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Marjana Ahačič

Občinski svet je prejšnjo 
sredo na tretji redni seji v 
tem mandatu imenoval čla-
nice in člane stalnih delov-
nih teles in nadzornega 
odbora občine. Odbor za 
finance bo vodil Danijel 
Kašca (člani so: Nevenka 
Osterc, Tina Mrak, Anita 
Vidic in Peter Podlesnik), 
odbor za gospodarstvo 

Mark Toplak (člani so: 
Miroslav Pogačar, Maruša 
Šolar Čuden, Jože Mlinarič 
in Robert Šifrer), odbor za 
šolstvo in otroško varstvo 
Sabina Felc (člani so: Breda 
Poličar, Barbara Sitar, Saša 
Marijan in Dalibor Šolar), 
odbor za zdravstvo in soci-
alno varstvo Teodora Beton 
(članice so: Mojca Faganel, 
Mateja Potočnik, Eva Poga-
čar in Milena Vrečko Tolar), 

odbor za kulturo Neža 
Mezeg (člani so: Andrej 
Potočnik, Sandra Zadnikar, 
Verena Štekar Vidic in Blaž 
Trček), odbor za šport Dar-
ko Marolt (člani so: Vilko 
Praprotnik, Izidor Arih, 
Luka Ažman, Miha Sveti-
na), odbor za urejanje pro-
stora in varstvo okolja 
Simon Resman (člani so: 
Miroslav Pogačar, Branko 
Fajfar, Jernej Kolman, 

Tomislav Kržišnik), odbor 
za kmetijstvo pa Andrej 
Potočnik (člani so: Maksi-
miljan Kalan, Gorazd Faj-
far, Maja Kolar in Tadeja 
Kunčič). Statutarnopravno 
komisijo so svetniki potrdili 
na tajnem glasovanju. Vodil 
jo bo Miran Rems, člani pa 
so: Monika Ažman, Darko 
Marolt, Gorazd Fajfar in 
Nejc Kliček. 
Časopisni svet v tem man-
datu sestavljajo: Breda Poli-
čar, Sabina Felc, Nejc Kli-
ček, Katja Knific in predse-
dnica Barbara Sitar, v nad-
zornem odboru občine pa so 
v novem mandatu: Barbara 
Boltar, Bogomir Vnučec, 
Drago Finžgar, Janez Reš, 
Gašper Albinini, Tomaž 
Frelih in Klemen Erman. 
Svetniki so imenovali še 
novo predstavnico občine v 
Svetu Osnovnega zdravstva 
Gorenjske Evo Pogačar, o 
čemer so odločali zaradi 
odstopa dosedanjega pred-
stavnika Mirana Remsa, in 
podali pozitivno mnenje k 
imenovanju Sandre Merda-
nović za pomočnico direkto-
rice CSD Gorenjska na Eno-
ti Radovljica. Na naslednji, 
četrti seji pa so se svetniki 
zbrali že teden dni za tem, v 
sredo, ko so obravnavali 
osnutka proračunov za leti 
2019 in 2020.

Na seji imenovali člane 
komisij in odborov
Občinski svet je na prvi januarski seji imenoval članice stalnih delovnih teles in nadzornega odbora 
občine. To sredo so svetniki odločali tudi o proračunih za letošnje in prihodnje leto.

Občinski svet je v novem sklicu že potrdil svetniške mandate in mandat župana, imenoval 
člane delovnih teles in nadzornega odbora ter sprejel osnutek proračuna za letošnje in 
prihodnje leto. / Foto: Gorazd Kavčič

Proslava ob slovenskem  
kulturnem prazniku

Glasbena šola Radovljica v sodelovanju z radovljiško obmo-
čno izpostavo JSKD in občino vabi na proslavo ob Prešerno-
vem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku. Proslava bo  
v sredo, 6. februarja 2019, ob 19. uri v Baročni dvorani  

Radovljiške graščine. 

Na letošnji proslavi bodo sodelovali sopranistka Mojca Bede-
nik in Akustična skupina Artistik. Izvajali bodo svojo glasbo 
ter priredbe popularnih skladb znanih avtorjev, pripravljene 
na poseben, unikaten način. Z recitacijami Prešernovih pesmi 
bo večer popestril dramski igralec Anže Zevnik, program pa 

bo povezovala Maja Tekavec.
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Občinski svet je v sredo na seji obravnaval in potrdil osnut-
ka proračunov za leti 2019 in 2020. Včeraj se je tako že zače-
la javna razprava. Osnutka proračunov sta objavljena na 
spletni strani Občine Radovljica in dosegljiva tudi v prosto-
rih občine. Javna razprava bo odprta do 11. februarja, v tem 
času lahko javnost poda pripombe in predloge. Obravnava 
predlogov proračunov je predvidena na naslednji seji občin-
skega sveta, ki bo predvidoma v ponedeljek, 25. marca.

Osnutka proračunov že v javni razpravi

Tudi lani je župan Ciril Globočnik pripravil tradicionalne 
sprejeme za mlade starše in njihove novorojenčke, skupaj 
jih je bilo k županu povabljenih 144. Staršem je čestital in 
jim izročil darilo, ki jim pripada v skladu z občinskim odlo-
kom o pomoči za novorojene otroke. Po podatkih statistič-
nega urada se je v občini v letu 2017 rodilo 144 otrok (67 
dečkov in 77 deklic), kar je kar 38 otrok manj kot v letu 2016 
in približno enako kot leto poprej. Podatkov za leto 2018 še 
ni na voljo, vemo pa, da se je med zadnjimi malčki, novimi 
občani Radovljice, v lanskem letu rodil Luka, drugorojenec 
Davida in Katje Mlinarec iz Mošenj, kjer je malčka med pra-
zniki še posebno težko pričakoval bratec Jaka. Lani so v jese-
niški porodnišnici zabeležili skupaj 852 porodov, rodilo se je 
861 otrok, devetkrat so se razveselili dvojčkov; leta 2017 se 
je na tam rodilo 865 otrok, zabeležili so 858 porodov.

Luka zaokrožil lansko bero malčkov

Katja Mlinarec iz Mošenj s takrat le dva dni starim sinkom 
Luko, ki se je v jeseniški porodnišnici rodil na zadnji dan 
lanskega leta, 31. decembra 2018 / Foto: Gorazd Kavčič

Pogovor z 
županom
Če so prejšnja dva mandata 
županovanja Cirila Globočnika 
zaznamovali predvsem gradnja 
knjižnice ter veliki infrastrukturni 
projekti, bodo v naslednjih štirih 
letih investicije bolj razpršene.
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Egi 
Gašperšič
Pogovarjali smo se z 
novim častnim 
občanom občine 
Radovljica.
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AKTUALNO

Spreminjati na bolje
Tereza Kouřilova izdeluje 
tako imenovane Re.Vrečke 
za večkratno uporabo pri 
nakupih sadja in zelenjave. 
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OBČINSKE NOVICE

Freski bosta obnovljeni
Na začetku obnove hiše na 
robu starega mestnega jedra 
so strokovnjaki pod površ-
jem našli starejše baročne 
omete z bogato poslikavo.
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ZANIMIVOSTI

Vzorno gospodari z 
gozdovi
Polona Šibič je prejela priz-
nanje za najbolj skrbno last-
nico gozdov.
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ŠPORT

Hokejski legendi
Boris Čebulj in Albin Felc sta 
dodala pomembne kamenč-
ke v mozaik jeseniškega 
hokeja.
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Na srečanju v prostorih 
občine je župan Ciril Glo-
bočnik napovedal, da so v 
osnutkih proračunov za leti 
2019 in 2020 – občinski 
svet ju obravnaval na nedav-
ni seji – tako kot v zadnjih 
treh letih predlagana tudi 
sredstva za obnovo sakralne 
kulturne dediščine v občini. 
Za leto 2019 je za obnovo 
cerkva in kapelic predvide-
nih 35 tisoč evrov, za leto 
2020 pa 25 tisoč. Sredstva 
se dodelijo prek javnega raz-
pisa. Občina Radovljica je 
tako lani z nekaj manj kot 
devet tisoč evri sofinancirala 
obnovo strehe na cerkvi sv. 
Lenarta v Kropi, za obnovo 
notranjosti farne cerkve sv. 
Andreja v Mošnjah je name-
nila 11.200 evrov, za obnovo 
pokopališke kapele sv. Križa 
v Radovljici pa pet tisoč.
Kot so v pogovoru poudarili 
župniki, obnove cerkva za 
župnije predstavljajo veliko 
finančno breme, ker pa veči-
na cerkva (še) ni opredeljena 

kot kulturni spomeniki, pri 
obnovi ne morejo računati 
na sredstva države.
Med sakralnimi objekti, ki v 
tem trenutku najbolj nujno 
potrebujejo obnovo, je cer-
kev sv. Andreja v Mošnjah. 
Kot je poudaril župnik v 
Begunjah dr. Matjaž Ambro-
žič, gre za stavbo, ki je doku-
mentirano najstarejši objekt 
v občini, zgrajena je bila že v 
12. stoletju in je ena redkih 

še ohranjenih romanskih 
cerkva pri nas. 
Podoben status najstarejših 
imajo tudi slike iz cerkve sv. 
Lucije v Zadnji vasi pod 
Dobrčo. »Gre za najstarejša 
platna, dokumentirana v 
naši občini. Stara so več kot 
tristo let in, kot pravijo stro-
kovnjaki, če bi v cerkvi osta-
la še deset let, sploh ne bi 
bilo več česa popravljati.« 
Pri tem je opozoril, da resta-

vracija ene od takšnih slik 
lahko stane tudi do osem 
tisoč evrov.
Se pa boljši časi obetajo dedi-
ščini arhitekta Plečnika v 
graščinskem parku v Begun-
jah. Oba objekta, paviljon in 
kapelica, po dolgih letih pre-
govarjanj zdaj prehajata v 
lastništvo Občine Radovljica, 
ki je že sprožila formalne 
postopke za začetek načrto-
vanja temeljite obnove.

O opravljenem delu 
in načrtih za naprej
Župan Ciril Globočnik se je tudi letos tako kot vsako leto v prvih dneh novega leta sestal z župniki in 
predstojniki samostanov na območju radovljiške občine. Skupaj so pregledali opravljeno delo ter se 
pogovorili o sodelovanju in načrtih.

Župniki in predstojniki samostanov na letošnjem srečanju pri županu Cirilu Globočniku 

Marjana Ahačič

Ploščo, ki sta jo odkrila 
župan Ciril Globočnik in 
predsednik zgornjegorenj-
skega območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Janez Koselj, je veteranska 
organizacija postavila ob pet-
deseti obletnici ustanovitve 
Teritorialne obrambe Slove-
nije. Slovesnost ob odkritju 
so pripravili 26. decembra, 

na državni praznik, dan 
samostojnosti in enotnosti.
»Naše združenje ni samo 
sebi namen, tu smo tudi 
zato, da se ohranjamo spo-
min na dogodke, ki so bili 
pomembni za Slovenijo, ne 
samo na vojaškem področju, 
ampak tudi sicer,« je ob 
odkritju poudaril Janez 
Koselj in posebej poudaril 
pohod v Prešernovo rojstno 
Vrbo, ki ga vsako leto ob ob 

8. februarju, slovenskem 
kulturnem prazniku, organi-
zirajo veterani. »Zavedamo 
se, kako zelo je za Slovence 
pomembna kultura, ki je bila 
tudi tista, ki nas je postavila 
na pomembno mesto med 
evropske narode.«
Pojasnil je še, da se je ideja 
o postavitvi spominske plo-
šče porodila na jesenskem 
srečanju ob petdeseti oblet-
nici ustanovitve Teritorialne 

obrambe. »Strinjali smo se, 
da je prav, da organizaciji 
postavijo stalno obeležje, v 
zahvalo teritorialcem tistega 
časa in opomin sedanjim 
generacijam,« je povedal 
Janez Koselj, ki je bil v Teri-
torialno obrambo razpore-
jen takoj po prihodu iz slu-
ženja v jugoslovanski vojski 
že konec leta 1968, od leta 
1972 je bil v organizaciji 
tudi zaposlen.

Plošča v spomin teritorialcem
Prav na praznični dan samostojnosti in enotnosti so na stavbi Doma veteranov vojne za Slovenijo v 
Radovljici odkrili spominsko ploščo v zahvalo in spomin zgornjegorenjskim teritorialcem, vojakom in 
borcem za samostojno Slovenijo.

Spominsko ploščo na stavbi Doma veteranov v Radovljici sta na praznični dan odkrila radovljiški župan Ciril Globočnik in 
predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska Janez Koselj.
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Marjana Ahačič

Tik pred koncem preteklega 
leta so v Ljubnem odkrili 
spominsko ploščo na hiši, 
kjer je bilo prvo tajno skladi-
šče Teritorialne obrambe na 
Zgornjem Gorenjskem. 
Devet kosov ostrostrelnih 
pušk in več kot tri tisoč 
kosov streliva je na svoji 
domačiji hranil Janez Mar-
kelj, po domače Stotnekov, v 
Ljubnem.

»Maja 1990 smo se priprav-
ljali na ostrostrelsko tekmo-
vanje, ki ga je Republiški 
štab Teritorialne obrambe 
organiziral vsako leto na 
strelišču v Crngrobu pri 
Škofji Loki. Radovljiški in 
jeseniški teritorialci smo 
imeli priprave za tekmovan-
je v peskokopu v Ljubnem, 
kjer se je bilo mogoče uspo-
sabljati za streljanje na raz-
dalji tristo metrov in več,« je 
pojasnil Janez Koselj, pred-
sednik zgornjegorenjskega 

združenja veteranov vojne 
za Slovenijo. »Ker je ravno v 
tem času prišlo do zloglas-
nega povelja, da morata vsa 
oborožitev in strelivo pod 
nadzor JLA, smo se odločili, 
da se tekmovanja ne udele-
žimo. Devetih ostrostrelnih 
pušk in streliva tako nismo 
predali nazaj v svoje skladi-
šče v Radovljici, pač pa zau-
pali v hrambo žal že pokoj-
nemu Janezu Marklju, po 
domače Stotnekovemu, iz 

Ljubnega pri Podnartu. 
Janez Markelj je orožje in 
strelivo čuval od 1. junija 
1990 do 15. julija 1991, ko 
smo ga dodelili ostrostrel-
cem posebne diverzantske 
skupine pod vodstvom 
Boruta Kordeža.« 
Spominsko ploščo hranitel-
ju orožja v Ljubnem sta 
odkrila Janez Koselj in rado-
vljiški župan Ciril Globoč-
nik, na slovesnosti je bil tudi 
novi predsednik sveta KS 
Ljubno Boštjan Soklič.

V Ljubnem odkrili 
spominsko ploščo
Zdaj žal že pokojni Janez Markelj iz Ljubnega je 
bil prvi, ki so mu zgornjegorenjski teritorialci pred 
skoraj tremi desetletji zaupali v hrambo orožje, ki 
ga je hotela prevzeti jugoslovanska armada.

Novi predsednik sveta Krajevne skupnosti Ljubno Boštjan 
Soklič pred spominsko ploščo na hiši, kjer je pokojni Janez 
Markelj več kot leto dni hranil orožje teritorialne obrambe. 
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»Devetih ostrostrelnih pušk in streliva tako 
nismo predali nazaj v svoje skladišče v 
Radovljici, pač pa zaupali v hrambo žal že 
pokojnemu Janezu Marklju."
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Pogovor
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Marjana Ahačič

Konec decembra ste nasto-
pili svoj tretji mandat na 
mestu župana Radovljice. 
Kako se bo – če sploh – raz-
likoval od prvih dveh?
»Najprej bi vendarle pouda-
ril, da še ni dokončano vse, 
kar sem pričakoval, da bomo 
lahko realizirali v prvih dveh 
mandatih. Pri energetskih 
sanacijah javnih objektov 
smo sicer že zelo pri koncu, 
zelo pa sem razočaran na 
področju infrastrukturnih 
projektov, saj se uradniki na 
nivoju države po mojem 
mnenju niso dovolj potrudi-
li, da bi Slovenija pridobila 
nepovratna sredstva za 
infrastrukturo, kar se pozna 
tudi pri občinskih projektih. 
Župani smo zato posebej 
poudarili, da jih je v nasled-
nji finančni perspektivi nuj-
no zagotoviti. Občina Rado-
vljica bi v ta namen potrebo-
vala okoli dvajset milijonov 
evrov sofinanciranja za 
zagotovitev izpolnjevanja 
pogojev na področju vodoo-
skrbe in komunalne infras-
trukture. Konkretno gre za 
projekte, kot so komunalna 
infrastruktura na relaciji 
Brezje–Podnart, nadgradnja 
čistilne naprave v Radovljici, 
ki komaj še zmore obreme-
nitve, povezava komunalne 
infrastrukture na desnem 
bregu ... Če smo iskreni, 
nam manjka natanko toliko, 
kot je občini država v osmih 
letih vzela z zmanjšanjem 
glavarine.

Sicer pa na načelni ravni 
ostajam enakih prepričanj 
kot doslej: prizadeval si 
bom, da bomo še vedno 
imeli najvišjo stopnjo lepe-
ga življenja na bivanjskem, 
kulturnem in športnem 
področju.«
 
Proračun občine je bil prav-
zaprav ves čas vašega župa-
novanja zelo obremenjen s 
stroški izgradnje knjižnice. 
Bo zdaj, ko je knjižnica 
dokončana, bistveno več 
denarja na voljo za druge 
projekte?

