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DAN ODPRTIH VRAT  
V ZDRAVSTVENEM DOMU RADOVLJICA

Občina Radovljica in Zdravstveni dom Radovljica  
v okviru akcije Skupnosti občin Slovenije  

»Dan odprtih vrat v občinah«  
vabita na dan odprtih vrat 

v Zdravstvenem domu Radovljica, kjer bodo  
v telovadnici v novem prizidku predstavili dejavnost 

kineziologov in Zdravstveno vzgojnega centra
v sredo, 12. februarja 2020:

– od 10. do 12. ure in
– od. 15. do17. ure

(vhod s parkirišča za zdravstvenim domom).

Za odrasle bo možno tudi krajše testiranje telesne  
zmogljivosti, zato so priporočena športna oblačila.
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Marjana Ahačič

V podružnični šoli v Begun
jah je Občina Radovljica 
konec leta v mansardi uredi
la novo učilnico, v pritličju 
pa prenovila sanitarije in gar
derobe za uporabnike telova
dnice. Takoj po praznikih so 
jo s priložnostno slovesnos
tjo tudi uradno predali v upo
rabo. Za investicijo je občina 

namenila nekaj manj kot 150 
tisoč evrov.
Prostor, ki so ga uredili v 
mansardi, je za zdaj namen
jen dodatnim dejavnostim 
šole, lahko pa se bo uporabljal 
tudi kot učilnica. Zraven sta 
urejena še manjša garderoba 
ter servisni prostor, kamor sta 
vgrajena grelnik in zalogov
nik tople vode. Nova pridobi
tev za šolo je tudi samostojni 

stopniščni vzpenjalec, ki do
stop v mansardne prostore 
omogoča tudi osebam na 
invalidskih vozičkih. 
Kot so pojasnili na radovlji
ški občinski upravi, je imela 
šola, ki sodi pod okrilje 
Osnovne šole Franca Saleš
kega Finžgarja Lesce, vse od 
selitve oddelkov vrtca na 
samostojno lokacijo v center 
Begunj leta 1998 na voljo 

šest učilnic. Pred začetkom 
šolskega leta 2017/18 so 
dodatno uredili dva poveza
na prostora, v katerih so bili 
sprva urejeni igralni kotički 
za učence prvega razreda, 
nato pa ju je šola lani, ko so 
imeli zaradi večjega vpisa 
otrok kar dva prva razreda, 
uredila v učilnico.

Nova učilnica v 
Podružnični šoli Begunje
V podružnični šoli v Begunjah se je povečalo število vpisanih otrok, zato so v mansardi uredili 
dodatno učilnico, ki so jo v začetku januarja na priložnostni slovesnosti tudi uradno predali  
v uporabo. Potrebujejo še novo, varnejšo prometno ureditev ter prenovljeno zunanje igrišče.

Novo učilnico so uredili v mansardi šolske stavbe. Da je dostop omogočen tudi gibalno oviranim, je ob vznožju stopnišča 
potencialnim uporabnikom na voljo stopniščni vzpenjalec. / Foto: Gorazd Kavčič

Glasbena šola Radovljica v 
sodelovanju z radovljiško 
območno izpostavo javnega 
sklada za kulturne dejavnosti 
in občino vabi na proslavo ob 
Prešernovem dnevu, sloven
skem kulturnem prazniku. 
Proslava bo v petek, 7. febru
arja, ob 19. uri v Baročni dvo
rani Radovljiške graščine. 
Letošnjo proslavo bodo glas
beno obarvali Žan Legat, 

harmonika in bandoneon, 
Miran Juvan, klavir, Gal 
Juvan, violina, in Anastazija 
Juvan, vokal. Izvajali bodo 
baročna in neoklasicistična 
dela, argentinski tango, slo
venske narodne in avtorsko 
glasbo.
Z recitacijami Prešernovih 
pesmi bo večer popestrila 
dramska igralka Maja Gal 
Štromar.

Proslava ob 
kulturnem prazniku

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika 
bodo v Baročni dvorani Radovljiške graščine 
nastopili glasbeniki Žan Legat, Miran Juvan, Gal 
Juvan in Anastazija Juvan ter dramska igralka 
Maja Gal Štromar.

5. strani

V četrtek, 30. januarja, bo ob 18. uri v mali dvorani kulturne-
ga doma v Kropi potekal tečaj temeljnih postopkov oživlja-
nja in uporabe defibrilatorja v sklopu projekta Oživimo srce. 
Prijave na tečaj organizatorji, območno združenje Rdečega 
križa, sprejemajo na telefonski številki 040/86-56-95 ter na 
elektronskem naslovu radovljica.ozrk@ozrks.si.

V Kropi tečaj oživljanja

Pustni sprevod skozi Radovljico bo letos v soboto, 22. febru-
arja, sporočajo organizatorji, Turistično društvo Radovljica. 
Začel se bo ob 14. uri pri semaforju, nato pa ga bo kritična 
pustna županja po ustaljeni poti vodila do Linhartovega 
trga. Organizatorji na prireditev še posebej toplo vabijo mla-
de družine.

Tudi letos pustni sprevod po Radovljici

Le hitri intervenciji okoli 
sto gasilcev gre zasluga, 
da se ogenj ni razširil na 
stanovanjski del objekta.
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Gorelo  
je v Mošnjah

V letih 2020 in 2021 bodo 
namesto celotne gorenjske 
železniške proge posodobili 
le odsek od Podnarta do 
Lesc.
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Prenova 
železnice

OBČINSKE NOVICE

Župan podprl Perun
Zgornjegorenjskim župa-
nom, ki podpirajo zavetišče 
za zapuščene živali Perun, 
se je pridružil tudi radovljiški 
župan.
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Novorojenčki pri 
županu
Tudi lani je župan na spre-
jem povabil starše z novoro-
jenčki. Na štiri podelitve je 
bilo vabljenih 129 otrok, kar 
je nekaj manj kot leto poprej.
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ŠPORT

Gol za reprezentanco 
je nekaj posebnega
Mladi nogometaš Aleksan-
der Malivojevič je nastopil na 
malonogometnem svetov-
nem prvenstvu v Grčiji.
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ZANIMIVOSTI

Naravoslovni fotograf
Lojzi Avsenik je uspešen in 
večkrat nagrajen naravoslov-
ni fotograf. Čeprav zdaj živi v 
Gozdu - Martuljku, se še 
vedno počuti Leščana.
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNIH DRAŽB 
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI  

OBČINE RADOVLJICA

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da sta bili na splet-
ni strani Občine Radovljica www.radovljica.si  v rubriki Razpisi 
in objave ponovno objavljeni naslednji javni dražbi:

– Javna dražba za prodajo nepremičnin v Kamni Gorici – 
stavbnih zemljišč z ID znakom 2163 183 v izmeri 369 m2, 2163 
184 v izmeri 142 m2 in 2163 185 v izmeri 2910 m2 z objekti, ki 
so zgrajeni na teh zemljiščih in predstavljajo bivši Dom 
Matev ža Langusa na naslovu Kamna Gorica 55 in Kamna 
Gorica 55a (javna dražba bo dne 13. 2. 2020, rok za plačilo 
varščine: 10. 2. 2020);

– Javna dražba za prodajo nepremičnin na Posavcu –  
solastniškega deleža do 90/100 zemljišča z ID znakom 2160 
282/4, na katerem stoji stavba na naslovu Posavec 8, vključ-
no s pripadajočim zemljiščem k stavbi, ki ga sestavljajo: 
zemljišče z ID znakom 2160 280/28 v izmeri 186 m2, zemljiš-
če z ID znakom 2160 280/53 v izmeri 80 m2, zemljišče z ID 
znakom 2160 280/59 v izmeri 587 m2, zemljišče z ID znakom 
2160 280/60 v izmeri 96 m2, zemljišče z ID znakom 2160 
280/61 v izmeri 194 m2, vključno z gradbenim dovoljenjem 
št. 351-5/2018-31 z dne 13.8.2018, ki je bilo Občini Radovlji-
ca izdano za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti 
dela objekta iz gostilne v večstanovanjski objekt, vključno z 
vsemi projekti, ki so bili podlaga za izdajo gradbenega dovo-
ljenja (javna dražba bo dne 13. 2. 2020, rok za plačilo varšči-
ne: 10. 2. 2020).

Vsi pogoji sodelovanja in ostale informacije v zvezi z javnimi 
dražbami so navedeni v objavah javnih dražb na spletni stra-
ni Občine Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Marjana Ahačič

Občina je polnilni postaji za 
električna vozila v Radovljici 
in Lescah postavila predlani, 
vozniki pa ju vse pogosteje 
uporabljajo, pojasnjujejo na 
radovljiški občinski upravi. 
"Polnilnici ETREL, tip G6 
230-0-0, z dvema polnilnima 
mestoma na skupnem stebrič-
ku moči 22 kW, sta na parkiri-
šču pred vrtcem v Lescah in na 
parkirišču nasproti Vurniko-
vega trga v Radovljici. Občina 
Radovljica je v prvih dveh letih 

sama krila tekoče stroške 
obratovanja in vzdrževanja 
polnilnih postaj, tako da je bila 
storitev polnjenja električnih 
vozil za uporabnike brezplač-
na. Zaradi vse višjih stroškov 
pa se bo od 1. februarja dalje 
storitev uporabnikom zaraču-
navala," so sporočili z občin-
ske uprave. Polnilnici bosta 
vključeni v sistem Gremo na 
elektriko (https://www.gre-
monaelektriko.si/). Ceniki sto-
ritve polnjenja bodo objavljeni 
na spletni strani Občine 
Radov ljica.

Polnjenje bodo 
zaračunavali
Od prvega februarja dalje polnjenje električnih 
vozil na polnilnih mestih, ki ju je postavila 
Občina Radovljica, ne bo več brezplačno.

Urša Peternel

V zadnjem času so v nekate-
rih medijih zaščitniki živali 
opozorili na domnevne nep-
ravilnosti pri delovanju 
zavetišča Perun na Lipcah, 
ki skrbi tudi za zapuščene 
živali iz radovljiške občine. 
Zaradi, kot sam pravi, podti-
kanj, groženj in medijske 
gonje, je lastnik zavetišča 
Branko Pirc napovedal, da 
bo zavetišče zaprl. A se to 
očitno le ne bo zgodilo, saj 
je Pircu podporo izreklo 
sedem županov Zgornje 
Gorenjske: Jesenic, Žirovni-
ce, Gorij, Bleda, Kranjske 
Gore, Bohinja in tudi Rado-
vljice. Župani so enotni, da 
zavetišče dela dobro, da pri-
tožb na delo Branka Pirca 
doslej ni bilo in da si občine 
z njim želijo sodelovati še 
naprej. Napoved, da bo zave-
tišče zaprl, jim je nakopala 
kar nekaj skrbi, saj so obči-
ne dolžne skrbeti za zapuš-
čene in izgubljene živali; 

nekatere imajo to urejeno 
prek koncesije, druge prek 
pogodbe. 
Občina Radovljica, denimo, 
ima pogodbo sklenjeno do 
septembra letos. Kot je dejal 
radovljiški župan Ciril Glo-
bočnik, si želijo z zavetiš-
čem sodelovati še naprej. 
Poudaril je, da so občinske 
strokovne službe že doseda-
nje sodelovanje ocenile kot 
zelo dobro. Podobno so 
menili ostali župani. Pregle-

dali so tudi inšpekcijske 
zapisnike, a ker je lastnik 
zavetišča zagotovil, da je 
nepravilnosti odpravil, to pa 
je pokazal tudi naknadni 
inšpekcijski nadzor, župani 
ne vidijo razloga, da bi sode-
lovanje prekinili. Poleg tega 
je pomembno, da je izvaja-
lec storitve domačin, na vol-
jo je 24 ur na dan, za živali 
poskrbi v najkrajšem času. 
Če bi skrb za zapuščene 
živali prevzelo kakšno drugo 

zavetišče od daleč, bi to ne 
nazadnje prineslo tudi bis-
tveno višje stroške. 
Lastnik zavetišča Branko Pirc 
je dejal, da sta v ozadju celot-
ne medijske gonje dve posa-
meznici, zaščitnici živali, ki 
da mu povzročata težave že 
vrsto let. V zadnjem obdobju 
so bili tako on kot njegova 
žena in hči deležni groženj 
po telefonu. »Postal sem kri-
minalec,« je dejal. Zavetišče 
ima že 19 let, na Jesenicah je 
imel prvi pasji hotel in pasjo 
šolo, šolal je pse za policijo in 
carino. Pirc je zagotovil, da so 
vse nepravilnosti, ki jih je 
odkrila inšpekcija, odpravili. 
Glede na enotno podporo 
županov Zgornje Gorenjske 
je Pirc pripravljen to delo 
opravljati še naprej. Doslej 
je imel sklenjene pogodbe s 
sedemnajstimi gorenjskimi 
občinami. Nekatere občine s 
spodnjega dela Gorenjske, 
ki se jim pogodbe iztekajo, 
pa zaradi zapleta že razmiš-
ljajo tudi o drugih rešitvah.

Župan podprl zavetišče Perun
Zgornjegorenjskim županom, ki podpirajo zavetišče za zapuščene živali Perun, se je pridružil  
tudi radovljiški župan Ciril Globočnik. 

Iz poročila o delu zavetišča Perun izhaja, da so v 
letu 2018 oskrbeli tudi 14 najdenih psov iz 
radovljiške občine, 13 so jih vrnili lastnikom, za 
enega pa so našli novega lastnika. Obenem so 
sprejeli 40 muc, ki so jih našli v radovljiški 
občini, jih 33 sterilizirali oziroma kastrirali, dve 
sta ta poseg že imeli opravljen, štiri pa so 
poginile oziroma so bile evtanazirane. Nazaj v 
okolje so vrnili 35 muc, za eno pa našli novega 
lastnika.

Marjana Ahačič

Občina Radovljica letno na 
podlagi razpisa za obnovo 
sakralnih objektov razdeli 
okoli trideset tisoč evrov. Kdo 
bo zaprosil za denar, name-
njen sofinanciranju obnove 
cerkva, in v kakšni višini se 
župnije običajno domenijo 
med seboj glede na potrebe. 
Lani je bilo tako z občinskim 
denarjem preko javnega raz-
pisa za sofinanciranje obno-
ve nepremičnin sakralne 
dediščine obnovljeno poško-
dovano ostrešje in prekrita 
streha podružnične cerkve 
sv. Lucije v Zadnji vasi, za 
kar je dvajset tisoč evrov pre-
jela Župnija Begunje, Župni-
ja Kropa pa je deset tisoč 
evrov občinskega denarja 
namenila za obnovo strehe 
na cerkvi sv. Lenarta v Kropi. 
V občinskem proračunu za 

letošnje leto je za javni razpis 
za obnovo cerkva in kapelic 
na voljo 25 tisoč evrov.
Na obnovo tako med dru-
gim čaka cerkev na Češnjici, 
že lani začeta obnova cer-
kvene stavbe v Mošnjah pa 
se bo letos nadaljevala. Prav 
tako je v načrtu dokončna 
sanacija strehe na cerkvi v 
Kropi. Kot je ob tem še pou-
daril župnik Milan Kadunc, 
bi si želeli, da bi bila cerkev 
v Mošnjah – gre sicer za 
najstarejšo cerkev v občini – 
razglašena za kulturni spo-
menik lokalnega pomena, 
saj bi si tako lahko zagotovili 
tudi državno sofinanciranje 
zahtevnih in dragih obnovi-
tvenih del.
Župniki in predstavniki 
samostanskih redov so sicer 
načeloma pohvalili dobro 
sodelovanje z Občino Rado-
vljica. »Hvaležni smo za 

dobro sodelovanje, za vsak 
obisk in za pozornost, ki 
nam jo namenja občina,« je 
povedal Viktor Papež, name-
stnik gvardijana Marijinega 
svetišča Brezje. Pojasnil je, 
da se obisk bazilike in kraja 
samega iz leta v leto poveču-
je, predvsem je veliko zani-
manje za muzej jaslic, ki je 
bil pred časom vpisan v regi-
ster varovane kulturne dedi-
ščine. Trenutno je v njem 
na ogled 450 različnih pos-
tavitev jaslic in njihovo šte-
vilo iz leta v leto narašča, 
zato že načrtujejo, da ga 

bodo do leta 2023, ko bodo 
praznovali osemstoto oblet-
nico prve postavitve živih 
jaslic, razširili. Ukvarjajo se 
tudi z nujnimi obnovitveni-
mi deli v kompleksu; tako je 
trenutno v teku obnova stre-
he na severnem delu bazili-
ke, lani pa so obnovili park 
pred cerkvijo.
»Zadovoljen sem z dobrim 
sodelovanjem,« je na sreča-
nju poudaril župan Ciril 
Globočnik. »Želim si, da bi 
še naprej lahko z roko v roki 
sodelovali tako, kot smo do 
sedaj.«

Župniki na srečanju  
s predstavniki občine
Župan Ciril Globočnik je tudi letos župnike in predstavnike samostanov, ki delujejo v občini, povabil 
na tradicionalni ponovoletni sprejem. Pogovorili so se o opravljenem delu, predvsem na področju 
obnove sakralnih objektov, ugotovili, da je medsebojno sodelovanje dobro, ter predstavili načrte za 
letošnje leto.

Župniki in predstavniki samostanskih redov na srečanju 
pri županu Cirilu Globočniku / Foto: Gorazd Kavčič

Lani je bilo preko javnega razpisa za 
sofinanciranje obnove nepremičnin sakralne 
dediščine obnovljeno ostrešje in prekrita streha 
podružnične cerkve sv. Lucije v Zadnji vasi, 
Župnija Kropa pa je s pomočjo občinskega denarja 
obnovila streho na cerkvi sv. Lenarta v Kropi.



Deželne novice, petek, 24. januarja 2020

Občinske novice

3

 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV

Občina Radovljica obvešča, da bodo 24. 1. 2020 na spletni  
strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in 
objave objavljeni naslednji javni razpisi:

1. Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v občini Radovljica v letu 2020

Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2020. 

Dodatne informacije: Tanja Pogačnik, tel. št.: 04 537 23 32, 
e-naslov: tanja.pogacnik@radovljica.si

2. Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih projek-
tov v občini Radovljica v letu 2020

Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2020. 

Dodatne informacije: Tanja Pogačnik, tel. št.: 04 537 23 32, 
e-naslov: tanja.pogacnik@radovljica.si

3. Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih 
društev v občini Radovljica za leto 2020

4. Javni razpis za sofinanciranje programov upokojen-
skih društev v občini Radovljica za leto 2020

5. Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij v občini Radovljica za leto 2020

Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2020. 

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

6. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih  
programov v občini Radovljica za leto 2020

Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2020. 

