malo 
znanega, več vemo o Sop-
hie; za njeno glasbeno karie-
ro je zelo zaslužna družina 
Sonnleithner, razvejana 
družina, ki je skrbela za 
glasbeno življenje tedanjega 
Dunaja. Joseph Sonnleit-
hner je bil ustanovitelj 
Dunajskega glasbenega 
združenja. Njegov brat 
Ignaz, po poklicu pravnik, 
pa je bil zelo dober pevec, 
tenorist, in se zelo pogosto 
pojavlja na programih ob 
Sophie Linhart. Prek druži-
ne se je povezala tudi s skla-
dateljem Franzem Schuber-
tom; na enem izmed kon-
certov je prav ona prvič jav-
no izvedla eno od Schuber-
tovih pesmi. Obstaja zelo 
zanimivo pismo Leopolda 
Sonnleithnerja enemu od 
dobrih skladateljevih prija-
teljev, v katerem naslovnika 
prosi, naj uredi, da Schubert 
naslednji dan pride h gospo-
dični Linhart in z njo vadi za 
načrtovani koncert.« V arhi-
vu glasbenega združenja je 
dr. Motnik našel ohranjeno 
lastnoročno napisano pismo 
Sophie Linhart Leopoldu 
Sonnleithnerju, v katerem 

govori o organizaciji koncer-
ta pri Foersterjevih in ome-
nja tudi svojo tedaj že bolno 
mamo. 

Bogata glasbena kariera
Prvi Sophiin javno odme-
ven koncert je objavljen v 
časopisju maja 1813, gre za 
dobrodelni koncert v dvora-
ni dunajske univerze, ki ga 
je pripravilo združenje ple-
miških dam. Kritika v njem 
pravi, da je gospodična Lin-
hart, »naša nova razveselju-
joča podoba na tukajšnjem 
glasbenem horizontu, pre-
vzela vlogo angela Gabriela. 
Zaradi čistosti in moči nje-
nega lepega glasu, njene 
pravilne intonacije in čutne 
deklamacije si je aplavz 
med vsemi nastopajočimi 
najbolj upravičeno zasluži-
la.«
Od tega trenutka dalje se 
koncerti vrstijo, pripoveduje 
dr. Motnik. Vsaj deset do 
petnajst let je trajala pevkina 
bogata glasbena kariera, v 
tem času lahko naštejemo 
okoli 75 koncertov. Nekateri 
med njimi so bili pred večti-
sočglavim občinstvom, z 
vrhuncem od 1817 do 1827. 
Večinoma je pela na Duna-
ju. Šestkrat je koncertirala 
tudi v Ljubljani. Kljub temu 
da ni veliko pela v operi, je 
ena od najbolj pomembnih 
dunajskih opernih hiš tiste-
ga časa v sezoni 1817/18 
med prve solistke sprejela 
tudi Sophio Linhart. Zani-
mivo je, da je bila večina 

koncertov dobrodelnih, kar 
pomeni, da se Sofie Linhart 
s petjem ni preživljala, še 
navaja Motnik.

Amalia je imela sedem 
otrok
Obe sestri sta postali članici 
Združenja prijateljev glasbe 
na Dunaju leta 1813, leto po 
ustanovitvi združenja, kate-
rega člani so lahko postali 
samo ljudje, ki so dosegli 
izjemno visoko glasbenih 
sposobnosti. Amalia je nave-
dena kot sopranistka, Sop-
hie pa kot altistka, a doslej 
ni bilo mogoče najti niti 
enega zapisa, kjer bi bilo 
izrecno navedeno, da je na 
koncertu nastopala Amalia 
Linhart.
Ko se je Sophie poročila, je, 
kot je videti, v glavnem pre-
nehala z javnimi nastopi, o 
njenem kasnejšem življenju 
pa za zdaj ni veliko znanega. 
Je pa dr. Motnik prišel na 
sled drugi sestri, Amalii. 
Amalia se je poročila in je 
imela najmanj sedem otrok. 
Še živečih potomcev te veje 
družine dr. Motnik za zdaj 
še ni našel, je pa že vzposta-
vil stik z ljudmi, ki bi mu pri 
tem lahko pomagali …

Kot da bi ga Sophie 
poiskala
»Čeprav že 25 let živim na 
Dunaju, me še vedno zani-
ma vse, kar je slovenskega. 
Predvsem me zanimajo 
povezave s kranjskimi mes-
ti, med katerimi je tudi 

Radovljica, in Dunajem,« je 
po koncu predavanja še 
pojasnil dr. Motnik. 
»Linharta sem seveda poz-
nal iz gimnazije, kjer smo 
brali Matička, a nisem imel 
nikoli priložnosti, da bi se z 
njim bolj natančno ukvarjal. 
Dobro poznan mi je bil 
seveda njegov mecen Žiga 
Zois, zdaj pa se mi je ponu-
dila priložnost, da izvem kaj 
več tudi o Linhartu,« je 
povedal. »Ne vem, kako se 
bo raziskava nadaljevala; 
veliko podatkov je še, kot 
rečemo, golih, nimajo življe-
nja. Zelo bi bil vesel, če bi se 
našla kakšna osebna pisma, 
dnevniki, opisi teh ljudi, da 
se podatki, ki jih zdaj ima-
mo, nekako napolnijo z živ-
ljenjem.«
Pove še, da je bilo raziskova-
nje življenja Linhartove dru-
žine po odhodu na Dunaj 
dokaj intenzivna izkušnja. 
»Včasih se mi je zvečer zaz-
delo, da Sophie stoji ob moji 
postelji in mi ne pusti spa-
ti,« je z nasmehom povzel 
in dodal še: »Občutek sem 
imel, kot da bi bila Sophie 
Linhart tista, ki me je pois-
kala. Če z malo fantazije 
pomislim nanjo, se mi zdi, 
da je bila zelo umetniški tip 
človeka. Za žensko tistega 
časa, ko je bila morala zelo 
stroga, je morala biti zelo 
posebna. Pozno se je poroči-
la, rekel bi, da je v življenju 
počela tisto, kar ji je bilo v 
veselje, in v tem je zagotovo 
sporočilo tudi za nas.«

Zdaj vemo več o tem, kako sta 
živeli Linhartovi hčeri
Ko je študent Miha Valant med branjem starih časopisov našel novico, ki je najavljala koncert znane dunajske pevke Sophie Linhart v Ljubljani,  
je o tem obvestil Mestni muzej Radovljica. Katja Praprotnik in Nadja Gartner Lenac sta za pomoč prosili muzikologa dr. Marka Motnika z dunajskega 
Arhiva glasbenega združenja, ki je slabih dvesto let po objavi našel mnogo informacij o ljubljanskem in dunajskem življenju Linhartove soproge  
in njunih dveh hčera, Amalije in Sophie. 

Miha Valant, umetnostni zgodovinar, ki je našel prvo novico o koncertu Sophie Linhart v 
Ljubljani, Katja Praprotnik in Nadja Gartner Lenac iz Mestnega muzeja Radovljica, 
muzikolog dr. Marko Motnik in direktorica Muzejev radovljiške občine Verena Štekar Vidic



Deželne novice, petek, 28. decembra 2018

Kultura

11

Emisije CO2: 168−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,3 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Ponudba velja za vozila letnik 2018 na zalogi in za vsa nova naročila do 31.12.2018. *Prihranek 
vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene 
vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o 
finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., ki vključuje tudi VW zavarovanje vozila 
(permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v 
Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji 
akcije ALLINBON18 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po 
prilagodljivem servisnem intervalu – »Long Life« (oziroma model VW up! po fiksnem servisnem intervalu), 
do največ 60.000 prevoženih km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od prevzema vozila, za ceno 1 EUR/mesec 
(DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

VELIKA 
DARILA 
PO ČISTO 
MAJČKENIH 
CENAH!
Z velikimi prihranki do 
5.000 EUR* in rednim 
vzdrževanjem za samo 
1 EUR na mesec**. 

VW_Dilerski_CMC10_137x198_.indd   1 28. 11. 18   10:30

Srečno  
2019!

Fotografi iz avstrijske Koroške, Furlanije - Julijske krajne in 
Gorenjske so se spet združili na skupni razstavi. Razstavo je 
prvi organiziral Foto klub Blende 22 v Feldkirchnu, lani je 
organizacija pripadla Radovljici, letos pa Združenju Roiano 
per Tutti iz Trsta. Fotografije so na različne teme: habitat, 
raba, običaji in folklora iz okolja društva. Vsako društvo se 
je predstavilo z dvajsetimi fotografijami. FD Radovljica so 
zastopali: Dušan Barič, Jakob Gnilšak, Ljubo Jančič, Dami-
jan Janežič, Ljubo Kozic, Vida Markovc, Žarko Petrovič, 
Janez Resman, Marjan Resman, Tomaž Sedej, Simon Seni-
ca, Jasim Suljanović, Anica Šolar in Drago Vogrinec.