»Nič lažje ne bo, prej težje, 
saj smo se morali za to, da 
smo projekt izgradnje knjiž-
nice lahko zaključili, zadol-
žiti za dva milijona evrov in 
pol, od države pa za knjižni-
co nismo dobili nič.«

Kako visoki so stroški vzdr-
ževanja knjižnice?
»Točnih podatkov še ni, 
čakamo na zaključek zime 
oziroma konec prvega leta 
obratovanja. Seveda so stro-
ški višji kot pri stari knjižni-
ci, kljub temu da je nova 
energetsko popolnoma dru-
gače zasnovana. A zavedati 
se moramo, da gre za dvain-
polkrat večjo kvadraturo ...«
 
Kateri so glavni cilji, ki jih 
nameravate uresničiti v pri-
hodnjih štirih letih?
 »Zelo pomembno je, da 
skupaj z Osnovnim zdravs-
tvom Gorenjske zaključimo 
gradnjo prizidka k zdravs-
tvenemu domu. Z njim pri-
dobivamo okoli tisoč kvadra-
tnih metrov novih prosto-
rov. Pomembno je tudi, da 
gremo še vedno, čeprav s 
skromnejšimi sredstvi, v 
menjavo komunalne in 
vodovodne infrastrukture. 
Konkretno začenjamo na 
Ovsišah in Češnjici. V pro-
jektiranje gre tudi vod od 

Ljubnega do Podnarta, sku-
paj z umestitvijo čistilne 
naprave, a ta projekt zagoto-
vo ne bo končan v štirih 
letih. Se bosta pa v tem 
obdobju začela priprava 
dokumentov in odkup zem-
ljišč. Gre za dvanajstmili-
jonski projekt; morda bomo 
v naslednji finančni perspe-
ktivi vendarle še dobili sred-
stva tudi za ta namen ... V 
teku je projekt energetske 
sanacije lipniške šole. Izva-
jalec bo predvidoma izbran 
do konca meseca; projekt je 
vreden dva milijona evrov in 
sofinanciran z nepovratnimi 
sredstvi. Letos začenjamo 
tudi z etapno gradnjo kopa-
lišča. Na fundacijo za finan-
ciranje športnih objektov 
smo že vložili kandidaturo, 
prav tako iščemo vire finan-
ciranja po posameznih 
ministrstvih – za šolstvo, 
zdravje, gospodarstvo ter 
delo. Želimo, da se projekt 
napaja iz različnih sfer. Novi 
bazenski kompleks bo nam-
reč pomemben tako za turi-
zem kot plavalno opismen-
jevanje, rehabilitacijo po 
poškodbah in šele nazadnje 
za tekmovalni šport.«
 
Kako kaže projektu izgrad-
nje lesnopredelovalnega 
centra?

»V bistvu smo možnosti na 
tem področju nekako izčr-
pali; potencialni investitorji 
so se odločili, da bodo cen-
ter postavili drugje. Ne 
znam si natančno razložiti, 
kako to, da so bila zemljišča 
tam razprodana po smešno 
nizkih cenah. Seveda pa 
nismo neaktivni – trenutno 
razmišljamo o umestitvi 
drugih možnih gospodar-
skih dejavnosti, ki ne bodo 
obremenile okolja, v obmo-
čje, ki je bilo v osnovi name-
njeno lesnopredelovalne-
mu centru. V zvezi s tem 
razmišljamo tudi o spre-
membi občinskega podrob-
nega prostorskega načrta, 
ki bo to omogočal.«
 
Ko govoriva o umeščanju 
gospodarstva v okolje: kak-
šno je vaše stališče v zvezi z 
gradnjo novega nakupoval-
nega centra na vstopu v 
Radovljico?
»Projekt je bil potrjen že 
pred mojim prihodom na 
mesto župana leta 2010. 
Lastništvo je prehajalo iz 
ene v drugo institucijo, na 
koncu pa je prišel lastnik, ki 
se je odločil, da bo zgradil 
center z več trgovskimi 
ponudniki. Osebno pa 
menim, da imamo trgovin v 
Radovljici zares zadosti.« 

Kakšna bo prometna uredi-
tev na uvozu na tem obmo-
čju, ki je že sedaj pogosto 
zelo obremenjeno?
»Takoj se bo začela rekons-
trukcija uvoza in dela Grad-
nikove ceste v skladu z 
obstoječim prostorskim 
načrtom. Želel bi si, da bi 
bila cesta Špar–Filipič še v 
tem letu dokončno urejena, 

a se projekt zaradi pomanj-
kanja sredstev umika v pri-
hodnje obdobje. Vstopni del 
in odsek mimo trgovskega 
centra bo urejen še letos. 
Gre za investicijo, vredno 
okoli 300 tisoč evrov, ki jo 
bodo delno sofinancirali 
tudi investitorji v trgovski 
center.«
 
Lahko pričakujemo, da se bo 
letos vendarle začela rekon-
strukcija ceste v Podnartu?
»Jeseni 2020 bo zaradi 
obnove za pol leta zaprta 
železniška proga med Kran-
jem in Jesenicami. S Sloven-
skimi železnicami in z Dire-
kcijo za infrastrukturo se 
dogovarjamo za številne 
skupne posege na trasi. Med 
projekti, ki jih želimo vklju-
čiti v skupni dogovor, so 
podvoz v Podnartu do bodo-
če čistilne naprave, podvoz v 
Zalošah, nov most nad žele-
zniško postajo v Radovljici, 
na regionalni cesti med 
Radovljico in Lescami na 
obstoječem podvozu uredi-
tev dodatnih pasov za kole-
sarje in pešce, v Lescah pod-
voz predvidoma ob območju 
nekdanje Verige na eni stra-
ni oziroma vzhodno od žele-
zniške postaje proti Gorenj-
ki na drugi strani proge ter 
ureditev podhoda za pešce 
in kolesarje na območju 
same železniške postaje ter 
obnova železniških postaj in 
postajališč, ki bodo oprem-
ljena z nadstrešnicami. 
Obstoječe nivojsko križišče 
v Lescah bo ukinjeno, prav 
tako v Zalošah. Gre za veli-
kanske spremembe, ki bodo 
pomembna pridobitev za 
vso občino. Vzporedno s 
temi projekti računamo tudi 
na rekonstrukcijo državne 

ceste v Podnartu s sočasno 
obnovo komunalnih vodov 
in izgradnjo pločnika.«
 
Na zadnjih volitvah je kar 
sedem od dvanajstih krajev-
nih skupnosti v občini dobi-
lo nove predsednike svetov. 
Kaj pričakujete od sodelova-
nja in kje vidite ključno vlo-
go krajevnih skupnosti?

»Spremembe so res velike, 
ne le predsednikov, tudi čla-
nov svetov krajevnih skup-
nosti je veliko novih. Glede 
KS na splošno pa se mi zdi 
pomembno predvsem to, da 
občini pomagajo pri eviden-
tiranju dogajanja in težav na 
terenu; sam niti skupaj z 
ekipo sodelavcev iz občinske 
uprave absolutno ne morem 
videti in vedeti vsega. Prob-
leme potem rešujemo z 
roko v roki, v določenih pri-
merih tudi z mešanim 
financiranjem. Skupaj se 
dogovarjamo tudi o priorite-
tah projektov. Največji pro-
blem v povezavi s krajevni-
mi skupnostmi sicer pred-
stavlja javno naročanje. Veli-
ko svetov KS ni usposoblje-
nih za to, zato jim občinska 
uprava pri tem pomaga. 
Nekaj manj težav na tem 
področju je, odkar javno 
podjetje Komunala Radovlji-
ca za vseh dvanajst krajev-
nih skupnosti opravlja nalo-
ge s področja vzdrževanja in 
zimske službe.«
 
Se morda v novem mandatu 
obetajo tudi kakšne spre-
membe v delu občinske 
uprave? Kako ste trenutno 
zadovoljni z delom, kadri in 
organiziranostjo?
»V preteklih letih smo že 
dopolnjevali določena mes-
ta, kjer smo zaznali deficit, 
predvsem na področju 
infrastrukture, za zdaj pa 
korenitih sprememb ne bo. 
Prišli smo do nivoja, na 
katerem lahko ocenim, da 
občinska uprava zelo dobro 
funkcionira. Seveda stvari 
nikoli niso tako dobre, da 
ne bi mogle biti še boljše, 
ampak načeloma sem zelo 
zadovoljen.«

V novi mandat tokrat  
s številnimi manjšimi projekti
Če so prejšnja dva mandata županovanja Cirila Globočnika zaznamovali predvsem gradnja knjižnice ter številni veliki infrastrukturni projekti, bodo  
v naslednjih štirih letih investicije bolj razpršene. A napredek občine zato ne bo nič počasnejši, pravi župan in zagotavlja, da je tudi z manjšimi koraki 
mogoče daleč priti.

Župan Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič

 »Uradniki na nivoju države se po mojem 
mnenju niso dovolj potrudili, da bi Slovenija 
pridobila nepovratna sredstva za infrastrukturo, 
kar se pozna tudi pri občinskih projektih. 
Župani smo zato posebej poudarili, da jih je v 
naslednji finančni perspektivi nujno zagotoviti. 
Občina Radovljica bi v ta namen potrebovala 
okoli dvajset milijonov evrov sofinanciranja za 
zagotovitev izpolnjevanja pogojev na področju 
vodooskrbe in komunalne infrastrukture.«

»Na načelni ravni 
ostajam enakih 
prepričanj kot doslej: 
prizadeval si bom, da 
bomo še vedno imeli 
najvišjo stopnjo lepega 
življenja na 
bivanjskem, 
kulturnem in 
športnem področju.«
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Aktualno

Cena počitnic je 186 EUR.
Informacije in prijave:

 telefon: 04/201 42 41 
e -pošta: narocnine@g-glas.si

 ali osebno Gorenjskem glasu 
 na  Nazorjevi ulici 1 v Kranju .
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          POČITNICE // od  10. do 15. februarja 2019

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  2,50 EUR (obvezno)
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 9,00 EUR 
doplačilo za hotel Vita: 5,00 EUR

Marjana Ahačič

Mlado, energije polno Čehi-
njo Terezo Kouřilovo, mamo 
dveh osnovnošolcev, je v 
Slovenijo, natančneje v 
Radovljico, pred desetimi 
leti pripeljala ljubezen. S 
svojim znanjem in pozitiv-
no energijo se je tudi v novi 
domovini pogumno lotila 
spreminjanja stvari na bolje. 
Že med študijem so jo zani-
male okoljske teme, sploh 
pa trajnostni razvoj in nači-
ni, kako ga lahko podpirajo 
čisto običajna gospodinj-
stva. »Ravnanje z odpadki 
me zanima predvsem na 
podlagi seveda lastnega 
zanimanja, izobrazbe in 
dela, zato sem odprla delav-
nico, kjer se dejansko prede-
lujejo odpadki, na primer 
odslužene kavbojke in zave-
se, v nov izdelek. Vedno me 
je tudi zanimalo ozaveščan-
je in spraševala sem se, koli-
ko so pri tem sploh lahko 
uspešni letaki in različne 
table. Moja majhna delavni-
ca me polni prav s tem, da 
se v njej naredi konkretno 
delo s konkretnim sporoči-
lom, enako velja za delo na 
našem vrtu – človek skrbi za 
konkreten kos zemlje,« je 
povedala.

V trgovino s svojo vrečko
Z začetkom leta je v veljavo 
stopila prepoved brezplač-
nega razdeljevanja plastič-
nih vrečk v trgovinah, a s 
pomembno izjemo: še ved-
no so v uporabi manjše tan-

ke vrečke, v katere kupci v 
trgovinah naložijo sadje in 
zelenjavo, preden ga stehta-
jo in nato plačajo na blagaj-
ni. »Glede na to, da ne gre 
za popolno prepoved plastič-
nih vrečk, mislim, da ni bilo 
potrebnih preveč naporov za 
prilagoditev,« stanje komen-
tira Tereza, ki je že jeseni na 
Ljudski univerzi Radovljica 
pripravila delavnico, na 
kateri je udeležence učila 
šivanja vrečk za nakup sadja 
in zelenjave, ki jih je mogo-
če uporabiti večkrat: imenu-
jejo se Re.Vrečke in zdaj jih 
je mogoče kupiti tudi v trgo-
vinici Turistično-informacij-
skega centra v starem delu 

Radovljice. Kot spominek ali 
tudi kot darilo. »Radovljica 
pristopila k programu Zero 
Waste Slovenija, s Turiz-
mom Radovljica pa smo se 
najprej, že pred časom, 
začeli pogovarjati o proble-
matiki uporabe lončkov za 
enkratno uporabo na prire-
ditvah na trgu. Vodstvo 
Turizma Radovljica se je 
zelo pozitivno odzvalo. Zato 
sem pomislila, da bi lahko 
turistom ponudili en takšen 
priročen spominek. Da bo 
nekdo vrečke ponovno upo-
rabljal tudi v svoji deželi in 
tja prenesel našo dobro pra-
kso,« je povedala in poudari-
la, da ima Re.Vrečka., ki jo 

prodajajo v TIC, tudi logotip 
Radol'ca.

Mikro problem, makro 
posledica
Zakaj so pravzaprav zelo 
lahke plastične nosilne vreč-
ke za sadje in zelenjavo tako 
zelo neprimerne? "Tovrstna 
vrečka je zelo neobstojen 
izdelek, vendar izdelan iz 
materiala (na splošno reče-
mo plastika), ki je, ko se 
znajde v  naravi, zelo obsto-
jen. Vrečka, ker je tako lah-
ka, hitro pride v okolje, kjer 
izpostavljena naravnim vpli-
vom razpada na vedno 
manjše delce, ki jih ne bo 
nikoli več nihče našel, kaj 

šele pobral. Delci plastike 
(od določene velikosti 
mikroplastika) ne samo 
onesnažujejo okolico, 
ampak se gibljejo z  medi-
jem, v katerem tisti trenutek 
so, se pravi z vodo, zrakom, 
tudi telesom živali ... Bistve-
ni problem mikroplastike pa 
je pronicanje v prehrambno 
verigo in onesnaževanje 
znotraj teles," pojasnjuje 
Tereza Kouřilova. "O proble-
mu onesnaženja z (mikro)
plastiko zato lahko govori-
mo kot o mikro problemu 
(glede na velikost delcev) z 
makro posledicami. Je pa 
plastična vrečka le eden od 
težavnih produktov, ker 
onesnaženje narave s plasti-
ko se nanaša na vse plastič-
ne izdelke za enkratno upo-
rabo, ki so pogosto uporab-
ljani v naši družbi – jedilni 
pribor, lončki, slamice, pla-
stenke, pokrovčki, vrtnarske 
folije itd." 

Dobre plati plastike
Na splošno plastika ni napa-
čen material, ob tem opozar-
ja Tereza Kouřilova, ljudem 
je prinesla veliko dobrega, 
na primer v medicini. Po 
drugi strani so prav njene 
lastnosti, zaradi katerih je 
tako priljubljena, težavne – 
je poceni, zelo lahko se obli-
kuje, je obstojna, privlačna 
in se uporablja povsod, tudi 
tam, kjer ni potrebe, zato jo 
ljudje velikokrat zavržemo. 
Glavni problem plastike je v 
načinu oz. namenu uporabe 
določenih plastičnih produ-

ktov, se pravi enkrat upora-
bim in odvržem, in to, da 
obstaja ogromna količina 
nepotrebnih in nekvalitetno 
proizvedenih plastičnih 
stvari, kot so na primer 
reklamni predmeti, igrače, 
vedno več embalaže ...

Pri izdelavi ni odpadka
Projekta Re.Vrečka pa se je, 
kot še pravi, lotila tudi zato, 
ker vedno želi nekaj konkret-
nega narediti, da se bodo 
stvari spremenile na bolje, 
in se ne samo pritoževati. 
»Re.Vrečka. je doprinos k 
čistemu okolju. V ozadju je 
tudi velika podpora prijatel-
jev in znancev, ki mi ne le 
neprestano nosijo material, 
ampak preprosto verjamejo 
v to, kar delam. Moj cilj 
namreč ni samo ponovna 
uporaba vrečke, ampak tudi 
to, da je narejena iz že odslu-
ženega blaga, ki pa ga je na 
pretek. Pri izdelavi skoraj ni 
nastal odpadek. Ker želim, 
da bi se vsaka Re.Vrečka. 
dolgo uporabljala, je kvalitet-
no narejena. Cilj je, da lokal-
no nekaj dobrega naredimo, 
mimo poceni tuje proizvod-
nje. Ljudje, ki bodo to vrečko 
kupili, pa bodo postali del te 
pozitivne zgodbe.«
Kot pravi Tereza Kouřilova, 
so nas trgovska podjetja v 
zadnjih letih, desetletjih 
navadila, da je treba vse, kar 
želimo kupiti, dati v vrečko, 
si stehtati in etiketo nalepiti 
na vrečko. »Kot da je le to 
higienično in priročno. Sis-
tem nakupovanja je takšen 
in večina ga sprejme. Da je 
tako, pa smo krivi vsi. Politi-
ka, trgovec in kupec.«
Pri tem je prepričana, da 
popolna ukinitev plastičnih 
vrečk za enkratno uporabo 
ne bi predstavljala nobene 
katastrofe, temveč priložno-
sti. In kaj lahko stori vsak 
od nas, da zmanjša obre-
menjevanje okolja s plasti-
ko? »Ne želim drugim soliti 
pameti. Predvsem je količi-
na stvari tista, ki obremen-
juje. Ponovna uporaba pa je 
ena od poti.«

Noče se pritoževati, ampak 
spreminjati na bolje
Tereza Kouřilova izdeluje tako imenovane Re.Vrečke za večkratno uporabo pri nakupih sadja in zelenjave. Turizem Radovljica jih 
je opremil z logom Radol'ca in jih v svoji trgovinici ponuja kot spominek s sporočilom o dobri praksi.

Radovljičanka čeških korenin Tereza Kouřilova za šivalnim strojem, na katerem izdeluje 
Re.Vrečke / Foto: Gorazd Kavčič

Veseli december, poln obilja in 
daril, zaključi leto in nas ob 
obilju dobrih želja popelje 
novemu naproti. Pa vendar 
vedno ni bilo tako. Marsikomu 
spomin še zaide v del naše zgo-
dovine, o kateri pričajo ne le 
knjige, temveč spominska obe-
ležja – grobovi, posejani po vsej 
naši prelepi deželi. Kljub vsej 
naglici današnjega časa je 
prav, da si vzamemo čas in 
kdaj pa kdaj postojimo ob kate-
rem izmed njih ter v mislih 

Zahvala 

Prejeli smo
potujemo v njihov čas in raz-
mere. Želeli so si prijaznejše 
življenje, se zanj borili. Izgubi-
li so življenja, nam vsem pa 
omogočili lepši, svetlejši jutri. 
Zato ob zaključku leta hvala 
vsem, ki njihovo pot in vredno-
te spoštujete. Hvala vsem 
občanom, ki pripomorete, da 
ta del zgodovine ni pozabljen, 
da so grobovi urejeni in spo-
minske svečanosti obiskane. 
Tudi pravkar začeto leto naj 
bo polno lepih misli, dejanj in 
zaupanja v soljudi!