Dodatne informacije: Mojca Ahčin, tel. št.: 04 537 23 21, 
e-naslov: mojca.ahcin@radovljica.si

7. Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev in dru-
gih javnih dogodkov

Rok za oddajo vlog je 23.3.2020. 

Dodatne informacije: Manca Šetina Miklič, tel. št.: 04 537 23 
23, e-naslov: manca.setina-miklic@radovljica.si

Razpisna dokumentacija za navedene razpise bo na voljo na 
spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki 
Razpisi in objave ter v glavni pisarni Občine Radovljica, 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Simon Šubic,  
Marjana Ahačič

Namesto 138 milijonov evrov 
vrednega projekta nadgrad-
nje železniške proge Kranj–
Jesenice, ki je novembra lani 
izpadel iz državnih proraču-
nov za leti 2020 in 2021, 
bodo sočasno s prenovo žele-
zniškega predora Karavanke 
posodobili le odsek železniš-
ke proge Podnart–Lesce 
Bled, za kar naj bi razpis 
objavili še ta mesec. Še 
decembra so sicer na direkci-
ji za infrastrukturo napove-
dovali, da bodo s prerazpore-
ditvijo sredstev našli denar 
tudi za nadgradnjo odseka od 
Kranja do Podnarta, ki pa bo 
po zadnjem scenariju tako 
kot ostali izpadli odseki 
gorenjske železniške proge 
na vrsto za posodobitev prišel 
šele po letu 2022.
Na direkciji za infrastrukturo 
so pojasnili, da je ocenjena 
vrednost nadgradnje odseka 
Podnart–Lesce 45 milijonov 
evrov, denar pa naj bi zagoto-
vili s prerazporeditvijo. »Z 
zagotovitvijo dodatnih 
EU-sredstev na drugih inves-
ticijah v železniško infrastru-
kturo bodo namreč sproščena 
proračunska sredstva, ki bodo 

prerazporejena na projekt 
nadgradnje odseka Podnart–
Lesce Bled,« so razložili na 
direkciji in potrdili, da med 
ministrstvom za infrastruktu-
ro ter ministrstvom za okolje 
in prostor potekajo tudi pogo-
vori za zagotovitev sredstev iz 
podnebnega sklada.
Minister za okolje in prostor 
Simon Zajc je namreč minu-
li teden napovedal, da bo 
nadgradnjo gorenjske želez-
niške proge financiral sklad 
za podnebne spremembe. V 
tem primeru bi po ministro-
vih besedah v letih 2020 in 
2021, ko bo proga zaradi pre-
nove železniškega predora 
Karavanke zaprta, morda lah-
ko uresničili še kaj več od 
tega, kar je trenutno predvi-
deno. O zneskih Zajc ni želel 
govoriti, napovedal pa je, da 
bo ministrstvo kmalu v pono-
vno javno obravnavo podalo 
program porabe sredstev 
sklada za podnebne spre-
membe, ki bo po novem štiri-
leten, s čimer bi optimizirali 
porabo sredstev. Za leto 
2020 so sicer sprva v podne-
bnem skladu predvideli 180 
milijonov evrov. 
Poglejmo še, katere pridobit-
ve prinaša nadgradnja slabih 
enajstih kilometrov železniš-

ke proge od Podnarta do 
Lesc, kar je približno tretjina 
gorenjske proge. Na direkciji 
za infrastrukturo so pojasnili, 
da bo povečana nosilnost 
proge in zagotovljena večja 
hitrost vlakov. Obnovili bodo 
peronsko infrastrukturo na 
železniških postajališčih Oto-
če, Globoko in Radovljica ter 
sanirali predora Globoko in 
Radovljica. Sanirali bodo še 
podporne in oporne zidove, 
dodatno zaščitili brežine z 
gabioni, zamenjali vozne 
vode in nosilne konstrukcije, 
izvedli protihrupno zaščito 
ter sanirali prepuste in pre-
mostitvene objekte.
»Zadovoljen sem, da je Mini-
strstvu za infrastrukturo 
uspelo zagotoviti sredstva za 
obnovo železniške proge 

prav na našem območju," 
odločitev države komentira 
župan Ciril Globočnik. "V tej 
fazi je žal izpadla rešitev za 
nivojsko križanje proge in 
ceste v Lescah, računam, da 
bo ta prišla na vrsto po letu 
2022, ko je predviden zaklju-
ček del na železniškem odse-
ku Podnart–Lesce in nadalje-
vanje nadgradnje na ostalih 
odsekih gorenjske proge. 
Razumem tudi nezadovolj-
stvo županov gorenjskih 
občin ob progi, saj smo po 
napovedi, da bo Direkcija za 
infrastrukturo v letu 2020 
začela progo celovito obnav-
ljati, v vseh občinah pripravili 
s tem povezane projekte 
izboljšav lokalne prometne 
infrastrukture in zanje tudi 
zagotovili sred stva.« 

Prenova le na odseku 
v radovljiški občini
V letih 2020 in 2021 bodo namesto celotne gorenjske železniške proge posodobili le odsek od 
Podnarta do Lesc. Naložbo, vredno 45 milijonov evrov, naj bi podprl tudi podnebni sklad.

Predvidena je tudi obnova peronske infrastrukture na 
železniškem postajališču Otoče. / Foto: Gorazd Kavčič

»Zadovoljen sem, da je Ministrstvu za 
infrastrukturo uspelo zagotoviti sredstva za 
obnovo železniške proge prav na našem 
območju.«

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) občane 
Radovljice tudi v letošnjem letu vabi k sodelovanju v projek-
tu z naslovom Uporabna zelišča. V sklopu projekta bodo 
tudi letos organizirali več srečanj na temo zelišč ter udele-
žence odpeljali na strokovno ekskurzijo. Prvo predavanje, ki 
ima naslov Čudežne pomočnice – pomen začimb v vsakda-
nji prehrani, bo v petek, 14. februarja, ob 17. uri v predaval-
nici Čebelarskega razvojnega centra Gorenjske v Lescah. 
Delavnico bo vodila Marija Kočevar, soavtorica uspešnic 
Ščepec vedenja, Ščepec rešitve in Ščepec ustvarjanja. Ude-
ležencem bo razložila, kako so začimbe sploh prišle v našo 
prehrano, na kakšen način delujejo in kako jih izbrati glede 
na telesno konstitucijo, starost, zdravstveno stanje, letni 
čas in druge okoliščine. Izvedbo projekta Uporabna zelišča 
sofinancira Občina Radovljica. Udeležba je brezplačna in v 
prvi vrsti namenjena občanom radovljiške občine. Ker je šte-
vilo mest omejeno, so tudi tokrat prijave obvezne. Prijavite 
se lahko preko telefona 04 581 34 17 (Urška Luks) ali pa prek 
elektronske pošte na naslov urska.luks@ragor.si.

Uporabna zelišča tudi letos

Tik po novem letu je v sedemdesetem letu življenja po težki 
bolezni umrl Ljubo Kozic, ljubiteljski slikar, fotograf in glas-
benik, prejemnik občinskega priznanja plakete Antona 
Tomaža Linharta za prispevek k razvoju ljubiteljskega slikar-
stva v občini. Kozic je avtor portretov vseh častnih občanov 
Radovljice; razstavljeni so v prostorih občinske uprave. Po 
predlogi portreta, najdenega v Avstrijski nacionalni knjižnici 
na Dunaju, je prvi naslikal Antona Tomaža Linharta. V 
domači hiši v Vrbnjah pa je uredil za javnost odprto galerijo, 
v kateri je razstavljal svoja dela. Predvsem v mladosti se je 
posvečal tudi glasbi: nastopal je pri skupini Freising, ki se je 
kasneje kmalu preimenovala v Up, in nato sodeloval še s 
skupinami Firma, Pips, Ghetto express in nazadnje s skupi-
no Naša stvar iz Škofje Loke, s katero je posnel tudi skladbo 
Ljubeča vzgoja.

Umrl je slikar in fotograf Ljubo Kozic

Marjana Ahačič

Tudi lani je župan Ciril Glo-
bočnik na sprejem na obči-
no povabil starše z novorojen-
čki. V občini Radovljica je bilo 
na štiri podelitve v letu 2019 
vabljenih 129 otrok, kar je 
nekaj manj kot leto poprej, ko 
so na občini prejeli 153 vlog, 
in enako kot leta 2017.
V občini Radovljica se je sicer 
po podatkih Statističnega ura-
da Slovenije v letu 2018 rodi-
lo 172 otrok (98 dečkov in 74 
deklic), kar je 28 otrok več kot 
v letu 2017, ko se je rodilo 144 
otrok (67 dečkov in 77 deklic), 
in deset otrok manj kot v letu 

2016; starši z novorojenčki so 
na sprejem povabljeni na 
podlagi vloge. 
V letu 2018 se je v občini 
Radovljica rodilo 98 dečkov 
in 74 deklic; podatki za leto 
2019 bodo znani šele v polet-
nih mesecih letošnjega leta, 
je povedala Karmen Korošec 
z občinske uprave. 

V zadnjem desetletju je bilo 
glede na podatke statističnega 
urada v občini najvišje število 
rojstev leta 2011, ko se je rodi-
lo 211 otrok. To je tudi najviš-
je število od leta 2000. Naj-
manj jih je bilo leta 2017, ko 
se jih je rodilo 144. Povprečno 
število rojstev za obdobje zad-
njih desetih let je 178, za 

obdobje zadnjih petih let pa 
163 otrok na leto.
V Radovljici višina pomoči v 
obliki vrednostnega bona za 
prvega novorojenca znaša 130 
evrov, za drugega novorojen-
ca 150 ter za tretjega in vsake-
ga nadaljnjega dvesto evrov. 
»Pomoč je namenjena druži-
ni novorojenega otroka, ki je 
skupaj s staršem slovenski 
državljan, oba pa imata stalno 
prebivališče v občini Radovlji-
ca,« pojasnjujejo na radovlji-
ški občinski upravi in pri tem 
opozarjajo, da mora biti vloga 
za pomoč oddana najkasneje 
v šestih mesecih od rojstva 
otroka.

Število otrok v zadnjih letih 
ostaja približno enako
Lani je bilo na štirih sprejemih pri županu 129 novorojenčkov s starših, kar je nekaj manj kot leto 
poprej. Vloga za pomoč mora biti oddana najkasneje v šestih mesecih po rojstvu otroka.

V zadnjem desetletju je bilo glede na podatke 
statističnega urada v občini najvišje število 
rojstev leta 2011, ko se je rodilo 211 otrok. To je 
tudi najvišje število od leta 2000. Najmanj jih je 
bilo leta 2017, ko se jih je rodilo 144.
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VRTEC RADOVLJICA                                      
Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA
Tel.: 04/ 53 25 720
E-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
E-naslov: www.vrtec-radovljica.si

VRTEC RADOVLJICA VABI

K VPISU OTROK
V VRTCE RADOVLJIŠKE OBČINE ZA  

ŠOLSKO LETO 2020/2021.

Vpis bo potekal od ponedeljka, 24. 2. 2020, do petka, 28. 2. 
2020, v prostorih uprave na Kranjski cesti 13 v Radovljici (prvo 
nadstropje), in sicer: 
 v ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00,
 v sredo in četrtek pa od 8.00 do 17.00.

Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2020, so razpisani naslednji programi:
 DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur,
 DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6 do 9 ur.

Starši si bodo prostore vrtca lahko ogledali v tednu vpisa, od 9.00 do 
10.00. Starše vljudno prosimo, da med ogledom ne motijo vzgojnega 
dela v vrtcu. Hvala. 

Dodatne informacije so na voljo na  spletni strani vrtca:  
www.vrtec-radovljica.si, na tel. št.: 04/53-25-729 ali na e-pošti: 

svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si.

 

Marjana Ahačič

Na dan samostojnosti in eno-
tnosti so v Radovljici odkrili 
še eno od plošč hraniteljem 
orožja. Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska jo je pos-
tavilo v prostore nekdanje 
Šarčeve vile v središču Radov-
ljice, kjer je bilo v letu 1991 
tajno skladišče Teritorialne 
obrambe. 
»Bliža se trideseta obletnica 
zloglasnega povelja z zahte-
vo po oddaji orožja pod nad-
zor Jugoslovanske ljudske 
armade. Praznovali jo bomo 
maja leta 2020,« je v nagovo-
ru ob priložnostni slovesno-
sti spomnil predsednik 
območnega združenja Janez 
Koselj.
»Ko smo leta 1990 dobili 
povelje za oddajo orožja, 
nam ni nihče naročil, kaj naj 
naredimo – vedeli smo, kaj je 

naša dolžnost: seznaniti jav-
nost in novoustanovljeno 
občinsko skupščino, ta pa je 
sprejela sklep, da se orožje 
ne odda,« je opisal dogajanje 
pred tridesetimi leti. 
Na območju upravne enote 
Radovljica so v zadnjih 
nekaj letih odkrili skupaj 15 
spominskih obeležij hrani-
teljem orožja, deset v občini 
Radovljica in pet v občini 
Bohinj. Še eno bodo, tako 
načrtujejo, odkrili letos, in 
sicer v prostorih nekdanjega 
zaklonišča, v katerih zdaj 
deluje skladišče Rdečega 
križa Radovljica. Skupaj 
bodo tako do tridesetletnice 
prihodnjo pomlad na vsem 
Zgornjem Gorenjskem, ki 
obsega še občine Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica, 
postavili trideset obeležij 
hraniteljem orožja Teritori-
alne obrambe v času vojne 
za samostojno Slovenijo.

»Z umeščanjem obeležij 
bomo do tridesetletnice zak-
ljučili, na nas pa je, da s svoji-
mi aktivnostmi še naprej opo-
zarjamo na dogodke pred tri-
desetimi leti,« je na slovesno-
sti še poudaril Koselj.
V stavbi na Gorenjski cesti 
25, v nekdanji Šarčevi vili v 
središču Radovljice, so bili v 
času osamosvajanja Sloveni-
je spravljeni dvojniki vseh 
seznamov enot in pozivne 
službe pa tudi municija za 
pištole ter avtomatske in 
polavtomatske puške, predv-
sem za poveljstvo, je pojasnil 
Koselj. »Jugoslovanska arma-
da nam je novembra 1990 
hotela vzeti naborno eviden-
co, zato smo jo morali skriti 
in vzpostaviti neke vrste zava-
rovanje. Če torej mobilizacije 
ne bi mogli izvajati na mes-
tih, ki smo jih imeli dotlej, bi 
jo vodili od tukaj,« je še pove-
dal Janez Koselj. 

Spominska plošča hraniteljem 
orožja v Radovljici
V Radovljici so v prostorih nekdanje Šarčeve vile v središču mesta tik pred koncem leta odkrili še eno spominsko ploščo, s katero Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo obeležuje tista mesta, na katerih je tedanja Teritorialna obramba pred skoraj tremi desetletji hranila orožje, ki ga niso hoteli predati 
jugoslovanski armadi.

Spominsko ploščo sta odkrila Janko Sebastijan Stušek, predsednik gorenjskega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo (levo), in predsednik radovljiškega občinskega odbora Edi 
Ferkolj (desno), na fotografiji s praporščakoma in predsednikom zgornjegorenjskega 
območnega združenja Janezom Koseljem (na sredini).

Sredi decembra so se v Radovljici sestali predstavniki območ-
nega veteranskega združenja Zgornja Gorenjska in Policijske-
ga veteranskega društva (PVD) Sever Gorenjska ter se dogo-
vorili za okrepitev medsebojnega sodelovanja in sodelovanja 
z občinami. Ivan Hočevar, podpredsednik PVD Sever Gorenj-
ska, je poudaril 30. obletnico akcije Sever, ki so jo obeležili 
lani, ter napovedal, da bodo letos organizirali srečanji v Rate-
čah in na platoju Karavanke. Predsednik območnega združe-
nja VVS Zgornja Gorenjska Janez Koselj pa je poudaril dobro 
sodelovanje in večjo prepoznavnost, ki jo to sodelovanje pri-
naša. Prav zato bosta organizaciji še okrepili skupne aktivno-
sti ter sodelovanje z občinami, posebej na področju obeleže-
vanja dogodkov iz obdobja osamosvajanja Slovenije. Načrtu-
jejo, da bi na to temo pripravili stalno razstavo, nadaljevali 
zbiranje dokumentarnega gradiva in skrbeli za urejanje statu-
sa veteranov. Želijo, da se v delovanje društev vključijo tudi 
drugi, ki sprejemajo vrednote združenj veteranov.

Veteranski organizaciji okrepili sodelovanje
Tudi letos se je skupina pohodnikov iz Radovljice peš 
odpravila na tradicionalno spominsko slovesnost v Dražgo-
še. Pridružili so se več tisoč ljudem, ki so se udeležili osre-
dnje slovesnosti v spomin na 78. obletnico boja Cankarje-
vega bataljona z Nemci, ki so po umiku partizanov požgali 
in porušili vas ter pobili 41 domačinov. Kot je povedala 
Slavica Soršak, so se za jubilejni, že deseti pohod odeli v 
rdeče šale. V nedeljo, 12. januarja, zgoraj zjutraj, se je tako 
skupina trinajstih pohodnikov z Mlake pod Radovljico 
odpravila na pot. "Prvi postanek je bil v Kamni Gorici, kjer 
smo srečali tudi pohodnike iz Žirovnice. Z gostiteljema, 
Tonetom in Miro, smo spregovorili nekaj besed in nadalje-
vali pot." V Kropi so se jim pridružili še trije pohodniki, 
domačin Jože in dva pohodnika iz Zabukovice pri Žalcu. 
"Najlepši trenutek pa je, ko nas v Dražgošah najavijo v 
šotoru in pozdravijo z aplavzom," je povedala pohodnica. 
Po končani proslavi so se odpravili nazaj na Mlako, kjer jih 
je pri gospe Zdenki čakala dobra malica ter prijetno druže-
nje v spomin na Vinka Berceta - Ferda.