Fotografska razstava Slike brez meja

Alenka Bole Vrabec

Razstava, ki bo odprta do 13. 
januarja, je zelo zanimiva, 
saj so na ogled različne teh-
nike in motivike. Gašper 
Kordež obvlada mojstrstvo 
poteze, saj ga je nenehno 
likovno iskanje od realizma 
slikanja narave, figuralike 
pripeljalo v pristan abstrakci-
je, ki jo obvlada zelo ekspre-
sivno in povedno, medtem 
ko ima Judita Mandelc Kun-
čič zelo rada plavalske scene 
in športne motive nasploh. 
Špela Pirnat je koloristka, 
zanimata jo tudi figuralika in 

motivi iz narave, Brigita 
Požegar Mulej pa se neneh-
no in s številnimi izrazi 
poglablja v skrivnostnost 
gozda. Magistrica oblikovan-
ja Andreja Pogačar, uspešna 
industrijska oblikovalka, pos-
tavlja kontrapunkt med sli-
karsko fragilnostjo in zako-
nitostjo uporabnosti, Marga-
ret Silverwood pa je sicer 
doma z Nove Zelandije, a je 
v njenih grafikah čutiti grafi-
čarske korenine Evrope.   
V prazničnih dneh je v gale-
riji Brigita na Lancovem 
mogoče obiskati tudi razsta-
vo čanov KUD Velika narava.

Velika narava 
Kulturno umetniško društvo Velika narava ima  
v galeriji Avla pregledno razstavo.

Ivanka Korošec

Folklorna skupina Lesce je 
letos dopolnila sedem pravlji-
čnih let obstoja. Predsednik 
društva je Boštjan Brelih, 
umetniški vodja Maja Teka-
vec, godci so: Jože Ješe (har-
monika), Miran Mozetič (kla-
rinet), Marjan Mahnič (har-
monika in violina), koordina-
torka nastopov pa je Dunja 
Frelih. Kakor je povedal pred-
sednik Boštjan Brelih, imajo 
vaje dvakrat tedensko, razen 
novosti utrjujejo in prilagaja-
jo tudi postavitve iz prejšnjih 
let. Predstavljajo se različni 
publiki, saj plešejo na regij-
skih srečanjih, sodelujejo na 
proslavah ob svečanih dogod-
kih, obiskujejo domove za 
starejše in nastopajo v razve-

drilo tujim gostom po turisti-
čnih krajih. Zelo radi sprej-
memo povabilo, saj so si za 
svoje poslanstvo postavili raz-
veseljevanje gledalcev z ohra-
njanjem tradicije domače 
pokrajine. »Gledalcem lahko 
ponudimo šest koreografij 
plesov z gorenjskega območ-
ja,« je razložil Boštjan Brelih. 
»Plesne nastope ob spremlja-
vi godcev popestrimo s pet-
jem slovenskih ljudskih pes-
mi, z igranimi prizori, s pred-
stavitvijo gorenjske narodne 
noše, z animacijo publike – 
sodelujejo in zaplešejo z naši-
mi plesalci tako v parih kot v 
krogu in kači. Predstavitev 
plesov, narodne noše ter ani-
macijo pa lahko izvedemo 
tudi v angleškem ali nem-
škem jeziku.« 

Večina njihovih članov je 
upokojenih, zato z usklaje-
vanjem terminov za nasto-
pe ni težav. Vaje obiskuje 
deset parov. Redno se izob-
ražujejo na strokovnih 
seminarjih, ki jih organizira 
Javni sklad RS za ljubitelj-
ske dejavnosti. 
V začetku decembra so 
uspešno izvedli svoj redni 
letni nastop v Linhartovi 
dvorani v Radovljici. Naslo-
vili so ga Le pridite v vas, da 
nam bo kratek čas. In res so 
vsi ljubitelji ljudskega plesa 
in običajev lahko uživali v 
njihovem programu. Na pri-
reditvi so podelili tudi 
Maroltove značke za dolgo-
letno folklorno delovanje. 
Program je povezovala Maja 
Tekavec.

Folklorna skupina Lesce

Marjana Ahačič

Tik pred začetkom praznič-
nih dni je Glasbena šola 
Radovljica pripravila tradici-
onalni gala božično-novolet-
ni nastop v Festivalni dvora-
ni na Bledu. Na prireditvi so 
nastopili kitarski, harmoni-
karski in godalni orkester 
glasbene šole, pevski zbor, 
godalni ansambel in učenke 
baletnega oddelka glasbene 
šole. 
Ravnatelj Glasbene šole 
Radovljica Marko Možina je v 
svojem nagovoru spomnil na 
številne uspehe, ki jih je šola, 
njeni učenci in učitelji, dose-
gla v iztekajočem se letu. 
"Regijskih, državnih in med-
narodnih tekmovanj se je lani 
udeležilo 18 naših učencev, ki 
so posegali tudi po najvišjih 
uvrstitvah in spet potrdili 
dobro delo učiteljev ter prisot-
nost visoko nadarjenih in 
marljivih učencev v naši glas-
beni šoli," je povedal zbranim 
v do zadnjega kotička polni 
Festivalni dvorani.

"Pomembno je, da v glasbe-
ni šoli čisto vse učence 
usmerimo v to, da vzljubijo 
glasbo in da ta ostane njihov 
aktivni del vsakdana. Naša 
odgovornost je, da otroke 
naučimo prepoznavati kvali-
tetno glasbo med vsemi zvr-

stmi in žanri, ki so nam 
danes na voljo. Z njo bodo 
lahko izražali čustva tako ob 
njenem poslušanju kot izva-
janju. Po drugi strani pa je 
treba prepoznati nadpovpre-
čne talente, jih pravilno 
usmeriti in jih pospremiti 

do nadaljnjega izpopolnje-
vanja."
Ob tem je Možina opozoril 
še na dobro sodelovanje z 
vsemi občinami, na območju 
katerih deluje Glasbena šola 
Radovljica, v ospredje pa je 
postavil radovljiško občino. 

Praznični koncert
Glasbena šola Radovljica je tik pred koncem leta v Festivalni dvorani na Bledu pripravila tradicionalni 
božično-novoletni koncert. Navdušeno občinstvo.

Kitarski orkester Glasbene šole Radovljica / Foto: Arhiv GŠ Radovljica
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Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 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.

Zgodba o čevljarskih koreninah, otroštvu, mladostniški razigranosti 
in vojnih razmerah, o trdem delu, izkušnjah iz tujine in uspehih 
doma. Zgodba, sorodna drugim tržiškim čevljarjem, ki jim je 
življenje prinašalo tanjše ali debelejše rezine kruha, ter zgodba 
o Tržiču in Peku, kakršna sta bila in se ne bosta več vrnila. 

392 strani; 17 x 21,5 cm; trda vezava
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Cena knjige je
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 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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Obseg knjige  
je 422 strani, v tem 

164 fotografij.

Cena knjige

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil 
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti 
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doži-
vljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom 
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo, 
da ostanejo dostopni tudi zanamcem. 

Tik pred koncem leta so na Osnovni šoli Antona Tomaža 
Linharta Radovljica tudi letos enega od popoldnevov name-
nili zanimivemu in dobrodelnemu ustvarjanju na delavni-
cah. "Konec leta je čas, ko si zaželimo srečo, zdravje, vse 
najboljše. V šoli si želimo, da bi se lahko vsi učenci vključili 
v vzgojno-izobraževalne programe, ki jih šola organizira v 
okviru delovnega načrta za obogatitev in pridobitev kvalitet-
nejšega znanja ter zdravega osebnostnega oblikovanja mla-
dih. Da bodo želje postale resničnost, smo v četrtek, 13. 
decembra, pripravili božično–novoletno prireditev in druže-
nje ob ustvarjalnih delavnicah. Izkupiček od prodanih vsto-
pnic smo namenili v šolski sklad," so pojasnili na šoli. Šte-
vilni učenci so na zanimivih delavnicah, ki so jih pripravili 
učitelji, ustvarjali skupaj s starši. Tudi letos so v sklopu pri-
reditve pripravili kotiček s kavo, čajem in pecivom ter seve-
da novoletno prireditev v avli šole.