Združenje borcev za 
vrednote NOB Radovljica 

Danijela Mandeljc, 
predsednica

Enajst folklornih, pevskih in instrumentalnih skupin, ki delu-
jejo znotraj treh društev, KŠD Bošnjakov Biser Jesenice, 
Makedonskega KD Ilinden Jesenice ter KPD Vuk Karadžić 
Radovljica, se bo prihodnji petek, 1. februarja, predstavilo na 
Slovenskem Javorniku. Prireditev pod naslovom Kolo in rož-
marin se bo v Kulturnem domu začela ob 19.30.

Kolo in rožmarin
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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 2019/2020.

Vpis bo potekal od ponedeljka, 18. 2. 2019, do petka, 22. 2. 2019, 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 01. 09. 2019, 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.

 

GIMNAZIJA JESENICE

info@gimjes.si www.gimjes.siT:04 5809 450

INFORMATIVNI DAN:

>SPLOŠNI ODDELEK

>ŠPORTNI ODDELEK

>MATURITETNI TEČAJ 

Matura 2018
Uspeh na maturi: 94.7%;
3 zlati maturanti;
30% odličnih maturantov.

Dejavnosti na Gimnaziji 
Jesenice

- raziskovalna dejavnost
- fakultativno učenje jezika

- nemška jezikovna diploma
- vključenost v slovenske in 

evropske projekte
- gledališka skupina, pevski 

zbor, šolski časopis
- priprave na tekmovanja iz 

znanja in športa     
- akrobatska skupina "Leteči                                                   

medvedki"

Iskra ISD Strugarstvo nudi zaposlitve

Podjetje Iskra ISD Strugarstvo je del skupine Iskra ISD, ki ima več kot 70-letno tradi-
cijo na področju obdelave kovin in predelave plastike. Beležimo hitro rast poslova-
nja, zato zaposlujemo nove sodelavce. Nudimo redne zaposlitve v proizvodnji, ki 
poteka na naši lokaciji v Kranju.

K sodelovanju vabimo kandidate z izkušnjami za delo v proizvodnji obdelave 
kovinskih materialov. Zaposlitev bomo sklenili za delovno mesto

OPERATER ZA ZAHTEVNEJŠA DELA
– strugar (m/ž) ALI brusilec (m/ž)

Opis del in nalog:
 delo na stroju za obdelavo kovin,
 posluževanje različnih tipov strojev,
 izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov,
 opravljanje proizvodnih del.

Nudimo:
 zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, 
 zaposlitev direktno pri nas,
 možnost napredovanja,
 priložnost za osebni in strokovni razvoj,
 možnost dodatnega izobraževanja,
 delo v čistem, urejenem in prijetnem okolju.

Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si  
ali po pošti na naslov Iskra ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj.

Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani 

http://www.iskra-isd.si. 

Marjana Ahačič

Lastniki hiše ob vstopu v sta-
ro mestno jedro Radovljice 
so se odločili, da bodo obno-
vili fasado. Ker je staro mes-
tno jedro Radovljice razgla-
šeno za kulturni spomenik 
in ima tak status tudi hiša 
ob vstopu v mesto, v kateri 
je v zadnjih letih trgovina z 
ekološko prehrano, je mora-
lo osem solastnikov – med 
njimi je tudi Občina Radov-
ljica – pred začetkom obno-
ve pridobiti kulturnovarstve-
ne pogoje od Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Slo-
venije, območne enote 
Kranj. Ta je izvedel tudi 
sondiranje, ob čemer je 
naletel na starejše baročne 
omete z bogato poslikavo in 
šivanimi slikovitimi zeleni-
mi robovi z rdečo obrobo, 
fasadi s pogledom na cesto 
pa na dve baročni freski.
Ko so strokovnjaki Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne freske odprli, so ugotovi-
li, da ena upodablja svetega 
Florjana, druga pa Žalostno 
Mater božjo oziroma Sočut-
no. »Freski sta v srednjem 

delu poškodovani, ker ju je 
presekal delilni venec mlaj-
še fasade, vendar sta oba 
svetniška lika, tako Marija z 
mrtvim Jezusom v naročju 
kot sveti Florjan, skoraj 
nepoškodovani,« je poveda-
la dr. Nika Leben, umetnost-
na zgodovinarka in konser-
vatorka iz kranjske območ-
ne enote zavoda. »Slikovit je 
zlasti lik svetega Florjana, ki 
je upodobljen v viteški opre-
mi s čelado, na kateri čepi 

lev. V desnici drži prapor, v 
levici pa golido, s katero gasi 
gorečo cerkev.« Kot pravi, 
gre za sedaj sicer še nezna-
nega, a že na prvi pogled 
kakovostnega avtorja.
Jedro hiše, na kateri so našli 
freski, je po besedah Lebno-
ve baročno. Po predvidevan-
jih strokovnjakov verjetno 
sega v sredino 18. stoletja, 
prvič pa je bilo dokumentira-
no v grafiki v zbirki načrtov 
Tok reke Save iz leta okoli 

1807, ki jih hrani Arhiv Slo-
venije. Hiša je bila dozidana 
tako v dolžino kot v višino 
med letoma 1826 in 1868, še 
navaja Lebnova. Pričakuje, 
da bo freski mogoče predsta-
viti v celoti, ker sta dobro 
ohranjeni. Upa tudi, da ju ob 
restavriranju ne bo treba 
sneti s hiše. 
Radovljica je sicer bogata s 
poslikanimi pročelji hiš, 
samo v starem mestnem 
jedru in ožji okolici so jih 
našteli kar trinajst. Ker je 
kar deset poslikav, med nji-
mi tudi poslikave na Šivčevi 
hiši, ki je spomenik držav-
nega pomena, potrebnih 
obnove, je Lebnova že prip-
ravila konservatorski pro-
gram za restavriranje.
Občina sicer vsako leto z 
razpisom zagotovi 85 tisoč 
evrov za obnovo objektov, ki 
sodijo pod kulturno dedišči-
no in so v zasebni lasti. Kot 
je povedal župan Globočnik, 
bodo po sprejemu proraču-
na letos ta razpis objavili že 
tretje leto zapored. Zadovol-
jen je, da so učinki že vidni, 
posebej v starem mestnem 
jedru Radovljice.

Freski bosta obnovljeni
Ko so se lastniki hiše ob vstopu v staro mestno jedro Radovljice odločili, da se lotijo obnove,  
so strokovnjaki pod površjem našli starejše baročne omete z bogato poslikavo.

Freske so zaščitili, spomladi jih bodo obnovili. 

Kmalu po praznikih so najmlajši otroci, ki so po začetku šol-
skega leta izpolnili minimalni starostni pogoj, začeli obiskova-
ti novo enoto vrtca v stavbi na Gorenjski cesti 25 v Radovljici. 
Občina je prostor uredila in opremila konec lanskega leta in s 
tem omogočila obisk vrtca v Radovljici dodatni skupini deset-
ih otrok prvega starostnega obdobja. V ta namen sta bili zapo-
sleni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, so sporočili z 
Občine Radovljica. Enota, poimenovana Čebelica, je urejena v 
visokem pritličju. Na površini devetdeset kvadratnih metrov 
obsega igralnico, sanitarije, razdelilno kuhinjo, garderobo in 
balkon, s katerega je urejen dostop na ograjeno igrišče, ki meri 
250 kvadratnih metrov. Občina je za ureditev in opremo pro-
storov ter igrišča namenila približno 75 tisoč evrov. 

Najmlajši v novi enoti
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Zanimivosti

Cveto Zaplotnik

Zavod za gozdove Slovenije 
vsako leto podeli priznanja 
najbolj skrbnim lastnikom 
gozdov, po enemu iz vsake 
območne enote zavoda. Na 
blejskem gozdnogospodar-
skem območju je lani priz-
nanje za najbolj skrbno last-
nico gozdov prejela Polona 
Šibič, ki – kljub temu da 
nikdar ni bila kmetica in da 
živi v Ljubljani – vzorno gos-
podari z gozdno posestjo na 
Jelovici. Njena zgodba je 
zanimiva, začenja se na Caj-
hnovi domačiji na Lanco-

vem. »Moj stari oče je imel 
veliko gozdov na Jelovici pa 
tudi žago. Povojna oblast 
mu je velik del gozdov podr-
žavila, a ob tem nikdar ni 
izgubil upanja, da bodo pri-
šli tudi časi, ko bodo krivico 
popravili in gozdove vrnili. 

To se je tudi zgodilo, v dena-
cionalizacijskem postopku 
so njemu oziroma njegovim 
štirim dedičem vrnili skup-
no osemdeset hektarjev goz-
dov, eden od teh dedičev je 
bila tudi moja mama,« pove 
Polona, ki je po mami pred 
devetimi leti podedovala 14 
hektarjev gozdov, še šest 
hektarjev je potlej kupila.

Po strokovno znanje v 
zavod za gozdove
Ko je Polona postala lastnica 
gozda, sta najprej z mamo 
pregledali stanje gozdov in 
posestne meje, nato se je 

odpravila po strokovno 
pomoč v krajevno enoto 
zavoda za gozdove v Radov-
ljico, kjer ji je revirni gozdar 
Janez Delavec svetoval, kako 
gospodariti z gozdovi. 
»Odnos do gozda so mi priv-
zgojili že stari starši in star-

ši, oče je bil revirni gozdar 
na Gozdnem gospodarstvu 
Bled in me je pogosto vzel s 
sabo na Jelovico, a strokov-
nega znanja sem se morala 
šele naučiti. Veliko tega zna-
nja sem pridobila v zavodu 
za gozdove,« pravi Šibičeva 
in priznava, da je imela tudi 
srečo, ko je za izvajalca del 
izbrala Zdravka Megliča, ki 
opravlja vsa glavna dela v 
njenih gozdovih.

Največji problem je 
lubadar
Ko je gozd »spravila« v red, 
so se začele ujme – pred 
petimi leti žledolom in pre-
dlani še vetrolom, ki sta 
ustvarila dobre pogoje za 
čezmerno razmnožitev 
lubadarja. Lubadar je potlej 
prizadel gozdove celo bolj, 
kot sta jih žled in veter. »V 
gozdovih smo hitro ukrepa-
li ter posekali vse napadeno 
drevje, a tako bi morali 
ukrepati tudi vsi drugi last-
niki na širšem območju. 
Ker tega vsi niso storili, se 
je lubadar širil naprej v 
zdrave sestoje in povzročil 
veliko gospodarsko škodo,« 
pove Polona in doda: »Red-
ne sečnje doslej še nismo 

imeli. Najprej smo redčili 
sestoje, zadnja leta opravlja-
mo le sanitarno sečnjo.« 

Želijo ustvariti čim bolj 
mešane gozdove
Zdaj jih čaka obnova gozdov. 
»Predlani smo že začeli 
pogozdovati, lani smo posa-
dili od osemsto do devetsto 
sadik, delo bomo nadaljevali 
letos. Ker želimo ustvariti 
čim bolj mešan gozd, ki bo 
tudi bolj odporen proti nara-
vnim ujmam, škodljivcem in 
bolezni, poleg smreke sadi-
mo tudi bukev, hrast, jerebi-
ko, divjo češnjo, oreh ...« 
Polona in Gordan veliko 
zahajata iz Ljubljane na goz-
dno posest na Jelovico – ne 
samo zaradi gospodarjenja z 
gozdovi, ampak tudi zato, 
ker jima to pomeni sprosti-
tev. Redno spremljata stanje 
gozdov, z veseljem opravlja-
ta tudi gozdna dela, ki jih 
sama znata in zmoreta. Za 
delo navdušujeta tudi hčer-
ko in sina, ob večjih delih, 
kot je na primer pogozdova-
nje, povabita še prijatelje in 
znance. Takšne »akcije« se 
običajno končajo s prijetnim 
druženjem in piknikom sre-
di gozda.

Vzorno gospodari z gozdovi
Polona Šibič je ob koncu lanskega leta prejela priznanje za najbolj skrbno lastnico gozdov na blejskem gozdnogospodarskem območju.

Polona priznava, da jo iz Ljubljane vse bolj vleče na 
Gorenjsko. Želi se preseliti v Radovljico in tudi še povečati 
gozdno posest na Jelovici.

»Moj stari oče mi je večkrat dejal: 'V gozdu 
mora vedno peti sekira.' Danes razumem te 
njegove besede, ki ne pomenijo nič drugega kot 
to, da je v gozdu treba delati in z gozdom 
gospodariti.«

Marjana Ahačič

Pravi, da v tem, da pri 77 še 
vedno ohranja dobro kondi-
cijo za delo, ni velike filozo-
fije: »Vedno sem rad delal – 
in tudi danes je tako. To, da 
grem vsak dan na delo, je 
moj način življenja. Za 
volan sicer ne sedem več, 
razen za lastne potrebe ... 
Grem pa redno v gostilno, ki 
jo vodi hči. Me še zmeraj 
zamika, da bi šel za ''šank'' 
in pomagal, pa mi zaposleni 
rečejo, da so se oni šolali za 
to, da postrežejo goste, na 
meni pa je, da grem in koga 
prijazno pozdravim ... No, 
to res z veseljem naredim. 
Veliko prijetnih ljudi sre-
čam takole med klepetom z 
našimi gosti.«
Sicer pa si v zadnjih letih 
vendarle rad vzame čas in se 
odpravi na Dolenjsko, kjer 
ima vinograd in čebele, 
čemur v zadnjih letih posve-
ča kar nekaj časa in energije.
Svoje danes zelo uspešno 
podjetje AFM je osnoval na 
prevozniški dejavnosti. 
»Sredi šestdesetih let sem 
začel z majhnim tovornja-
kom, ki sem ga pripeljal čez 
mejo iz Nemčije, ko sem še 
kot šofer delal za Žitovo 

pekarno, ki so jo ravno takrat 
odprli v Lescah. Prve mesece 
sem razvažal kruh v Bohinj 
in Železarno Jesenice, nato 
pa s svojim tovornjakom še 
različno robo z železniške 
postaje v Lescah na različne 
konce Gorenjske. To je bilo 
v času, ko so to delo radovlji-
škim furmanom opravljali 
konji in vozovi. Nekaj časa 
sem tako vztrajal v dveh slu-
žbah, ponoči sem vozil za 

Žito, podnevi pa zase, dokler 
me ni direktor poklical v 
pisarno in mi rekel, naj se 
odločim za eno službo, sicer 
se bom od utrujenosti za 
volanom prej ali slej ubil. 
Spomnim se, da mi je rekel, 
da so mi vrata v Žitu vedno 
odprta, če se odločim za las-
ten posel, pa si kasneje pre-
mislim. No, k sreči mi niko-
li ni bilo treba nazaj ...« se 
spominja.

Obrtnik je postal leta 1977 
– zdaj je v podjetju 65 zapo-
slenih. Sin vodi transport in 
betonarno, hči pa gostins-
tvo. »Prehod s starejše na 
mlajšo generacijo delamo 
postopoma, otroka delata 
vse bolj samostojno, sam pa 
pomagam obema; delno 
sem upokojen, imam pa še 
status obrtnika, v podjetju 
ostajam tudi kot lastnik. 
Sicer grem pa v podjetje 
vsak dan. Imam svojo pisar-
no z računalnikom, kjer 
spremljam delo. Z veseljem 
pa poprimem tudi kakšno 
enostavno delo v hiši in 
okoli nje. Pozimi na primer 
sem še zmeraj jaz tisti, ki 
zjutraj spluži novozapadli 
sneg.«
Tudi sicer mu nikoli ni bilo 
težko poprijeti za kakršno-
koli delo v podjetju. »Začel 
sem z enim majhnim tovor-
njakom in dvema rokama. 
Po nekaj ton premoga in 
cementa sem preložil. Vozil 
sem kamione brez klimat-
skih naprav. Brisača okoli 
vratu in odprta okna, zunaj 
pa štirideset stopinj iz Zadra 
proti Velebitu ... Spomnim 
se dolgih in napornih voženj 
po nekdanji Jugoslaviji. 
Vozil sem za Tapetništvo 

Radovljica in bil v treh 
mesecih 32-krat v Dubrovni-
ku! Nekoč sem tako peljal 
opremo za enega od tamkaj-
šnjih hotelov. Ob devetih 
zjutraj je bilo odprtje, jaz 
sem pa zvečer ob sedmih 
naložil zavese in se odpravil 
na pot ... Ko sem ob šestih 
zjutraj prispel na cilj, so me 
že čakali in nato zavese obe-
šali na okna tako rekoč nara-
vnost s tovornjaka ... Odgo-
vornost prevoznika je res 
zelo velika, napori pa tudi.«
Vedno poudarja, da brez 
zdaj že pokojne soproge 
Mimi uspešnega podjetja ne 
bi bilo. »Ko sem začel, je 
imela kot poslovodkinja v 
nekdanjem trgovskem pod-
jetju Murka dobro službo, a 
je po rojstvu sina ostala 
doma. Dela je bilo veliko, 
gradili smo hišo. Žena je 
bila nato pristojna za finan-
ce in nabavo v podjetju ter 
skrbela za družino. Po 17 
letih dela se je upokojila.«
Kar 13 let je bil tudi predse-
dnik radovljiške obrtne 
zbornice, pred tem je bil 
dolgo vodja sekcije. »Ko je z 
mesta predsednika odšel 
Danilo Korošec, me je takrat 
spoštovani in uveljavljeni 
obrtnik Filip Urh pregovo-

ril, da vodenje Zbornice pre-
vzamem vsaj za tri mesece 
– ki so se nato raztegnili na 
13 let. Predsednik zbornice 
sem postal ravno v času, ko 
je Slovenija postala samos-
tojna in se je tudi pri nas 
vzpostavil večstrankarski 
sistem. Uspešni obrtniki 
smo bili v tistem obdobju 
dobrodošli tako rekoč v vsa-
ki od strank; mene so prep-
ričali za vključitev v tedanji 
LDS in prišel sem v občinski 
parlament. Kmalu smo obli-
kovali obrtniško listo in nas-
lednja dva mandata in pol 
sem bil v občinskem svetu 
že kot predstavnik obrtni-
kov. No, ko sem prevzel 
vodenje obrtne zbornice, 
sem prišel tudi v upravni 
odbor Obrtne zbornice Slo-
venije, kjer sem predstavljal 
vseh sedem gorenjskih 
občin. Ko pogledam nazaj, 
vidim, da je bilo dela res 
veliko.«
In nasvet, ki bi ga danes 
Franci Ažman dal mladim 
obrtnikom? »Kot sem pove-
dal v nagovoru ob prejemu 
nagrade obrtne zbornice: 
Nikoli ne obupaj! Vedno pri-
dejo ovire, a jih je treba pre-
magati. Treba je vztrajati, 
tudi jaz sem.«

Franci Ažman, najstarejši obrtnik leta
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je decembra podelila naziv obrtnika in podjetnika leta. Kot najstarejši obrtnik leta je priznanje prejel Franci Ažman 
iz Lesc, ki se je med obrtnike podal pred več kot petdesetimi leti, ko je se začel ukvarjati z avtoprevozništvom ter z gostiščem Tulipan ohranil družinsko 
tradicijo gostinstva. Danes podjetje vodi sin Klemen, gostilno pa hči Mojca.