Jubilejni pohod v Dražgoše 

Trinajst pohodnikov se je na pot v partizanske Dražgoše 
odpravilo v nedeljo zgodaj zjutraj z Mlake. V Kropi so se 
jim pridružili še trije pohodniki.
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Marjana Ahačič

Predzadnjo od lanskih odlič-
no izpeljanih delavnic v okvi-
ru projekta Domače jedi 
Dežele, ki ga vodi Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske 
(RAGOR), v celoti pa financi-
ra Občina Radovljica, so 
decembra pripravili v Kropi. 
Domače in okoliške gospodi-
nje so se pod vodstvom Urše 
Avsenik, mojstrice priprav-
ljanja domačih jedi iz gostil-
ne Pri Jarmu, učile kuhanja 
dveh tradicionalnih kropar-
skih jedi, žonte in sladkulce. 
Žonta je stara kroparska jed, 
narejena iz jeter. Ponekod jo 
še pripravljajo, zlasti ob 
Kovaškem šmarnu, prazni-
ku, ko se v Kropi zberejo 
domačini pa tudi mnogi tisti, 
ki so Kroparji po rodu, a jih 

je življenje zaneslo drugam 
po svetu.
Uroš Štefelin, kuharski moj-
ster v Vili Podvin, tudi sam 
Kropar po rodu, pravi, da je 
njegov prvi spomin na kuhi-
njo povezan prav s kroparsko 
žonto, jedjo, ki jo je priprav-
ljala njegova babica. »Še zdaj 
se spomnim, kako je kuhinja 
dišala po njej. Jed se je, kot 
vem, ohranila zgolj na obmo-
čju Krope, kamor so jo prine-
sli poljski rudarji,« je pove-
dal.
Kasneje, ko je bil že uveljav-
ljen kuharski mojster, jo je 
pripravil po svoje, tako kot 
številne druge jedi, ki so mu 
ostale v spominu iz otroštva. 
»Združil sem jo s polento iz 
bohinjske trdinke, tartufi in 
krompirjem. Kuhal sem jo 
na prvem večeru treh šefov v 

Vili Bled. Jed je bila izjemno 
dobro sprejeta, pokusil jo je 
tudi dr. Janez Bogataj. Sku-
paj sva poiskala več podatkov 
o njej, jaz pa sem jo še naprej 
kuhal v svoji restavraciji. 
Zdaj je zapisana v strategijo 
gastronomije Slovenije.«
Urša Avsenik jo je na delav-
nici pripravila s pol kilogra-
ma na majhne koščke nare-
zanih jeter, ki jih je prepraži-
la na dveh žlicah masti in eni 
nasekljani čebuli. »Čebula 
naj le malo zarumeni, pre-
den ji dodamo jetra, nato vse 
skupaj zalijemo z vodo. Soli-
mo na koncu,« je opozorila. 
Krepko mesno juho je zgos-
tila s koruzno moko, začinila 
pa z majaronom, šetrajem in 
peteršiljem.
Udeleženci delavnice so na 
srečanju poklepetali še o dru-

gih starih kroparskih jedeh, 
na primer kroparskih krapih, 
to je v testo za rezance zavito 
polnilo, narejeno iz zmletih 
pljuč; krapi se skuhajo v 
vodi, v Kropi so jih nekoč 
radi zabelili z govejim lojem. 
Še vedno poznajo, kuhajo pa 
manj, alelujo, to je jed iz 
posušenih repnih olupkov, 
kuhanih z ajdovo in proseno 
kašo, zabeljeno z ocvirki.
Mentorica je učila še pripra-
ve sladice, tako imenovane 
sladkulce. Slastne majhne 
pletenice so spletli iz boga-
tega testa, v katerega Urška 
Avsenik zamesi tudi maslo, 
mleko in rumenjake, na 
koncu pa pecivo povalja še v 
sladkorju. V RAGOR-ju 
načrtujejo, da bodo delavni-
ce nadaljevali tudi v letoš-
njem letu.

V Kropi so pripravljali 
žonto in sladkulce
Žonta je stara kroparska jed, narejena iz jeter. Ponekod jo še pripravljajo, zlasti ob Kovaškem šmarnu, 
prazniku, ko se v Kropi zberejo domačini pa tudi mnogi tisti, ki so Kroparji po rodu, a jih je življenje 
zaneslo drugam po svetu.

Medtem ko so pripravljali sladkulce, je iz velikega lonca Urše Avsenik zadišalo po žonti, stari kroparski jedi, ki so jo nekoč 
kuhali po vseh hišah v kraju, danes pa jo pripravljajo predvsem ob Kovaškem šmarnu, kroparskem prazniku, ki v ta znani 
kovaški kraj vedno privabi številne obiskovalce. Takrat se domov vračajo tudi Kroparji, ki jih je življenje zaneslo po svetu.

V tem šolskem letu podruž-
nično šolo Begunje v skupaj 
sedmih oddelkih od prvega 
do petega razreda obiskuje 
118 učencev. »Pridobitev 
nove učilnice je bila nuja, 
čeprav glede na število roj-
stev v šolskem okolišu v 
naslednjih letih ne pričaku-
jemo več oddelkov, kot jih 
imamo sedaj,« je pojasnila 
ravnateljica OŠ F. S. Fin-
žgarja Lesce Emilija Kavčič.
»Želimo si še, da skupaj z 

občino čim prej uresničimo 
še projekt celostne prometne 
ureditve pred šolo, s katerim 
bomo še dodatno poskrbeli 
za varnost otrok, ter obnovi-
mo zunanje športno igrišče, 
ki ga je že dodobra načel zob 
časa.« Župan Ciril Globoč-
nik je obljubil občinsko pod-
poro projektu ureditve pro-
metnega režima rekonstruk-
cije zunanjih igrišč, saj se 
strinja, da bi ta omogočala 
večjo varnost otrok, opozoril 
pa je, da bo posodobitev 
potekala postopoma.

Nova učilnica 

Učenci in učitelji z obeh šol, leške in begunjske, so na 
slovesnosti ob uradnem odprtju nove učilnice pripravili 
pester kulturni program. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Društvo Vzgon tudi letos 
organizira brezplačne izkus-
tvene delavnice za starše 
otrok in mladostnikov z 
vedenjskimi in čustvenimi 
težavami. Prvi sklop delavnic 
se bo začel 11. februarja, izva-
jali pa jih bodo na Jesenicah. 
"Starši se pogosto znajdemo 
v stiski, kako reševati nastale 
težave; včasih preprosto ne 
vemo, kje smo 'naredili napa-
ko' in kako naprej. Najhujše 
je, če ob vsem tem izgubimo 
stik z otrokom, po možnosti 
tudi s partnerjem," razloge za 
to, da se starši odločijo za 
udeležbo na delavnicah, poja-
snjuje Veronika Šuštar iz 
društva Vzgon. Delavnice, ki 

jih organizira društvo, so 
usmerjene na reševanje kon-
kretnih težav, tukaj in zdaj, 
izvajalki pa imata večletne 
izkušnje pri delu z otroki in 
mladimi z vedenjskimi in 
čustvenimi težavami ter pri 
svetovanju staršem. 
"V zadnjih dveh letih smo 
uspešno zaključili štiri sklope 
delavnic za starše in dva sklo-
pa delavnic za rejnike. Udele-
ženci so bili z delavnicami 
zadovoljni, kar se je izkazalo 
za najbolj pozitivno, pa je dej-
stvo, da so starši v sklopu 12 
delavnic lahko vnesli v druži-
no konkretne spremembe, po 
nadaljnje usmeritve pa se lah-
ko obrnejo na izvajalki tudi, 
ko delavnice zaključijo. Pou-
darili so tudi varno vzdušje v 

skupini ljudi, kjer se soočajo s 
podobnimi težavami, si pode-
lijo svoje izkušnje in občutja 
ter se spodbujajo pri novih 
odločitvah," je pojasnila Šuš-
tarjeva. 
Na brezplačne delavnice se 
je treba prijaviti na tel. št. 
031 391 357 (Verona) ali 
info@vzgon.si.
V društvu Vzgon se združu-
jejo strokovni in laični dela-
vci z namenom nudenja 
pomoči posameznikom, 
družinam in skupinam pri 
vzpostavljanju, ohranjanju 
in izboljševanju kvalitete 
življenja v vseh obdobjih. 
Delujejo na območju vseh 
občin Zgornje Gorenjske, 
sedež društva pa je na Jese-
nicah.

Tudi letos delavnice za starše

Tudi letos so stanovalci blokov na Cankarjevi 22 in 24 v 
Radovljici tik pred koncem leta pripravili praznično srečanje, 
s katerim so obeležili dan samostojnosti in nazdravili nove-
mu letu. "Soseda Nataša je stopnišče bloka spet odela v 
lučke in zanimive okraske, pred blokom, kjer smo nazdravi-
li s kuhanim vinom in domačimi sladicami, pa smo medse 
povabili tudi mimoidoče, ki so bili navdušeni nad čarobnos-
tjo srečanja," je povedala Slavica Soršak.

Praznično srečanje stanovalcev

Srečanje stanovalcev na Cankarjevi ulici

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2019!

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KONCESIONAR

VZAMEJO SI  
ČAS  

ZA NAS

Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCITROËN plus ali MyCITROËN 
za podjetja in pripadajočih ugodnostih vam je na voljo na www.citroen.si. Slika je 
simbolična. Citroën si pridržuje pravico do napak v vsebini in ponudbi.

1. stran
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Krajevne novice

Na prvi novoletni dan se je 
prezgodaj za vedno poslovil 
naš Davorin. Skupaj smo 
preživeli nešteto neprecen
ljivih trenutkov, ki nam 
bodo ostali za vedno v spo
minu. Vsi tisti trenutki, ko 
smo delali, se zabavali, 
skupaj nastopali, se prepi
rali, modrovali, se pogovar
jali, reševali težave sveta, 
Krope in še in še … 
Kot mlad človek, rojen v 
Kropi mami Zori in očetu 
Davorinu, je zajadral v 
svet. Poti so ga peljale preko 
različnih gora in dolin, kjer 
se je močno klesala in izkle
sala njegova osebnost. Za
ključil je šolanje, se zaposlil 
in si ustvaril družino, s 
katero je rad zahajal 
domov v Kropo. 
Poklicna pot mu je veliko 
pomenila in ponosen je bil 
na svojo uspešnost. Ničkoli
kokrat je nanesel pogovor 
na to. Včasih pa tudi po 
pomoti. »Kaj policaj, reče 
se policist!« je rekel vedno, 
ko se je kdo v pogovoru 
zmotil. Bil je tudi prejem
nik častnega znaka svobo
de Republike Slovenije z 
utemeljitvijo »... za zasluge 
pri obrambi svobode in uve
ljavljanju suverenosti 
Republike Slovenije«.
Kar navdušuje tiste, ki smo 
ga dobro poznali, je bilo 
tudi to, da če je hotel, je 
znal pogledati življenje na 
široko in se dvigniti. Bilo je 
mnogo mnenj, napotkov, 
usmeritev, ki so bili vredni 
zlata. Znal je stopiti na 
pravo pot, podpreti pravega 
človeka, mu pomagati, sto
piti v bran tistemu, ki je to 
potreboval. 

Pa njegova strast do motor
jev. Poleg sina Luke ena 
največjih njegovih ljubezni. 
Ko se je peljal medved na 
prtljažniku motorja, v 
sivem kombinezonu z 
oranžnimi odtenki, smo 
vedeli. Davorin se gre pel
jat. Tam je bil res srečen. 
Pa na jadranju in še kje. 
Ostal pa je Kropar. Pono
sen na svojega starega oče
ta, žebljarja Danjela, se je 
pred upokojitvijo vrnil 
nazaj. Njegovo delo in 
podoba sta dodobra zazna
movala življenje v Kropi v 
zadnjem desetletju. Pridru
žil se je različnim organi
zacijam. Svoje mesto, kjer 
se je počutil dobro, je našel 
kot ljubiteljski igralec na 
odru in kot kovač v vigenj
cu Vice, kjer je s pravo kro
parsko govorico znal odlič
no pokazati, kako so kovali 
žeblje nekoč v Kropi. Kot 
pravi Kropar je znal poskr
beti tudi za rake in vodno 
kolo ob vigenjcu ter ob tem 
tudi budno spremljati vča
sih nepredvidljiv tok Kropa
rice. S svojo podobo, znan
jem, govorico in osebnostjo 
je prispeval, da je duh nek
danjega kroparskega časa 
živel, da smo skupaj pred
stavljali, ohranjali in živeli 
del življenja Krope nekoč. 
Kot dragocenega prijatelja 
in sodelavca, ki je znal skr
beti za kulturno dediščino 
Krope in je bil nanjo tudi 
ponosen, ga bomo ohranili 
v svojih spominih.

Anže Habjan, Kulturno 
društvo Kropa

Dr. Petra Bole, Muzeji 
radovljiške občine

Davorinu Bratušu v slovo
(1960–2020)

Kroparji v spomin na 
rojakinjo Kristino Šuler
Sredi decembra so na pročelju osnovne šole v Stari Gori pri Svetem Juriju ob Ščavnici odkrili 
prenovljeno spominsko obeležje, posvečeno Kristini Šuler, leta 1866 v Kropi rojeni učiteljici in pesnici. 
Spominsko ploščo so izdelali Kroparji, ki so se tudi v velikem številu udeležili slovesnosti in 
slavnostne akademije, ki je sledila.

Marjana Ahačič

Spominsko slovesnost ob 
šestdeseti obletnici smrti 
Kristine Šuler je organizira-
lo Gibanje Kultura-Natura 
Slovenija skupaj s Fundacijo 
Lipniška dolina in Kultur-
nim društvom Kropa. "Z 
domačini že dolgo sodeluje-
mo v projektu Kristinini 
večeri. Na kulturnem popo-
tovanju je poln avtobus 
sodelujočih najprej obiskal 
Pavlovo hišo v Potrni / Laa-
feldu ter spoznal prizadeva-
nja za ohranjanje slovenstva 
na avstrijskem Štajerskem. 
Na Stari Gori smo si ogleda-
li znameniti mlin na veter, 
etno muzej in romarsko 
baročno cerkev sv. Duha. Na 
vhodu v staro šolo v Stari 
Gori je predsednica KS Kro-
pa Saša Pavlič skupaj z 
domačim županom Anto-
nom Slano odkrila spomin-
sko ploščo, nato pa so doma-
čini in Kroparji pod večer v 
Kocbekovi dvorani pripravili 
svečano akademijo v spo-
min na pesnico in se drug 
drugemu predstavili v nare-
čju, Kroparji pa tudi s fil-
mom Metoda in Milke Bad-
jura Koledniki," je povedal 
Slavko Mežek, predsednik 
gibanja Kultura-Natura.
Kristina Šuler se je 25. 
decembra 1866 rodila v ugle-
dni in premožni fužinarski 
družini Schuller v Kropi. 
Tam je hodila v osnovno 
šolo, nato pa osem let obis-
kovala samostansko šolo v 
Škofji Loki in kasneje učitel-
jišče v Ljubljani, kjer je leta 
1887 maturirala. Od leta 
1889 je poučevala v Bohinj-
ski Bistrici, kjer sta kot kapla-
na službovala pisatelj Fran 
Saleški Finžgar in pesnik 
Anton Medved, ki sta ji pre-
budila ljubezen do poezije.

Kot je v zapisu Življenjska 
moč Kristine Šuler ugotovil 
Peter Colnar, je kljub družin-
skim težavam ob skrbi za 
obubožanega oslepelega oče-
ta, za sestro in brata v Bohinj-
ski Bistrici ob spodbudni 
slovstveni družbi Frana Sale-
škega Finžgarja in Vide Jeraj 
živela najsrečnejše, najplodo-
vitejše, najbolj obetajoče 
obdobje življenja. »V svet je 
začela pošiljati svoje pesmi. 
Poleg nežnih liričnih podob 
iz narave in izpovedi prekipe-
vajoče življenjske radosti in 
obupa pričakujoče ljubezni. 
Njen ''vodnik in učenik'', pes-
niški svetovalec A. Medved je 
menil, da lahko postane ''naj-
večja slovenska pesnikinja'', 
vendar se je grdo obregnil ob 
njene za tiste čase pač nekoli-
ko drzne ljubezenske pesmi.«
Konec leta 1898 je bila pre-
meščena na osnovno šolo v 
Šmartnem pri Ljubljani, kjer 

so jo čez tri leta odpustili 
zaradi rojstva nezakonskega 
otroka. Ker je bila takratna 
družba do mater z nezakon-
skimi otroki prizanesljivejša 
na Štajerskem, se je nato s 
trimesečno hčerko Kristo 
odselila na Staro Goro pri Sv. 
Juriju ob Ščavnici in na tam-
kajšnji osnovni šoli poučeva-
la nadaljnjih 24 let.
Prve pesmi je napisala v 
nemščini, ko je bila stara 14 
let. Najbolj plodovito obdobje 
njenega ustvarjanja pa je bil 
čas, ko je poučevala v Bohinj-
ski Bistrici in je na njeno poe-
zijo vplivalo druženje z Med-
vedom in Fin žgarjem ter 
Vido Jeraj. Pesmi je objavlja-
la v Ljubljanskem zvonu, 
Domu in svetu, Slovenki in 
Planinskem vestniku, prva 
njena pesem pa je bila objav-
ljena v Bohinjski Savi. Med 
takratnim bralstvom in izob-
raženstvom je skupaj z Vido 

Jeraj veljala za najboljšo slo-
vensko pesnico. Glavna 
tematika njene poezije je bilo 
hrepenenje po ljubezni in 
izgubljeni mladosti, ukvarja-
la pa se je tudi s problemati-
ko položaja ženske tedanjega 
časa in tragedije ljudi v času 
prve svetovne vojne.
Njene pesmi je med prvo 
svetovno vojno želel urediti 
in izdati pisatelj, publicist in 
prevajalec Ivan Lah, vendar 
so mu jih avstrijske oblasti 
zaplenile, ko so ga zaprle. 
Prav tako je propadel tudi 
poskus izdaje zbirke po dru-
gi svetovni vojni, zato so nje-
ne pesmi takrat ostale v roko-
pisu ter omenjenih revijah 
tistega časa. Leta 2008 pa so 
pod uredniškim delom Emi-
la Cesarja izbrane pesmi Kri-
stine Šuler vendarle izšle 
tudi v knjižni obliki, in sicer 
pod naslovom Češnja pod 
mojim oknom.

Na pročelje osnovne šole na Stari Gori so leta 1966, ob stoti obletnici rojstva priljubljene 
učiteljice, že postavili spominsko ploščo, ob šestdeseti obletnici njene smrti so ji dodali še 
obeležje s simbolom Krope – kovanim srcem s tremi žeblji in verzom iz ene od njenih 
pesmi: »Srce je dalo vse, kar je imelo.« Spominsko obeležje sta odkrila župan Občine Sv. 
Jurij ob Ščavnici Anton Slana in predsednica sveta Krajevne skupnosti Kropa Saša Pavlič.
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Podarite si
ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Vita s štirimi zvezdicami.

    V ceno je vključen prevoz  do vašega doma.

Program vključuje:
	5-krat polpenzion
	1-krat posvet pri zdravniku, 
  1-krat zdravstveno storitev  

v medicinskem centru, 
 1-krat parafinsko oblogo za roke, 
  neomejeno kopanje v bazenih  

z zdravilno termalno vodo, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita,
  uporabo kopalnega plašča  

v času vašega bivanja,
 prevoz z Gorenjskega in nazaj,
	pester animacijski program.