Tudi letos ustvarjalne delavnice

Ustvarjali so okraske, pekli piškote, pripravljali mešanico 
za okusno vročo čokolado, prodajali voščilnice in zabavali 
vrstnike na prireditvi. / Foto: Arhiv OŠ A. T. Linharta

Učitelji so pripravili zares pester nabor najrazličnejših 
ustvarjalnih delavnic. Takole sta Maja in Vita v učilnici 1. a 
iz trakov tkanine ustvarjali ogrlico. / Foto: Nada Mitrič

Ivanka Korošec

Ljubo Jančič je zanimiv 
sogovornik. Rodil se je v 
Ljubljani, otroštvo pa preži-
vel v Novem mestu, kjer še 
zdaj živita njegova mama in 
brat. Pravi, da je že od vrtca 
dalje rad risal, zato se je po 
končani osnovni šoli vpisal 
na grafično šolo v Ljubljani. 
Tam je v tiskarni Ljudska 
pravica dobil tudi svojo prvo 
zaposlitev kot litograf.
Spominja se, kako so včasih 
retuširali barvne izvlečke vse 
na roko. »Veliko srajc in halj 
so nam uničile raztopine. 
Kasneje, ko so prišli računal-
niki, pa smo vse lahko opra-
vili z lahkoto. Kvaliteta barv-
nih slik je postala dosti bolj-
ša.« Petnajst let je bil zapos-
len v Ljubljani, nato je dobil 
službo v Kranju, v Gorenj-
skem tisku, kjer so veliko vla-
gali v novosti in so imeli zad-
nje verzije najsodobnejših 
računalniških programov. 
Tu se Ljubo zares razživi in 
iz njegove zavzete razlage se 
vidi, da je bil v svojem pokli-
cu pravi mojster – operater 
na grafični postaji. »Včasih 
so grafikom rekli črni umet-
niki. To je bil zelo spoštovan 
in cenjen poklic, govorilo se 

je, da so en teden delali, en 
teden pa so se vozili s kočija-
mi po Ljubljani. V mojem 
času pa se je to že razvredno-
tilo in je bil grafik kot vsak 
drug poklic.« 
Razložil je, kako je prišel v 
Radovljico. »Že kot otrok sem 
prihajal sem na počitnice k 
stari mami. Moja mama je 
namreč Sirčeva iz Predtrga. V 
Novem mestu so me dali na 
avtobus, v Radovljici pa me je 
nekdo počakal in tako sem bil 
vse počitnice tukaj.« 
Po odsluženi vojaščini je 
nekaj časa živel pri stari 
mami, leta 1978 pa se je 
poročil in kmalu sta se z 
ženo preselila v novozgraje-
no naselje Isospan. Imata 
dva sinova, razveseljujeta pa 
ju tudi vnukinja in vnuk. 
»Služba mi je vzela veliko 
časa. Iz Ljubljane sem hodil 
domov šele ob petih. Če sem 
kaj narisal ali napisal, sem 
samo za prijatelje ali za sode-
lavce v službi, največkrat je 
šlo za kakšen logotip.«
Že v vojski je začel risati za 
Anteno, horoskop ona-on, saj 
so vojaku honorarji prišli še 
kako prav. Po vojski se je še 
bolj intenzivno ukvarjal z risa-
njem. Ljudska pravica je tiska-
la Pavliho, kjer je Ljubo veliko-

krat sodeloval. Z ekipo so se 
dobro razumeli, Bine Rogelj 
in Božo Kos sta mu dala mar-
sikateri koristen nasvet. Za 
uspeh si šteje, da je v rubriki 
karikaturisti sveta imel objav-
ljeno celo stran svojih vicev. 
Sodeloval je tudi na razstavi 
karikatur Brez besed na Gos-
podarskem razstavišču.
Za občino Jesenice je narisal 
zmagovalno idejno zasnovo 
za maskoto, ki ponosno nosi 
ime Rudi. Otroci radovljiš-
kih vrtcev so se razveselili 
njegove pobarvanke o čebe-
lici Josipini. Pa še kravica 
Fejstka iz Bohinja je njegov 
lik in uradna maskota vesla-
škega tekmovanja.
»Zdaj rišem za neko revijo 
iz Kranja s križankami in 
humorjem. Sodelujem tudi 
v slikarskem društvu upoko-
jencev, kjer je bila predsed-
nica moja teta Mimi Mavec 

in tako sem se jim pridružil 
tudi jaz. Mentor te skupine 
je Matjaž Arnol, s katerim 
smo vsi zelo zadovoljni. 
Dobro je namreč, da slikarju 
nekdo da strokovno oceno 
in koristen napotek.«
Sam ni naslikal veliko, sodelo-
val pa je na sedmih razstavah 
z upokojenci, v Gorenjski ban-
ki pa se je predstavil skupaj z 
Borisom Poljšakom. Morala 
sva se dotakniti še drugega 
njegovega konjička: napisal je 
veliko pesmic, tako bolj zase, 
ki so obležale v predalu. 
Namenjene so bile za otroke v 
vrtcu, za rojstne dneve in dru-
ge priložnosti. »Hitro se mi 
utrne ideja, pa naj bo to v nara-
vi ali v pogovoru z ljudmi, 
pesem se mi potem kar izlije 
na papir. Opažam, da mladi v 
pesmi uvajajo pesimizem, jaz 
pa sem bolj optimističen in 
sem vesel, če so ljudje zadovo-
ljni.« Svoje rime rad zelo poe-
nostavi, saj je za otroke kot 
tudi za starostnike tako lažje 
ujeti ritem. 
Letos se je udeležil natečaja, 
kjer izbirajo besedo leta. Na 
koncu izberejo deset finalis-
tov in Ljubo je bil izmed 
dvesto udeležencev v finalu. 
Potem pa je teh deset besed 
še strnil v pesem.
Veliko prostega časa pa mu 
ne ostaja; z ženo pazita na 
vnuke, rad ima namizni 
tenis in plavanje. Je tudi član 
radovljiškega fotokluba, za 
svoje fotografije je dobil že 
več diplom in nagrad. Najra-
je je nekje na cvetočem trav-
niku z makro objektivom.

Slikar, ilustrator, 
pesnik in fotograf
Ljubo Jančič, po poklicu grafik, se zdaj, ko je upokojen in nima več službenih obveznosti,  
z veseljem posveča slikarstvu in pesništvu.

Ljubo Jančič

Po vojski se je še bolj intenzivno ukvarjal z 
risanjem. Ljudska pravica je tiskala Pavliho, kjer 
je Ljubo velikokrat sodeloval. Z ekipo so se 
dobro razumeli, Bine Rogelj in Božo Kos sta mu 
dala marsikateri koristen nasvet.
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*Cene so brez DDV in že vključejo redni popust ter dodatni bon za 1500€ popusta ob nakupu novega vozila preko Renault Financiranja. ** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev Paketa PRO+ za 1 €. Paket se razlikuje glede na model.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Izberite lahka gospodarska
vozila Renault.

 Renault MASTER
 Že za 

15.290 €*  Renault TRAFIC
 Že za 

13.990 €* 

Renault priporoča renault.si

1500 € BONUSA prek Renault Financiranja*

 Paket PRO+ za 1 €: leseni pod, parkirni senzorji, radio bluetooth® mp3, tempomat, meglenki, senzorji za dež.**

– Kartica Renault za prostoročno 
upravljanje

– Samodejna 2-področna klimatska 
naprava s tipalom zaznave 
strupenih plinov

– Senzor za dež, avtomatski vklop 
luči in sistem za samodejno 
preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi

– Meglenki spredaj
– Platišča iz lahke litine 20” 

Silverstone

Že za 17.790 €*

Poraba pri mešanem ciklu 3,9−6,0 l/100 km. Emisije CO2 104−141 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom.
*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

– Pomoč pri speljevanju v klanec
– Regulator in omejevalnik hitrosti
– Klimatska naprava
– LED dnevne luči
– Poklopljiv naslon zadnje klopi v 

razmerju 1/3-2/3
– Radio Bluetooth, USB, AUX 

Že za12.490 €*

– Klimatska naprava
– Multimedijski sistem Media Nav 

Evolution s 7” zaslonom na dotik 
MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB

– Kartica Renault
– Platišča iz lahke litine 16”
– Meglenki spredaj
– LED dnevne luči C-shape

Že za 12.690 €*

– Klimatska naprava
– Samodejna parkirna zavora
– LED dnevne luči C-shape
– Vgrajen 7'' TFT barvni zaslon med 

merilniki
– Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– Radio Arkamys + DAB

Že za 16.790 €*

Renault KADJAR
LIFE TCe 140 FAP

Renault MEGANE
LIFE TCe 100 FAP

Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

Novi Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP

Vsem občankam in občanom občine Radovljica voščimo  
mirne praznike in vso srečo v prihajajočem letu.