Franci Ažman, najstarejši obrtnik leta
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Marjana Ahačič

Iz begunjskega Elana so tik 
pred novim letom sporočili, 
da so njegovi družbeniki, ki 
jih zastopa družba Wiltan 
Enterprises, ki je v lastniš-
tvu in upravljanju sklada VR 
Capital iz Londona, s fin-
skim skladom KJK podpisali 
pogodbo o prodaji in preno-
su stotih odstotkov poslov-
nega deleža družbe. Elan bo 

tako, če bo šlo po načrtih, do 
sredine letošnjega leta pre-
šel v lastništvo sklada KJK 
III, lani ustanovljenega skla-
da zasebnega kapitala v vre-
dnosti 250 milijonov evrov. 
Sodi pod okrilje KJK Mana-
gement, ki je upravljavec 
alternativnih investicijskih 
skladov s sedežem v Luk-
semburgu in je v Sloveniji 
že navzoč v podjetjih Kovi-
noplastika Lož, Iskra ISD, 

Don Don, Tomplast in v 
Pekarni Grosuplje.
Dosedanji lastniki Elana so 
prodajo družbe napovedali 
že lansko pomlad, ko so 
zaradi dobrega poslovanja 
Elana prejeli interes za 
nakup tega podjetja. Takrat 
so za prodajo najeli svetoval-
no podjetje Freitag & Co. in 
napovedali, da bi Elan nove-
ga lastnika lahko dobil še 
pred koncem leta. Že ob 

prvi napovedi prodaje so 
zaposleni izrazili pričakova-
nje, da za novega lastnika 
dobijo strateškega partnerja 
in da se jim zdi smiselno, da 
se Elan proda kot celota. 
Obstoječi delničarji so sicer 
Elan od državnih lastnikov 
kupili julija 2015 in v podje-
tje investirali skoraj deset 
milijonov evrov ter poveče-
vali število zaposlenih, ki jih 
je sedaj okoli osemsto.

Po napovedi prodaja Elana
Begunjski Elan po dobrih treh letih, odkar je v lasti družbe Wiltan Enterprises, prehaja v roke 
finsko-luksemburškega sklada KJK. Transakcija bo po pričakovanjih zaključena v sredini letošnjega 
leta, če jo bo odobrila agencija za varstvo konkurence.

Marjana Ahačič

Konec leta so se stanovalci 
novejše soseske v Hrašah 
razveselili ureditve in asfal-
tiranja uvozne poti do svojih 
hiš. »V letu 2014 so lastniki 
treh hiš brezplačno prenesli 
lastništvo omenjene nekate-
gorizirane ceste med občin-
ske in jo tako tudi predali v 
upravljanje Občini Radovlji-
ca. Cesta je bila makadam-
ska in neurejena in je v času 
močnejšega deževja stano-
valcem teh hiš povzročala 
precej nevšečnosti,« je poja-
snila Tadeja Klinar.
»Preteklo je kar nekaj časa, 
da se je cesta kategorizirala 
in jeseni so na Občini Radov-
ljica na Oddelku za infras-
trukturo, okolje in prostor 
stekli pogovori glede uredit-

ve in asfaltiranja. Kmalu je 
bil tudi izbran izvajalec del 
in določen termin izvedbe. 
Lastniki so se med seboj 
uskladili in dogovorili, da 
sami prevzamejo stroške, ki 
bodo nastali zaradi širitve 
ceste, saj je bila ta v gradbe-
nem dovoljenju prvotno pre-
dvidena ožja.
Dela so se začela sredi 
decembra in se zaključila 
pred nizkimi zimskimi tem-
peraturami. Poleg ureditve 
uvozne poti pa je bilo zaradi 
slabe preglednosti namešče-
no tudi ogledalo, ki sedaj 
omogoča varnejši dostop na 
glavno cesto.« V zahvalo za 
dobro sodelovanje z Občino 
Radovljica in kot izraz zado-
voljstva z opravljenimi deli so 
lastniki na prvi zimski dan 
pripravili manjšo slovesnost.

Odprli urejeno pot

V zahvalo za dobro sodelovanje z Občino Radovljica in kot 
izraz zadovoljstva z opravljenimi deli so lastniki na prvi 
zimski dan pripravili manjšo slovesnost. 

Marjana Ahačič

Na Razvojni agenciji Zgor-
nje Gorenjske bodo skupaj z 
Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, 
Območno enoto Kranj razi-
skovali stanje kozolcev na 
Gorenjskem ter ugotavljali 
njihove lokalne posebnosti 
in razlike. V sklopu projekta 
Arhitektura gorenjskih vasi 
bodo na območju 14 gorenj-
skih občin kozolce popisali 

– na območju občine Radov-
ljica v naselju Ljubno. 
»Popis se bo izvajal na tere-
nu, zato domačine, predv-
sem pa lastnike kozolcev, 
prosimo za razumevanje,« 
pojasnjuje Nina Kobal z raz-
vojne agencije. »Kozolcev 
ne bomo obravnavali samo z 
arhitekturnega vidika, tem-
več bomo zbirali tudi ljud-
sko izročilo, vezano nanje. 
Zato vabimo domačine, da 
nam posredujejo morebitne 

posebnosti, zgodbe ali vraže 
o kozolcih,« pozivajo.
»Kozolci, na Gorenjskem 
imenovani tudi stogovi, so 
edinstvena arhitekturna 
posebnost slovenskega 
podeželja,« na agenciji poja-
snjujejo okoliščine odločitve 
za projekt. »Sodobno kme-
tijstvo kozolce potrebuje v 
veliko manjši meri kot 
nekoč, zato se moramo 
zavedati, da je njihovo pro-
padanje del napredka. Kljub 

temu želimo poudariti dedi-
ščino ljudskega stavbarstva 
ter v opozoriti na pomen 
strokovnega vzdrževanja. S 
tem pa okrepiti zavedanje, 
da so pomemben del sloven-
ske dediščine ter naše skup-
ne identitete.« Projekt Arhi-
tektura gorenjskih vasi pote-
ka v okviru LAS Gorenjska 
košarica in ga sofinancira 
Evropska unija prek Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja.

Popis kozolcev tudi v Ljubnem

Člani sveta Krajevne skup-
nosti Radovljica so se v 
začetku januarja že zbrali 
na prvi seji, kjer so za pred-
sednika soglasno izvolili 
dosedanjega predsednika 
Andreja Golčmana, za nje-
govega namestnika pa 
Simona Resmana, ki je bil 
izbran tudi za predstavnika 
KS v občinskem odboru 
krajevnih skupnosti. Na 
sestanku so oblikovali 
pobude Komunali in Občini 
ter sprejeli sklep, da se kra-
jevna skupnost aktivno 
vključi v prizadevanja za 
oživitev Vurnikovega trga. 
Imenovali so odbor za pro-
stor, komunalo in infras-
trukturo, ki ga vodi Simon 
Zore, člani pa so Nevenka 
Kolman, Simon Resman, 
Ciril Gogala in Branko 
Dolenc, ter odbor za kultu-
ro in turizem, katerega 
predsednik je Avgust Men-
cinger, člani pa Irena Res-
man, Rok Andres, Peter 
Kolarič in Nataša Mikelj. 
Program dela za letošnje in 
prihodnje leto bodo dokon-
čno oblikovali, ko bo spre-
jet občinski proračun.

Krajevna skupnost 
Radovljica
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Pogovor

Marjana Ahačič

Se pogosto spominjate svo-
jega otroštva v Kropi? Ob 
kakšnih priložnostih se je v 
hiši pelo?
»Nisem med tistimi, ki svo-
je spomine na otroštvo zna-
jo zelo podrobno opisati. Bil 
je vojni čas, ki je seveda po 
svoje vplival na življenje šte-
vilne družine. Lahko povem, 
da smo kratek čas hodili v 
nemški vrtec, a o trajanju 
šole z nemškim učiteljem 
ne znam povedati. Med spo-
mini je še začasno šolanje, 
ki so ga pri nas na vrtu za 
začetno šolsko generacijo 
opravljale mlajše domačin-
ke, med katerimi je bila tudi 
sestra Marija. Naj se za prva 
povojna šolska leta spom-
nim še dveh zanimivosti. 
Prva pove, da smo se morali 
naučiti peti sovjetsko him-
no, druga pa, da smo enkrat 
celo imeli šolski izlet – reci 
in piši je bil to tri kilometre 
oddaljen izvir Vrčica, kjer je 
sedaj veliki kamnolom. 
Otroštvo sem preživljal v 
dobi, ki nikomur ni prizana-
šala. Kljub temu se je v naši 
družini dogajalo veliko pri-
jetnih doživetij, za katera 
sem hvaležen staršem, ses-
tram in bratom. Nikoli se še 
nisem pritoževal zaradi 
pomanjkanja in drugih nep-
rijetnosti. Torej lahko 
rečem, da sem imel srečno 
otroštvo.«

V družini je bilo 12 otrok. So 
si starši zaradi tega težje pri-
voščili poslati vas najprej na 
srednjo glasbeno šolo in 
nato na akademijo za glas-
bo? 
»Šolanje take družine seve-
da ni bilo lahko, saj je bilo 
treba po osnovni šoli kam 
drugam, tam plačevati biva-
nje in prehranjevanje ter še 
kaj. Če na kratko povem 
zase, sem po Kropi najprej 
šel v triletno nižjo gimnazi-
jo v Radovljici. Prometnih 
povezav takrat ni bilo, zato 
nas je kar nekaj rojakov 
bivalo v internatu, ki je bil 
organiziran predvsem za 
mlade koroške Slovence, 
saj doma niso imeli možno-
sti šolanja na taki stopnji. 
Nič se nismo pritoževali, 
saj smo bili navajeni na 
skromnost. Tudi z napol 
vojaško disciplino smo še 
kar shajali. Vsako soboto 
smo po pouku vzeli pot pod 
noge in šli čez brv peš v 
Kropo. Tam se je začelo 
delo za mamo, ker je bilo 
treba oprati oblačila, zašiti 
nogavice in zraven še kuha-
ti za več lačnih ust. V pone-
deljek zjutraj smo šli v Oto-

če na vlak in začel se je nov 
radovljiški teden. Podobne 
nedelje je mama imela tudi 
nadaljnjih pet let, ko sem 
za nedeljo prihajal iz Ljub-
ljane, kjer sem bil dijak 
Devete državne gimnazije 
na Viču. Da bi imel kaj svo-
je žepnine, sem občasno za 
majhen denar kakšnim 
glasbenikom prepisoval 
note. Malo laže se je dihalo 
pozneje, ko sem igral v 
radijskem orkestru. Takrat 
sem prvič mogel kupiti pra-
vo svojo obleko
Ker sem bil deveti otrok, to 
pomeni, da so tudi tisti pred 
menoj in za menoj živeli 
podobno; dokler pač niso 
imeli poklica in prave zapo-
slitve.«

Z glasbo sta se od otrok pro-
fesionalno ukvarjala vi in 
sestra, če prav vem. Ljubi-
teljsko pa verjetno tudi dru-
gi sorojenci?
»Res je bilo tako. Sestre so 
pele v ženskem in mešanem 
zboru, kakšna od njih tudi 
pozneje v šolskem zboru v 
Ljubljani; šest bratov nas je 
bilo v orkestru in manjših 
zasedbah kroparskega druš-
tva, in sicer z violino, violon-
čelom, klarinetom, kontra-
basom in klavirjem; Boži-
dar, najstarejši od bratov, je 
glasbo študiral na Dunaju, 
pa je žal življenje izgubil ob 
bombardiranju Dunaja.«

Že kmalu po diplomi ste se 
zaposlili na radovljiški glas-
beni šoli. Kako se spomnite 
tistih časov? 
»V začetku decembra 1964 
je bila moja enoletna vojaš-
čina v Bosni končana. Kar 
takoj sem postal del učitelj-
skega kolektiva dveh šol, 
glasbene in osnovne. Razli-
ka med njima je bila predv-
sem v organiziranosti in 
splošni veljavi. Materialne 
razmere glasbene šole so 
bile manj trdne: učilnic je 
bilo malo, pa še te so bile 
razpršene na več lokacij v 
Radovljici, Lescah, Kropi, 
Bohinjski Bistrici, Gorjah in 
na Bledu; premalo je bilo 
inštrumentov za kvaliteten 
pouk in nastopanje; tudi 
učiteljski kader je bil tam 
manj stalen. Da pa ne bo 
narobe razumljeno, naj pou-
darim, da je bilo jedro kolek-
tiva vse bolj predano delu z 
otroki, ki jih je bilo vsako 
leto več. Postopoma se je 
urejal odnos družbene sku-
pnosti, izboljševale so se 
mnoge stvari, zato ni bilo 
več dvomov o statusu šole.
Tako smo s somišljeniki 
lahko posvečali primerno 
skrb širitvi predmetnika in 
premišljeni prenovi učnih 
načrtov, da bi posodobili 
metode pouka in učne sno-
vi. Pri tem smo res poudar-
jali navezanost na dediščino 
narodove ljudske ustvarjal-

nosti. Tako nam med dru-
gim ni bilo težko sestavljati 
sporedov za nastope vsebin-
sko in po namenu različnih 
prireditev v šoli in drugod.« 

Kar hitro ste postali ravna-
telj. Kaj vas je vodilo pri 
delu? Kje vidite osnovno pos-
lanstvo glasbene šole, kakrš-
na je na primer radovljiška?
»V moji naravi je, da spoštu-
jem delo predhodnikov, in 
tudi ne maram po vsej sili 
pričakovati, da bo vse po 
moje. Še zdaj ne poznam 
odgovora, kako da sem tiste-
ga leta 1966 pristal na pre-
dlog, da bolj ali manj nepri-
pravljen prevzamem vods-
tvo. Pa smo poskušali kar 
sprejemljivo krmariti skozi 
leta, ki so se nabirala v kon-
čno spoznanje, ko je napočil 
čas za nove moči.
V načelu imajo vse glasbene 
šole enako poslanstvo, kar 
ne pomeni, da nima vsaka 
od njih pravice in tudi dolž-
nosti, da se prilega okolju, v 
katerem deluje. Rekel bi, da 
radovljiška to razume in 
opravlja, saj njene sadove 
kažejo tudi pihalni in drugi 
orkestri ter zbori.«

So se glasbene šole v Slove-
niji na splošno v času, odkar 
ste se upokojili, razvijale v 
smer, ki se vam zdi prava, 
ali bi se sami odločili za dru-
gačno pot?

»V veliko veselje mi je, ko 
vidim, kako se je glasbeno 
šolstvo razvilo v nepogrešlji-
vo sestavino šolstva in splo-
šne kulturne omikanosti 
našega naroda. K njej nam-
reč lep delež prispevajo tisti 
številni učenci, ki so se odlo-
čili za poklicno glasbeno pot 
in so izvajalci v naših profe-
sionalnih ansamblih, precej 
pa jih je, ki kakovost našega 
glasbenega šolstva dokazu-
jejo v glasbenih središčih v 
tujini.«

Še preden ste diplomirali, 
ste vodili Moški pevski zbor 
Kropa, kasneje prevzeli 
MPZ Podnart, ustanovili 
Koledvo … Kaj vas tako zelo 
privlači pri zborovskem pet-
ju, da ste že tako rekoč vse 
življenje tako tesno poveza-
ni z njim?
Moja zborovska izkušnja se 
je kot korepetitorju začela v 
radovljiški nižji gimnaziji, 
nadaljevala v ljubljanski 
dobi, obenem tudi pri kro-
parskih zborih – še preden 
smo 1961 začeli pot Moške-
ga zbora Kropa.
Človeški glas je že sam po 
sebi instrument čudovitih 
izraznih možnosti, v manj-
ših ali večjih vokalnih skupi-
nah se te še pomnožijo, še 
drugače je, ko se poveže z 
glasbili. Pri zborih pa ne gre 
le za glasbeno dimenzijo, 
saj gre za družno ustvarjan-

je in tudi prilagajanje posa-
meznika oblikovanju med-
sebojne odgovornosti. O 
tem bi se seveda dalo še 
mnogo in tudi drugače 
povedati …
Sistematična skrb za sesta-
vljanje letnih koncertov in 
drugih nastopov prinese 
široko paleto glasbene lite-
rature različnih glasbenih 
dob, kar da pevcem in pos-
lušalcem nov vpogled v 
svet zborovske glasbe, 
zanimivejši kot nenehno 
ponavljanje najbolj znanih 
pesmi. Vedno je izziv dobi-
ti v roke neznano pesem in 
z vajo polagoma priti do 
stopnje, ko se oglasi avtor-
jeva zamisel.«

Včasih smo Slovenci ogrom-
no peli v zborih … Se vam 
zdi, da je še vedno tako, ali 
imate občutek, da mladih 
zborovsko petje ne privlači 
več tako zelo? 
»Kar vleče se že dejstvo, da v 
osnovnih šolah v zborih 
poje premalo učencev. Tudi 
v naših krajih je tako. Malo 
starejši se še spomnijo 
časov, ko so bili marsikje 
odri premajhni za nastop 
šolskega zbora na primer v 
Radovljici, Bohinjski Bistri-
ci in na Bledu. Najbrž se 
tudi to pozna, da se ponekod 
bolj malo odraslih priključi 
zboru. Ampak je tudi dru-
gačna ugotovitev: v naši 
občini je že nekaj časa pev-
skih zborov odraslih več, 
kakor jih je bilo pred deset-
letji. Pomembno je tudi, da 
se z novimi šolanimi zboro-
vodji lepo izboljšuje pevska 
kultura, ki je na splošno v 
Sloveniji na visoki ravni.«

Koledniško obarvana tema-
tika vas posebej privlači. 
Zakaj? 
»Narodopisna stroka že 
dobrih 150 let raziskuje in 
dokazuje, da je bilo koled-
ništvo nepogrešljiv del pra-
znovanj od adventa do sveč-
nice. Tako je bilo tudi v 
Kropi in Kamni Gorici. 
Čeprav je po drugi svetovni 
vojni kazalo, da je ta običaj 
potonil v pozabo, se je 
ponekod le obdržal pri živ-
ljenju. V Kropi je v javnosti 
ostalo trikraljevsko koledo-
vanje in tako se je tudi 
mlajša generacija srečala s 
tradicijo. Malo starejši so 
prepevali doma, korni pevci 
tudi v cerkvi.
Koledniške pesmi so se zde-
le kot naročene za bolj doži-
veto praznovanje praznikov 
med božičem in svečnico. 
Imele so privlačne napeve, 
posebno doživetje pa je bilo 
preprosto, po ljudsko obču-

Egi Gašperšič, novi častni občan 
občine Radovljica
Glasbeni pedagog, skladatelj, zborovodja, organist, raziskovalec glasbenega izročila Slovencev doma in v zamejstvu, avtor in urednik glasbenih monografij 
ter drugih izdaj, zgodovinar in kronist, legendarni ravnatelj glasbene šole ... Egi Gašperšič je decembra lani na predlog tako rekoč vseh domačih in 
okoliških kulturnih društev in organizacij postal častni občan občine Radovljica.