Cena počitnic je 242 EUR.

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa: 2,50 EUR (obvezno)
doplačilo za polni penzion: 15,00 EUR

Ostala doplačila: 
vstop v savno: 10,00 EUR
enkratna prijavnina: 1,50 EUR (obvezno)

Informacije in prijave:
telefon: 04/201 42 41, 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 
ali osebno na Gorenjskem glasu, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj.

          POČITNICE // od  2. do 7. februarja 2020
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Biba Jamnik Vidic

Novinarka Petra Mlakar, 
doma iz Mošenj, je napisala, 
kot pravi sama, instant pri-
ročnik za uspešno komuni-
ciranje z novinarji. »Pri svo-
jem več kot 20-letnem novi-
narskem delu za časopise, 
radio, televizijo in revije 
ugotavljam, da se ljudje 
novinarjev strašno bojijo – 
podobno kot odvetnikov in 

inšpektorjev. Številni se pri 
svojem delu zato držijo 
načela, da se jih je treba izo-
gibati. Žal pa zato tudi nji-
hove dobre zgodbe, ki bi 
obogatile tako medijske vse-

bine kot tudi družbo, ostaja-
jo skrite. Veliko bolj stresni 
pa so tudi njihovi stiki z 
novinarji ob morebitnih nel-
jubih dogodkih.«

Kaj je botrovalo ideji, da 
napišete priročnik z naslo-
vom Na pomoč, novinarji 
prihajajo?
Pisanja priročnika sem se 
lotila zato, da bi ljudem, ki 
niso vajeni novinarjev, 

ponudila pomoč, ki so jo 
doslej zaman iskali, ko smo 
jih novinarji poklicali, jim 
pisali ali jih obiskali. Mnogi 
med njimi denimo ne vedo, 
da lahko tudi sami novinar-

ju zastavijo nekaj ključnih 
vprašanj in se s pomočjo 
njegovih odgovorov na sode-
lovanje z njim ustrezno pri-
pravijo. V takšnem primeru 
so s prispevkom, v katerem 
se pojavijo, bistveno bolj 
zadovoljni kot sicer, saj so 
njihova pričakovanja uskla-
jena z novinarjevimi.

Kako je priročnik zastav-
ljen?
V priročniku sem zajela krat-
ka, jasna in učinkovita navo-
dila za ravnanje, ki sem jih 
povzela iz svojih novinarskih 
izkušenj. Kako »ravnati« z 
novinarji? Zakaj jih nekatere 
teme zanimajo, druge pa 
ignorirajo? Zakaj odgovore 
hočejo takoj, čeprav zakono-
daja pravi, da jih lahko dobi-
jo šele prihodnji teden? 
Zakaj izjave »jemljejo iz kon-
teksta«? Zakaj besnijo, če za 
novinarsko konferenco izve-
do od svojih novinarskih 
kolegov? Kako jim napisati 
elektronsko sporočilo, da ga 

bodo v množici prejetih 
sploh opazili? Vodilo je bila 
praksa, teorije je le toliko, 
kolikor je je nujno potrebno 
za razumevanje novinarske-
ga dela (o katerem so seveda 
vsi prepričani, da vedo vse, 
kar se pogosto izkaže za 

napačno). In da ne bo pomo-
te – ob prebiranju in uporabi 
priročnika nihče ne bo postal 
strokovnjak za odnose z jav-
nostmi. Sodelovanje z novi-
narji je le majhen del tega 
obsežnega področja. Zagoto-
vo pa bralcev in uporabnikov 

priročnika ob pismu ali klicu 
novinarja oziroma srečanju z 
njim ne bo več bolela glava 
ali jim nagajal želodec. 

Priročnik ni vaša prva knji-
ga. Pred leti ste izdali roman, 
novembra je izšla še vaša 
pesniška zbirka, ki je nekaj 
posebnega. Za kaj gre?
Gre za pesniško zbirko s tri-
desetimi pesmicami, ki so 
primerne tako za otroke kot 
tudi za odrasle. Nastajale so v 
obdobju desetih let kot del 
mojih vzgojnih metod. V 
obliki verzov sem zapisala, 
kako sem svoji hčeri želela 
naučiti, da bi zdravo jedli, da 
bi pospravljali za sabo, se ne 
preveč prepirali, radi hodili v 
vrtec, našli uporabne stvari v 
šoli ... 

Kje pa knjigi lahko kupimo?
Obe knjigi lahko kupite pre-
ko spletnih knjigarn. Priroč-
nik je izšel v založbi Planet 
GV, pesniška zbirka pa pri 
založbi Smar-Team.

Na pomoč, novinarji prihajajo!
Novinarka Petra Mlakar je konec leta izdala kar dve knjigi: prva je priročnik za uspešno komuniciranje z naslovom Na pomoč, novinarji prihajajo,  
druga pa pesniška zbirka Dnevi in noči.

Petra Mlakar / Foto: Gorazd Kavčič

»Ugotavljam, da se ljudje novinarjev strašno 
bojijo – podobno kot odvetnikov in inšpektorjev. 
Številni se pri svojem delu zato držijo načela, da 
se jih je treba izogibati. Žal pa zato tudi njihove 
dobre zgodbe, ki bi obogatile tako medijske 
vsebine kot tudi družbo, ostajajo skrite.«
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Šport

Po novem letu so se biatlonci merili v svetovnem pokalu na 
dveh tradicionalnih nemških prizoriščih, v Oberhofu in Ruh-
poldingu. Na prvi tekmi v Oberhofu, v šprintu, je Jakov Fak 
zasedel šestnajsto mesto. Malce slabši je bil v teku. Posledi-
ca slabšega teka so bile zdravstvene težave med prazniki. 
Odlično se je odrezala slovenska štafeta, ki je nastopila v 
tradicionalni postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bau-
er in Rok Tršan. Na koncu so bili šesti. Jakov je bil odličen 
peti na tekmi s skupinskim štartom. V Ruhpoldingu je bil v 
šprintu štirinajsti. Na zasledovalni tekmi se je popravil za 
eno mesto. Škoda je, da je v zadnji seriji petih strelov bil 
enkrat neuspešen. Ta zgrešen strel mu je »odnesel« uvrsti-
tev med deset. Še enkrat je dobro tekmovala slovenska šta-
feta, ki se je uvrstila na sedmo mesto. Ta konec tedna se 
biatlonci merijo na naši Pokljuki.

biatlon
Jakov Fak peti v Oberhofu

V Žirovnici je bila tekma športnih plezalcev zahodne lige v 
težavnosti. Športni plezalci Radovljice so se domov vrnili z 
dvema zmagama. Njihove uvrstitve med deset najboljših po 
kategorijah so naslednje: mlajše cicibanke: 9. Hana Mencin-
ger, mlajše deklice: 9. Maksa Tišler Močnik, starejše deklice: 
1. Maja Arnež, 6. Klara Škutelj, 7. Lina Laharnar, starejši deč-
ki: 1. Tanej Cerar Božič, 4. Jan Ulčar, 5. Nejc Skumavec, 10. 
Ambrož Frelih.

športno plezanje
Maja in Tanej na vrhu

V božično-novoletnih praznikih so bili od slovenskih šport-
nikov najbolj dejavni slovenski smučarski skakalci. Tekmo-
vali so na tradicionalni 68. Novoletni turneji. Štiri tekme so 
bile na sporedu od 30. decembra do 6. januarja. Peter Prevc 
je skozi štiri tekme stopnjeval formo. V prvih dveh tekmah 
mu je visoko uvrstitev preprečil slabši prvi skok. Na nem-
škem delu turneje se mu ni uspelo uvrstiti med deseterico. 
V Oberstdorfu je bil enaindvajseti, na novega leta dan v Gar-
misch-Partenkirchnu pa dvanajsti. Bolje je Petru šlo v avs-
trijskem delu. V Innsbrucku je bil deveti, na zaključku, v 
Bischofshofnu, pa peti. Skupno je turnejo končal na osmem 
mestu. Na majhni skakalnici v italijanskem Val di Fiemmeju 
je bil sedemnajsti in sedmi. Prejšnji teden so bili skakalci 
spet v Nemčiji, v Tittisee-Neustadtu. Ti dve tekmi mu ne 
bosta ostali v lepem spominu. Na prvi tekmi je zabeležil 
letošnjo najslabšo uvrstitev, dvaindvajseto mesto, na drugi 
tekmi je bil osemnajsti. Januarske tekme bodo skakalci v 
nedeljo zaključili v poljskih Zakopanah.

smučarski skoki
Peter Prevc skupno osmi na novoletni turneji

Smučarji so že v polnem tekmovalnem teku. Pobližje si 
poglejmo uvrstitve tekmovalcev in tekmovalk Smučarskega 
kluba Radovljica med deseterico na treh prizoriščih. Dve 
tekmi Pokala Zavarovalnica Triglav, zahodne regije, sta bili 
Falkertu, obe v veleslalomu: 1 tekma: U14 deklice: 5. Lana 
Janc, U14 dečki: 9. Lan Kunstelj, U16 deklice: 5. Kristina 
Paščinski, 10. Nika Anderle, U16 dečki: 2. Bruno Božič, 9. 
Vid Rozman. 2. tekma: U14 deklice: 8. Lana Janc, U14 dečki: 
10. Lan Kunstelj, U16 deklice: 9. Nika Anderle, U16 dečki: 1. 
Bruno Božič, 9. Vid Rozman. Na Kopah je bila tekma za 
državno prvenstvo v slalomu. Pri deklicah U16 je bila sedma 
Kristina Paščinski, pri dečkih U16 pa Bruno Božič drugi. V 
Kranjski Gori sta se na regijski tekmi za Pokal Zavarovalnice 
Triglav v slalomu merili kategoriji U10 in U12; deklice U10: 
2. Ajda Šparovec, 3. Karla Kunstelj, dečki U10: 1. Tobias Bla-
žič, deklice U12: 1. Taja Prešern, 3.–4. Brina Stroj Skubic, 
3.–4. Živa Rozman, dečki U12: 3. Miha Mertelj.

smučanje
Smučarji v Falkertu, na Kopah in v Kranjski Gori

Poglejmo si zaključek rokometašev ekipe Cerklje - Radovlji-
ca v letu 2019 v 2. slovenski ligi. V 8. kolu so imeli v gosteh 
na sporedu gorenjski derbi proti ekipi Alples Železniki. Na 
polčasu je bilo še obetavno, saj so odšli na odmor s predno-
stjo 11 : 10. Nato so gostitelji prevzeli pobudo in tekmo 
dobili z rezultatom 26 : 17. Zadnjo letošnjo prvenstveno tek-
mo so odigrali doma, z ekipo Moškanjci - Gorišnica. Prvi del 
je pripadel gostom, v nadaljevanju so gostitelji ujeli priklju-
ček. Končni rezultat je bil 25 : 25. Na vrhu lestvice je ekipa 
Sevnice s 14 točkami in tekmo manj. Prvenstvo se bo nada-
ljevalo 8. februarja, ko bo ekipa Cerklje - Radovljica gostila 
Pomurje. Ekipa Cerklje - Radovljica je sedma s 5 točkami. Za 
piko na i je bila v Radovljici še tekma šestnajstine slovenske-
ga pokala. Pred leti je v Radovljici gostoval najboljši sloven-
ski rokometni kolektiv, ekipa Celja. Tokrat je bilo Linhartovo 
mesto priča še enemu spektaklu. Gostovala je druga ekipa 
po uspehu v obdobju slovenske samostojnosti, ekipa Gore-
nja iz Velenja. Ekipa Cerklje - Radovljica je odlično odprla 
tekmo in povedla s 3 : 0 in 4 : 1. Izenačeno je bilo do rezul-
tata 5 : 5. V nadaljevanju so pobudo prevzeli Velenjčani in po 
pričakovanju brez težav zmagali z rezultatom 46 : 32.

rokomet
Po Celju še Gorenje

Matjaž Klemenc

Kakšni so bili vaši nogomet-
ni začetki?
Nogomet sem začel trenirati 
že zelo zgodaj, pri petih 
letih. Pobudnik za to je bil 
moj oče, ki je sam igral v 
medobčinski malonogomet-
ni ligi. Očeta sem večkrat 
gledal na njegovih tekmah, 
pa se mi ni bilo težko odloči-
ti in poskusiti v Nogomet-
nem klubu Lesce. V Lescah 
sem bil do osmega leta. 
Nato sem šel v Triglav, v 
selekcijo U9.

Kaj je bil razlog, da ste pre-
stopili v kranjski Triglav?
Prestop mi je predlagal Tadej 
Langus, ki je bil takrat trener v 
Triglavu. V Kranju sem ostal 
do konca kadetske kategorije. 

Ste bili zadovoljni s pogoji v 
Kranju?
Takoj sem videl, da gre za 
zelo dobro organiziran klub. 
Pozna se kvaliteta, saj večina 
selekcij Triglava igra v naj-
močnejši slovenski ligi v svo-
ji kategoriji. Konkurenca je 
za vsako mesto zelo velika in 
treba se je bilo hitro dokaza-
ti. Na srečo mi je uspelo. 
Zame pa je bil posebej 
pomemben tudi trener Tadej 
Langus, ki je bil doma iz 
Bohinja in me je za vsak tre-
ning pobral v Žirovnici in 
me tudi pripeljal domov. 
Njemu veliko dolgujem, saj 
se brez njegove pomoči ne bi 
mogel voziti na treninge.

Vsakodnevna vožnja je 
zagotovo predstavljala časo-
vni problem?
Se popolnoma strinjam. Zelo 
dobro je bilo treba uskladiti 
šolske obveznosti in trening. 
Vsako popoldne sem imel 
zelo dobro zapolnjeno.  

Na katerih igralnih mestih 
ste igrali?
Začel sem na položaju zad-
njega veznega igralca. Sledil 
je premik na sprednjega vez-
nega. Priložnost sem dobil 
tudi kot levokrilni napadalec.

Na katerem se najbolje 
počutite?
Najbolj mi odgovarja pozici-
ja levokrilnega napadalca. 
Na tem mestu je veliko pro-
stora in do izraza pride moja 
hitrost.

Kateri prestop med kategori-
jami je bil za vas najtežji?
Brez posebnega razmišljan-
ja je bil najtežji preskok iz 
kategorije U15 v kadete. 

Mladinska ekipa Šobec Les-
ce je bila v jesenskem delu 
suverena.
Z mladinsko in kadetsko 
ekipo Šobec Lesce smo bili 
uspešni v rednem delu že 
lansko sezono, a se nam žal 
ni izšlo v kvalifikacijah za 
drugo slovensko ligo. V lan-

skih kvalifikacijah smo z 
žrebom dobili dva močna 
nasprotnika. Posebej težak 
nasprotnik je bila ekipa 
Tabor Sežana. Razlika je v 
tem, da so v leškem klubu 
pretežno igralci z Gorenj-
ske. Obe ekipi, s katerima 
smo se merili v kvalifikaci-

jah, pa sta imeli na posojo 
igralce iz prve lige, in te 
izkušnje so pretehtale v nji-
hovo korist. 

Lep je tudi pogled na skup-
no lestvico mladincev in 
kadetov.
Za zdaj imamo kar lepo pre-
dnost in prepričan sem, da 
bomo na skupni lestvici 
ostali na prvem mestu.

Dobili ste tudi priložnost za 
igranje v članski ekipi Šobec 
Lesce. Zagotovo dobra 
izkuš nja?
V članski ligi sem igral nekje 
zadnjih 20, 30 minut in s tem 
pridobil zelo dobre izkušnje. 
Za razliko od mladinske lige 
je članska veliko bolj agresiv-
na. Hitro je treba oddajati 
žogo, v nasprotnem jo »dobiš 
po nogah« in lahko hitro pri-
de do poškodbe. Kljub temu 
da jesenskega dela nismo 
končali na prvem mestu (dve 
točki manj od vodilne Škofje 
Loke, op. avt.), je moje mne-
nje, da v prvi gorenjski ligi 
igramo najlepši nogomet. 

Lansko leto si boste gotovo 
zapomnili po nastopu za 
malonogometno reprezen-
tanco Slovenije na svetov-
nem prvenstvu v Grčiji?
Poleg velikega nogometa 
igram tudi mali nogomet. 

Opazil me je selektor Miran 
Vovk in me povabil na širši 
izbor reprezentance. Na kon-
cu sem bil izbran med dva-
najstimi reprezentanti, ki so 
Slovenijo zastopali na malo-
nogometnem svetovnem 
prvenstvu. Prvenstvo je bilo 
organizirano na zelo visokem 

nivoju. Od štirih tekem, koli-
kor smo jih odigrali na prven-
stvu, nisem zadovoljen s tis-
tim, kar sem pokazal proti 
Madžarski; na tekmi, ki ni več 
odločala o ničemer, saj smo si 
že pred to tekmo priigrali 
napredovanje. Izpadli smo v 
osmini finala, po kazenskih 
strelih s Francijo.

Na prvenstvu ste dosegli dva 
zadetka.
Zadel sem proti Pakistanu in 
Nemčiji. Vesel sem bil obeh 
zadetkov, bilo je nekaj pose-
bnega. Proti Pakistanu, ker 
je bil moj prvenec, proti 
Nemčiji pa ne zadeneš prav 
vsak dan.

Kaj morate v svoji igri še 
izboljšati?
Premalo verjamem vase. 
Delati moram na moči in 
vzdržljivosti.

Verjetno imate višje cilje od 
gorenjske lige?
Pred letošnjo sezono sem 
dobil povabilo za mladinsko 
ekipo Triglava, ki nastopa v 1. 
ligi. Bil sem na treh trenin-
gih, a občutki niso bili taki, 
kot v času, ko sem bil del Tri-
glava. Odločil sem se, da 
naredim tri korake nazaj in si 
v Lescah pridobim samoza-
vest. Upam, da mi še uspejo 
koraki navzgor.

Gol za reprezentanco 
je nekaj posebnega
Devetnajstletni nogometaš Aleksander Malivojevič iz Žirovnice, član Nogometnega kluba Lesce, je 
lansko jesen z malonogometno reprezentanco Slovenije nastopil na svetovnem prvenstvu v Grčiji.