Matjaž Klemenc

Tretjo decembrsko soboto 
so radovljiški rokometaši 
izbrali za svoj dan rokome-
ta. V uvodu so se predstavili 
številni igralci mini rokome-
ta. Sledila je tekma med eki-
pama starejši dečki A in sta-
rejši dečki B. Zadnji dve 
tekmi rokometnega dneva 
sta šteli za točke. Kadeti 
Radovljica - Duplje, ki nasto-
pajo v ligi Center I, so gosti-
li vrstnike ljubljanskega Slo-
vana. Dobro jim je že kazalo 
ob polčasu, ki so ga dobili z 
18:11. Tudi drugi del so odi-
grali v visokem ritmu in tek-
mo dobili z 32:26. Z zmago 
so si priigrali prve točke v 
letošnji sezoni. Vrhunec 
večera je bila članska tekma, 
v kateri je ekipa Cerklje - 
Radovljica v okviru 2. slo-
venske lige (tretji kakovostni 
razred) gostila ekipo Moška-
njci - Gorišnica. Gostitelji so 

bili popolni favoriti in to vlo-
go so na igrišču tudi udeja-
njili; tekmo so dobili z 
32:29. Jesenski del je član-
ska ekipa odigrala z odliko. 
V osmih tekmah so dosegli 
prav toliko zmag. Doma so 
premagali Kronos s 44:24, 
Metliko s 36:25, Grosuplje s 
26:20 in Mošnjkanjce - 
Gorišnico z 32:29. V gosteh 
so bili boljši od Jadran-Hr-
pelj s 26:23, Sevnice s 36:33, 
Arconta Radgone s 33:30 in 
Alplesa Železniki s 23:22. 
Peto kolo so prestavili na 
26. januar, ko bodo gostili 
Ljubljano, ki ima prav tako 
maksimalni učinek, a je na 
vrhu lestvice zaradi boljše 
razlike v golih. Ekipa Cer-
klje - Radovljica je dobro 
odprla Slovenski pokal. V 
prvi šestnajstini so z 31:29 
izločili 1. B-ligaša Škofljica 
Pekarna Pečjak. Žal se ni 
izšlo v osmini finala, kjer jih 
je z 28:21 izločilo Grosuplje.

Skupaj na vrhu 
Rokometaši Cerklje - Radovljica so jesenski  
del v drugi ligi odigrali z odliko. Osem tekem, 
osem zmag.

Po dve zlati medalji so osvojili Alja Šobar, Vanessa Dobre in 
Taj Fister Lovšin. Po enkrat sta bila zlata Neja Fister, Elena 
Lovrič, Zala Klemenc in Adrijana Lazarevič. Neja je osvojila 
še srebro, Elena pa bron. Miha Mulej je bil dvakrat srebrn. 
Domen Arko je bil enkrat srebrn in enkrat bronast. Eno sre-
brno medaljo je osvojila Nikolina Lazarevič. Bronasto meda-
ljo so domov prinesli Kristina Lazarevič, David Mulej in 
Matic Barber. Vanessa Dobre in Neja Fister sta osvojili 
pokala za najboljši posameznici v svojih kategorijah.

taekwon-do
Begunjčani uspešni na državnem prvenstvu

www.gorenjskiglas.si

Matjaž Klemenc

Že v preteklem letu ste opo
zorili nase. Letos ste naredili 
še korak naprej – uspešni 
ste bili tako na svetovnem in 
evropskem mladinskem 
prvenstvu. Kako ste doživeli 
obe prvenstvi?
"Moj glavni cilj je bilo mla-
dinsko svetovno prvenstvo v 
Rusiji. Z dvema medaljama, 
prvim in tretjim mestom, ki 
sem ju osvojila, sem zadovo-
ljila svoje želje. Za mladin-
sko evropsko prvenstvo ni 
bilo posebnih priprav. Vsee-
no, tudi s tem prvenstvom 
sem bila zadovoljna, saj sem 
dodala še dve bronasti 
medalji." 

Vas kaj moti, da je evropsko 
prvenstvo razdeljeno na dva 
dela?
"To me nič ne moti, saj je 
tako vsako leto. Po svoje je 
to prednost, saj se lahko 
osredotočiš samo na tisto 
disciplino, ki je takrat na 
sporedu."

Pika na i so bile olimpijske 
igre mladih v Argentini, kjer 
ste osvojili srebrno medaljo.
"Moji cilji so pred vsako tek-
mo enaki, visoki, in nič dru-
gače ni bilo v Buenos Aire-
su. Želela sem si dobro 
odplezati. Svoj namen sem 
dosegla, saj bi šlo težko kaj 
bolje. V finalu sem splezala 
vse štiri balvane. Dobro mi 
je šlo tudi v težavnosti, v 

moji paradni disciplini, kjer 
me je motilo, da je bila smer 
prelahka in je na koncu 
odločal čas, saj smo štiri 
dosegle vrh. Hitrost sem 
odplezala po svojih zmožno-
stih. Srebrne medalje sem 
bila zelo vesela."

Kombinacija je sestavljena 
iz treh plezalnih veščin: 
težavnosti, balvanov in hit
rosti. Pri prvih dveh discipli
nah poznamo vaše kvalitete. 
Kako zadovoljni ste z na
predkom v hitrosti?
"V disciplini hitrost se je v 
Sloveniji naredil korak nap-
rej, saj smo v Celju dobili 
steno za treniranje hitrosti. 
V okviru reprezentance 
bomo imeli dva dni pomoč 
ruskega strokovnjaka za hit-
rost."

Gotovo pa imate še rezerve 
tudi v težavnosti in na balva
nih?
"Prepričana sem, da je pro-
stora dovolj, pri meni pred-
vsem v balvanih. Letošnja 
sezona v težavnosti je bila 
odlična, a sama v novi sezo-
ni želim še višje."

V članski kategoriji na tek
mah najvišjega nivoja ste 
vse bolj prisotni. Kako se 
počutite med najboljšimi 
plezalkami sveta?
"Imam srečo, da imamo v 
Sloveniji odlične članice. Od 
blizu lahko spremljam, koli-
ko je Janja Garnbret boljša 

od mene, koliko Mina Mar-
kovič, in vsaj približno lahko 
vem, kaj lahko pričakujem 
na svetovnem pokalu. Zdaj 
lahko že mirno rečem, da 
sem se navadila tekmovati 
med najboljšimi plezalkami 
sveta."

Spomini na septembrsko 
tekmo za svetovni pokal v 
Kranju, kjer ste bili tudi v 
polfinalu ...
"Res je, bila sem spet v pol-
finalu, a je bila vseeno to 
moja najslabša letošnja tek-
ma v svetovnem pokalu. 
Mogoče so bila pričakovanja 
pred tekmo prevelika."

Pred kratkim ste se vrnili iz 
priprav v Turčiji. Kakšni so 
plani po novem letu?

"Kljub praznikom pravega 
počitka ne bo, saj začenja-
mo priprave na novo sezo-
no, kjer bo glavni cilj svetov-
no prvenstvo v Tokiu. Vem, 
kaj je bilo letos narobe, in 
skušala bom to popraviti."

Pričakovanja za novo sezono?
"Pričakovanja so visoka. 
Želim si stopničke na tekmi 
za svetovni pokal in čim 
boljšo uvrstitev na svetov-
nem prvenstvu na Japon-
skem."

Naslednje leto zaključujete 
tudi srednjo šolo.
"Verjamem, da bo šlo brez 
težav. Podobno razmišljam 
tudi za naprej, da bom uspe-
šno usklajevala študij in ple-
zanje."

Pravega počitka ne bo
Vita Lukan iz Radovljice, članica Športnoplezalnega odseka Radovljica, je letos nase opozorila na 
svetovnem in evropskem mladinskem prvenstvu in za piko na i na olimpijadi mladih v Argentini.

Vita Lukan

Za Radovljičanko Iris Breganski je imenitno atletsko leto 
2018. Iris ni opozorila le z dobrimi rezultati na domači atlet-
ski sceni, presežek je naredila na evropskem atletskem 
prvenstvu za gluhe v Sofiji v Bolgariji. Zmagala je skoku v 
višino v kategoriji U18 in v metu kopja v kategoriji U20. V 
suvanju krogle je bila v kategoriji U18 druga. Uspeh mlade 
atletinje je prepoznal radovljiški župan Ciril Globočnik, ki 
vsako leto gosti športnike iz naše občine, ki so uspešni na 
evropskem in svetovnem nivoju. Iris se je udeležila še dveh 
prireditev, kjer so prepoznali njene dobre rezultate. Postala 
je letošnja najboljša gluha športnica v Sloveniji, ob tem pa 
je dobila še priznanje na paraolimpijski prireditvi.