Egi Gašperšič / Foto: Gorazd Kavčič
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Ivanka Korošec

S praznikom svetih treh kra-
ljev, ki ga imenujemo tudi 
tudi tretji božič, se 6. janu-
arja konča »božična doba«. 
V župnijski cerkvi sv. Petra 
v Radovljici je bil na ta dan 
koncert okteta Oremus. Ses-
tavljajo ga duhovniki Sebas-
tjan Likar, Janez Avsenik, 
Marko Čižman, Matevž 
Mehle, Bogdan Oražem, 
Marjan Lampret, Janez Rih-
taršič in Andrej Župan, žup-
nik iz Radovljice. Oktet 
deluje od leta 2006. Vsi čla-
ni delujejo v župnijah in se 
enkrat tedensko srečujejo 

na rednih vajah. Od leta 
2013 je njihova umetniška 
vodja profesorica Damijana 
Božič Močnik. Kot sami pra-
vijo, njihovi nastopi niso 
samo koncert, temveč priče-
vanje o božjem klicu, božji 
ljubezni in sinovski vdanos-
ti slovenstvu. S svojimi nas-
topi razveseljujejo poslušal-
ce ne samo po Sloveniji, 
ampak tudi po Evropi, gos-
tovali so tudi že v Ameriki in 
Avstraliji. V nabito polni 
radovljiški cerkvi so pevci 
priredili poslušalcem čudo-
vit in nepozaben večer. Pra-
znik se je tako zaključil še 
bolj slovesno.

Koncert  
duhovniškega okteta

Oktet Oremus z umetniško vodjo Damijano Božič Močnik 
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teno izpovedovanje betle-
hemskega dogajanja in pre-
mišljevanje ob tem, ko se 
staro leto poslavlja, rojeva pa 
novo. 
Marsikaj od tega je bilo v 
domači hiši, saj je oče še kot 
gimnazijec že pred prvo sve-
tovno vojno zapisal več sta-
rih kolednic in jih pozneje v 
Plamenovem glasilu Zadru-
gar tudi objavil. Ko smo se 
1967 tematike lotili še z zbo-
rom, sem pri starejših pev-
cih v Kropi, Kamni Gorici in 
na Koroškem še kaj posnel 
in zapisal ter v različnih 
variantah predelal za odrsko 
izvajanje. Del obsežnega 
gradiva je izšel v tisku, veli-
ko so različni izvajalci tudi 
posneli na plošče. Ni malo 
slovenskih zborov, ki so 
pogosto posegli po naših 
notah. Pa naj samo za pri-
mer povem, da je bil med 
njimi APZ Tone Tomšič.«

V katerem obdobju ste se 
največ ukvarjali z raziskova-
njem slovenske glasbene 
dediščine in kaj vas je pri 
tem vodilo?
»Ponavljam se, ko ob različ-
nih temah omenjam kropar-
ske pevske zbore in druge 
izvajalce, ki so ob živahnem 
delovanju, ko je bil po letu 
1952 zgrajen novi kulturni 
dom, z veliko vnemo peli in 
igrali. Sporede je oblikoval 
očetov širok izbor, v kate-
rem je imela ljudska dediš-
čina pomembno mesto. 
Študijski program na akade-
miji je še poglobil strokovno 
spoznavanje take tematike, 
v praksi pa je bilo zaradi 
vodenja Moškega zbora 
zaželeno stalno skrbeti za 
oživljanje tistega dela ljud-
ske dediščine, ki ga je bilo 

treba poiskati in obdelati ter 
tako na novo oživiti. In to je 
trajalo vseh 55 let.
Še drugačni so bili izzivi, 
ki jih je prineslo in nareko-
valo soustvarjanje z marlji-
vimi in do ljudske dedišči-
ne spoštljivimi Slovenci 

onkraj Karavank. Ni bilo 
kar tako podarjeno, kar se 
je tam naredilo, vendar 
moram reči, da sem hvale-
žen za prošnjo in uresniči-
tev načrtov.«
 
Vse odraslo življenje ste vsaj 
del energije posvetili tudi 
ustvarjanju novih skladb. 
Kje ste ob številnih obvezno-
stih našli čas tudi za to delo, 
ki verjetno zahteva veliko 
poglobljenega razmišljanja, 
miru in svojevrstno poklica-
nost ter predanost?
»Spet se moram vrniti v čas 
kroparskega kulturnega 
"buma" med letoma 1953 in 

1959. Bil sem v očetovi glas-
beni "delavnici", v kateri so 
se pripravljale priredbe za 
društvene pevske in instru-
mentalne skupine. Dela je 
bilo za enega preveč, pa sem 
še sam kaj postoril. To se je 
stopnjevalo z nastankom 

Moškega zbora, pozneje še 
mnogo bolj, ko so se zgodili 
dodatni zbori Podnart, Žen-
ski in Mešani zbor Koledva, 
prav tako koroško dogajanje. 
Več let so za kaj novega pro-
sili učitelji glasbenega pou-
ka v osnovnih šolah, pa raz-
ni drugi izvajalci od blizu in 
daleč. Kar kopičilo se je.«

Posebno in precej raznoliko 
pa je bilo dolgoletno ustvar-
janje v glasbeni šoli. Začelo 
se je s prvim letom prihoda 
v šolo, ni pa se končalo niti 
po upokojitvi.
»Le malo napisanih del je 
bilo brez vnaprej znanega 

izvajalca, saj je bilo zaradi 
potreb in programskih 
usmeritev večinoma name-
njeno konkretnim glasbeni-
kom ali glasbenemu pouku 
v šoli.«
 
Ste v vseh teh desetletjih 
ukvarjanja za glasbo na šte-
vilnih in raznolikih področ-
jih kdaj igrali rog? 
»Ne. Igranje takega glasbila 
terja stalno vajo in igranje. 
Še zmeraj pa ga slišim na 
posebno čustven posluh.«
 
V zadnjih letih zagotovo z 
veseljem spremljate medna-
rodno glasbeno kariero svo-
jih vnukov, sopranistke Lize 
Šparovec in klarinetista 
Luka Šparovca. Menite, da 
sta se za pot, po kateri gres-
ta, odločila tudi zaradi vas? 
Ste jima kdaj pristavili kak-
šen nasvet?
»Morda bi kdo rekel, da je 
človek pri svojih hitro 
popustljiv in hitreje zadovo-
ljen. V resnici je obratno! 
Seveda pa je razumljivo, da 
se v družini veselimo dose-
ženega, ker sta svojo glasbe-
no pot znala uresničiti tako, 
da jima lahko ploska tudi 
zahtevna tujina. Vse pa je 
šlo po naravni poti, saj zanjo 
nista prav nič potrebovala 
usmerjanja in nasvetov.«

Decembra vam je Občina 
Radovljica podelila naslov 
častnega občana. Kaj vam 
pomeni?
»Nikoli v življenju nisem 
sanjal, kaj šele mislil, da me 
more kdaj doleteti tako ime-
novanje. Pred njim imam 
globok rešpekt, za katerega 
ne vem, ali ga bom sam v 
sebi kdaj mogel brez premi-
sleka dojeti.«

Marjana Ahačič

Njihove lepo popisane zvez-
ke, skrbno hranjene knjige 
in natančno urejene šolske 
potrebščine pa sta zbrali in 
za razstavo pripravili edini 
potomki družine – Helena 
Beba Rotman Benić in nje-
na hči Liliana Benić Drobac. 
»Pri nas doma sta nam babi-
ci že zgodaj umrli, tako otro-
ci nismo doživljali lepih ur 
ob njunem pripovedovanju 
pravljic in povesti. Morali 
smo že kot mali otroci vzeti 
v roke knjige ali otroške sli-
kanice, da smo kaj novega 
izvedeli. Zato sem komaj 
čakala, da sem šla v šolo in 
se tam naučila brati, kar 
sem videla pri svojih dveh 
starejših bratih Vladu in 
Borisu ter sestri Veri,« je v 
publikaciji doma za starejše 
občane pred 19 leti v svojih 
spominih zapisala Anka 
Koman, nekdanja učiteljica 
iz znane radovljiške druži-
ne. Zadnja leta svojega dol-
gega življenja je preživela v 
Domu dr. Janka Benedika.

»Vera, rojena leta 1910, je 
bila moja babica. Po pokli-
cu je bila učiteljica, umrla 
je še pred mojim rojstvom. 
Njeni sestri Anka, prav tako 
učiteljica, rojena leta 1912, 
in Milena – klicali so jo 
Deta – po poklicu šivilja, 
rojena leta 1913, sta živeli v 
stanovanju na Trubarjevi 
ulici v Radovljici. Imele so 
tudi dva brata. Mlajši Boris 
(rojen leta 1908) je bil žup-

nik, mlajši Vlado (rojen leta 
1906) pa je umrl že v svojih 
zgodnjih dvajsetih,« je 
pojasnila Liliana Benić Dro-
bac, ki je skupaj s svojo 
mamo Heleno Bebo Rot-
man Benić zbrala gradivo 
in pripravila razstavo.
»Stanovanje v stari hiši je 
bilo več kot dvajset let praz-
no, in ko sva ga z mamo 
pred časom začeli posprav-
ljati, sva naleteli na pravo 

malo bogastvo; meni, ki se 
profesionalno ukvarjam z 
likovno umetnostjo, so seve-
da najprej v oči padle prele-
pe slike. Ko sem brskala 
naprej, pa sem našla še lepo 
urejene zvezke, učbenike in 
druge šolske potrebščine 
Komanovih otrok, ki so pred 
stotimi leti v Radovljici zače-
li hoditi v šolo.«
Razstava je še do konca 
meseca na ogled v tretjem 
nadstropju radovljiške knji-
žnice.
Knjižnica sicer v januarju 
posebno pozornost namenja 
pisanju z roko. Tako so izte-
kajoči se teden poimenovali 
Teden pisanja z roko in bral-
cem ob vsaki izposoji h knji-
gam dodali še listek, na 
katerega so ti lahko napisali 
lepo misel ali sporočilo pre-
senečenja in ga pustili v 
knjigi za naslednjega bralca. 
V sredo, 30. januarja, pa bo 
v knjižnici še predavanje 
Marijane Jazbec, predsedni-
ce društva Radi pišemo z 
roko, z naslovom Skrita spo-
ročila v pisavi. 

Razstava v knjižnici: Prvič v šolo
V radovljiški knjižnici je na ogled zanimiva razstava šolskih potrebščin petih otrok družine Koman iz 
Radovljice, ki so v šolske klopi sedli pred stoletjem.

Razstava bo še do konca meseca na ogled v tretjem 
nadstropju radovljiške knjižnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Egi Gašperšič / Foto: Gorazd Kavčič

Kratki igrano-dokumentarni film Hočem živeti, ki je nastal 
po resnični zgodbi nekdanje udeleženke programa PUMO, 
si je zdaj mogoče ogledati tudi na kanalu YouTube. Film 
prikazuje ganljivo izpoved dekleta, ki je v mladosti zaradi 
izgube ljubljene osebe poskušalo končati svoje življenje, 
kasneje pa se je spopadalo tudi s samopoškodbenim vede-
njem in motnjo hranjenja. Film zapolnjujejo slikoviti igrani 
prizori, v katerih je dekle na psihičnem robu mojstrsko upo-
dobila Nina Rakovec, tematika duševnega zdravja mladih pa 
je osvetljena tudi s pomočjo strokovnjakov. Film je nastal v 
sodelovanju z režiserjem Nejcem Levstikom, filmsko ekipo 
Vizualist in programom PUM, ki deluje v okviru Ljudske uni-
verze Radovljica.

Film Hočem živeti tudi na spletu

Malo je v Sloveniji mest 
podobne velikosti, kot je naše, 
ki bi imela dva tako velika in 
zanimiva trga: Linhartov in 
Vurnikov.
Prvi – Linhartov trg se je pri-
bližno v tej velikosti začel 
oblikovati že pred sedemsto 
leti. Danes velja za najboljše 
ohranjen srednjeveški trg v 
Sloveniji in prav zaradi njega 
je ena največjih svetovnih 
potovalnih agencij Radovljico 
uvrstila med deset čarobnih 
starih mest v Evropi. Trg je 
poln življenja, topline, zgodo-
vine, umetnosti. Prijetna 
»dnevna soba« Radovljičanov 
in presenečenje za obiskovalce 
od drugod.
Drugi trg – Vurnikov ob novi 
knjižnici pa je prazen, preve-
lik, brez življenja in brez duše. 
Kakih dvajset praznih lokalov 
čaka na najemnike ali nove 

Vurnikov trg – 
nedokončana 
zgodba

lastnike. Postaja prava sramo-
ta našega sicer tako lepega 
mesta. 
Zato smo na prvi delovni seji 
Sveta Krajevne skupnosti čla-
ni sveta med drugimi proble-
mi in predlogi govorili tudi o 
tem, kaj storiti, da bo trg zaži-
vel. Kako trgu dati dušo, kako 
pripraviti na njem čim več 
dogodkov, organizirati prire-
ditve, razstave, kako ga vklju-
čiti v turistično ponudbo? Po 
daljši razpravi smo sprejeli 
sklep, da se Krajevna skupnost 
aktivno vključi v prizadevanja 
za oživitev Vurnikovega trga 
in predlaga Občini, da ji dode-
li nekakšen »patronat« nad 
trgom in vlogo koordinatorja 
za dogajanja na trgu.
V dogodke na trgu smo že 
vključili Knjižnico, ki je pred 
kratkim gostila v svoji dvorani 
zasedanje Državnega sveta. 
Dne 28. februarja pa bo v dvo-
rani Knjižnice seja parlamen-
tarne Komisije za odnose s 
Slovenci v zamejstvu in po 
svetu. Tudi taki dogodki bodo 
pripomogli ne samo k promo-
ciji našega mesta, ampak tudi 
k oživitvi Vurnikovega trga.

           Avgust Mencinger

Prejeli smo
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Danes 88-letni Boris Čebulj je 
bil del jeseniškega hokeja prav 
od začetka, od tistega prvega 
občnega zbora leta 1947. Za 
člansko ekipo je igral do svoje-
ga 33. leta, kasneje pa v hokeju 
ostal kot sodnik. Danes 77-let-
ni Albin Felc je v člansko vrsto 
stopil v sezoni 1957/58. Član 
prve ekipe je bil polnih štiri-
najst sezon in tolikokrat so bili 
Jeseničani tudi državni prvaki.

Se spominjate svojega prve-
ga naslova z Jesenicami?
Čebulj: "Prvi naslov je bil 
zgodovinski, nepozaben. 
Treba se je najprej spomniti 
konca leta 1956, ko smo ime-
li Češkoslovaškega trenerja 
Zdeneka Blaho, ki nas je v 
mesecu in pol naučil ogrom-
no. V Beogradu nam je uspe-
lo nepričakovano premagati 
Partizana in osvojiti naslov 
državnega prvaka. Vsekakor 
vrhunec te generacije, ki pa 
ni samo igrala. Veliko smo 
pomagali pri vsem, kar se je 
dogajalo na ledeni ploskvi in 
okrog nje. Veliko smo se 
družili tudi v prostem času. 
Radi smo imeli hokej, ki je 
bil del našega življenja." 
Felc: "Ko je na Jesenice pri-
šel prvi naslov državnega 
prvaka, še nisem bil del te 
zgodbe (sezona 1956/57, o. 
p.). Naslednje leto sem pri-
šel v člansko ekipo, a moja 
vloga pri osvojitvi državnega 
prvaka je bila bolj obrobna. 
Vseeno so bili občutki ob 
mojem prvem naslovu drža-
vnega prvaka lepi."

Vam je kateri od naslovov še 
posebej pri srcu?
Čebulj: "Petkrat sem bil z 
Jesenicami državni prvak, a 
osvojitev prvega naslova pre-
kaša ostale štiri osvojene. 
Pot domov iz Beograda in 
sprejem na jeseniški želez-
niški postaji je spomin, ki se 
mi je vtisnil za vse življenje. 
Pred in po tekmi smo dobili 

številne telegrame, a tako 
veličastnega sprejema niti 
slučajno nismo pričakovali. 
Kdor kaj podobnega ni doži-
vel, mu je to težko opisati."  
Felc: "Kot sem že omenil, je 
bilo naslovov kar veliko. V 
ospredje bi postavil tiste, ko 
je v ljubljansko vrsto presto-
pilo nekaj naših igralcev, in 
te tekme z Olimpijo so pos-
tale res prave. Hokej v Slo-
veniji se je dvignil, derbiji so 
bili vse bolj prepoznavni." 

Jeseniški hokej in s tem 
klub je v teh sedemdesetih 
letih postal eden najbolj pre-
poznanih v Sloveniji.
Čebulj: "Hokej je bil v 
našem času prepoznaven za 
Gorenjce in tudi navijače iz 
številnih drugih krajev po 
vsej Sloveniji. Kvaliteta 
hokeja ni bila na visokem 
nivoju, a je bil hokej zanje 
nekaj posebnega."
Felc: "Že v tistih šampion-
skih začetkih je klub postal 
prepoznaven. Navijače, ki so 
hodili na naše tekme, smo 
imeli praktično iz cele Slove-

nije. Hokejska tekma med 
Jesenicami in Olimpijo je še 
vedno eden najbolj prepoz-
navnih derbijev v Sloveniji. 
Žal mi je, da je gledanost v 
zadnjih letih padla. Razvoj 
dogodkov na Jesenicah je šel 
v napačno smer. Liga, v kate-
ri zdaj nastopa članska ekipa, 
je solidna, a vseeno bi priča-
koval boljšo igro in več zmag. 
Pogoje za delo imajo dobre."