Aleks Malivojevič / Foto: Gorazd Kavčič

Na svetovnem prvenstvu v malem nogometu oktobra v 
Grčiji / Foto: osebni arhiv

»Zadel sem proti Pakistanu in Nemčiji. Vesel 
sem bil obeh zadetkov, bilo je nekaj posebnega. 
Proti Pakistanu, ker je bil moj prvenec, proti 
Nemčiji pa tudi ne zadeneš prav vsak dan.«
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Trudimo se, da bi dijakom 
omogočili, da razvijejo čim 
več različnih potencialov, 
zato pouk neprestano poso-
dabljamo in ga prilagajamo 
zahtevam sodobne družbe. V 
šolskem letu 2019/20 smo 
dijakom drugih in tretjih let-
nikov gimnazije ponudili raz-
lične interdisciplinarne sklo-
pe. 
Tudi v letošnjem šolskem letu 
smo nadaljevali mnoge drža-
vne in mednarodne projekte 
in izmenjave. Eden obsežnej-
ših projektov, pri katerem 
sodeluje naša šola kot razvoj-
ni zavod v letošnjem šolskem 
letu, je NA-MA POTI, v okviru 
katerega razvijamo in 
uporab ljamo inovativne 
didaktične pristope in peda-
goške strategije. 
Naši dijaki so aktivni na mno-
gih področjih. Več kot tretjina 
dijakov ima status športnika. 
Ob pomoči učiteljev in koor-
dinatorjev uspešno usklajuje-
jo športne in šolske obvezno-
sti. Športniki so v vseh oddel-
kih, ne le v športnem, ki je 
edini športni oddelek v stro-
kovnih gimnazijah v Sloveniji. 
Biatlonec Alex Cisar je v letu 
2019 postal zlati maturant, 
poleg tega je osvojil tudi dve 
zlati odličji na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v bia-
tlonu in srebrno v ekipni tek-
mi. Na GFP so se tudi v prete-

klosti šolali številni dobri 
športniki: Primož Roglič, bra-
ta Peter in Domen Prevc, 
Žan Košir, Vesna Fabjan, 
Štefan Hadalin, Anamarija 
Lampič, Grega Žemlja, Pe
ter John Stevens, Anže 
Lanišek in mnogi drugi. 

Pri pridobivanju umetniških 
izkušenj dijaki sodelujejo s 
priznanimi umetniki. Slikar-
jem Likovnega društva 
Kranj smo hvaležni za didak-
tično donacijo likovnih del, ki 
je prva didaktično opremlje
na predstavitev umetniških 
del na srednji šoli. Ponosni 
smo tudi na glasbenike. Neka-
teri se vzporedno šolajo, poleg 
GFP obiskujejo še konservato-
rij. Z individualiziranim nači-
nom dela uspešno usklajujejo 
delo na gimnaziji in konserva-

toriju ter dosegajo lepe uspe-
he. Glasbenici sestri Gaja in 
Lana Jarc sta se vzporedno 
šolali, gimnazijo pa zaključili 
kot zlati maturantki. Trenutno 
harfist Jernej Mišič poleg 
gimnazije obiskuje še aka-
demski študij v Italiji. 

Na Gimnaziji Franceta Pre-
šerna smo vedno znali pri-
sluhniti potrebam dijakov in 
njihovim interesom, to je 
prepoznala tudi strokovna 
javnost. Leta 2019 smo za 
delo s športniki prejeli certi
fikat Športnikom prijazno 
izobraževanje, ki ga podel-
juje Olimpijski komite Slove-
nije. Za prihodnost imamo 
veliko izzivov, predvsem pa 
zavezo svojim dijakom, da 
bomo v prihodnje delali še 
boljše. 

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2020/21 tako kot do  
sedaj vpisovali v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni  
oddelek ekonomske gimnazije.

Matjaž Klemenc

Tudi letos so podelili šti-
pendijo Sare Isakovič in 
Plavalnega kluba Gorenjska 
banka Radovljica za najbolj-
ši rezultat na kadetskem 
nivoju v preteklem letu. 
Tokrat jo je prejela Mojca 
Marčun za rezultat na 200 
m prosto. Otvoritvena bese-
da je pripadla predsedniku 
kluba Alešu Klementu. 
»Organizirano plavanje v 
Radovljici ima bogato zgo-
dovino, saj se klub bliža 
90-letnici delovanja. Pono-
sni smo, da je v klubu tre-
nutno aktivnih več kot 200 
plavalcev," je povedal in 
med številnimi uspehi 
posebej poudaril tekmova-
nja na mednarodnem nivo-
ju, kjer je bila Špela Perše 
druga na Vojaškem prvens-
tvu na pet kilometrov ter 16. 
in 27. na svetovnem prven-
stvu v daljinskem plavanju. 
Na evropskem prvenstvu v 
kratkih bazenih pa je Tjaša 
Pintar zasedla enajsto, 

sedemnajsto, petindvajseto 
in šestindvajseto mesto.
Sara Isakovič, dobitnica 
olimpijske medalje leta 
2008 v Pekingu, v preteklo-
sti zaradi odsotnosti v tujini 
ni bila vedno prisotna na 
podelitvi. Letos je prišla, kot 
vedno nasmejana in zgovor-
na. »Zadovoljna sem, da se 
še vedno podeljuje ta štipen-

dija, ki je lepa spodbuda za 
tistega, ki jo dobi. Mojca, 
upam, da boš še naprej tako 
pridno trenirala. Še bolj pa 
je pomembno, da si upaš 
postaviti visoke cilje in si 
dovoliš biti še boljša,« je 
nagovorila Mojco in tudi 
lepo število mladih plaval-
cev, ki so pozorno poslušali 
Sarine nasvete. 

Pomemben delež pri uspehu 
Mojce Marčun ima tudi tre-
nerka Urška Potočnik. »Spo-
dbudno je dobiti štipendijo 
od tako velike plavalke, kot je 
Sara Isakovič. Mojca plava v 
podobnih disciplinah, kot je 
plavala Sara. Računam, da 
bo še naprej pridno trenirala 
in dobro tekmovala,« je pove-
dala Potočnikova. 
Mojca je bila na obeh držav-
nih prvenstvih v prejšnji 
sezoni odlična. Pozimi je 
bila prva na 50 m, 100 m, 
200 m, 400 m, 800 m pro-
sto in 100 m mešano. Poleti 
pa je bila najhitrejša na 50 
m, 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m prosto in 200 m 
mešano. Glede na rezultate 
ni nobeno presenečenje, da 
je kadetska reprezentantka 
Slovenije. 
Marčunovi je čestital tudi 
župan Ciril Globočnik, ki je 
obljubil, da si bo Občina 
Radovljica še naprej priza-
devala za zagotavljanje čim 
boljših pogojev za delo vseh 
športnikov.

Štipendija Mojci Marčun
Mojca Marčun je šesta dobitnica štipendije Sare Isakovič in Plavalnega kluba Gorenjska banka 
Radovljica.

Sara Isaković, Mojca Marčun in njena trenerka Urška 
Potočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Matjaž Klemenc

Po turnirju v Šenčurju je bil 
v Renčah drugi del Pokala 
Slovenije za trojke v prsto-
metu. To je bil jubilejni 10. 
Pokal Slovenije in hkrati 8. 
Memorial Harija Mozetiča. 
V Renčah so se zmage vese-
lili Stari Lisjaki z Visokega 
(Zvone Kuželj, Branko 
Hace, Borut Luževac). Dru-
go mesto je pripadlo zmago-
valni ekipi iz Šenčurja, ekipi 
Mišo tim-Boris B. iz Kranja 
(Desimir Vukič, Man Marki-
šič, Ratko Andreski). Tretja 
je bila škofjaloška ekipa 
Dvojčki (Alojz Završnik, 
France Kalan, Ciril Jenko). 
V izločilne boje so se od 
ekip iz radovljiške občine 
uvrstile naslednje ekipe: 
Ajda iz Kamne Gorice (Nuša 
Kolman, Angelca Kranjc, 
Zdenka Rozman), ki se je 
uvrstila na sedmo mesto, tri 
ekipe MD-Cifra Begunje 
(Drago Zupan, Sandi Jam-
nik, Dušan Erjavc), Skledar-
ji 1 (Zlatko Groznik, Bojan 
Perko, Rade Stoilov), Skle-
darji 2 (Vili Praprotnik, Dar-

ko Kozjek, Denis Bečan) so 
se uvrstile od devetega do 
šestnajstega mesta. Renče 
so dale tudi skupnega zma-
govalca trojk za slovenski 
pokal. Prepričljivo se je 
zmage vesela trojka Mišo 
tim-Brezar B. iz Kranja 
(Desimir Vukič, Man Marki-
šič, Ratko Andreski) s 125 
točkami. Drugo mesto je 
pripadlo ekipi iz Ljubnega, 
Skledarji 1 s 86 točkami 
(Zlatko Groznik, Bojan Per-
ko, Rade Stoilov), tretji pa so 
Goleterji iz Renč z 81 točka-
mi (Radovan Rusjan, Klavdij 
Turel, Mladen Janež). Iz 
naše občine med deseterico 
najdemo še naslednje ekipe: 
šesta je ekipa MD-Cifra 
Begunje s 74 točkami (Dra-
go Zupan, Sandi Jamnik, 
Miro Strnad, Dušan Erjavc) 
ter ekipi Ajda Kamna Gorica 
(Nuša Kolman, Angelca 
Kranjc, Zdenka Rozman) in 
Košir team Kamna Gorica 
(Mito Šolar, Janez Košir, 
Tone Šolar). Obe sta se uvr-
stili od desetega do štiri-
najstega mesta s 60 točka-
mi.

Ljubno na stopničkah

V Renčah se je z drugo tekmo trojk končal deseti 
Pokal v prstometu.
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Radovljiški atleti so se merili na posamičnem dvoranskem 
prvenstvu Slovenije za kategorije U12 in U14. Kategorija U12 
je tekmovala v Slovenski Bistrici. Na najvišjo stopničko je v 
letniku 2009 stopil Mark Bizjak za prvo mesto v teku na 50 
metrov. Maks Jerala je bil drugi v skoku v višino, v letniku 
2010 je drugo mesto v skoku v daljino osvojil Jaša Rovan-
šek. Pri dekletih je bila prva v teku na 50 metrov Neja Jarko-
vič, druga pa Nuša Avsenek. Drugo mesto je osvojila meša-
na štafeta 6 x 40 m v postavi Nik Zabret, Lovro Pohar, Nuša 
Avsenek, Jaš Rovanšek, Zala Arnol, Neja Jarkovič. Kategorija 
U14 je tekmovala v Ljubljani. V letniku 2007 sta v skoku v 
daljino prvi mesti osvojila Živa Kovačič in Luka Makuc. V 
skoku v višino se je zmage veselil Lovro Valter, Mak Detela 
je bil drugi. Pri dekletih letnik 2008 je zmagala Katarina 
Rogač v skoku v daljino, pri fantih pa je bil Ažbe Smolnikar 
v skoku v višino drugi.

atletika
Za začetek v Slovenski Bistrici in Ljubljani

Prvo tekmo v novem letu so radovljiški košarkarji odprli v 
gosteh pri ekipi Logatca. Po uvodni izenačeni četrtini, 19 : 15 
za Logatec, so si gostitelji v drugi četrtini priigrali odločilno 
prednost (30 : 6) in v nadaljevanju srečanje mirno pripeljali 
do zmage z 81 : 53. V drugi tekmi so doma gostili Stražišče 
Kranj in tekmo izgubili s 56 : 88. Za Radovljičane je bila spet 
usodna druga četrtina, ki so jo izgubili z 9 : 30. V 4. ligi 
zahod sta na vrhu Gorenja vas in Ipros Vrhnika z 20 točka-
mi. Radovljičani so sedmi z 12 točkami.

košarka
Obakrat usodna druga četrtina

V začetku decembra se je začela letošnja sezona pokritega 
drsališča v Športnem parku Radovljica, kamor z veseljem 
prihajajo tako najmlajši kot odrasli ljubitelji drsanja. Za 
rekreativno drsanje je drsališče obiskovalcem na voljo med 
tednom med 15. in 18. uro, za konec tedna, med prazniki in 
šolskimi počitnicami pa med 10. in 18. uro. Drsanje je za 
otroke do osemnajstega leta brezplačno, za odrasle pa cena 
vstopnice tudi v tej sezoni ostaja nespremenjena in znaša 
dva evra. Na drsališču so na voljo tudi izposoja in servis 
drsalk ter topli napitki in prigrizki.

Živahno na radovljiškem drsališču

Marjana Ahačič

S prvim predtekmovajnem se 
je prejšnji teden v Izoli začelo 
šesto leto kulinaričnega proje-
kta Tuševa zvezdica. Dijaki 
srednjih gostinsko-turističnih 
šol, ki se izobražujejo za pokli-
ce kuhar, natakar in turistični 
animator, so se pomerili v pri-
pravi in serviranju regionalno 
obarvanih jedi. V finale sta se 
uvrstili ekipi Srednje gostin-
ske in turistične šole Radovlji-
ca in Srednje šole Izola.
Kuharji, natakarji in turistični 
animatorji so po vnaprej zna-
nih merilih pripravljali in ser-
virali regionalno obarvane 
jedi. »Slovenija bo v letu 2021 
Evropska gastronomska regi-
ja, zato je prav, da mladi raz-
mišljajo o tem in spoznavajo 
izjemnost naše kulinarike. 
Danes so nas ponovno navdu-
šili in veselimo se že novih 
predtekmovanj,« poudarjajo v 
Društvu kuharjev in slaščičar-
jev, ki bdi nad potekom tek-
movanja in skrbi za ocenjeva-
nje pripravljenih jedi. Poleg 
same priprave, okusa in vide-
za jedi velik poudarek name-
njajo tudi serviranju jedi pred 
gosti. »Mladi so se ponovno 

izkazali in presenetili s svojo 
kreativnostjo in izvirnostjo,« 
še dodajajo v društvu.
Kulinarični projekt spodbuja 
in daje veljavo ustvarjalnosti 
mladih, ki se izobražujejo za 
kulinarične in turistične 
poklice, poudarjajo organiza-
torji, ki projekt pripravljajo v 
sodelovanju z Društvom 
kuharjev in slaščičarjev Slove-
nije, ki poskrbi za strokovno 

veljavo dogodka. Prvega pred-
tekmovanja na Srednji šoli 
Izola so se udeležili mladi iz 
Srednje gostinske in turistične 
šole Radovljica, Srednje šole 
za gostinstvo in turizem Grm 
Novo mesto, Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Celje ter 
Srednje šole Izola. Po pravilni-
ku se v finale uvrstita dve ekipi 
in tokrat so to dijaki Srednje 
gostinske in turistične šole 

Radovljica in Srednje šole Izo-
la. Radovljičani so strokovno 
komisijo navdušili s krožni-
kom Pohod skozi gozd, na 
katerem so bili: pečen srnin 
hrbet s pečenim okisanim 
korenom in jurčkovim pire-
jem, smrekov drobljenec ter 
ajdovi žganci, Izolani pa s 
krožnikom, ki so ga poimeno-
vali Konfitiran brancin v medi-
teranskem objemu.

Pohod skozi gozd
Ekipa dijakov Srednje gostinske in turistične šole se je s krožnikom, ki so ga poimenovali Pohod skozi 
gozd, uvrstila v finale kulinaričnega tekmovanja.

Ekipa Srednje gostinske in turistične šole Radovljica: Luka Tratnik, Blaž Schoenlieb, Sara 
Bešter in Elma Dizdarevič z mentorji Simonom Malcem, Andrejo Lavrič in Gabrijelo Jošt
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   tudi v Linhartovi dvorani Radovljica  
od 26. 2. do 29. 2. 

 WWW.LD-RADOVLJICA.SI in WWW.GORNISKI.SI
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FEBRUAR

2020

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja
Prešernovi recitali / Festival lajnarjev /Jahanje ponijev

Shod muz na kranjskem Parnasi in Prešernovi nagrajenci 
Vožnja s kočijo / Sejem domače in umetnostne obrti

Odprtje hiše Janeza Puharja / Slovenski oktet
 

www.visitkranj.com

 

 

Vabljeni k recitacijam Prešernovih pesmi na trgu pred Prešernovim gledališčem. Prijave: info@visitkranj.si

SPLOŠNI ODDELEK

MOŽNOST PRIDOBIVANJA DODATNEGA ZNANJA S PODROČJA 

NARAVOSLOVJA, UMETNOSTI, INFORMATIKE IN TUJIH JEZIKOV

ŠPORTNI ODDELEK

SMO EDINA GORENJSKA SPLOŠNA GIMNAZIJA S 

ŠPORTNIM ODDELKOM

MATURITETNI TEČAJ

varna in urejena šolaü

odlični pogoji za delo in izvajanje pouka v ü
dopoldanskem času

odlični športniki so odlični dijakiü

izvajanje  dopolnilnega in dodatnega ü
pouka 

možnost pridobivanja dodatnega znanja s ü
področja naravoslovja, umetnost, 
informatike, jezikov 

možnost izobraževanja na daljavoü

nadpovprečni uspeh na maturiü

dijaki dosegajo odlične rezultate na ü
državnih in mednarodnih tekmovanjih iz 
znanja in športa 

dijakom so ponujene številne obšolske ü
dejavnosti s področja znanosti, kulture in 
športa

napovedano ustno ocenjevanje pri vseh ü
predmetih in v vseh oddelkih

šola je dostopna za gibalno ovirane dijakeü

sodelovanje v številnih projektihü

dijakom nudimo za malico šest menijevü

brezplačna izposoja učbenikov iz ü
učbeniškega sklada za dijake 1. letnika

Informativni dan
v petek, 14. 2. 2020
ob 9.00 in 15.00    in

v soboto, 15. 2. 2020
ob 9.00 uri

Marjana Ahačič

Pihalni orkester Lesce se je 
od starega leta tradicionalno 
poslovil z božično-novolet-
nim koncertom, ki so ga naj-
prej izvedli v Lescah, nato pa 
na dan samostojnosti in eno-
tnosti še pred polno Linhar-
tovo dvorano v Radovljici. 
Godbeniki pod vodstvom 
dirigenta Gašperja Breznika 

so pripravili pester program, 
na katerem so bile tudi sklad-
be iz zlate dobe slovenske 
popevke in Avsenikovi nape-
vi, pri katerih se je orkestru 
kot gostja pridružila odlična 
pevka Marijana Mlinar.
Orkester je lani med drugim 
spet sodeloval na pustnem 
sprevodu, pripravili so spo-
mladanski koncert in tradi-
cionalno prvomajsko budni-

co, sodelovali so na regij-
skem srečanju pihalnih 
orkestrov ter na mednarod-
nem srečanju pihalnih orke-
strov v Radovljici. Za letos 
pa obljubljajo zanimiv spo-
mladanski koncert z naslo-
vom Mafija, na katerega se 
že intenzivno pripravljajo. 
Pri projektu bodo sodelovala 
tudi druga društva in skupi-
ne, napovedujejo glasbeniki.

Leto zaključili  
s koncertom
Pihalni orkester Lesce je tudi ob koncu preteklega leta zvesto občinstvo 
razveselil z dvema koncertoma, v Radovljici in v Lescah. 