Najboljša gluha športnica v Sloveniji

Upokojenci so se pomerili na občinskem prvenstvu v keglja-
nju in bovlingu. Na kegljanju se je merilo pet ekip. S 1190 
podrtimi keglji je zmagalo DU Begunje (Darko Šolar, Janez 
Hanžič, Drago Zupan), s 1162 podrtimi keglji se je drugega 
mesta veselilo združeno DU Brezje, Mošnje, Ljubno (Zlatko 
Groznik, Janko Lavrič, Franc Selan). Dva keglja manj je 
podrla trojica iz DU Lesce (Jože Mulej, Polde Gros, Anton 
Podobnik). Prva trojica pri moških: 1. Darko Šolar, DU Begu-
nje, 409 podrtih kegljev, 2. Janez Hanžič, DU Begunje, 409 
(na zadnjih 18 prvenstvih je bil 16-krat na stopničkah), 3. 
Jože Mulej, DU Lesce, 407. Ženske posamezno: 1. Marina 
Galič, DU Kropa 402, 2. Nada Vidic, DU Brezje, Mošnje, 
Ljubno, 331, 3. Silva Humerca, DU Lesce, 324. Na bovlingu 
se je merilo sedem društev. Še enkrat so zmagali člani DU 
Begunje (Darko Šolar, Janez Hanžič, Drago Zupan) s 1284 
podrtimi keglji. Drugo mesto je šlo DU Lesce (Jože Mulej, 
Janez Humerca, Polde Gros) s 1214 podrtimi keglji. Tretja je 
bila združena ekipa DU Brezje Mošnje Ljubno s 1146 podr-
timi keglji. Med posamezniki se je zmage veselil Jože Mulej, 
DU Lesce, 370 podrtih kegljev, 2. Brane Rogelj, DU Lancovo, 
3. Zlatko Groznik, DU Brezje, Mošnje, Ljubno 335.

Tekme upokojencev radovljiške občine v 
kegljanju in bovlingu
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Šport

Mislimo zeleno!

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

 

Vozniška kultura dobi pozimi pravi obraz
Pozimi se razmere na cestah bistveno spremenijo. Sneg, poledica ali žled ogrožajo našo varnost.  
Za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti v prometu v zimskih razmerah je potrebna vrsta aktivnosti, 
ki so v pristojnosti zimske službe. Je njena učinkovitost odvisna tudi od našega sodelovanja?

Komunala Radovljica je v skladu z občinskimi predpisi izvajalec let-
ne in zimske službe na območju občine Radovljica. V občini Radov-
ljica so ceste razvrščene na tri prednostne razrede, ki upoštevajo 
kategorijo ceste, gostoto prometa, geografske in krajevne potre-
be. Poleg cest prvega prednostnega razreda, prednostno vzdržuje-
mo tudi dovoze do zdravstvenih ustanov, šol in vrtcev.

Izvajalec začne cestišče posipati ob poledici ali čistiti ob sneženju, 
ko se začne sneg oprijemati cestišča. Velja splošno pravilo, da je 
prevoznost zagotovljena, kadar je na glavnih (prioritetnih) cestah 
do deset centimetrov snega, na stranskih cestah in parkiriščih do 
15 centimetrov novozapadlega snega, promet pa možen z upo-
rabo zimske opreme (zimskih gum ali snežnih verig). Upoštevati 
moramo, da v primeru obilnega sneženja, zametov ali plazov pre-
voznosti cest ni vedno mogoče zagotoviti.

V Komunali Radovljica se zavedamo, da prekomerno posipanje 
cest ne prispeva k varnosti v cestnem prometu. S tem povzročamo 
tudi negativne učinke na okolje in neracionalno porabo sredstev. 

Vzajemno do večje varnosti
Uporaba zimske opreme je za vozila obvezna od 15. novembra 
do 15. marca. Kljub temu moramo predpisano zimsko opremo 
uporabljati tudi izven uradne zimske sezone, če so na cesti zimske 
razmere, torej ko se sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneže-
no ali poledenelo. Posledice uporabe neprimerne opreme nosi-
mo sami. Dolžnost voznikov je, da hitrost vožnje prilagodimo 
razmeram na cesti. Voznikom svetujemo, da imajo v vozilu tudi 
metlico, s katero lahko očistijo sneg z vozila, ter strgalo za čiščenje 
zaledenelih steklenih delov vozila. Vozila, s katerega nista odstra-
njena sneg ali led v cestnem prometu ne smemo uporabljati, saj 
padajoči sneg in led ogrožata ostale udeležence v prometu.

V Komunali Radovljica pluženje in odvoz snega z javnih površin v 
gosto naseljenih stanovanjskih območjih izvajamo napovedano 
v nočnem času. Hitro in učinkovito odstranjevanje snega pa zelo 
ovirajo ali celo onemogočajo vozila, ki so nepravilno parkirana na 
pločniku ali na cesti. Dovoze k stanovanjskim hišam čistijo lastniki 
sami. Metanje snega na cesto je nevarno in zato prepovedano.

Preudarnost in strpnost sta neprecenljivi
V času obilnejših snežnih padavin se moramo zavedati, da ni 
mogoče zagotoviti pluženja na vseh površinah hkrati, saj pluženje 

poteka po izvedbenem programu zimske službe. Prebivalcem sve-
tujemo, da se odpravijo na cesto samo takrat, ko je to nujno potre-
bno. Kljub temu da vzdrževalci cest nimajo enakih pristojnosti kot 
policija, priporočamo upoštevanje njihovih navodil, predvsem 
v primeru močnega sneženja. Pluženje in čiščenje cest je nemo-
goče, če vozniki ne upoštevajo postavljenih oznak – in predvsem 
če vozniki tovornih vozil ne upoštevajo prometnih predpisov, ki v 
takšnih primerih predvidevajo izločanje iz prometa.

Navajamo nekaj napotkov za varno vožnjo v zimskih razmerah:
•    Hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram ter stanju 

vozišča.
•    Povečajmo varnostno razdaljo.
•    Zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim priti-

skom na stopalko. Ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj 
vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila.

•    Zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker 
lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinko-
vitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri 
vožnje, prevelika moč na pogonskih kolesih pa povzroči zdrs 
pogonskih koles in zanašanje vozila.

•    Vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja 
ali zmanjševanja hitrosti.

•    Posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se 
pogosteje pojavlja poledica (mostovi, ceste skozi gozd, odseki, 
ki tudi čez dan ostajajo v senci ipd.).

•    Računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpra-
vimo prej kot običajno.

•    Med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih ude-
ležencev v prometu. 

Delavci Komunale Radovljica, d. o. o., so v času od 15. novembra do 
15. marca v stalni pripravljenosti na domu, v primeru močnejšega 
sneženja pa tudi na sedežu podjetja. 

Želimo vam brezskrbne zimske dni! 

Dežurni preglednik:
KS Radovljica, Lesce in Begunje 051 348 777 
Druge KS v občini Radovljica 031 352 719

Naj bosta v novem letu  
povezanost in radodarnost  
gradnika dobrega počutja,  
iskanja novih priložnosti ter 
zaupanja v skupno dobro.

Naj bosta v novem letu  
povezanost in radodarnost  
gradnika dobrega počutja,  
iskanja novih priložnosti ter 
zaupanja v skupno dobro.

Pripravili smo zbir uporabnih  
informacij s področja ravnanja  

z odpadki, ki jih boste lahko  
dalj časa s pridom uporabljali.

Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov 
v začetku januarja v vašem nabiralniku

Na drsališču v športnem parku je vsak dan živahno, posebej 
med počitnicami. Rekreativno drsanje je med tednom 
mogoče med 15. in 18. uro, konec tedna, med prazniki in 
šolskimi počitnicami pa med 10. in 18. uro. Drsanje je za 
otroke do 18. leta brezplačno, za odrasle pa cena vstopnice 
znaša 2 evra. Na voljo je tudi izposoja in servis drsalk.

Drsališče je odprto vsak dan

Radovljiški košarkarji so zaključili jesenski del v 4. slovenski 
ligi. V ligi zahod so trikrat zmagali (Žiri 66:31, Lesdog Koče-
vje 88:75, Gorenja vas 72:71) in petkrat izgubili (Ivančna 
Gorica 64:69, 68:77, Cerknica 70:91, Stražišče Kranj 81:86, 
KOŠ Primorska 66:78). Na vrhu lestvice sta Cerknica in 
Ivančna Gorica s 15 točkami. Radovljičani so med osmimi 
ekipami šesti z 11 točkami.

košarka
S tremi zmagami v pomladanski del

Celje je bila zadnja postaja državnega prvenstva, kjer so se 
športni plezalci merili v težavnosti in hitrosti. Končni 
pogled na skupno lestvico ekip je več kot odličen. Med 38 
ekipami najdemo Športno plezalni odsek Radovljica na 
samem vrhu s 6899 točkami. Na stopničke sta stopila še 
AO Kranj s 6515 točkami in tretji PK Kamnik s 6046 točka-
mi. Pobližje si poglejmo še uvrstitve Radovljičanov po 
disciplinah in starostnih kategorijah: člani: Luka Potočar 
(2. balvani, 1. težavnost, 8. hitrost), Domen Škofic (5. teža-
vnost); članice: Vita Lukan (2. balvani, 3. težavnost, 4. hit-
rost); mladinke: Vita Lukan (2. balvani, 2. težavnost, 2. 
hitrost); kadeti: Luka Potočar (1. balvani, 1. težavnost, 1. 
hitrost); kadetinje: Lara Nikolič (9. balvani, 9. težavnost, 6. 
hitrost), Nina Grošelj (10. težavnost, 7. hitrost); starejše 
deklice U16: Eva Puhar (3. balvani, 6. težavnost, 1. hitrost), 
Hana Humerca (6. balvani, 7. težavnost, 7. hitrost); mlajši 
dečki U14: Gorazd Jurekovič (4. balvani, 4. težavnost, 8. 
hitrost), Nejc Skumavec (5. balvani, 9. težavnost), Tadej 
Cerar Božič (8. balvani); mlajše deklice U14: Maja Arnež 
(8. balvani, 8. težavnost, 10. hitrost).