Koliko še spremljate jeseniš-
ki hokej in hokej na splošno?
Čebulj: "Hokej spremljam, a 
tekem ne obiskujem. Večkrat 
pa obiščem dvorano Podme-
žaklo v času, ko ni tekem, saj 
se mi zdi enostavno izredno 
lepa. Hokejisti so včeraj žal 
spet izgubili (pogovor je pote-
kal dan po porazu s 4:0 v Sal-
zburgu, o. p.), a upam, da se 
jim uspe pobrati. Po mojem 
se bodo morale na Jesenicah 
narediti korenite spremem-
be. To ni pogojeno samo z 
denarjem, temveč s prizadev-
nostjo in organiziranostjo."
Felc: "V živo tekem ne spre-
mljam. Rad preberem, če je 

kaj napisano od jeseniškega 
hokeja, a na žalost tega ni 
prav veliko. Glede rezultatov 
sem na tekočem. Hokej 
spremljam tudi po televiziji, 
kar ga je. Žal mi je le, da so 
tekme NHL ponoči."

Kakšne so vaši vtisi s prire-
ditve ob 70-letnici hokeja na 
Jesenicah?
Čebulj: "Vesel sem bil, da so 
se spomnili na nas in nas 
povabili. Ta obletnica je res 
pomembna za Jesenice in 
jeseniški hokej. Panoga tre-
nutno živi manj uspešno, a 
verjamem, da se bo hokej 
spet vrnil tja, kjer je že bil v 
preteklosti." 
Felc: "Zelo lepo se mi zdi, 
da smo se na prireditvi ob 
jubileju zbrali v tako lepem 
številu. Zbrani smo bili 
igralci iz različnih generacij. 
Mlajši so s tem imeli prilož-
nost spoznati, kakšna je bila 
pot jeseniškega hokeja na 
samem začetku. Doba, 
odkar je jeseniški hokej, je 
dolga in po tej poti je šlo 
ogromno hokejistov."

Legendi jeseniškega 
hokeja ob obletnici
Radovljičana Boris Čebulj in Albin Felc sta dodala pomembne kamenčke v mozaik jeseniškega hokeja, 
ki v tej sezoni praznuje sedemdeseto obletnico delovanja.

Nekdanja odlična jeseniška hokejista, Radovljičana Albin Felc in Boris Čebulj

Člani in članice Smučarskega kluba Radovljica so tekmovali 
na številnih tekmovanjih in v različnih kategorijah. Pobliže si 
poglejmo njihove uvrstitve med prvo deseterico. Tekmovanja 
zahodne regije za Pokal Zavarovalnice Triglav – Rudno, sla-
lom: U14, dečki: 4. Vid Rozman; U16, deklice: 4. Nika Anderle. 
Kranjska Gora, veleslalom: U14, dečki: 3. Vid Rozman; U16, 
deklice: 5. Nika Anderle; U16, dečki: 3. Bruno Božič. Kranjska 
Gora, veleslalom: U10, cicibanke: Brina Stroj Skubic, 9. Maria 
Verdnik, 10. Neža Šparovec; U10, cicibani: 3. Lukas Potočnik, 
8. Tobias Blažič; U12, cicibanke: 5. Taja Prešern, 7. Živa Roz-
man; U12, cicibani: 2. Jakob Arlih, 3. Lan Kunstelj; U14, dekli-
ce: 5. Kristina Paščinski; U14, dečki: 5. Vid Rozman; U16, 
deklice: 5. Nika Anderle; U16, dečki: 2. Bruno Božič. Kranjska 
Gora, veleslalom: U14, deklice: 2. Kristina Paščinski; U14 deč-
ki: 8. Vid Rozman; U16, deklice: 5. Nika Anderle; U16, dečki: 
8. Bruno Božič. Cerkno, veleslalom. U10, cicibanke: 3. Brina 
Stroj Skubic, 8. Maria Verdnik, 10. Neža Šparovec; U10, cici-
bani: 2. Lukas Potočnik, 3. Tobias Blažič; U12, cicibanke: 4. 
Lana Janc, 5. Taja Prešern, 8. Živa Rozman; U12, cicibani: 6. 
Aljaž Rozman. V Dreiländerecku v Avstriji je potekal boj treh 
dežel. Ob gostiteljih so nastopili še italijanski in slovenski 
smučarji. Slovenijo so zastopali Smučarski klubi Kranjska 
Gora, Bled, Blejska Dobrava in Radovljica. Naši tekmovalci so 
povsem upravičili vpoklic. Pobliže poglejmo, kako so se uvr-
stili. Otroci letnik 2012: cicibanke: 2. Stella Potočnik, 3. Zala 
Stroj Skubic; otroci letnik 2011: cicibanke: 1. Zoja Stroj Skubic, 
3. Alja Prešern; otroci letnik 2010: cicibanke: 5. Karla Kunstelj; 
cicibani: 3. Tobias Blažič; otroci letnik 2009: cicibanke: 3. Bri-
na Stroj Skubic, 5. Maria Verdnik; cicibani: 3. Lukas Potočnik; 
otroci letnik 2008: cicibanke: 1. Taja Prešern, 3. Živa Rozman; 
cicibani: 3. Miha Mertelj; letnik 2007: cicibanke: 1. Lana Janc; 
cicibani: 2. Lan Kunstelj, 5. Jakob Arih, 10. Aljaž Rozman.

Smučanje

Številne uvrstitve na stopničke

Po »prvem polčasu« Slovenskega pokala so se prstometaši 
zbrali na drugi tekmi v Renčah, ki je hkrati štela za sedmi 
Harijev memorial. Zbralo se je 38 trojk. Prvega mesta se je 
veselila kranjska ekipa Mišo tim 2 (Ratko Jelič, Ratko Andre-
ski, Desimir Vukič), ki je bila v finalu boljša od ekipe Senica 
Lotrič (Andrej Kunstelj, Mijodrag Milašinovič, Šukrija Šarič). 
Za bron sta se merili dve ekipi iz naše občine, pripadel pa je 
ekipi Košir Kamna Gorica (Tone Šolar, Miroslav Šolar, Janez 
Košir). Četrto mesto je osvojila ekipa MD Cifra Begunje 
(Aleksander Jamnik, Dušan Erjavc, Drago Zupan). V izločil-
ne boje se je uvrstila še ekipa Podnart 1 (Franci Faganel, 
Tomaž Rozman, Gordana Kostovki). Skupni zmagovalec 
devetega Pokala Slovenije je ekipa Senica Lotrič s 125 točka-
mi, druga je bila Ljubljana-A Banka s 104 točkami, tretja pa 
ekipa Mišo tim 1 s 103 točkami. Med ekipami iz naše občine 
je bila najboljša ekipa MD Cifra Begunje s 102 točkama (Ale-
ksander Jamnik, Dušan Erjavc, Drago Zupan). Na obeh tur-
nirjih so bili četrti in tudi na skupni lestvici jim je pripadlo 
nehvaležno četrto mesto. Srebro so zgrešili za dve točki, 
bron pa le za eno. Med deseterico najdemo še ekipo Košir 
Kamna Gorica (Tone Šolar, Miroslav Šolar, Janez Košir).

Prstomet

Begunjci spet četrti, Kamnogoričani tretji

Kratke novice

Kot so sporočili učenci in učiteljice iz Podružnične šole Lju-
bno, jih je tudi konec lanskega leta v šoli obiskal Dedek 
Mraz. »Obdaril nas je z dobrotami in steklenimi kozarčki s 
slamico za zdrave napitke. Sredstva za nakup daril nam je 
podaril območni odbor Rdečega križa Ljubno. Učenci so se 
daril zelo razveselili. Območnemu odboru RK Ljubno se 
zahvaljujemo, saj bomo s podarjenimi sredstvi do konca 
šolskega leta omogočili vsem učencem glasbene delavni-
ce,« je povedala učiteljica Metka Urh, vodja šole v Ljubnem.

Pestro praznično dogajanje
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Deana Jelenc iz Krope in 
Neža Zorko iz Radovljice sta 
dijakinji zdravstvene usmeri-
tve na Srednji šoli Jesenice. 
Pred kratkim sta – skupaj s še 
22 dijaki jeseniške šole – pre-
živeli tri tedne na praksi v 
Angliji. Delali sta v domu za 
ostarele v mestu Plymouth 
na jugozahodu Anglije. Kot je 
povedala Deana, je zelo rada 
delala v domu, saj so bili vsi 
zelo prijazni, stanovalci pa so 
ji prirasli k srcu. Vsi so hvalili 
njeno znanje angleščine. 
"Največje razlike med delom 
v Sloveniji in Angliji so v pre-
cej manjši uporabi zaščitnih 
oblačil, neuporabi razkužil za 
roke in fiziološke raztopine za 
razkuževanje ran in neupoš-
tevanje splošnih ukrepov za 
preprečevanje prenosa 
okužb," je povedala Deana.
Neža pa je o svoji izkušnji 
življenja v Angliji dejala, da 
so Angleži veliko bolj vljudni 
in prijazni kot ljudje v Slove-
niji. "Poleg tega se tudi ved-
no opravičujejo že za tako 
majhne stvari, kot je to, da so 
ti v napoto. Vozniki avtobu-
sov so vedno prijazni in ti 
rade volje pomagajo, zato je 
veliko manjša verjetnost, da 
bi se izgubil," je povedala.
Na prakso v Anglijo je sicer 
odšlo 24 dijakov tretjega in 
četrtega letnika programskih 
usmeritev predšolska vzgoja, 
zdravstvena nega in strojni 
tehnik. Bivali so pri angleških 
družinah, tritedensko praktič-
no usposabljanje z delom pa 
opravljali v tamkajšnjih vrtcih, 
domovih za ostarele, avtomo-
bilskih in drugih strojniško 
usmerjenih podjetjih. 
"Na delovnih mestih so prido-
bili vpogled v drugačen način 
dela ter nova strokovna zna-
nja. Kljub temu da je spozna-
vanje dijakov z njihovim stro-
kovnim področjem v tujini 
glavni cilj takšne mobilnosti, 
izkušnja v tujini vedno prine-
se mnogo več kot to. Sprva 
malce plaho in presenečeno, 
a kaj kmalu navdušeno so 
dijaki sprejeli komunikacijo v 

angleščini, preizkušanje bolj 
in manj okusne angleške hra-
ne, že pregovorno vljudnost 
in olikanost Angležev in še 
številne druge kulturne pose-
bnosti bivanja pri angleških 
družinah. V sodelovanju s 
partnersko organizacijo v 
Angliji so se družili tudi na 
večerih karaok, obiskali mesti 
Bristol in St Ives ter si ogledali 
eno večjih atrakcij regije Cor-
nwall, imenovano Eden Pro-
ject," je povedala koordinato-

rica projekta in učiteljica 
angleščine Ines Rajgelj. 
Prakso v Angliji so izvedli pod 
okriljem projekta Erasmus+, 
ki je sofinanciran s strani 
Evropske unije, nosi pa nas-
lov Z delovnimi izkušnjami v 
tujini do boljših zaposlitvenih 
možnosti. Kot je še dodala 
Ines Rajgelj, v prihodnje 
podobno izkušnjo želijo 
omogočiti tudi dijakom trile-
tnega poklicnega programa 
mehatronik operater. 

Na praksi v Angliji
Dijaki Srednje šole Jesenice so tritedensko prakso opravljali v Angliji. 
Delali so v vrtcih, domovih za ostarele in podjetjih.

Deana Jelenc s stanovalcem doma starostnikov v 
Plymouthu, gospodom po imenu Ted

Zmagovalca tekmovanja v pohodih na Sankaško kočo sta 
Monika Pogačar in Sebastjan Urh, ki sta se iz doline podala 
368-krat. 310 pohodov ima Irena Dobravc sledijo: Saša Pisek, 
Stane Pisek (250), Marjana Dobravc (202), Toni Podobnik 
(180), Majda Fartek (167), Lili Kozinc (166) in Polona Šmit 
(162). Največkrat se je do koče povzpel Bogdan Srpčič, ki se 
je v letu dni kar 516-krat vpisal v knjigo pohodov, a je tekmo-
val izven konkurence, saj je bil najuspešnejši že lani. 

Pohodništvo

Delitev prvega mesta

Na tekmi športnih plezalcev v težavnosti zahodne regije v 
Žirovnici so radovljiški plezalci dosegli veliko dobrih uvrsti-
tev: starejše cicibanke: 9. Maksa Tišler Močnik; mlajše dekli-
ce: 4. Lina Laharnar, 10. Ela Glavač; mlajši dečki: 2. Gorazd 
Jurekovič, 7. Nejc Jeran Pirih, 9. Andrej Ponikvar; starejše 
deklice: 1. Maja Humerca, 2. Eva Puhar, 8. Maja Arnež; sta-
rejši dečki: 1. Tanej Cerar Božič, 2. Nejc Skumavec, 5. Jan 
Ulčar, 9. Žiga Bertoncelj. Naslednja tekma zahodne lige bo 
16. februarja na Jesenicah.

Športno plezanje

Dve zmagi v Žirovnici

Po novem letu so radovljiški 
košarkarji odigrali tri tekme. 
Leto so odprli z gostujočo 
zmago. V Žireh so zmagali z 
79 : 58. V 10. kolu se jim je 
doma slabo godilo, saj so 
visoko izgubili. Cerknica je 
tekmo dobila s 97 : 55. Še en 
poraz so doživeli v soboto, 
ko so v gosteh izgubili z eki-
po Lesdog Kočevje z 88 : 71. 
Tekma je bila izgubljena že 
na polčasu, ki so ga gostite-
lji dobili s 43 : 20. Na vrhu 
četrte slovenske lige – zahod 
sta Cerknica in Ivančna 
Gorica z 21 točkami. Radov-
ljica s štirimi zmagami in 
sedmimi porazi deli peto 
mesto s Stražiščem Kranj. 
Ekipi sta zbrali 15 točk.

Košarka

Po zmagi dva poraza

INFORMATIVNI DAN
bo v petek, 15. 2. 2019, ob 9. in 15. uri

in v soboto, 16. 2. 2019, ob 9.uri.

Srednja šola Jesenice izvaja izobraževanje  
za naslednje poklice:

 strojni tehnik
 mehatronik operater
 pomočnik v tehnoloških procesih
 srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
 vzgojitelj predšolskih otrok

Dodatne informacije: 04 581 31 16

Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2, 
4270 Jesenice
Tel.: 04/581 31 00, 
www.ssj-jesenice.si 

Marjana Ahačič

Štipendijo Sare Isaković in 
Plavalnega kluba Gorenjska 
banka Radovljica bo v letoš-
njem letu prejemal mladi 
plavalec s Slovenskega 
Javornika Nejc Pšeničnik, 
lani najuspešnejši plavalec v 
kadetski kategoriji. Najboljši 
rezultat v disciplini 1500 
metrov prosto (17:15,89 v 
50-metrskem bazenu, tretje 
mesto v kadetski kategoriji) 
je dosegel konec julija na 
Združenem prvenstvu Slo-
venije v Kopru.
Kot je povedal Nejc, bo šti-
pendijo v znesku sto evrov 
bruto hranil za kasnejše pot-
rebe. »Upam, da ti bo ta šti-
pendija, ki sicer ni velika, 
vendarle predstavljala spod-
budo za naprej, da boš ostal 
motiviran, da si boš skupaj z 
odličnim trenerjem, ki ga 
imaš, zastavil visoke cilje. 
Če boš potreboval kakšen 
dodaten nasvet, sem pa 
seveda tu, da ti pomagam,« 
je Nejca Pšeničnika, sicer 
dijaka prvega letnika Sred-
nje gostinske in turistične 

šole v Radovljici, nagovorila 
Sara Isaković.
Nejc brez težav usklajuje šol-
ske in športne obveznosti. V 
šoli mu gre dobro, na trenin-
ge, ki jih ima vsako jutro že 
pred začetkom pouka, ga 
vozi mama. Za cilj si ne pos-
tavlja le dobrih rezultatov na 
tekmovanjih, temveč tudi, 
da na treningih uživa. Že več 
kot osem let trenira pod vod-
stvom Aleša Rebca. »Nejc je 
eden tistih plavalcev, ki res 
zelo redno trenirajo. Posluša 
navodila in se jih trudi izpol-
njevati, tako da mislim, da si 

za prihodnost lahko postavi 
visoke cilje,« je povedal tre-
ner Rebec, ki je Nejcu zaže-
lel, da bi v plavanju čim dlje 
vztrajal in čim več dosegel – 
tako v športu kot v življenju 
nasploh. »Zelo sem vesela, 
da sem spet v družbi radov-
ljiških plavalcev; ker sem se 
nedavno preselila v Radovlji-
co, upam, da se bom lahko 
večkrat oglasila. Veseli me, 
da je v klubu veliko mlajših 
plavalcev, pa seveda tudi 
tako perspektivnih, kot je 
Nejc,« je povedala Sara Isa-
ković.

Štipendija Sare Isaković
Letošnjo štipendijo Sare Isaković in Plavalnega kluba Gorenjska banka 
Radovljica je letos prejel mladi plavalec Nejc Pšeničnik.

Nejc Pšeničnik s Saro Isaković, predsednikom Alešem 
Klementom (levo) in trenerjem Alešem Rebcem (desno) 
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Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja
Prešernovi recitali / Festival lajnarjev / Manca Izmajlova
Shod muz na kranjskem Parnasi in Prešernovi nagrajenci  

Sejem domače in umetnostne obrti 

www.visitkranj.si
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

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

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

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

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

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

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

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

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!

Izberite letošnje darilo

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

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

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

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

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

Ivanka Korošec

Čeprav jih ima, ne mara 
titul, zato se je preprosto in 
skromno predstavil kot gos-
tinski delavec, ki je štiride-
set let delal kot vodja kuhi-
nje na golfskem igrišču. 
Trenutno uvaja svojega nas-
lednika, saj je v obdobju 
odhajanja v pokoj.
 