Pihalni orkester Lesce na novoletnem koncertu v radovljiški Linhartovi dvorani konec 
decembra / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Pet nadarjenih dijakinj 
Gimnazije Kranj, Eva Koz-
jek Šurc, Klara Polajnar, 
Martina Potočnik, Helena 
Potočnik in Gaja Bumbar, je 
pripravilo Potujočo razstavo 
in Koledar Gimnazije Kranj 

2020 – Slovenski velikani. S 
svinčnikom so narisale 
ducat portretov znanih Slo-
vencev (Jože Plečnik, France 
Prešeren, Lily Novy, Jurij 
Vega, Ana Mayer - Kansky, 
Jakob Aljaž, Ivana Kobilca, 
Janez Puhar, Primož Tru-
bar, Zofka Kveder, Ivan 

Cankar, Rudolf Maister). 
Portrete so narisale v maniri 
starih mojstrov. V okviru 
potujoče razstave, ki je v 
galeriji Avla Občine Radov-
ljica na ogled od 29. januar-
ja do 6. marca 2020, se dija-
kinje predstavljajo tudi s 
svojimi avtoportreti.

Nova razstava v galeriji Avla
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Šestintridesetletni Lojzi 
Avsenik je uspešen in več-
krat nagrajen naravoslovni 
fotograf. Mladost je preživel 
v Lescah, in čeprav zdaj živi 
v Gozdu - Martuljku, se še 
vedno počuti Leščana. Pravi, 
da skoraj vsak dan pride v 
Lesce k domačim, hčerama, 
sorodnikom in prijateljem. 
Po izobrazbi je mizarski 
tehnik, zaposlen je kot vodja 
delovne skupine v podjetju 
Lip na Bledu. Je član Foto-
grafskega društva Jesenice 
in Združenja naravoslovnih 
fotografov Slovenije. Svoje 
fotografije objavlja na dru-
žabnih omrežjih, fotoporta-
lih, pošilja jih na fotosalone 
doma in v tujini, kjer uspe-
šno posega po nagradah. 

Sodeluje z naravoslovnimi 
revijami in razstavlja na raz-
ličnih prizoriščih – od 15. 
januarja do 11. februarja se 
predstavlja v Foto galeriji 
gledališča Toneta Čufarja na 
Jesenicah. 

Kako to, da ste se začeli 
ukvarjati s fotografijo?
Že od otroških let je moje 
veselje do fotografije neločlji-
vo povezano z ljubeznijo do 
narave. Najprej sem v gozdo-
ve zahajal z očetom, saj me 
je večkrat vzel s seboj na lov. 
S fotografsko opremo in teh-
niko sem se seznanil v osno-
vni šoli, vzornik mi je bil tudi 
pokojni stric, očetov brat, 

odličen fotograf Janko Avse-
nik. S svojimi posnetki rož in 
hribov me je čisto očaral in 
začel sem fotografirati z oče-
tovim fotoaparatom. Foto-
grafiral sem tudi z babico, ko 
sem bil pri njej na počitni-
cah. Kasneje mi je stric Jan-
ko posodil svoj fotoaparat za 
v šolo v naravi. Tam so nasta-
jali posnetki pod mentors-
tvom Borisa Kozinca. On je 
vodil tudi ornitološki krožek 
in obiskoval sem ga med vso 
osnovno šolo. Pod njegovim 
mentorstvom sem za razis-
kovalno nalogo o gnezdenju 
kanje in brgleza v hraških 
gozdovih na tekmovanju v 
Mariboru osvojil prvo mesto.
Kadar je bila tema o pticah 
ali živalih, sem bil večkrat 
gost na Radiu Triglav v 
oddaji pri Miri in dedku. To 

je bila super oddaja, ki sta jo 
vodila zares izjemna človeka 
z občutkom za otroke. 
Ob zaključku osnovne šole 
sem kupil svoj prvi fotoapa-
rat. To je bil Nikon F50 z 
objektivom 50 mm. Po nes-
rečnem naključju se mi je 
fotoaparat razbil in za nekaj 
časa je bilo fotografiranja 
konec. Fotoaparati so bili 
tedaj dragi, danes pa si ga 
lahko privošči skoraj vsak.
 
Kako ste nadaljevali fotogra-
firanje in kdo je bil vaš vzor-
nik?
Strast do fotografije je bila 
stalno prisotna in v srednji 
šoli sem si kmalu kupil nov 

fotoaparat, ki je bil še vedno 
drag, a vseeno občutno 
manj kot včasih. Dia filme je 
nadomestil digitalni zapis 
na kartico. 
Ko sem v mladih letih listal 
očetovo revijo Lovec, sem se 
navdušil nad fotografijami 
Mirana Krapeža. Mislil sem, 
da mora za tako dobre pos-
netke res imeti srečo. No, 
danes vem, da ni vse odvis-
no od sreče, pač pa tudi od 
znanja in potrpljenja. Z 
Miranom se danes tudi ose-
bno poznava, skupaj foto-
grafirava in razstavljava. 
Zame je on najboljši sloven-
ski fotograf in človek z veli-
ko začetnico. V občini Rado-
vljica je precej fotografov, ki 
delajo dobre posnetke živali 
ali pokrajine, eden od njih je 
nedvomno Peter Čadež iz 
Radovljice, izpostavil bi tudi 
odličnega ornitologa in 
obročkovalca Aljaža Muleja 
iz Lesc.
Sem tudi član Lovske druži-
ne Stol - Žirovnica. Takoj pa 
lahko povem, da fotografija 
in lov istočasno ne gresta 
skupaj. Fotografska oprema 
je sama po sebi tako težka, 
da jo je nemogoče nositi z 
lovsko opremo in obratno. 
Kot lovec sem pridobil veli-
ko znanja, ki mi koristi pri 
fotografiranju. Vse bolj 
pogosto pa ostaja puška 
doma in me spremlja fotoo-
prema.

Izobražujete tudi mlade po 
šolah in vrtcih. 
Znanje in izkušnje rad 
delim z mladimi. Sem pred-
sednik komisije za mlade 
pri Zvezi lovskih družin 
Gorenjske. Cilji komisije so 
mladim posredovati infor-
macije o divjih živalih, nau-
čiti sobivanja z ljudmi in 

prikazati realno sliko slo-
venskega lovca. Želimo si, 
da bi otroci znali prisluhniti 
naravi in se v njej obnašati 
kot gost. Tako jaz kot ostali 
člani komisije obiskujemo 
šole, vrtce in lovske tabore. 
Z nekaterimi šolami in vrtci 
smo stkali odlične odnose in 
smo prisotni vsako leto. 
Poudariti gre sodelovanje z 
vodstvom BC Naklo in tek-
movanjem, znano tudi pod 
imenom Male zelene celice. 

Kako sploh nastane dobra 
fotografija?
Čeprav danes uporabljam 
najboljšo foto in maskirno 
opremo, so za dobro foto-
grafijo še vedno najpomem-
bnejša ideja, vztrajnost in 
čas. Dobre fotografije nasta-
jajo v dobrih svetlobnih 
pogojih, z zanimivimi prizo-
ri in v zahtevnih pogojih za 
fotografiranje. Veliko takih 

slik nastane v parkih, kjer 
imajo živali manj prostora 
za prosto gibanje in fotogra-
fi posledično več uspeha. So 
pa take fotografije manjše 
vrednosti kot slike iz narav-
nega okolja in žirija, ki oce-
njuje fotografije, takim pos-
netkom nameni manj točk. 
Na večjih salonih, kjer je 
poudarek na naravoslovni 
fotografiji, tako imenovani 
WildLiFE, so vse fotografije 
iz parkov, obor in živalskih 
vrtov izločene.

Kaj je vaš največji fotograf-
ski uspeh? 
Na krožni razstavi 2019 
People of the World  sem za 
fotografijo jezera Kreda pri 
Mojstrani prejel do sedaj 
mojo najvišjo nagrado HM 
FIAP.

Kaj bi svetovali fotografom 
začetnikom? 

Priključite se fotografskim 
krožkom. Tam so mentorji s 
širokim znanjem o fotografi-
ji in delajo z mladimi foto-
grafi. Usmerili vas bodo v 
fotografski svet. Bodite 
samokritični in naj vas ne 
obsedejo »všečki« z družab-
nih omrežij.

Kaj vas v življenju še veseli 
– s  čim se poleg fotografije 
še ukvarjate?
Ko mi dopušča čas, rad kole-
sarim. Odpeljem se na Vršič, 
Tromejo, Belopeška jezera 
ali pa se s partnerko Jožico 
odpraviva v hribe. Ko sta pri 
meni hčerki, gremo v hribe 
ali plavat. Zelo rad tudi ple-
zam v feratah in zelo sem 
vesel, da sva lansko leto s sta-
rejšo hčerko Manco preple-
zala prvo skupno ferato. Obe 
imata tudi zelo radi živali in 
tudi že sami fotografirata. 
Tako nam nikoli ni dolgčas.

Uspešen naravoslovni fotograf
Lojzi Avsenik je uspešen in večkrat nagrajen naravoslovni fotograf. Čeprav zdaj živi v Gozdu - Martuljku, se še vedno počuti Leščana.  
Do sredine februarja so njegove fotografije na ogled v galeriji Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah.

Lojzi Avsenik / Foto: Boris Kozinc

Ivanka Korošec

Rodila se je v Zgornji Sorici 
v številni družini – kot 
enajsta od dvanajstih otrok. 
Oče je bil čevljar, doma so 
imeli tudi manjšo trgovino. 
Vsem otrokom sta starša 
omogočila šolanje. Tončka 
se je v Ljubljani izučila za 
trgovko; zelo si je želela 
postati učiteljica, vendar je 
za nadaljnje šolanje zmanj-
kalo denarja. Tako se je pač 
zaposlila v domači trgovini. 
Poročila se je leta 1955. 
Mož je bil doma iz sosed-
nje vasice Spodnje Danje. 
Ko je dobil službo v žele-
zarni, sta se preselila na 

Jesenice. Živeli so na Stari 
Savi, na Fužinski 8, nato pa 
sta v Lescah kupila parcelo 
in zgradila sta si lastno 
hišo. V letih od 1955 do 
1963 se jima je rodilo pet 
otrok: Milena, Janez, Mar-
ja, Daniel in Lučka. Tončka 
je nekaj časa še delala trgo-
vini na Jesenicah, nato pa 
je službo s 25 leti delovne 
dobe pustila in se posvetila 
domu, gospodinjstvu in 
vzgoji otrok. Leta 1958 se je 
mož v tovarni ponesrečil in 
je izgubil nogo. Bili so zelo 
verna družina, sin Janez je 
postal pater Krištof v ciste-
rijanskem samostanu v 
Stični. 

Hčerka Marja, ki zadnja leta 
požrtvovalno skrbi zanjo, se 
spominja: »Mama je z nami 
delala naloge, pisala obnove 
za domača čtiva. Imela je 
velik vrt, rada je tudi šivala. 
Šla je v šiviljski tečaj v Rado-
vljico, da je zase in za nas, 
otroke, šivala oblačila. Imela 
je veselje za ročna dela, v 
mladosti je tudi klekljala. 
Zelo veliko je pletla. Pripo-
vedovala je, da je med vojno 
v enem letu napletla kar 35 
puloverjev.«
Mož ji je umrl leta 2012. 
Leta so prinesla svoje, telo 
je opešalo, spomin se je 
izgubil. Prej je s pomočjo 
hojice še lahko hodila, zad-

nji dve leti pa ne more več. 
»Ko je zbolel oče, je še 
sama zbolela, kar vse ji je 
odpovedalo,« pojasnjuje 
hčerka Marja. »Skrbela sem 
za očeta, ko je bil v bolniški 
postelji, ves čas tudi za 
mamo. Zdaj pa se ji sploh 
popolnoma posvečam, saj 
potrebuje 24-urno nego in 
pomoč.« 
Ima pet vnukinj in tri vnuke 
ter pet pravnukov in eno 
pravnukinjo. Praznovanje jo 
je kar utrudilo, saj so ji soro-
dniki in prijatelji hodili voš-
čit še ves teden. Dobrih želja 
res ne manjka in naj se ure-
sniči vsaj tista za čim več 
zdravja in dobrega počutja!

Sto let Antonije Čufer
Drugega januarja je v Tržaški ulici v Lescah na svojem domu v krogu svojih najdražjih častitljivih sto let praznovala  
Antonija Čufer, obiskali pa so jo tudi predstavniki krajevnih organizacij. 

Antonija Čufer je v začetku 
leta praznovala stoti rojstni 
dan.

»Imela je veselje za ročna dela, v mladosti je 
tudi klekljala. Zelo veliko je pletla. Pripovedovala 
je, da je med vojno v enem letu napletla kar  
35 puloverjev.«

V prejšnji številki Deželnih 
novic smo v zapisu, posve-
čenem spominu na nedavno 
preminulega Janka Rozma-
na, napačno zapisali datum 
njegovega rojstva. Pravilno 
je 1929. Za nenamerno 
napako se opravičujemo.

Popravek

Splača se biti  
naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali  
pišite: narocnine@g-glas.si 
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Ivanka Korošec

Življenjsko zgodbo ji je 
pomagal sestaviti brat 
80-letni brat Peter Jeram, 
Elanov upokojenec, ki tudi 
sicer skrbi zanjo.
Meri je bila rojena v Lesko-
vici v Poljanski dolini. V tis-
tih časih je meja z Italijo šla 
prav skozi njeno rojstno vas. 
Mama je prodajala v stričevi 
trgovini in tam je spoznala 
bodočega moža. Doma je bil 
z bližnje vasi, z velike kme-
tije. Še mlad se je odpravil 
najprej v Leoben, nato pa v 
Ameriko, kjer je ostal 15 let. 
Prav zato je dal svoji prvi 
hčerki ameriško ime Meri. 
Z ženo sta se odločila za 
nakup hiše v Mošnjah. Hiša 
je bila stara prav toliko kot 
Kurnikova v Tržiču. A mami 
se je zdelo dobro, ker so bile 
njive vse na ravnem, pa tudi 

Brezje so v bližini. Hišo so 
nato podrli in k hlevu prizi-
dali novo. Oče se je zaposlil 
kot cestar, imeli so polja in 
živino. V desetih letih so se 
za prvorojenko Meri rodili 
še Rajko, Tone, Vinko, Ani-
ca in Peter. Med vojno so 

prišle v Mošnje nemške uči-
teljice, ki so se zelo zavzele 
za svoje učence, še po vojni 
so se večkrat oglasile. Meri 
je bila uspešna in vpisala se 
je v Kranj v nemško meš-
čansko šolo. Prišel pa je tisti 
črni veliki petek leta 1944, 
ko so Nemci izselili vso vas. 
Hudo je bilo, ko sta oče in 
mati z majhnimi otroki 
morala vse pustiti in oditi v 
neznano. Trinajst mesecev 
so bili v taborišču v bližini 
Münchna. Otroci so tam 
hodili v vrtec in šolo, starši 
so delali na okoliških kmeti-
jah. Meri so tamkajšnji lju-
dje imeli tako radi, da so jo 
hoteli kar obdržati. 
Po koncu vojne se je druži-
na vrnila domov, v prazno 
hišo. Meri je pomagala v šoli 
eni od učiteljic, potem pa je 
prišla komanda v zvezi s 
petletko, da mora v tovarno. 

Tako je prišla v Verigo, kjer 
so jo zaposlili kot obračuno-
valko osebnih dohodkov. Na 
tem delovnem mestu je 
ostala vse do svoje upokojit-
ve pred skoraj 35 leti. 
Poleg službe in kmečkega 
dela doma je Meri zelo rada 

sodelovala pri dramskem 
društvu, kjer so igrali različ-
ne igre. Pri 30-ih se je poro-
čila z Jalnovim Stankom z 
Rodin. Nameravala sta zgra-
diti svojo hišo, vendar se je 
po dveh letih zakona v žele-
zarni smrtno ponesrečil. 
Tako je Meri ostala doma in 
pomagala staršema, oče je 
umrl star 69, mama pa 104 
leta. 
Njeno 90-letnico so prazno-
vali doma, se veselili in se 
hecali. Peter je kupil en 
velik pršut, ker se po doma-
če pri njih reče Pr' Šutarju. 
Meri je članica društva inva-
lidov, društva izgnancev in 
društva upokojencev. Dokler 
je mogla, je bila v njih aktiv-
na, zdaj pa ne more nič več 

niti na izlete niti na občne 
zbore.
Ob zdravstvenih težavah, ki 
jih prinese starost, so ji zame-
njali oba kolka, tako da hodi z 
berglami, če pa je treba, jo 
brat kar nese. »Patronažna 
pride enkrat na teden,« pravi 
brat Peter, »drugače pa sam 
skrbim za sestro. Kuham 
nama in to je moje veselje, saj 
znam pripraviti dobre jedi, 
kot so nadevane paprike, zaj-
čjo obaro, golaž in podobno.« 
Tudi po čistoči in redu v kuhi-
nji, kjer v štedilniku na drva 
prasketa ogenj, se že na prvi 
pogled vidi, da ga vzdržuje 
odločna roka.
»Najlepše je doma!« se je 
oglasila Meri za zaključek 
pogovora. 

Slavljenka pravi,  
da je najlepše doma
Marija Jalen ali Meri, kakor jo kličejo, je konec lanskega leta dopolnila devetdeset let. Večino svojega  
pestrega življenja je preživela v domačih Mošnjah.

Marija - Meri Jalen

Trinajst mesecev so bili v taborišču v bližini 
Münchna. Otroci so tam hodili v vrtec in šolo, 
starši so delali na okoliških kmetijah. Meri so 
tamkajšnji ljudje imeli tako radi, da so jo hoteli 
kar obdržati. 

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 
800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault Financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault 
Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 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.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6−6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122−152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217−0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004−0,00081 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03−0,6. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.
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Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

SUV Renault 
Renault CAPTUR
Novi

Krajevna skupnost Ljubno, ena od dvanajstih krajevnih sku-
pnosti v občini Radovljica, ima novo spletno stran. Vzposta-
vili so jo z namenom, da krajane in okoliške prebivalce infor-
mirajo o dogodkih in prireditvah pa tudi o društvih in delu 
sveta krajevne skupnosti ter drugih aktualnih zadevah. Pred-
stavljena je tudi vas Ljubno in nekatere s krajem povezane 
legende. Spletno stran najdete na povezavi https://ks-ljub-
no.si/ks-ljubno/, dodatne informacije pa na elektronskem 
naslovu info@ks-ljubno.si.