športno plezanje
Na državnem prvenstvu skupno na prvem mestu

Švicarski Engelberg si je slovenski šampion Peter Prevc 
izbral za vrnitev po dolgotrajni poškodbi. Kvalifikacije za 
prvo tekmo je opravil imenitno, žal pa tega ni prenesel na 
tekmo, na katero se mu ni uspelo kvalificirati. Na drugi tek-
mi je bil Radovljičan najboljši od Slovencev na šestnajstem 
mestu. Najbolj važno je to, da se je Peter uspešno vrnil 
nazaj. Z veseljem lahko pričakujemo začetek novoletne tur-
neje. Prva tekma je na sporedu v nedeljo v Oberstdorfu.

smučarski skoki
Peter Prevc spet nazaj

V dvainštirideseti dopisni strelski ligi po vrsti je končano dru-
go kolo. Pobližje si poglejmo, kje so uvrščeni strelci iz radov-
ljiškega društva. Pri mlajših pionirjih je Tadej Vrhovec Finžgar 
na šestem mestu, pri pionirjih je deseto mesto osvojil Gaber 
Kokalj, pri veteranih od 70 do 80 let nastopata dva strelca: 
Ivan Lotrič je šesti, Anton Dežman pa dvanajsti.

streljanje
Strelska dopisna liga

Taekwon-do klub Radovljica je nastopil na državnem prven-
stvu v Ljubečni pri Celju. Pobližje si poglejmo njihove sto-
pničke po kategorijah: deklice do 10 let: Taja Oblak, 2. mes-
to forme 8. kup, 1. mesto borbe -23 kg; dečki do 10 let: Mar-
ko Oblak, 1. mesto forme 5. kup, 1. mesto borbe -27 kg (Mar-
ko je osvojil pokal za najboljšega tekmovalca v svoji katego-
riji); deklice od 10 do 14 let: Neža Guštin, 2. mesto forme 2. 
kup, 1. mesto borbe -40 kg; dečki od 10 do 14 let: Nejc Kur-
tič, 2. mesto forme 8. KUP, 3. mesto borbe -35 kg, Jernej 
Remar, 3. mesto forme 8. KUP, 2. mesto borbe -40 kg, Tibor 
Oblak, 2. mesto forme 1. kup, 3. mesto borbe -40 kg, Žan 
Teran, 3. mesto borbe -50 kg; mladinke: Ivana Sitar, 1. mes-
to forme 2. kup, 3. mesto borbe -55 kg, Ajlana Džafić, 1. 
mesto forme 8. kup, 3. mesto borbe -45 kg, Zoja Lukač, 2. 
mesto forme 8. kup, 3. mesto borbe -65 kg, Naja Zupan, 1. 
mesto forme II. DAN; mladinci: Medej Ručigaj, 1. mesto 
forme 1. kup, 2. mesto borbe -50 kg, Jurij Sitar, 2. mesto 
forme 4. Kup; članice: Špela Renko, 2. mesto forme 8. Kup; 
člani: Denis Škufca, 1. mesto forme 2. kup, 3. mesto borbe 
-63 kg. Radovljičani so doma gostili štiri različne klube iz 
štirih različnih držav (Slovenija, Italija, Avstrija, Hrvaška) na 
2. Conditus Cupu mednarodni prijateljski tekmi v taek-
won-doju. Tekmovalci so se merili v formah in borbah. Naj-
boljši tekmovalec 2. Conditus Cupu je postal Marko Oblak 
(Taekwon-do klub Radovljica), skupaj z Alekom Kušarjem 
(Klub Istra, Pulj), najboljša tekmovalka pa Neža Guštin 
(Taekwon-do klub Radovljica).

taekwon-do
Uspešni na državnem prvenstvu

Letošnji uvod v sezono na Pokljuki je bil za Leščana Jakova 
Faka več kot odličen, saj je začel s četrtim mestom. Nadalje-
vanje je bilo slabše. V sprintu je bil devetintrideseti, v zasle-
dovanju pa dvaindvajseti. Z Urško Poje sta v mešanih dvoji-
cah zasedla enajsto mesto. V Hochfilznu se je v sprintu 
uvrstil na deveto mesto, v zasledovanju pa je bil trinajsti. Z 
Mihom Dovžanom, Klemenom Bauerjem in Mitjem Drinov-
cem je nastopil v štafeti. Osvojili so enajsto mesto. Zadnja 
biatlonska postaja v svetovnem pokalu v letu 2018 je bilo 
češko Novo mesto. Jakov je bil šestnajsti v sprintu, štiriin-
dvajseti v zasledovanju in enajsti v sprintu.

biatlon
Za uvod Jakov Fak četrti

Jeseničanka Tina Cvetkovič, članica Teniškega kluba Radov-
ljica, je uspešno nastopila na članskem državnem prvenstvu 
v Mariboru. Med posameznicami je bila kot nosilka v 1. kolu 
prosta. V 2. kolu je s 6:0 in 6:1 premagala Aleo Bubek. V 
finalu ji je nasproti stala Pija Brglez, dobila ga je z 2:0 (6:3, 
6:1). Z Anjo Gal je nastopila še v dvojicah. V uvodni tekmi sta 
s 6:1 in 6:0 odpravili dvojico Neja Memič, Lucija Ulčakar. 
Sledila je zmaga s 6:1 in 6:1 proti paru Mia Kukovič, Natalija 
Šipek. V finalu je sledila še ena zmaga brez izgubljenega niza. 
Dvakrat sta bili s 6:2 boljši od dvojice Alea Bubek, Zala Ule.

tenis
Tina Cvetkovič državna prvakinja posamezno  
in v dvojicah
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PETEK, 28. decembra
Praznični sejem na trgu, od 15.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica

Pravljičarja na obisku, Rok Kušlan in Barbara Zonta, ob 17.00, atrij 
Radovljiške graščine

Radovljiško koledovanje, ob 18.45, s pevskimi skupinami in Linharto-
vim odrom Radovljica, začetek pri spomeniku Josipini Hočevar, Lin-
hartov trg, Radovljica

Glasbeni večer, ob 19.00, hišni ansambel Avsenik, Gostilna restavra-
cija Avsenik »Pri Jožovcu«, Begunje na Gorenjskem

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

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

Spider-Man: Novi svet, ob 16.00, animirana domišljijska akcijska 
pustolovščina, 3D, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Mary Poppins se vrača, ob 18.00, družinski domišljijski muzikal, 
podnapisi, Linhartova dvorana, Radovljica *

Največji dar, ob 20.15, igrano-dokumentarni, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

SOBOTA, 29. decembra
Praznični sejem na trgu, od 10.00 do 20.00, Linhartov trg, Radovljica

Obisk dedka Mraza in žrebanje pisem dogodivščine »Pošlji pismo 
dedku Mrazu« s teatrom Cizamo, ob 17.00, Linhartov trg, Radovljica

Orlek in okusi Radol'ce, od 18.00 do 20.00, koncert in ulična ponud-
ba hrane, Linhartov trg, Radovljica

Poslikava obraza in delavnica za otroke svet zabave, od 18.00 do 
19.30, atrij Radovljiške graščine

Dan odprtih vrat Lectarskega muzeja, od 11.00 do 22.00, Gostilna 
Lectar, Radovljica

Voden pohod z baklami iz Begunj do sv. Petra, ob 16.45, predhodne 
prijave v TIC Radovljica

Ta gosposka talnga, ob 19.00, gledališka predstava KD Kropa, Dvo-
rana Kulturnega doma v Kropi

Novoletni koncert MePZ A. T. Linharta Radovljica, ob 18.00, cerkev 
sv. Petra nad Begunjami na Gorenjskem

Asterix: Skrivnost čarobnega napoja, ob 16.00, družinska animirana 
pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Aquaman, ob 18.00, akcijska domišljijska pustolovščina, Linhartova 
dvorana, Radovljica *

Vladar Pariza, ob 20.30, pustolovska kriminalka, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

NEDELJA, 30. decembra 
Praznični sejem na trgu, od 14.00 do 18.00, Linhartov trg, Radovljica

Delavnica izdelovanja nakita za fante in punce, od 15.00 do 16.30, 
atrij Radovljiške graščine