Družinska tradicija
»V organizaciji Rdeči križ 
(RK) delam že več kot 25 
let,« je povedal. »To je že 
družinska tradicija. Moja 
teta Pavla Rezar, poročena 
Ficko, je bila ena prvih 
odbornic.« Slikovito je opi-
sal, kako se je začelo njego-
vo delovanje v RK. »V vode 
RK sem zaplaval v bivši 
Jugoslaviji, kjer sem redni 

vojaški rok odslužil v civilni 
sferi; odločil sem se za RK, a 
tedaj je bilo to le prelaganje 
po naftalinu smrdečih odej 
in polnjenje zalog s konzer-
vami. Z Jesenic sem se pre-
selil v Hraše – in ravno ko je 
predsednica Jožica Rauh 
zaključevala svoj mandat, 
sem na pobudo Tončke Tor-
kar sprejel izziv, da posta-
nem član krajevne organiza-
cije. Vsa leta sem delal na 
področju Hraš – od pobira-
nja članarine do raznašanja 
paketov in drugih sredstev 
krajanom. Človek pač mora 
narediti nekaj za svoj kraj.«
 

Za več sodelovanja
Idej in načrtov ima veliko, 
vendar se zaveda, da vse 
naenkrat ne bo šlo. Med dru-
gim je njegov cilj več aktiv-

nosti na področju preventive 
z mladimi. O tem se bodo 
dogovarjali z osnovno šolo. 
Želi si tudi močnejšega 
sodelovanja z drugimi kraje-
vnimi organizacijami. »Sku-
paj smo močnejši in učinko-
vitejši. Kraju naj bi bili bolj 
na roko, v hiše naj ne bi 
''vdirali'' vsak posebej. Nalo-
ga RK ni le raznašati pakete, 
ampak težko situacijo in sti-
sko zaznavati z delom na 
terenu. Prostovoljke so kot 
pivniki, ki pobirajo situacijo 
iz okolja in jo prenašajo na 
drug nivo. Samo razdeljeva-
nje paketov je že odsluženo. 
Tudi rožice ob 8. marcu bi 
rad nadomestil z drugačno 
pozornostjo, ki bi res razve-
selila mame in žene.«
Ob prevzemu funkcije je 
prosil starejše prostovoljke, 
naj nadaljujejo delo, skušali 

pa bodo pridobiti tudi mlaj-
še, da bodo sodelovanje 
medgeneracijsko prepletli. 
»Edino tako se prenaša etič-
na kultura,« je prepričan. 
»Starejši imajo zaradi svojih 
življenjskih izkušenj višji 
etični prag. Mlajši imajo 
tudi manj časa in s tem tudi 
manj možnosti zaznavati, 
kaj se v naši okolici dogaja.«
V januarju so že imeli akci-
jo, ki so jo izvedli skupaj s 
trgovino Lidl in ob tej prilož-
nosti se predsednik Rezar 
lepo zahvaljuje vsem kraja-
nom, ki so sodelovali v tej 
humanitarni gesti.

Krepili bodo vezi
Krajevna organizacija RK 
Lesce ima približno 950 čla-
nov, s čimer so načeloma 
zadovoljni. »Naša naloga je, 

da delujemo pošteno, tran-
sparentno in neopazno, saj 
nihče noče svoje stiske obeša-
ti na veliki zvon. Krepili bomo 
generacijsko vez, ki je smisel 
delovanja, saj se mladi od sta-
rejših učijo odpirati vrata. Da 

mladi pobirajo članarino, to 
ni problem, težje pa je vzpo-
staviti zaupanje, da te ljudje v 
stiski spustijo v svoj svet in 
prikažejo realno sliko. To pa 
ni enostavno in ta odnos 
mora graditi vsak sam.«

Delati pošteno  
in neopazno
Dosedanji predsednici Poloni Langus se je iztekel mandat in na to mesto je krajevni odbor Rdečega 
križa Lesce v decembru na letni konferenci imenoval Stojana Rezarja iz Hraš.

Stojan Rezar

 »Skupaj smo močnejši in učinkovitejši. Kraju 
naj bi bili bolj na roko, v hiše naj ne bi ''vdirali'' 
vsak posebej. Naloga RK ni le raznašati pakete, 
ampak težko situacijo in stisko zaznavati z 
delom na terenu.«
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Za več informacij pokličite na 
041 356 068 ali sledite spodnji 
povezavi.
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Marjana Ahačič

Pravkar končano leto je bilo 
za Pihalni orkester Lesce 
pestro in bogato. Skorajda 
ni bilo večje prireditve v 
radovljiški občini, na kateri 
ne bi nastopili tudi leški 
godbeniki. Na začetku leta 
so tradicionalno sodelovali v 
pustnem sprevodu po rado-
vljiških ulicah, kasneje pri-
pravili spomladanski kon-
cert, poskrbeli za prvomaj-
sko budnico, v okviru dne-
vov Večno mladih fantov 
gostili nekatere prijateljske 
orkestre iz sosednjih držav 
in nastopili Pod Avsenikovo 
marelo. 
Tudi letos so godbeniki pod 
vodstvom dirigenta Gašper-
ja Breznika v decembru pri-
pravili božično-novoletni 
koncert na dveh lokacijah – 
najprej v Lescah in nato še 
Radovljici. 
Praznični koncert so izkori-
stili tudi za podelitev priz-
nanj članom, ki so prejeli 
Gallusove značke kot nagra-

do za udejstvovanje na pod-
ročju ljubiteljske glasbene 
dejavnosti in priznanja 
Bojana Adamiča za dolgolet-
no članstvo v pihalnem 
orkestru.
Bronasto Gallusovo značko 
za več kot pet let udejstvova-
nja na področju ljubiteljske 
glasbene dejavnosti je preje-
la Maša Povšin, srebrno 
Gallusovo značko za več kot 
deset let udejstvovanja Eva 
Kelih in Aleš Janša, zlato 
značko za več kot 15 let udej-
stvovanja Anže Eržen, Mar-
ko Frelih, Martin Konjajev 
in predsednik orkestra 
Andraž Peterman, častno 
Gallusovo značko za več kot 
trideset let udejstvovanja pa 
Jure Valjavec.
Medalje Bojana Adamiča 
so prejeli: Aleš Janša in 
Eva Kelih (bronasto meda-
ljo za več kot desetletno 
članstvo v godbi), Rajka 
Korošec Kavčič in Aleš Fis-
ter (srebrno medaljo za več 
kot dvajsetletno članstvo v 
godbi), zlato medaljo Boja-

na Adamiča pa sta za več 
kot tridesetletno članstvo v 
pihalnem orkestru prejela 
Žiga Naglič in Jure Valja-
vec.
Posebno presenečenje pa 
so godbeniki pripravili tudi 
svojemu dolgoletnemu čla-
nu Janezu Kosmaču, ki je 
lani praznoval osebni jubi-
lej – osemdeset let. Še kot 
mlad fant se je s kolesom z 
Zgoše vozil na prve vaje v 
Lesce, zdaj že davnega leta 
1955, ko je bil orkester usta-
novljen, je njegovo zanimi-
vo življenjsko zgodbo sliko-
vito povzela dinamična 
voditeljica večera Nataša 
Mrak. Not takrat še ni poz-
nal, je povedala, še manj 
igrati na trobento, a ga je 
prvi dirigent orkestra Bran-
ko Lacko vsega naučil. Od 
takrat dalje je posvetil svoje 
življenje orkestru; med dru-
gim je bil osem let podpred-
sednik in več kot dvajset let 
arhivar, doma ima zelo 
natančno urejen zasebni 
arhiv orkestra. Pri urejanju 

arhiva mu pomaga hčerka 
Irena, ki je tudi sama glas-
benica in odlična zborovod-
kinja. 
Janez Kosmač je v svoji dol-
gi glasbeni karieri prejel 
veliko slovenskih in medna-
rodnih priznanj s področja 
amaterskega ukvarjanja z 
glasbo, po več kot šestih 
desetletjih aktivnega igran-
ja, v katerih je redno dvakrat 
tedensko hodil na vaje, 
zamudil pa ni niti enega 
koncerta, pa zdaj pa pravi, 
da bo začasno trobento odlo-
žil v kot. »Leta naredijo svo-
je,« je skromno pristavil na 
slovesnosti, kolegi godbeni-
ki pa so se mu iskreno 
zahvalili za njegovo dolgole-
tno predano delo in srčno 
glasbeno sodelovanje.

Praznična koncerta
Pihalni orkester Lesce je decembra pripravil kar dva božično-novoletna 
koncerta. Najprej so nastopili v dvorani leške osnovne šole, nato pa 
navdušili še občinstvo v polni Linhartovi dvorani v Radovljici.

Pihalni orkester Lesce pod vodstvom dirigenta Gašperja Breznika na božično-novoletnem 
koncertu v radovljiški Linhartovi dvorani
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Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: 
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07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50

Komb. porabe goriva: 3,9 – 6,4 l/100km, emisije CO2: 101 – 145 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d temp, emisije NOX: 0,0137- 0,0569 g/km. Cena 12.990 EUR velja ob nakupu novega Ceeda 5dr 1.4 LX Active, z upoštevanimi popusti (redni popust 3.200 EUR, popust “Gotovina” 1.500 EUR in popust “Bonus financiranje” 1.500 EUR). 
Redna cena je 19.190 EUR. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji 
garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.D O K A Z  K A KO V O S T I
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Redna cena je 19.190 EUR. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji 
garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

JESENICEJESENICE
JUNIK-M, d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02
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Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,5 l/100km, emisije CO2: 101 – 195 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d temp, emisije NOX: 0,0084- 0,0569 g/km. Akcijska ponudba EOM = 0 % velja ob nakupu novega vozila KIA iz zaloge po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasinga d.o.o. in 
SKB Leasing d.o.o. Kia Ceed, Sportage ali Stonic: ponudba zajema obdobje financiranja 72 - 84 mesecev, polog 30 - 36 % in plačilo 15 – 20 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR. Reprezentativni primer izračuna za Kia akcijsko ponudbo Kia Ceed 1.4 MPI LX Active: vrsta financiranja – finančni leasing; predračunska 
vrednost predmeta financiranja – 15.990 EUR (redna cena 19.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 3.200 EUR); lastna udeležba (polog) – 30 % (4.797 EUR); znesek financiranja – 11.193 EUR, število obrokov – 84; mesečno plačevanje – 98,99 EUR; ter zadnji (85.) obrok – 18 % (2.878,20 EUR); stroški odobritve: 0,0 EUR; skupni znesek 
za plačilo brez lastne udeležbe – 14.172,20 EUR, letna obrestna mera – 0 %; efektivna obrestna mera – 0 % (nespremenljiva) na dan 9. 11. 2018. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. JUNIK–M d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava.
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Od 29. 1. do 23. 2. bo v Linhartovi dvorani potekal 13. Festival gorni-
škega filma. Spored filmov je napisan spodaj. Nagrajeni filmi bodo 
kmalu znani, predvajani pa bodo 23. 2.  

PETEK, 25. januarja
Dejavniki tveganja, ob 17.00, vpliv zdrave prehrane in gibanja na 
pojav in razvoj kroničnih bolezni, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

SOBOTA, 26. januarja
Začetni tečaj biodinamike – drugi del, ob 9.00, obvezne prijave na 
telefon 041 948 336, OŠ Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Neverjetna zgodba o hruški velikanki, ob 16.00, sinhroniziran animi-
rani film, Linhartova dvorana, Radovljica *

Maria Callas, ob 18.00, glasbeni dokumentarni, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

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

NEDELJA, 27. januarja
Neverjetna zgodba o hruški velikanki, ob 16.00, animirani film, Lin-
hartova dvorana, Radovljica *

Maria Callas, ob 18.00, glasbeni dokumentarni, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

Vedrina, ob 20.00, triler, Linhartova dvorana, Radovljica *

PONEDELJEK, 28. januarja
Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

TOREK, 29. januarja
Živim od tvojih besed, 19.30, pogovor z domačinoma o nenavadnem 
romanu v pismih, pogovor vodi Alenka Bole Vrabec, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

Igralne urice v Waldorfskem vrtcu, ob 17.00, uvodno srečanje, za 
otroke od 1 do 6 let, več informacij na tel.: 041 464 688, organizira-
no bo 7 srečanj, vrtec Čebelica, Radovljica

Klatež – Legenda Freda Beckeya, ob 19.00, gorniški dokumentarni 
film, Linhartova dvorana, Radovljica *

SREDA, 30. januarja
Skrita sporočila v pisavi, ob 17.00, predavanje mag. Marijane Jazbec, 
predsednice Društva Rad pišem z roko, Knjižnica A. T. Linharta, 
Radovljica

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

Prireditve v Radol'c 
od 25. januarja do 22. februarja 2019

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

 

Vaša ocena zadovoljstva,  
naša priložnost za izboljšanje
Ocena zadovoljstva uporabnikov s storitvami v letu 2018 ostaja na visoki ravni, kar nam daje 
potrditev, da delujemo v pravi smeri. Pomemben vpliv na zadovoljstvo uporabnikov imajo  
tudi vlaganja v razvoj in prenovo komunalne infrastrukture, ki so v zadnjih letih zaznamovala 
razvoj radovljiške občine.

Pričakovanja uporabnikov imajo odločilno vlogo pri načrto-
vanju in izvajanju dejavnosti družbe, zato njihovo zadovolj-
stvo redno spremljamo. Zadovoljstvo uporabnikov komunal-
nih storitev že dvanajst let ugotavljamo s telefonsko anketo, 
ki jo izvaja neodvisna raziskovalna institucija. V raziskavi, ki je 
potekala med 4. in 10. decembrom 2018, je sodelovalo 318 
oseb iz različnih naselij znotraj občine Radovljica. Raziskava je 
bila anonimna, naša ciljna skupina pa so bile osebe v gospo-
dinjstvu, ki najbolje poznajo storitve Komunale Radovljica. 

Sodelujoče smo prosili, naj posamezno področje dela ocenijo 
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 zadovolj-
stvo z naslednjimi storitvami Komunale Radovljica: obvešča-
nje komunale, odziv na poziv stranke, oskrba s pitno vodo, 
ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in 
urejanje javnih površin. Izsledki raziskave so podlaga za raz-
voj storitev v smeri, ki jo nakazujejo priložnosti za izboljšanje.

Kako ste zadovoljni?
Ocena zadovoljstva uporabnikov s storitvami Komunale Rado-
vljica v letu 2018 je bila 4,46. Ocena ostaja na visoki ravni in je 
za dober odstotek presegla povprečje zadnjih petih let. 

Uporabniki ste nadpovprečno zadovoljni s storitvijo oskrbe 
s pitno vodo (4,66), saj je storitvi skoraj 76 odstotkov vpra-
šanih pripisalo najvišjo oceno (5). Priložnosti za izboljšanje 
se kažejo predvsem v uvajanju tehnologij za pripravo pitne 
vode, za katere je značilno, da ni potrebno dodajanje nobe-
nega 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 več kot 68 odstotkov vprašanih 
ocenjuje z najvišjo oceno in da je tudi skupna ocena najvišja 
doslej (4,54). Uporabniki ste vse bolj kritični do nedoslednega 
ločevanja posameznikov. Pričakujete nadaljnje ozaveščanje 
uporabnikov in tudi zviševanje ravni storitev pri odlaganju 
odpadkov v zbiralnicah. 

Zadovoljstvo uporabnikov na dejavnosti odvajanja in čiš-
čenja odpadnih voda ostaja na podobni ravni (4,27). Ugo-
tavljamo, da bo večje zadovoljstvo pogojeno predvsem z 
vlaganji v kanalizacijsko infrastrukturo, ki vpliva na kakovost 
storitev ravnanja z odpadnimi vodami. 

Pričakovanja uporabnikov so naše vodilo 
Ugotavljamo, da uporabniki zaznavajo prizadevanja podjetja 
za zanesljive in kakovostne komunalne storitve, ki so rezul-
tat stalne prenove in izboljševanja procesov v okviru sistema 
vodenja kakovosti ISO 9001. Ocena zadovoljstva naših upora-
bnikov doslej je potrditev, da imajo naše storitve optimalno 
razmerje med kakovostjo in ceno. 

Poslovanje, združeno na eni lokaciji
Komunala Radovljica, d. o. o., bo v prihodnjih letih zgradila 
nove poslovne prostore pri Centralni čistilni napravi Radov-
ljica. Z naložbo bo povezala glavnino dejavnosti ravnanja z 
odpadki, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda na enem mestu. Prepričani smo, da bodo boljši 
pogoji dela in možnost učinkovitejše organizacije poslova-
nja spodbudno vplivali na kakovost komunalnih storitev ter 
zagotavljali zadovoljstvo uporabnikov.

 Pripravili smo zbir uporabnih  
informacij s področja ravnanja  

z odpadki, ki jih boste  
lahko dalj časa s pridom 

uporabljali.

Ne spreglejte:
- koledarja odvozov embalaže, drugih 

gospodinjskih in bioloških odpadkov ter 
- dveh dopisnic za individualno naročilo odvoza kosovnih 
odpadkov v letu 2019.

Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov 
že v vašem nabiralniku

V letošnjem šolskem letu je na Osnovni šoli A. T. Linharta 
začel delovati čebelarski krožek. »Ustanovili smo ga skupaj 
s Čebelarskim društvom Radovljica z namenom, da bi nara-
vo in čebele kar se da približali najmlajšim,« je povedal 
mentor Marko Hribar. Krožek za zdaj obiskuje 12 učenk in 
učencev različnih starosti. »Namen krožka je seznaniti otro-
ke z osnovami čebelarjenja in jih motivirati za nadaljnje delo 
na področju čebelarstva. Pri nabiranju znanj se bomo poleg 
teorije posvetili tudi praktičnim temam ter obiskali katero 
izmed prireditev, razstav ali muzejev s čebelarsko tematiko 
oziroma programom. V decembru smo tako obiskali sejem 
Narava-zdravje v Ljubljani. Na razstavnem prostoru Čebe-
larske zveze Slovenije nas je sprejela Tanja Magdič in nas 
popeljala po delavnicah, na katerih smo se naučili izdelati 
sveče iz čebeljega voska in krasiti medenjake. Poizkušali 
smo pestrost okusov različnih vrst medu, se prek virtualnih 
očal podali po poti kranjske sivke in si ogledali svet skozi oči 
čebele. S pomočjo tega atraktivnega pripomočka smo pole-
teli kot čebele, iskali pašo po okolici in se jim pridružili v 
domovanju. Za zaključek smo si ogledali še Hišo Evropske 
unije,« je dan povzel mentor Marko Hribar.