Nova spletna stran Krajevne skupnosti Ljubno

V Kropi se v okviru projektnega cikla Mojstri pevci priprav-
ljajo na tako imenovano Dermotovo leto. "V začetku junija 
bomo v slovenskem domu Korotan na Dunaju odprli temat-
sko sobo v spomin na velikega tenorista Antona Dermoto, 
priložnostno spominsko razstavo (prispevek hčerke Jovite 
Dermota Weber) in seveda dodali vokalno-instrumentalni 
koncert; sodelujejo tudi Muzeji radovljiške občine. Nekaj 
dni kasneje bomo v Kropi na mežnariji ob cerkvi kroparske 
Matere Božje (t. i. Kapelica) odkrili informativno spominsko 
obeležje o znamenitih tenoristih Antonu, Gašperju in Leo-
poldu Dermoti ter pripravili še en koncert," je povedal Slav-
ko Mežek. Ciklus Mojstri pevci – Kropa se bo poleti nadalje-
val s poletno pevsko šolo za mlade soliste.

Priprave na Dermotovo leto

Priljubljeni godalni ansambel, ki ga na radovljiški glasbeni 
šoli vodi profesorica Vanja Stare Vinkovič, na letošnje valen-
tinovo v Linhartovi dvorani pripravlja Valentinov koncert. 
Na programu bodo različne zvrsti glasbe, od klasičnih 
skladb do priredb priljubljenih slovenskih in svetovnih pop 
in rokovskih uspešnic. Organizatorji obljubljajo tudi zanimi-
ve glasbene goste. Vstop na koncert, ki se bo začel ob 18. 
uri, bo prost.

Valentinov koncert godalnega ansambla

Profesorica Vanja Stare Vinkovič z godalnim ansamblom 
Glasbene šole Radovljica

Kulturno-informacijski center KIC Kropa v najetih prostorih 
opuščene pošte sredi Krope že pol leta nudi streho trem 
organizacijam: najemniku KD Kultura-Natura Slovenija ter 
gostujočima Ustanovi za razvoj Lipniške doline in Društvom 
prijateljev otrok in mladine (DPOM) Kropa. Vse tri se ukvar-
jajo s pestrimi dejavnostmi in projekti, v katerih se vse bolj 
povezujejo tudi z drugimi akterji. Kot je povedal Slavko 
Mežek, je tako Društvo prijateljev otrok in mladine – DPOM 
Kropa jeseni v sodelovanju z ZPMS, Pošto Slovenije, OŠ Sta-
neta Žagarja, POŠ Ovsiše, vrtcema iz Krope in Kamne Gorice 
ter KD Kropa izpeljalo prireditev Poštar Pavli na obisku. 
"Otroci so pripravili izvirno prireditev, na kateri so se vpraša-
li, kako naj se grejo pošto, če pa so jo v Kropi po 130 letih 
zaprli! Na odru so se jim pridružili pevka Flora Lotrič, FS 
Voše, današnja »leteča« poštarica, sekretarka ZPMS Breda 
Krašna in seveda tudi poštar Pavli, s katerim so družno pre-
pevali njegovo pesem. Po prireditvi so na delavnici barvali 
priložnostno razglednico ter si ogledali nekaj spomenikov 
kroparske kulturne dediščine in Kovaški muzej. Blizu dvesto 
se jih je nato vključilo v natečaj Kulturna in naravna dedišči-
na Lipniške doline in narisali so imenitne predloge za temat-
ske razglednice in znamke. Vsi so dobili darilca poštarja 
Pavlija, najboljši pa ob odprtju likovne razstave še posebne 
nagrade. Razstava je še vedno na ogled v avli KD Kropa." 
Natečaj se pod vodstvom mentoric nadaljuje s temo Nesno-
vna dediščina: hišna in ledinska imena ter s projektom Rin-
garingaraja – stare gibalne, rajalne in družabne igre. "Zaradi 
prepričljivo izpeljanega projekta Poštar Pavli je bilo DPOM 
Kropa povabljeno, da skupaj s šolarji v začetku maja pripravi 
program ob zaključku natečaja EU v šoli na temo Na Marsu 
živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo. Priprave so že stekle, 
vsebina pa bo naslonjena na zgodbo Drejček in trije Marsov-
čki – in to z razlogom: Drejček je zrasel v gospoda Andreja 
(Pečjaka) s Češnjice, ki se s svojimi izumi trudi izboljšati 
onesnaženi svet …" je še povedal Mežek.

Pestro v kulturno-informacijskem centru
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Prireditve

Petek, 24. januar
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Petra 
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

Čustvena dediščina naših družin – zgodba vseh nas, ob 17.00, psiho-
terapevtka mag. Violeta Irgl bo predstavila, zakaj je pomembno razi-
skati svojo preteklost in pretekla obremenjujoča doživetja, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

Promocijski koncert Bid Banga v sklopu praznovanja 20-letnice, ob 
18.30, ponovitev prvega koncerta, Dvorana Glasbene šole Radovljica 

Dolittle, ob 18.00, družinska komedija, podnapisi, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Gospodje, ob 20.00, akcijski film, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 25. januar
Kuharska šola Uroša Štefelina za ljubitelje kuhanja, ob 9.00, na delav-
nici za odrasle boste poleg sodobnih tehnik priprave jedi usvojili tudi 
znanja s področja sestavljanja jedilnikov in povezovanja jedi s pijačo, 
obvezne rezervacije, Vila Podvin*

Lego robotika, ob 8.30 in 10.30, lego robotika s Tonijem in Žanom, 
omejeno število udeležencev, obvezne prijave v knjižnici ali na spletni 
strani, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Spoznavne urice kuharstva, ob 10.00, delavnice bo vodil Tian Kuralt, 
dijak tretjega letnika Gostinsko turistične šole Radovljica, Knjižnica A. 
T. Linharta, Radovljica

Loti in izgubljeni zmaji, ob 16.00, animirana dogodivščina, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Podli fantje za vedno, ob 18.00, akcijski film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Čas deklištva, ob 20.00, romantična drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nedelja, 26. januar
Loti in izgubljeni zmaji, ob 16.00, animirana dogodivščina, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Moj najboljši profil, ob 18.00, romantična drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Gospodje, ob 20.00, akcijski film, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 27. januar
Angleške pravljice, ob 17.00, otroci med 1. in 6. letom starosti vablje-
ni skupaj s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Torek, 28. januar
iOtok, ob 19.00, dokumentarni film, pogovor s pisateljem Matetom 
Dolencem bo vodila Alenka Bole Vrabec, Linhartova dvorana Radovljica

Četrtek, 30. januar
En, dva, tri – kamišibaj!, ob 17.00, pravljično uro s kamišibajem bosta 
pripravili Silva Kos in Katarina Perger, Knjižnica A. T. Linharta, Radov-
ljica

Koncert učiteljev Glasbene šole Radovljica, ob 18.30, tradicionalni 
koncert, kjer boste lahko prisluhnili različnim glasbenim zasedbam, 
Baročna dvorana Radovljiške graščine

Radijska oddaja "Četrkov večer" v živo pri Jožovcu v Begunjah, ob 
20.00, gost večera je Kvintet bratov Smrtnik, potrebne rezervacije, 
Gostilna in restavracija Avsenik

Erotika po Emeršiču, ob 19.30, monokomedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Petek, 31. januar
Jogica za dojenčke, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Od kod izviram – izdelava družinskega genograma, ob 17.00, psihote-
rapevtka mag. Violeta Irgl nam bo v interaktivni delavnici predstavila, 
kako raziskati zgodbe svojih prednikov in izdelati družinski geno-
gram, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Predavanje: Individualno prilagojena kozmetika, ob 17.00, predavanje 
Inke Plauštajner Gerkšič je namenjeno tistim, ki vas zanima domače 
izdelovanje naravne kozmetike in bi želeli pridobiti znanje na izobra-
ževanjih, obvezne prijave, Lekarniški in alkimistični muzej Radovljica

Izdajalec, ob 19.00, kriminalni triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 1. februar
14. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik, ob 
9.00, Dvorana »Pod Avsenikovo marelo«, dogodek je odprt za jav-
nost, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem

Lego robotika, ob 8.30 in 10.30, lego robotika s Tonijem in Žanom, 
omejeno število udeležencev, obvezne prijave v knjižnici ali na spletni 
strani, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Spoznavne urice kuharstva, ob 10.00, delavnice bo vodil Tian Kuralt, 
dijak tretjega letnika Gostinsko turistične šole Radovljica, Knjižnica A. 
T. Linharta, Radovljica

Ledeno kraljestvo II., ob 16.00, animirana družinska pustolovščina, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Vsi proti vsem, ob 18.00, politični triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Izdajalec, ob 20.00, kriminalni triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 2. februar
14. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik, ob 
9.00, Dvorana »Pod Avsenikovo marelo«, dogodek je odprt za jav-
nost, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem

Svečnica in dan Bogu posvečenega življenja, od 7.00 do 19.00, blago-
slov sveč bo v baziliki Marije Pomagaj pri vseh svetih mašah, Sloven-
sko Marijino narodno svetišče Brezje

Od 24. januarja do 21. februarja 2020Premiera filma in predstavitev knjige
Marjana Ahačič

V torek, 28. januarja, bo Lin-
hartova dvorana gostila pisa-
telja Mateta Dolanca in reži-
serja Miha Čelarja, avtorja 
filma iOtok. Gre za celove-
černi dokumentarec o zad-
njih trinajstih prebivalcih 
otoka Biševo, ki se borijo za 
preživetje otoške skupnosti. 
Učiteljica joge in ladijski 

kuhar ustanavljata odbor, da 
bi otok zaščitila pred agresi-
vno turistično industrijo. 
"Z Matetom, ki je na Biševo 
zahajal trideset let in mu 
posvetil več kot tretjino svo-
jih knjig, sva na otok prvič 
odšla skupaj decembra 2015 
in izvedela, da Biševo prav-
zaprav umira," pojasnjuje 
ozadje nastanka filma reži-
ser. "Država ga pušča vne-

mar, agresivna turistična 
industrija pa ga nepopravlji-
vo uničuje. Ker je bila ob 
najinem prihodu večina oto-
čanov starih že več kot 60 
let, turistov pa vedno več, 
sva sklenila, da o Biševu ne 
moreva posneti le filma. 
Hotela sva najti način, da bi 
mu dejansko pomagala pre-
živeti." Z majhno filmsko 
ekipo sta sledila borbi Bišev-

ljanov in jo v živo predstavi-
la na spletni strani www.
iOtok.eu. Zgodbo je sprem-
ljalo več kot 132 tisoč gledal-
cev iz več kot desetih držav. 
Njen razplet in konec pa 
zdaj prinaša celovečerni 
dokumentarni film. 
Z ustvarjalcema se bo pogo-
varjala Alenka Bole Vrabec, 
pogovoru bo sledil ogled fil-
ma.

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

 

Pričakovanja uporabnikov imajo odločilno vlogo pri načrto-
vanju in izvajanju dejavnosti družbe, zato njihovo zadovolj-
stvo redno spremljamo. Zadovoljstvo uporabnikov komunal-
nih storitev že trinajst let ugotavljamo s telefonsko anketo, ki 
jo izvaja neodvisna raziskovalna institucija. V raziskavi, ki je 
potekala med 25. in 29. novembrom 2019, je sodelovalo 321 
oseb iz različnih naselij znotraj občine Radovljica. Raziskava 
je bila anonimna, naša ciljna skupina pa so bile osebe v gos-
podinjstvu, ki najbolje poznajo storitve Komunale Radovljica. 
Sodelujoče smo prosili, naj posamezno področje dela oce-
nijo z oceno od 1 do 5. V primeru, da so določeno aktivnost 
ocenili s slabšimi ocenami (1 ali 2), smo jih povprašali tudi, 
kakšen je razlog za tako slabo oceno. Uporabniki ocenjujejo 
zadovoljstvo z naslednjimi storitvami Komunale Radovljica: 
obveščanje komunale, odziv na poziv stranke, oskrba s pit-
no vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpa-
dnih vod in urejanje javnih površin.

Kako ste zadovoljni?
Ocena zadovoljstva uporabnikov s storitvami Komunale 
Radovljica v letu 2019 je bila 4,49. Ocena je na najvišji ravni 
doslej in je presegla povprečje zadnjih petih let za odstotek. 

Uporabniki ste nadpovprečno zadovoljni s storitvijo oskr-
be s pitno vodo (4,65), saj je storitvi skoraj 77 odstotkov 
vprašanih pripisalo najvišjo oceno (5). Priložnosti za izbolj-
šanje se kažejo predvsem v uvajanju tehnologij za pripravo 
pitne vode, za katere je značilno, da ni potrebno dodajanje 
nobenega dezinfekcijskega sredstva, niti klora. 
Ravnanje z odpadki velja za občutljivo področje, kjer se pri-
čakovanja uporabnikov nenehno zvišujejo. Veseli nas, da 
storitev ravnanja z odpadki skoraj 66 odstotkov vprašanih 
ocenjuje z najvišjo oceno in da je tudi skupna ocena nad 
povprečjem (4,51). Uporabniki ste vse bolj kritični do nedo-
slednega ločevanja posameznikov. Pričakujete nadaljnje 
ozaveščanje uporabnikov, pa tudi zviševanje ravni storitev 
pri odlaganju odpadkov v zbiralnicah.
Zadovoljstvo uporabnikov dejavnosti odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda je na nekoliko višji ravni kot lani (4,33). 
Ugotavljamo, da je večje zadovoljstvo pogojeno z vlaganji 
v infrastrukturo, ki vpliva na kakovost storitev ravnanja z 

odpadnimi vodami. Zadovoljstvo uporabnikov je namreč 
na območjih, kjer še ni zgrajena kanalizacija in urejeno 
odvajanje meteornih voda, nekoliko nižje. 

Primerjava povprečnih ocen zadovoljstva z našimi  
storitvami 2010–2019

Pričakovanja uporabnikov so naše vodilo 
Ugotavljamo, da uporabniki zaznavajo prizadevanja podje-
tja za zanesljive in kakovostne komunalne storitve, ki so 
rezultat stalne prenove in izboljševanja procesov v okviru 
sistema vodenja kakovosti ISO 9001. Najvišja ocena zado-
voljstva naših uporabnikov doslej je potrditev, da imajo 
naše storitve dobro razmerje med kakovostjo in ceno. 
Izsledki raziskave so podlaga za razvoj storitev v smeri, ki jo 
nakazujejo priložnosti za izboljšanje.

Ocena zadovoljstva  
je priložnost za izboljšanje
Cilj Komunale Radovljica je izpolnjevanje pričakovanj uporabnikov, zato si prizadevamo za 
zagotavljanje kakovostnih storitev po primerni ceni. Ocena zadovoljstva uporabnikov s storitvami 
v letu 2019 je na najvišji ravni doslej, kar nam daje potrditev, da delujemo v pravi smeri. 

 Priročnik o ravnanju z odpadnimi vodami  
že v vašem nabiralniku
Vaš pomočnik pri ohranjanju 
zdravega okolja in čiste vode.

Ne spreglejte prilog:
•   koledar odvoza odpadkov, 
•   dopisnice za individualno  

naročilo odvoza kosovnih 
odpadkov 2020.
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Ledeno kraljestvo II., 3D, ob 16.00, animirana družinska pustolovšči-
na, Linhartova dvorana Radovljica*

iOtok, ob 18.00, dokumentarni film, Linhartova dvorana Radovljica*

Vsi proti vsem, ob 20.00, politični triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 3. februar
Angleške pravljice, ob 17.00, otroci med 1. in 6. letom starosti vablje-
ni skupaj s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Bolečina in slava, 19.00, avtobiografska drama, KinoOscar, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Torek, 4. februar
Pesem si 2019, ob 19.30, predstavili se bodo pesnice in pesniki, ki 
ustvarjajo na www.pesem.si, ter glasbeni gost Gregor Markič, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Joker, 19.00, kriminalni triler, KinoOscar, Linhartova dvorana Radovljica*

Sreda, 5. februar
Moja prva knjiga, ob 8.30, odprtje razstave in kratki kulturni programi 
sodelujočih učencev, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

1917, 19.00, vojna drama, KinoOscar, Linhartova dvorana Radovljica*

Prva pomoč doma, ob 10.00, srečanje bo vodila svetovalka za dojenje 
in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina s 
posebno gostjo medicinsko sestro Biljano Djaković, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Četrtek, 6. februar
Zgodba o dveh kozah, ob 17.00, otroci bodo ob gledanju predstave 
Gledališča Makarenko spoznali, da prijateljstvo ne pozna ovir in da je 
stvari lepo deliti, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Odkrivanje skrivnosti kadil in dima, ob 17.00, voden ogled muzeja, 
spoznavanje etnobotaničnega in mitološkega ozadja posameznih aro-
matičnih rastlin in priprava kadila, Lekarniški in alkimistični muzej*

Z  zvokom in glasom do sebe, ob 18.00, predavanje Mine Kun-
stelj, Čebelarski razvojni center Lesce* 

One so bombe, 20.00, biografska drama, KinoOscar, Linhartova dvo-
rana Radovljica*

Petek, 7. februar
Jogica za dojenčke, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pirihovo stoletje, ob 18.00, odprtje razstave likovnih del Ivana, Ivana 
ml., Pavla, Pavla ml., Srečka, Luka in Dušana Piriha, Galerija Šivičeva 
hiša, Radovljica

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ob 19.00, letošnjo pro-
slavo bodo glasbeno obarvali Žan Legat – harmonika in bandoneon, 
Miran Juvan – klavir, Gal Juvan – violina in Anastazija Juvan – vokal, 
z recitacijami Prešernovih pesmi bo večer popestrila igralka Maja Gal 
Štromar, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Butalci, 17.00, predstava za otroke, za abonma Čebelice in čmrlji in 
izven, Linhartova dvorana Radovljica*

Bilo je nekoč … v Hollywoodu, 20.00, komična drama, KinoOscar, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 8. februar
Dobrodošli v radovljiških muzejih, od 10.00 do 18.00, prost vstop v 
vse muzejske enote: Čebelarski in Mestni muzej Radovljica, Galerija 
Šivčeva hiša, Kovaški muzej Kropa, Muzej Avsenik v Begunjah, Muzej 
talcev Begunje, brezplačna vodenja po razstavah: Mestni muzej ob 
10.30, Galerija Šivičeva hiša ob 12.00, Muzeji radovljiške občine

Oči na peclje in po trgu Radovljice, ob 10.00, aktivnost za družine – 
krajši ogled mesta in delavnica izdelave glinene hiške z Mestnim 
muzejem Radovljica, Linhartov trg, Radovljica

France Prešeren: Mladi pesnici, ob 16.00, utrinki iz življenja in dela 
Luize Pesjakove, Linhartov oder – KUD Radovljica, po zamisli Alenke 
Bole Vrabec, Radovljiška graščina – Mestni muzej Radovljica