Ana Snežna v Radol'c, ob 17.00, cirkuška predstavica Željko Hajsok 
HRV, Ritem ulice, Linhartov trg, Radovljica

Čarobna zima v Mumindolu, ob 16.00, animirani film, sinhronizira-
no, Linhartova dvorana, Radovljica *

Asterix: Skrivnost čarobnega napoja, ob 18.00, družinska animirana 
pustolovščina, 3D, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Bohemian Rhaposdy, ob 20.00, biografska glasbena drama, Linhar-
tova dvorana, Radovljica *

PONEDELJEK, 31. decembra
Novoletni pohod na Jamnik, ob 10.00, srečanje in pohod, odhod iz 
Krope (plac)

Silvestrovanje za družine z otroki, ob 19.00, Vila Podvin, potrebne 
rezervacije *

Silvestrska večerja, ob 19.00, Gostilna Lectar, potrebne so rezervaci-
je *

Silvestrovanje z živo glasbo, ob 19.30, restavracija Lambergh, Dvor-
ska vas, potrebne so rezervacije *

Silvestrovanje z Ansamblom Gregorji na Linhartovem trgu, ob 22.00, 
Občina Radovljica in Večno mladi fantje Radovljica, Linhartov trg, 
Radovljica

TOREK, 1. januarja 
Sveta maša, ob 16.00, cerkev Marije Pomagaj, Brezje

Čarobna zima v Mumindolu, ob 17.00, animirani film, Linhartova 
dvorana, Radovljica *

Zdaj ali nikoli, ob 19.00, komedija, Linhartova dvorana, Radovljica *

SREDA, 2. januarja 
Grinch, ob 16.00, animirana družinska komedija, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana, Radovljica *

Vladar Pariza, ob 18.00, pustolovska kriminalka, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

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

PETEK, 4. januarja 
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Od 28. decembra 2018 do  
25. januarja 2019

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

Dekle, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

SOBOTA, 5. januarja 
Grinch, ob 16.00, animirana družinska komedija, 3D, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana, Radovljica *

Starec in pištola, ob 18.00, komična kriminalka, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

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

NEDELJA, 6. januarja 
Asterix: Skrivnost čarobnega napoja, ob 16.00, animirana pustolov-
ščina, 3D, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Največji dar, ob 18.00, igrano-dokumentarni, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

Starec in pištola, ob 20.00, Komična kriminalka, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

PONEDELJEK, 7. januarja
Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

TOREK, 8. januarja
Beremo s tačkami, ob 17.00, otrok bere psu, obvezne prijave v knjiž-
nici ali na 04 537 39 01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Reinhold Messner in njegovi gradovi – muzej, ob 19.30, Knjižnica A. 
T. Linharta, Radovljica

SREDA, 9. januarja
Odprtje kavarne s pogostitvijo, ob 8.00, odprtje Kavarne Knjižnica in 
Čajne sobe, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Nošenje dojenčka v nosilki, ob 10.00, predavanje o pravilni izbiri in 
uporabi nosilk za dojenčke, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

ČETRTEK, 10. januarja 
Čarobni potoček, ob 17.00, lutkovna predstava Glasbenega gledališ-
ča Melite Osojnik, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Otok psov, ob 19.00, animirano, stop motion, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

PETEK, 11. januarja 
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

Bitje srca in Sokratska »skrb za dušo«, ob 17.00, predavanje o dana-
šnjem stresu in pogled Sokrata in Platona na to, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

Od kod si pa ti, kužek?, ob 17.00, abonma Čebelice in čmrlji in za 
izven, Linhartova dvorana, Radovljica *

Prijatelja za vedno, ob 19.00, komedija, Linhartova dvorana, Radov-
ljica *

SOBOTA, 12. januarja 
Koncert božičnih pesmi MePZ A. T. Linharta Radovljica, ob 10.00, 
Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju

Ralph ruši internet: Razbijač Ralph 2, ob 16.00, animirana družinska 
pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Dobrodošli v Marwenu, ob 18.00, biografska drama, Linhartova dvo-
rana, Radovljica *

Južni veter, ob 20.00, kriminalka, Linhartova dvorana, Radovljica *

NEDELJA, 13. januarja 
Ralph ruši internet: Razbijač Ralph 2, ob 16.00, animirana družinska 
pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Južni veter, ob 18.00, kriminalka, Linhartova dvorana, Radovljica *

Dobrodošli v Marwenu, ob 20.15, biografska drama, Linhartova dvo-
rana, Radovljica *

PONEDELJEK, 14. januarja 
Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

Bog masakra, ob 19.30, za Linhartov abonma in izven, Linhartova 
dvorana, Radovljica *

TOREK, 15. januarja
Beremo s tačkami, ob 17.00, otrok bere psu, obvezne prijave v knjiž-
nici ali na 04 537 39 01, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Leto v znamenju trojčka, ob 19.30, predstavitev treh najtežjih tekaš-
kih preizkušenj na svetu, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 16. januarja 
Bralni klub, ob 9.00, prvo srečanje nove sezone, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

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

Vdove, ob 19.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

ČETRTEK, 17. januarja 
Zimska pravljica v lončku, ob 17.00, ustvarjalna delavnica s Tanjo 
Žohar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Prijatelja za vedno, ob 11.00, Linhartova dvorana, Radovljica *

Marija Škotska, ob 19.00, zgodovinska drama, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

PETEK, 18. januarja 
Zakaj je bila Troja v Istri, ob 17.00, predavanje o resnični lokaciji 
Troje, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica 

S krepitvijo črevesne flore do zdravja, ob 18.00, predavanje o čreves-
ni flori in kako jo vzdrževati, Čebelarski razvojno izobraževalni cen-
ter Gorenjske, Lesce

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

Zapornik, ob 19.30, monokomedija za izven, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

SOBOTA, 19. januarja 
Začetni tečaj biodinamike, ob 9.00, obvezne prijave na tel. št. 041 
948 336, drugi del predavanj 26. 1., cena vstopnice 65 evrov, Kranj-
ska cesta 27, Radovljica *

A je to!, ob 16.00, animirani družinski film, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

Tihotapec, ob 18.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana, Radov-
ljica *

Prijatelja za vedno, ob 20.15, komedija, Linhartova dvorana, Radovlji-
ca *

NEDELJA, 20. januarja 
A je to!, ob 16.00, animirani družinski film, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

Marija Škotska, ob 18.00, zgodovinska drama, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

Tihotapec, ob 20.15, kriminalna drama, Linhartova dvorana, Radovlji-
ca *

PONEDELJEK, 21. januarja
Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

TOREK, 22. januarja
Kuba – stvarnost in bodočnost, ob 19.30, predavanje Janeza Pretnar-
ja o Kubi, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 23. januarja 
Igram, sem, ob 19.00, drama, projekciji sledi pogovor z režiserjem 
filma, Linhartova dvorana, Radovljica *

ČETRTEK, 24. januarja 
V deželi snežink, ob 17.00, pravljica in ustvarjalna delavnica z Barba-
ro Klinar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Bojevnica, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica *

PETEK, 25. januarja 
Dejavniki tveganja, ob 17.00, predavanje o vplivih zdrave prehrane 
in gibanja na pojav in razvoj kroničnih bolezni, po predavanju meri-
tev krvnega tlaka in krvnega sladkorja, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

Vedrina, ob 19.00, triler, Linhartova dvorana, Radovljica *

Od 1. do 31. 12. Poišči nabiralnik Dedka Mraza. V TIC Radovljica se 
oglasite po navodila in odkrijte čarobne praznične interaktivne točke 
v mestu. Rešite naloge, napišite pismo in ga oddajte Dedku Mrazu, 
ki vas bo obiskal v soboto, 29. decembra, ob 17.00 na Linhartovem 
trgu v Radovljici.

Rekreativno drsanje v športnem parku Radovljica je možno med ted-
nom med 15. in 18. uro, konec tedna, med prazniki in šolskimi počit-
nicami pa med 10. in 18. uro. Drsanje je za otroke do 18. leta brez-
plačno, za odrasle pa cena vstopnice znaša 2 evra. Na voljo je tudi 
izposoja in servis drsalk.

Razstave
Fotografska razstava »Drevo, drevesi, drevesa«, razstava Vide Mar-
kovc, do 14. januarjaja, fotografska, galerija Pasaža, Radovljiška gra-
ščina

Društvena pregledna fotografska razstava 2018, člani Fotografskega 
društva Radovljica, do 30. 1., fotografska galerija Pasaža, Radovljiška 
graščina

Z zvezdico (*) so označene prireditve 
z vstopnino.

Več informacij o posameznih priredit-
vah je na voljo na spletni strani www.
radolca.si. 

Organizatorji prireditev si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.
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Trgovina SWAN

trgovinaswanbledTrgovina SWAN Bled

Trgovina z oblačili in obutvijo priznanih blagovnih znamk.
Shop with clothes and shoes of world renowned brands.