Na šoli zaživel čebelarski krožek

Člani čebelarskega krožka na sejmu Narava-zdravje v 
Ljubljani / Foto: Tanja Magdič

Radovljiško društvo Prava beseda je v minulem letu uredilo 
tri Gverilske izposodnice, mesta, na katerih obiskovalci lah-
ko vzamejo knjige v branje tam, za domov pa le, če v zame-
no pustijo drugo knjigo. Tudi za izposodnico, ki je 24. 
decembra dobila dom v Kavarni Vidic na Linhartovem trgu, 
ni bilo treba veliko, je povedal Andrej Kokot. Označili so 
knjige z nalepkami izposodnice, jim določili primerno mes-
to in Gverilska izposodnica je oživela.

Še ena Gverilska izposodnica

Et tu, Brute, besede Julija Cezarja, je za naslov svojega kan-
tavtorskega prvenca izbral radovljiški protestni pevec Andrej 
Kokot. Projekt bo v celoti predstavil v kratkem, odlomke pa 
je mogoče poslušati na spletni strani www.protestsinger.
wordpress.com. Sicer pa sta tik pred koncem lanskega leta 
v Moravskih Toplicah in Kragujevcu izšla dva literarna zbor-
nika, v katera se je s svojima pesmima uvrstil tudi Andrej 
Kokot. V Prekmurje je poslal pesem Cerkvica, ki govori o 
tamkajšnji Selanski rotundi. Literarno združenje iz Kraguje-
vca je izdalo zbornik Njegošev vijenac, v katerega je bil 
Kokot med 160 avtorji izbran s pesmijo V akciji dva za ene-
ga. Tisti, ki bi Andreja Kokota radi kmalu slišali v živo, bodo 
priložnost imeli že v torek, 5. februarja, ko bo skupaj z Boš-
tjanom Sokličem nastopil v radovljiški knjižnici s predstavo 
Zaigrajmo pesnike: Prešerno s Prešernom.

Kantavtorski prvenec Andreja Kokota

Krajevna skupnost Lesce ob kulturnem prazniku pripravlja 
prireditev, na kateri bodo nastopili otroci iz Lesc. Slovesnost 
bo v torek, 5. februarja, ob 19. uri, v prostorih Osnovne šole 
Frana Saleškega Finžgarja v Lescah.

Prireditev ob kulturnem prazniku
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ČETRTEK, 31. januarja
Berimo gore z otroki!, ob 17.00, dogodek, namenjen otrokom in dru-
žinam, brali bodo različni gostje, likovno delavnico bo vodila aka-
demska slikarka Lučka Šparovec, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Odprtje slikarske razstave članov sekcije VIR KUD Radovljica, ob 
18.00, v kulturnem programu bo sodelovala pevska skupina Korona, 
galerija Avla, Občina Radovljica

Koncert učiteljev Glasbene šole Radovljica, ob 19.00, Baročna dvora-
na, Radovljiška graščina

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

PETEK, 1. februarja
Moja prva knjiga, ob 8.00, razstava knjig učencev iz 5. razreda OŠ 
Radovljica, Ljubno in Mošnje, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

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

Užitek in moč branja, ob 17.00, predavanje mag. Marko Ogris, Knjiž-
nica A. T. Linharta, Radovljica

SOBOTA, 2. februarja
Jezusovo darovanje – Svečnica, ob 7.00, svete maše bodo po prazni-
čnem urniku ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 18.00, bazilika Mari-
je Pomagaj, Brezje

Kako izuriti svojega zmaja 3, ob 16.00, animirana družinska pusto-
lovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Zelena knjiga, ob 18.00, biografska komična drama, Linhartova dvo-
rana, Radovljica *

Suspiria, ob 20.15, grozljivka, Linhartova dvorana, Radovljica *

NEDELJA, 3. februarja
Kako izuriti svojega zmaja 3, ob 15.00, animirana družinska pusto-
lovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Stekleni, ob 17.30, triler, Linhartova dvorana, Radovljica *

Zelena knjiga, on 20.00, biografska komična drama, Linhartova dvo-
rana, Radovljica *

PONEDELJEK, 4. februarja
Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

TOREK, 5. februarja
Prešerno s Prešernom, ob 19.30, gledališka predstava Društva za 
kulturo in jezik Prava beseda o Prešernovem življenju in njegovem 
delu, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Igralne urice v Waldorfskem vrtcu, ob 16.30, prve urice, za otroke od 
1 do 6 let, vrtec Čebelica, Radovljica

Prireditev ob kulturnem prazniku, ob 19.00, organizira krajevna sku-
pnost Lesce, OŠ F. S. Finžgarja, Lesce

SREDA, 6. februarja
Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ob 19.00, proslavo pri-
pravlja Glasbena šola Radovljica, avtorske pesmi, priredbe popular-
nih skladb in recitacije bodo izvajali različni gostje, Knjižnica A. T. 
Linharta, Radovljica

ČETRTEK, 7. februarja
Žabec pozimi, ob 17.00, gledališka predstava Fru-fru, primerna za 
zimske dni, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Pavel Florjančič: Tihožitja, ob 18.00, prva letošnja razstava v Galeriji 
Šivčeva hiša, Šivčeva hiša, Linhartov trg, Radovljica

Najljubša, ob 19.00, zgodovinska kostumska komična drama, Lin-
hartova dvorana, Radovljica *

PETEK, 8. februarja
Kulturni praznik – romanje z Brezij, ob 8.30, romanje z Brezij v Vrbo, 
k rojstni hiši Franceta Prešerna, zbor v baziliki Marije Pomagaj, pri-
hod v Vrbo predvidoma ob 15.00, prevoz nazaj urejen z avtobusom, 
Brezje

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

Mož iz ozadja, ob 20.15, biografska komična drama, Linhartova dvo-
rana, Radovljica *

SOBOTA, 9. februarja
Snežna kraljica: Dežela zrcal, ob 16.00, animirana družinska pusto-
lovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

Mož iz ozadja, ob 18.00, biografska komična drama, Linhartova dvo-
rana, Radovljica *

Najljubša, ob 20.15, zgodovinska kostumska komična drama, Linhar-
tova dvorana, Radovljica *

NEDELJA, 10. februarja
Snežna kraljica: Dežela zrcal 3D, ob 16.00, animirana družinska pus-
tolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica *

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

PONEDELJEK, 11. februarja
Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov, ob 10.00, sveta maša, 
bazilika Marije Pomagaj, Brezje

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

Mož iz ozadja, ob 19.00, biografska komična drama, Linhartova dvo-
rana, Radovljica *

TOREK, 12. februarja
Ornitološki potep na Tajskem, ob 19.30, Blaž Blažič in Tjaša Pršin 
bosta predavala o ptičjem svetu na Tajskem, Knjižnica A. T. Linhar-
ta, Radovljica

SREDA, 13. februarja
Zakaj mamice izgorijo?, ob 10.00, nega in vzgajanje otrok in kako 
prepoznati izgorelost, predava Suzana Murič, Knjižnica A. T. Linhar-
ta, Radovljica

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

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

ČETRTEK, 14. februarja
Perlice, ob 17.00, ustvarjalna delavnica za otroke, stare vsaj 4 leta, 
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Bog, le kaj smo spet zagrešili, ob 11.00, KinoVoziček, komedija, Lin-
hartova dvorana, Radovljica *

Jure Tori tango, koncert, ob 19.30, Linhartova dvorana, Radovljica *

PETEK, 15. februarja
Informativni dan na EGSŠ Radovljica, ob 9.00 in 15. uri, predstavitev 
šole in njihovih programov, EGSŠ Radovljica

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

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

Piramidalne strukture sveta in njihov vpliv na zdravje, ob 17.00, pre-
daval bo Vlado Paljk o prepovedani zgodovini 21. stoletja ter skritih 
kodeksih starih civilizacij, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Veveriček posebne sorte, ob 17.00, Abonma Čebelice in čmrlji, za 
abonma in izven, Linhartova dvorana, Radovljica *

Bog, le kaj smo spet zagrešili, ob 20.00, komedija, Linhartova dvora-
na, Radovljica *

SOBOTA, 16. februarja
Informativni dan na EGSŠ Radovljica, ob 9.00, predstavitev šole in 
njihovih programov, EGSŠ Radovljica

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

Grinch, ob 16.00, animirana družinska komedija, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana, Radovljica *

Ledeno maščevanje, ob 18.00, akcijski triler, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

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

NEDELJA, 17. februarja
Grinch 3D, ob 16.00, animirana družinska komedija, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana, Radovljica *

Bog, le kaj smo spet zagrešili, ob 18.00, komedija, Linhartova dvora-
na, Radovljica *

Ledeno maščevanje, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana, Rado-
vljica *

PONEDELJEK, 18. februarja
Angleške pravljice, ob 16.30, za otroke med 1. in 6. letom, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

Na stara leta sem vzljubil svojo mamo, ob 19.30, literarni večer z 
Romanom Purkartom, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

FreeSolo, ob 19.00, dokumentarni film, 13. FGF, Linhartova dvorana, 
Radovljica *

SREDA, 20, februarja
Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta, Knjižni-
ca A. T. Linharta, Radovljica

Onkraj stereotipov/ride Beyond Stereotypes, ob 20.00, kratki doku-
mentarni, 13. FGF, Linhartova dvorana, Radovljica *

Nepoškodovane/Undamaged, ob 20.00, dokumentarni film, 13. FGF, 
Linhartova dvorana, Radovljica*

ČETRTEK, 21. februarja
Valentinovo, ob 17.00, ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar, Knjižnica 
A. T. Linharta, Radovljica

PETEK, 22. februarja
Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi Pet-
ra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

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

Stres in tehnike sproščanja, ob 17.00, predavanje univ. dipl. psiho-
log. Maše Mirnik, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Dežela kraljice Maud/Queen Maud Land in Odprava na konec sve-
ta/Spectre Expedition – To the End of the Earth, ob 18.00, dokumen-
tarni film, 13. FGF, Linhartova dvorana, Radovljica *

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

Razstave
Društvena pregledna razstava 2018, od 30. 11. do 30. 1., fotografska 
galerija Pasaža, Linhartov trg 1, Radovljica

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

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.

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1.000 €.  
Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. **Renault Financiranje  
ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.
Poraba pri mešanem ciklu 4,747–7,278 l/100 km. Emisija CO2: 131–159 g/km. Emisijska stopnja: EUR6Dt. Emisija NOx: 0,0198–0,02949 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,01–1,29. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem 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. 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, 1511 Ljubljana.

 že za

16.490 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

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

Renault priporoča renault.si

SUV Renault
KADJAR
Novi

– Kartica Renault za prostoročno 
upravljanje

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

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

– Meglenki spredaj
– Platišča iz lahke litine 20” 

Silverstone

Že za 17.790 €*

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

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

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

Že za12.490 €*

– Klimatska naprava
– Multimedijski sistem Media Nav 

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

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

Že za 12.690 €*

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

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

Že za 16.790 €*

Renault KADJAR
LIFE TCe 140 FAP

Renault MEGANE
LIFE TCe 100 FAP

Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

Novi Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP
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GFP je v gorenjskem, pa tudi 
širšem slovenskem, prostoru 
poznana po odličnem delu z 
dijaki športniki. Le kdo ne 
pozna njihovih dijakov, kot 
so: Primož Roglič, Peter in 
Domen Prevc, Žan Košir, Ves-
na Fabjan, Jurij Tepeš, Barba-
ra Jezeršek, Anamarija Lam-
pič, Grega Žemlja, Peter John 
Stevens in številnih drugih. 
Dijaki GFP niso uspešni le na 
športnem področju, ampak 
tudi na mnogih drugih. Svoje 
kariere gradijo v podjetniš-
tvu, znanosti, umetnosti …, 
na marsikaterem področjih 
so orali ledino. Njihovi nekda-
nji dijaki so razvili eAsistenta 
– elektronsko redovalnico in 
dnevnik – , ki ga danes upo-
rablja večina slovenskih šol, 
sodelovali so pri ustanavljan-
ju ene prvih in največjih borz 
kriptovalut na svetu … Na 
GFP se zavedajo, da so za 
uspešno poslovno in športno 
pot potrebni podjetnost, 
obvladovanje tujih jezikov, 
ekonomska znanja, na teh 
področjih pa so njihovi dijaki 
močni. Poleg angleščine, ki 
se je učijo vsi, dijaki lahko za 
drugi jezik izberejo nemšči-
no, francoščino, španščino, 
kot tretji jezik pa ruščino. 
Uspešni so tudi pri opravlja-
nju nemške jezikovne diplo-
me (DSD), mednarodnem 
izpitu, ki ga kot ena redkih 

slovenskih šol izvajajo že več 
kot desetletje. 
Veliko njihovih dijakov je tudi 
umetniško nadarjenih. Neka-
teri njihovi glasbeniki se tudi 
vzporedno šolajo, poleg GFP 
obiskujejo še konservatorij v 
Ljubljani ali Italiji. Lansko leto 
sta glasbenici Gaja in Lana 
Jarc, ki sta se vzporedno 
šolali, tudi maturo opravili z 
odliko in bili zlati maturantki. 
Dijak letošnjega prvega letni-

ka, harfist Jernej Mišič, pa 
obiskuje še prvi letnik aka-
demskega študija v Italiji. 
Študent Akademije za glas-
bo, Tilen Lotrič, nas je nav-
duševal v letošnjem šovu 
»Slovenija ima talent«, v pre-
tekli sezoni pa smo navijali za 
Klaro Jazbec. Njena avtorska 
pesem Milijon in ena ima na 
YouTube neverjetnih dva in 
pol milijona ogledov.
Dijaki GFP so močni tudi na 

likovnem področju. Obisko-
valec Prešernove gimnazije 
lahko takoj ob vstopu v šol-
sko avlo opazi galerijo dija-
kov. Njihovo nadarjenost so 
prepoznali mnogi priznani 
umetniki, ki z dijaki sodeluje-
jo na delavnicah. Člani Likov-
nega društva Kranj so jim 
tako donirali že tri stalne raz-
stave, 50 likovnih del, ki so 
umeščena v zbirko GFP. Aka-
demski slikar Klavdij Tutta pa 

jim je podaril didaktično 
donacijo likovnih del, ki je 
prva didaktično opremljena 
predstavitev umetniških del 
na srednji šoli. Zadnjo razsta-
vo so odprli v četrtek, 24. 
januarja, – donacijo likovnih 
del Jake Bonče, Klementine 
Golija in Cveta Zlateta.
Vabljeni na Gimnazijo Fran-
ceta Prešerna, da spoznate 
njihovo delo, dijake, učitelje 
in šolski utrip.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bodo v šolskem letu 2019/20 vpisovali 
v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek 
ekonomske gimnazije.

Marjana Ahačič

Priznani keramik Urban 
Magušar je v začetku mese-
ca v obnovljenem pritličju 
ene od hiš na Linhartovem 
trgu v Radovljici odprl delav-
nico in trgovino s keramiko. 
Na ta način je razširil svojo 
dejavnost, ki jo je doslej 
opravljal v Magušarjevi hiši 
v starem mestnem jedru, in 
obenem desetletja zapušče-
ni stavbi na nasprotni strani 
Linhartovega trga vdihnil 
novo življenje. 
»Oblikovanje gline se je ved-
no dogajalo med dvema 
skrajnostma. Na eni strani 
je bilo enostavno rokodels-
tvo, s katerim so si ljudje 
pokrili svoje osnovne potre-
be: če si imel lonec, si jedel 

kuhano hrano, če ga nisi 
imel, pa pečeno. Po drugi 
strani pa se je razvijala moj-
strska visoka umetnost; lon-
čarstvo se je z njo v določe-
nih obdobjih v zgodovini 
uvrstilo med visoko umet-

nost in postavilo ob bok sli-
karstvu, kiparstvu, glasbi in 
teatru,« je v soboto na odpr-
tju Manufakture pojasnil 
Urban Magušar. 
»Meni osebno je bližji ta 
enostavnejši, rokodelski 
način, z dekoracijo, ki se je 
razvila ob delu, ko je moral 
lončar na najhitrejši možni 
način narediti lepšo posodo 
od soseda, da je bil konku-
renčen. Pri nas takšnemu 
načinu rečemo domača in 
umetnostna obrt. V japon-
ski literaturi sem našel eno-
stavno definicijo, kaj sodi 
pod domačo obrt: predstav-
ljajo jo izdelki, ki niso moj-
strski, unikatni, ampak 
maloserijski, kar pomeni, da 
niso nastajali ne v serijah po 
pet niti v serijah po pet tisoč, 

ampak nekje od dvesto do 
tristo kosov.«
Izdelovanja uporabne kera-
mike se je mogoče naučiti. 
Prva posoda je morda malo 
nerodnejša, stota, tisoča je 
pa že precej boljša, je še 
dodal in poudaril, da izdelki 
domače obrti nosijo tudi 
krajevno prepoznavnost – 
vemo, kaj je japonska lonče-
vina, kakšen je finski, itali-
janski dizajn ... – niso avtor-
sko delo, zato niso podpisa-
ni in so poceni. »Slednje se 
morda sliši nenavadno, a je 
pomembno, saj gre za poso-
do, ki si jo lahko privošči 
vsak in je bila vedno nareje-
na za ljudi. Meni je ta način 
lončarjenja bližji od umetni-
škega in tudi naša Manufak-
tura bo gradila na tovrstnem 

izboru izdelkov,« je še poja-
snil. Pod znamko Manufak-
tura je tako združil trgovino 
z materialom in ogledno 
delavnico v novih prostorih 
pritličja Černetove hiše in 
muzej v prvem nadstropju 
Magušarjeve. Pri delu mu 
bo pomagala mlada ekipa 

manufakturistov, kot pravi, 
v delavnici v mansardi svoje 
Magušarjeve hiše pa bo sam 
še naprej ustvarjal posode in 
okrasne izdelke po starih 
vzorih ter znanje prenašal 
svojim potomcem in dru-
gim ljubiteljem gline in 
keramike.

Novo življenje  
v starem mestu
Keramik Urban Magušar je svojo dejavnost na Linhartovem trgu razširil z Manufakturo, trgovino in 
ogledno delavnico, ki jo je na novo uredil v desetletja zapuščenih prostorih Černetove hiše.  
V Magušarjevi hiši na nasprotni strani trga ostaja muzej gorenjskega podeželskega lončarstva.

Urban Magušar / Foto: Gorazd Kavčič

Ekipa Magušarjeve Manufakture / Foto: Gorazd Kavčič

Uporabna keramika Urbana 
Magušarja / Foto: Gorazd Kavčič