Vigenjc: Kroparji na smučeh, ob 18.00, avtorica publikacije Vignjenca 
in kustodinja Kovaškega muzeja Saša Florjančič bo ob čaju predstavi-
la vsebino nove številke, Kovaški muzej Kropa

Romanje z Brezij v Vrbo v spomin vsem, ki bogatijo slovensko kulturo, 
ob 8.30, prihod v Vrbo okoli 15.00, za prevoz nazaj bo poskrbljeno, 
zbor: Bazilika Marije Pomagaj, Brezje

Gospod Link: V iskanju izgubljenega doma, 16.00 animirana družinska 
pustolovščina, sinhronizirano, KinoOscar, Linhartova dvorana Radovljica*

Nož v hrbet, 18.00, misteriozna kriminalna črna komedija, KinoOs-
car, Linhartova dvorana Radovljica*

Čas deklištva, 20.15, romantična drama, KinoOscar, Linhartova dvora-
na Radovljica*

Nedelja, 9. februar
Koncert godalnega orkestra iz Furlanije Julijske krajine, ob 17.00, kon-
cert bo posvečen 500. obletnici smrti Leonarda da Vincija in odhoda 
Ferdinanda Magellana na raziskovalno pot v Južno Ameriko, dirigent: 
Romolo Gessi, Baročna dvorana, Radovljica

Svet igrač 4, 16.00, družinska animirana komedija, sinhronizirano, 
KinoOscar, Linhartova dvorana Radovljica*

Nesrečniki, 18.00, kriminalna drama, KinoOscar, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Izzivalca, 20.00, biografska drama, KinoOscar, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Ponedeljek, 10. februar
Angleške pravljice, ob 17.00, otroci med 1. in 6. letom starosti vablje-
ni skupaj s starši, pripovedovala bo Rebecca Svetina, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Angleščina za mamice in dojenčke, ob 11.00, ena ura pogovora v 
angleščini z Rebecco Svetina, vsak mesec druga tema, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa, 19.30, avtistična detektivka, za 
Linhartov gledališki abonma in izven, Linhartova dvorana Radovljica*
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Torek, 11. februar
Koncertni večer ob 250. letnici rojstva Ludwiga van Beethovna, ob 
18.30, nastopili bodo učenci GŠ Radovljica, Dvorana Glasbene šole 
Radovljica – Radovljiška graščina

Kadar kuža spreminja odnose, ob 19.30, mag. Janka Bergel Pogačnik 
bo predstavila svoj priročnik z naslovom »Kadar kuža spreminja 
odnose – Učenje socialnih veščin s pomočjo psa«, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

OSKARJEV ZMAGOVALEC, 19.00, KinoOscar, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Četrtek, 13. februar
Snežica in rožica, ob 17.00, predstavo z waldorfskimi lutkami bo predsta-
vila vzgojiteljica Andreja Oberstar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Z  zvokom in glasom do sebe, ob 18.00, predavanje Mine Kun-
stelj, Čebelarski razvojni center Lesce*

Moj najboljši profil, 11.00, romantična drama, KinoVoziček, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Nesrečniki, 18.00, kriminalna drama, KinoOscar, Linhartova dvorana 
Radovljica* 

Petek, 14. februar
Jogica za dojenčke, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Apolinično-dionizično gibalo življenja in filozofije, ob 17.00, stališče 
interpretov, da je v ozadju nasprotja »apolinično-dionizično« tradici-
onalno metafizično nasprotje med duhom in čutnostjo, bo predstavil 
Marko Ogris, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Valentinov koncert godalnega ansambla GŠ Radovljica z gosti, 18.00, 
Linhartova dvorana Radovljica, vstop prost

Sobota, 15. februar
Lego robotika, ob 8.30 in 10.30, lego robotika s Tonijem in Žanom, 
omejeno število udeležencev, obvezne prijave, Knjižnica A. T. Linhar-
ta, Radovljica

Spoznavne urice kuharstva, ob 10.00, delavnice bo vodil Tian Kuralt, 
dijak tretjega letnika Gostinsko turistične šole Radovljica, Knjižnica A. 
T. Linharta, Radovljica

Tačke na patrulji 2, 16.00, animirana komična pustolovščina, sinhro-
nizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Ptice roparice in fantastična osamosvojitev Harley Quinn, 18.00, 
akcijska kriminalna pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*

Žvižgači, 20.00, kriminalna komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 16. februar
Tačke na patrulji 2, 16.00, animirana komična pustolovščina, sinhro-
nizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Ptice roparice in fantastična osamosvojitev Harley Quinn, 18.00, 
akcijska kriminalna pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*

Žvižgači, 20.00, kriminalna komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 17. februar
Angleške pravljice, ob 17.00, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Levji kralj, 10.00, družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Ježek Sonic, 17.00, komična pustolovščina, sinhronizirano, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Portret mladenke v ognju, 19.00, zgodovinska romanca, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Torek, 18. februar
Bralni klub, ob 9.00, pogovor o knjigah bo ob kavi in čaju vodila Irena 
Kotnik, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Beremo s tačkami, ob 17.00, program R.E.A.D. pomaga otrokom izbo-
ljšati bralne in komunikacijske sposobnosti, obvezne prijave v knjižni-
ci, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Post, seme zdravja, ob 19.30, predavanje bo vodila raziskovalka na 
področju hranoslovja Bilka Baloh, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica 

Kako izuriti svojega zmaja 3, 10.00, animirana družinska pustolovšči-
na, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Kickbokserka, 17.00, mladinski film, Linhartova dvorana Radovljica*

Kam si izginila, Bernardette?, 19.00, komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Sreda, 19. februar
Bralni klub, ob 9.00, pogovor o knjigah bo ob kavi in čaju vodila Bože-
na Kolman Finžgar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Bo moj otrok razvajen?, ob 10.00, brezplačno srečanje bo vodila sve-
tovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za 
dojenje Rumina, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Hospickafe, ob 18.00, Slovensko društvo Hospic (OO Gorenjska) 
vabi na pogovor z duhovnikom Karlom Gržanom, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

Drobižki 2, 10.00, animirana pustolovščina, sinhronizirano, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Ledeno kraljestvo 2, 3D, 17.00, animirana družinska pustolovščina, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Mleko, 19.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 20. februar
Igriva španščina, ob 17.00, Alja Bradaskja vam bo na lahkoten način 
predstavila jezik, ki ga govorijo v kar 21 državah sveta, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Odkrivanje skrivnosti kadil in dima, ob 17.00, voden ogled muzeja, spoz-
navanje etnobotaničnega in mitološkega ozadja posameznih aromatič-
nih rastlin in priprava kadila, prijave, Lekarniški in alkimistični muzej*

Načelo previdnosti in uvajanje novih tehnologij, ob 18.00, predavanje 
mag. Gregorja Kosa, Čebelarski razvojni center Lesce*

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov 2, 10.00, družinska animirana 
komedija, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Pat in Mat: Zimske radosti, 17.00, animirana družinska komedija, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Emma, 19.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 21. februar
Jogica za dojenčke, ob 15.30, Knjižnica A. T. Linharta,Radovljica

Pravljična jogica, ob 16.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Motnje hranjenja, ob 17.00, najpogostejše oblike motenj hranjenja bo 
predstavila dipl. medicinska sestra Urška Sedlar, Knjižnica A. T. Lin-
harta, Radovljica

Loti in izgubljeni zmaji, 10.00, animirana dogodivščina, sinhronizira-
no, Linhartova dvorana Radovljica*

Mali Jeti, 17.00, animirana družinska komedija, sinhronizirano, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Klic divjine, 19.00, družinska pustolovščina, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Razstave
Društvena pregledna fotografska razstava, od 1. 1. do 31. 1., fotograf-
ska razstava Fotografskega društva Radovljica, galerija Pasaža, Rado-
vljiška graščina, Radovljica

Pirihovo stoletje, od 7. 2. do 28. 3., razstava likovnih del Ivana, Ivana ml., 
Pavla, Pavla ml., Srečka, Luka in Dušana Piriha, Galerija Šivičeva hiša

S fotoaparatom na kulturnih dogodkih v občini Radovljica, od 11. 11. 
do 31. 1., fotografska razstava Fotografskega društva Radovljica, vho-
dna avla, Dom dr. J. Benedikta, Radovljica

Horizonti, od 28. 11. do 27. 1., slikarska razstava Matjaža Arnola in 
Aleša Varla, Galerija Avla, Občina Radovljica

Slovenski velikani, od 29. 1. do 6. 3., potujoča razstava in koledar 
Gimnazije Kranj 2020, Galerija Avla Občine Radovljica

1001 noč na Orientu, ves mesec januar, razstava fotografij mag. Anje 
Tolar Tomšič o njenem življenju, delu in potepanjih po Bližnjem 
Vzhodu, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Sedem krokarjev, ves januar, razstava likovnih izdelkov učencev OPB 
OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Marije Slavec Konda, 
Knjižnica Lesce

Zimske radosti, ves januar, razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine 
Metulji Vrtca Kropa, pod mentorstvom Nataše Pogačnik in Nevenke 
Urh, Knjižnica Kropa

Prihaja zima, ves januar, razstava likovnih izdelkov učencev 3. a POŠ 
Begunje pod mentorstvom Polone J. Korošec, Knjižnica Begunje

Adventno-božični prt v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, do 2. feb-
ruarja, adventno-božični prt akademske slikarke Maše Bersan Mašuk 
je na ogled v stranski kapeli svetega Antona Puščavnika, Bazilika 
Marije Pomagaj, Brezje

Moja prva knjiga, ves februar, v dneh do prihajajočega kulturnega prazni-
ka so učenke in učenci 5. razredov OŠ Antona Tomaža Linharta Radovlji-
ca pod vodstvom mentoric Maje Tolo, Nataše Zonik, Helene Stare, Davi-
de Dermota, Metke Urh in Viktorije Zurnič ustvarjali in pripravili razstavo 
svojih izvirnih knjig pravljic, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Modna fotografija – Ženska kolekcija, ves februar, avtor Simon Jurčič 
je pripravil razstavo o modni ženski kolekciji oblačil, ki je bila fotogra-
firana v parku Tivoli, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Muzej jaslic Brezje, edinstvena zbirka okoli 450 eksponatov jaslic s 
celega sveta. Muzej, ki je urejen v nekdanjem pomožnem gospodar-
skem poslopju frančiškanskega samostana Brezje, je odprt vsak dan 
od 9. do 18. ure, razen v ponedeljek.

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino. 
Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo 
na spletni strani www.radolca.si. 

Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do 
spremembe programa.

Pesniška, šegava, šaljiva, ostra, odštekana, brbljava, zaguljena 
in jezikava potička pesnika, dramatika, igralca in prevajalca 
Andreja Rozmana - Roze bo na voljo v Gledališču Toneta 
Čufarja v sredo, 29. januarja, ob 19.30 v izvedbi Linhartovega 
odra – KUD Radovljica. Enodivjanko, posladkano z baloni, v 
kateri je vse od boga do krokodila, od besede do vesolja, od 
Urške do povodnega moža, pečejo igralci: David Ahačič, Janu-
ša Avguštin, Goga Granatir, Petra Kržan, Urša Langus, Andraž 
Pavlič, Lojze Ropret, Matic Stocca, Mojca Škofic in Borut 
Verovšek. Režijski mikser uporablja Alenka Bole Vrabec.

Rozine Rozinice v sredo na Jesenicah
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Izberite letošnje darilo
 
               Četrt leta  

zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega glasa.  
Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna naročnina 
brez popusta znaša 194,25 evra. 

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

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  boste 
lahko v naših prostorih tudi popili kavico ter izbrali 
eno od daril na fotografiji.

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

steklenica

avtomatski  
dežnik

– 25 %

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

www.gorenjskiglas.si

 
 

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa

Marjana Ahačič

V ponedeljek, 13. januarja, 
malo po 21. uri je požar zajel 
gospodarsko poslopje v Moš-
njah. »Po naključju ga je 
opazil domačin, ki je prihajal 
iz Podvina. Takoj je poklical 
na 112, nato mene in hitro 
opozoril družino, da se je 
umaknila iz hiše,« je povedal 
Dušan Jelovčan, poveljnik 
PGD Mošnje, ki je tudi vodil 
intervencijo. »Pred gasilskim 
domom sem bil že pred 
pozivom, dve minuti po 
pozivu so bili tu domači 
gasilci – k sreči smo gasilci 
sosedje kmetije, na kateri je 
zagorelo, v bližini je požarni 
bazen, svoje pa je k hitri 
intervenciji prispevalo tudi 
dejstvo, da je zagorelo zve-
čer, ko so bili gasilci doma, 

ne po službah,« je še razložil. 
Domačim so se kmalu prid-
ružili še gasilci okoliških 
gasilskih društev Mošnje, 
Brezje, Ljubno, Lesce, Rado-
vljica in Begunje, ki so požar 
pogasili, prekopali seno in 
iz objekta rešili deset glav 
živine. Kot so sporočili poli-
cisti, je dežurni delavec elek-
tro podjetja izklopil celotne 
Mošnje iz električnega 
omrežja, zimska služba 
komunalnega podjetja pa je 
zaradi nizkih temperatur 
posipala vozišče. Na inter-
venciji je skupno sodelovalo 
okoli sto gasilcev. Zaradi 
varnosti je na kraju vso noč 
ostala požarna straža.

Zagorelo je v dimniku
Kriminalisti so pri ogledu 
kraja požara ugotovili, da je 

zagorelo pri dimniku, vgraje-
nem med stanovanjsko hišo 
in gospodarskim poslopjem. 
»Iz gospodarskega poslopja 
se je ogenj v nadaljevanju 
razširil še na del ostrešja sta-
novanjske hiše. Tuja krivda 
za požar je izključena. Na 
ostrešju in starejših pripo-
močkih za kmetijstvo je nas-
talo za nekaj deset tisoč evrov 
materialne škode,« so še 
ugotovili.
»Požar smo omejili dokaj 
hitro, ker smo se osredotoči-
li na območje, kjer se stikata 
stanovanjski del objekta in 
gospodarski objekt. Obe-
nem smo hitro reševali živi-
no, ki smo jo proti jutru že 
vrnili v hlev, ki v požaru ni 
bil toliko poškodovan, da ne 
bi bil uporaben. Je pa skoraj 
popolnoma zgorel leseni 
skedenj z ostrešjem,« je 
povedal Dušan Jelovčan.

Sanacijo začeli takoj
Gasilci so ob dveh ponoči 
zaključili delo in vzpostavili 
gasilsko stražo, zgodaj zjut-
raj hlevu zagotovili elektri-
ko, da so lastniki lahko 
pomolzli živino, kasneje pa 
pomagali pri odvozu pogo-
relega materiala in sena ter 
dokončno pogasili vsa žariš-
ča. Kot pravi Dušan Jelov-
čan, ki je tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Mošnje, 
so tako rekoč takoj začeli 
tudi s pomočjo pri sanaciji 
škode, med drugim so tako 
najprej čez ostanek ostrešja 
napeli folijo, da gospodar-
sko poslopje zaščitijo pred 
vremenskimi vplivi.

Hvaležni za pomoč
»Takih sosedov in gasilcev, 
kot jih imamo pri nas, ni 
nikjer na svetu!« pravi Vida 
Janc, ki na kmetiji živi z 
možem Tonetom ter sinovo-
ma Janezom in Matjažem. 
»Niti pomisliti ne smem, 
kaj bi se zgodilo, če bi zago-
relo sredi noči, ko bi spali! 
Ko je sovaščan, ki je opazil 
požar, pozvonil pri vratih in 
rekel, da gori, sem spraševa-
la, pri katerem sosedu. Nis-
mo opazili, da je zagorelo 
pri nas, pa sva bila z možem 
še petnajst minut pred tem 
na skednju,« je povedala. 
Potem, pravi, se je vse doga-
jalo zelo hitro. »Prišli so 
gasilci in sosedje, ki so tudi 
pomagali. Takoj je bil tu čaj, 
voda, po koncu gašenja tudi 
pecivo, zadnja dva dni pa 
sosede prinašajo hrano, da 

jo postrežem vsem, ki so 
prišli pomagat. Zares sem 
vsem zelo hvaležna, tudi 
poveljniku Gasilske zveze 
Radovljica Janezu Koselju,« 
je povedala Vida Janc.

Pomagali v stiski
Jančevim so tako pomagali: 
podjetje K-GRAD iz Zgor-
njih Gorij, ki je s pomočjo 
avto-dvigala odstranilo goreč 
material s senika, podjetnik 
Anton Bernard (Usluge Ber-
nard) z odvozom materiala, 
Luka Mlakar (Elektro Mla-
kar) z začasno preureditvijo 
električne napeljave v hlevu 
in mlekarni. Podjetje za 
krovsko-kleparska dela LAR 
je pomagalo pri sanaciji 
strehe; vsi so svoje delo 
opravili brezplačno. Jančevi 
se za pomoč iskreno zahval-
jujejo tudi vsem sosedom, 

ki so s kmetijsko mehaniza-
cijo pomagali pri odvozu 
materiala, posebej pa še Edu 
Knaflju iz Mošenj, Bojanu 
Pernušu z Gorice, Civilni 
zaščiti Radovljica ter gasil-
cem PGD Mošnje, kraja-
nom, sorodnikom in vsem, 
ki so prišli pomagat, tudi iz 
sosednjih vasi.
Prav tako so pomoč ponudili 
tudi Občina Radovljica, Kra-
jevna skupnost Mošnje in 
Otok, društva v vasi (turistič-
no, gasilsko in športno), 
KGZ Sava Lesce, Rdeči križ, 
Društvo izgnancev, Društvo 
žensk z dežele, Čebelarsko 
društvo in Podružnična šola 
Mošnje. Dušan Jelovčan se v 
imenu krajevne skupnosti 
in v imenu družine krajanov 
Mošenj in okoliških vasi 
zahvaljuje za vso finančno 
in drugo pomoč.

Z ognjem v Mošnjah  
se je borilo sto gasilcev
Prejšnji ponedeljek zvečer je v Mošnjah izbruhnil požar na gospodarskem poslopju. Le hitri intervenciji okoli sto gasilcev gre zasluga, da se ogenj  
ni razširil na stanovanjski del objekta. Družina je hvaležna za hitro pomoč med in po požaru.

Prejšnji ponedeljek je zagorelo na kmetiji Jančevih v 
Mošnjah. Gasilci so s hitro intervencijo rešili živino in 
ogenj najprej omejili, nato pa pogasili. Poškodovanih k 
sreči ni bilo. Sanacija pogorelega gospodarskega poslopja 
je z veliko nesebične pomoči posameznikov in organizacij 
iz Mošenj in okolice stekla že naslednji dan. / Foto: PGD Mošnje

Obnovo v ognju poškodovanega gospodarskega poslopja so začeli že dan po požaru.