Trgovina SWAN Bled
Cesta svobode 19, 4260 Bled

Spletna trgovina: 
www.trgovinaswan.si

20 %
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Maša Likosar

Kavarna Knjižnica v radovlji-
ški Knjižnici A. T. Linharta in 
po novem še Čajna soba bo z 
novim letom dobila druga-
čen, privlačnejši ambient in 
pridih. "Ko boste stopili v naš 
nov čajni prostor, vas bo oma-
mil vonj čajev. Lahko boste 
spoznavali, okušali in preiz-
kušali vse naše čaje, ki jih 
ponujamo," pojasni Nizar Al 
Tinawi. Njuno kavarno in čaj-
nico v radovljiški knjižnici že 
lahko obiščete, trgovino Čaj-
na soba iz starega dela Radov-
ljice pa bosta Gordana in 
Nizar na novo lokacijo prene-
sla med novoletnimi prazni-
ki, tako bo nakup čajev možen 
že 3. januarja, uradno odprtje 
prenovljenega prostora kavar-
ne, čajnice in trgovine pa bo 
9. januarja. 
Gordana in Nizar pa obisko-
valcem ne želita ponuditi le 
čajnega napitka, temveč celo-
tno izkušnjo pitja čajev. 
"Želiva, da je pitje čaja obred, 
da si stranka vzame pol ure 
časa zase, prebere časopis ali 
knjigo, se sprosti in ob pitju 

tega osvežilnega, okusnega 
in zdravega napitka pozabi 
na trušč sveta, na skrbi in 
hiter tempo vsakdanjika," 
pojasni Nizar in nadaljuje: 
"Obiskovalcem bomo pribli-
žali čaje, njihovo pravo vred-
nost in pomen, zato jim 
bomo tudi pojasnili in poka-
zali pravilno pripravo, to bo 
naša posebnost. Ob čajniku 
in skodelici bodo dobili še 

peščeno uro, ki jim bo dala 
znak, da je čaj pripravljen." 
Poleg čajev pa so v Čajni sobi 
in Kavarni Knjižnica na voljo 
tudi drugi napitki, od kave, 
brezalkoholnih in alkohol-
nih pijač, novopečena gosti-
telja obljubljata še klasične 
zajtrke in slaščice, obetamo 
pa si lahko tudi "after work" 
čajanke oziroma čajanke po 
službi.

Pitje čaja naj bo obred
V začetku decembra sta vodenje Kavarne Knjižnica prevzela Jeseničana 
Gordana in Nizar Al Tinawi, ki smo ju doslej poznali v specializirani čajni 
trgovini Čajna soba v starem delu Radovljice.

Gordana in Nizar Al Tinawi sta svojo dejavnost podaje 
čajev razširila z gostinsko ponudbo in se preselila na  
novo lokacijo v kavarno radovljiške Knjižnice A. T. Linharta. 
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Marjana Ahačič

Že v začetku meseca so nas 
v šolsko kuhinjo Srednje 
gostinske in turistične šole 
Radovljica povabili dijaki 3. 
b GT razreda Ana Zevnik, 
Gašper Novak, Lan Drino-
vec in Primož Gnidovec in 
pod vodstvom mentorice 
Marije Arh Ivanšek pripravi-
li imeniten meni, primeren 
za silvestrsko večerjo. Potru-
dili so se, da so jedi sloves-
nemu trenutku primerne, a 
jih je obenem mogoče veči-
noma pripraviti toliko vnap-
rej, da bo lahko v silvestrova-
nju užival tudi tudi tisti, ki 
jih bo kuhal. 
In kaj so si zamislili za silve-
strski meni? Za hladno 
začetno jed avokadov namaz 
na profiterolih z rezinami 
dimljene postrvi, sledi buč-
na kremna juha, špinačni 
rezanci z gamberami, sad-
no-zelenjavna solata in za 
glavno jed zapečena svinj-
ska potrebušina s pirejem 
zelene, sotiranim korenjem 
in hrustljavim ohrovtom. Za 
sladico so predlagali čokola-
dni souffle z rožmarinom, 
vaniljev sladoled na lešniko-
vem drobljencu in karameli-
zirani kaki ter na koncu še 
limonin sorbet.

Avokadov namaz 

Za 4 osebe pripravimo: 2 
avo kada, strok česna, sok 
pol limone, 30 g olivnega 
olja, sol in poper. Avokado 
in česen olupimo in 
narežemo na majhne kose. 
Vse sestavine pretlačimo. 

Za profiteroli (kuhano testo) 
potrebujemo: 1 dl vode, 2 jaj-
ci, 35 g masla, 50 g moke, sol 
in muškatni orešček.
Postopek: Zavrnemo vodo, 
maslo in začimbi. Dodamo 
moko in mešamo toliko časa, 
da se naredi cmok. Ohladi-
mo do mlačnega in postopo-
ma vmešamo jajci. S pomo-
čjo dresirne vrečke na nama-
ščen pekač nabrizgamo pro-
fiterole in jih v pečici, ogreti 
na 180 °C, pečemo 12 minut.
Profiterole prerežemo, pre-
mažemo z nadevom avokada 
in nanje položimo rezine 
240 g očiščene dimljene pos-
trvi. Dekoriramo jih z rukolo, 
češnjevim paradižnikom ali 
katerokoli listnato zelenjavo.

Rezanci z gamberami
Za testo potrebujemo: 300 g 
moke, 1 jajce, 2 rumenjaka 
in 100 g očiščene, blanšira-
ne, zmiksane špinače. Iz 
vseh sestavin zamesimo 
testo, ki naj počiva pol ure, 
nato ga razvaljamo in malo 
osušimo. Narežemo široke 
rezance. Tik pred serviran-
jem jih v slanem kropu 
al`dente skuhamo, odcedimo 
in sotiramo na 50 g masla.
Omaka z rakci/z gambera-
mi: 50 g masla, 240 g rakcev, 
3 dl belega vina, 2 dl sladke 
smetane, sol in poper
Na maslu popečemo rakce, 
zalijemo z vinom in sladko 
smetano, začinimo, reducira-
mo in po okusu lahko doda-
mo žličko limoninega soka.
200 g parmezana naribamo, 
ga na pekaču razporedimo 
na 4 enako velike kroge in tik 
pred serviranjem v pečici 
zapečemo.
Na ogrete krožnike lepo raz-
poredimo sotirane rezance, 
prelijemo z omako in dodamo 
hrustek parmezana. Dekorira-
mo z grahovimi kalčki.

Svinjska potrebušina
Sestavine: 600 g svinske po-
trebušine, sol, poper, sok 
polovice limone, 0,5 dl oliv-
nega olja
Kožo svinjske potrebušine 
plitvo zarežemo na 1 cm veli-
ke kvadratke. Začinimo in v 
pečici na rešetki pečemo 30 
min na 240 °C. Zmanjšamo 
na 160° in pečemo nadaljnjo 
uro in pol. Da je meso lepo 
hrustljavo in zapečeno, tem-
peraturo spet povišamo na 
240°. Narežemo na rezine, 
sok pečenke reduciramo in 
dobimo omako.
Na ogrete krožnike s pomo-
čjo žlice razporedimo pire, 
korenje in koromač. Podlije-
mo omako in nanjo postavi-
mo rezine zapečene potre-
bušine in okrasimo s čip-
som ohrovta.
Postrežemo s pirejem go-
molja zelene, sotiranim ko-
renjem, pečenim koroma-
čem in čipsom ohrovta. 

Novoletna solata
Potrebujemo: 100 g cvetače, 
50 g rukole, 60 g jabolk, 40 
g rdeče redkvice, 40 g praže-
nih mandljev, narezanih na 
lističe.
Vse sestavine operemo in 
narežemo. Razporedimo na 
posteljico rukole. Za preliv 
potrebujemo: 0,3 dl jabolč-
nega kisa, 0,6 dl olivnega 
olja, sol in ščep sladkorja. 
Sestavine premešamo in 
šele tik pred serviranjem in 
prelijemo pripravljeno sola-
to v skodelicah, je povedala 
mentorica Marija Arh Ivan-
šek in dodala: "Želimo vam 
veliko veselja ob kuhanju, 
dober tek in lepe praznike."

Namig za večerjo
Dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica so pod vodstvom 
mentorice Marije Arh Ivanšek pripravili predlog za novoletno večerjo, ki bo 
navdušila goste za mizo, a ne bo preveč obremenila gostiteljev.

Primož Gnidovec, Ana Zevnik, Gašper Novak in Lan 
Drinovec, dijaki Srednje gostinske in turistične šole 
Radovljica, so v resnici že odlični kuharji.

Avokadov namaz na profiterolih z rezinami dimljene postrvi

Špinačni široki rezanci z gamberami


