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Med
najboljšimi
na svetu
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Podzemni
svet Rovt

Mladi Begunjčan Patrik
Štefelin se je v ZDA
spet zavihtel med
najboljše gasilce na
svetu.

Turkovo brezno je bilo
na ogledu, ki so ga
pripravili jamarji, polno
radovednežev, ki so se
želeli spoznati s
skrivnostnim jamskim
svetom.

stran 9

stran 16

deželne novice
Časopis občine Radovljica, letnik 26, 11. novembra 2022, številka 14

Mesec Okusov Radol'ce
Tudi letos ves november v osmih gostilnah in restavracijah. Na dogodku ob odprtju zadnji petek v
oktobru so na Linhartovem trgu organizirali tržnico lokalnih dobaviteljev, delavnico za otroke in zabavni
glasbeni program ter večerjo, ki jo je tokrat osem kuharskih mojstrov pripravljalo v Gostilni Avguštin.

Ne prezrite!
V petek, 18. novembra, si zagotovite svoj
izvod časopisa Gorenjski glas z volilno
napovedjo o volitvah županov ter kratko
predstavitvijo vseh županskih kandidatov na
širšem območju Gorenjske.
www.gorenjskiglas.si

Marjana Ahačič
Po dveh zaradi epidemije
nekoliko bolj zadržanih le
tih so letos spet v polnem
obsegu zaživeli Okusi Ra
dol'ce. Radovljiški mesec
kulinarike ves november
poteka v osmih gostilnah
in restavracijah in ponudi
pestro paleto menijev. Od
vrhunske kulinarike,
nagrajene z Michelinovo
zvezdico, do pristnih do
mačih gostiln in picerije,
so zadovoljni organizatorji,

zavod Turizem in kultura
Radovljica.
V projekt je trenutno vklju
čenih osem restavracij, to so
Gostišče Draga, Hiša Lin
hart, Gostišče Tulipan, Go
stilna Pr' Tavčar, Gostilna
Avguštin, Restavracija Tabor
in dva nova člana: Šmeks –
Baffi House of pizza in Re
stavracija Manu iz sosednje
Žirovnice. Ves november
vse vključene restavracije
nudijo menije, sestavljene iz
sledljivih sestavin, po enotni
ceni 26 evrov.

Zaključni dogodek, na kate
rem se bodo vse gostilne
predstavile s ponudbo ulične
hrane, bo v petek, 2. decem
bra, na Linhartovem trgu, ko
bo Radovljica s prižigom
luči vstopila še v praznično
dogajanje na trgu.
Kot poudarja Kaja Beton, di
rektorica Turizma in kultu
re Radovljica, so Okusi Ra
dol'ce v času od prvih
začetkov do danes postali
ne le mesec kulinarike,
temveč tudi kulinarično
združenje, ki zelo dobro

funkcionira vse leto in sode
lujoče dobro povezuje tudi
na drugih dogodkih.
Dodaja še, da je tudi letos
poudarek na trajnosti, zele
ni izbiri lokalnih sestavin,
ki omogoča hitro in kratko
pot od njive do krožnika.
Tudi zato nekaj kmetij v no
vembru pripravlja dan odpr
tih vrat: prejšnji teden sta se
že predstavili kmetiji Do
lenc in Vegerila, v soboto,
12. novembra, pa se bo
predstavila še ekološka
kmetija Brinšek.

V pripravi Lokalni
program kulture
Marjana Ahačič
Letos se izteče Lokalni pro
gram kulture Občine Radov
ljica 2019–2022, zato pri
stojni že snujejo program za
obdobje 2023–2026. Na
vseh področjih kulturnih de
javnosti so še možnosti in
priložnosti za nadaljnji ra
zvoj, ki ga je moč uresničiti
s povezovanjem nosilcev ra
zvoja kulture v občini in
mreženjem aktivnosti, pou
darjajo pristojni. Občina je v

sklopu priprave novega pro
grama v tem tednu organizi
rala razpravo s predstavniki
občinskih javnih zavodov,
občinskega sveta in Odbora
za kulturo, društev ter dru
gih poznavalcev in ustvarjal
cev kulturnega dogajanja v
občini. Razprava je bila na
menjena izmenjavi informa
cij o potrebah in razvoju na
različnih področjih kulturne
dejavnosti. Občinski svet bo
program obravnaval v začet
ku prihodnjega leta.

Koncert Policijskega
orkestra z Nino Pušlar
V programski izbor koncerta bodo vključili
glasbene poslastice, obljublja vodja Policijskega
orkestra, ki bo v Radovljici gostoval 6. decembra.
Marjana Ahačič
Na dogodku ob odprtju, ki so ga letos pripravili na Linhartovem trgu, so se predstavili lokalni dobavitelji radovljiških
gostincev.
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Gradnja krožišča
za Šobec

Srečanje
podeželskih žena

Radovljica je športna
občina

Prelepi gorenjski svet

Koržišče na državni cesti
Lesce–Bled bo olajšalo
dostop do Kampa Šobec.

Predstavnice gorenjskih društev kmečkih in podeželskih
žena so se družile v Kropi..

Po dveletnem premoru je
župan spet gostil najboljše
in najuspešnejše športnike
iz naše občine.

Izšla je knjiga, ki skozi
razglednice iz zbirke Leopolda Kolmana odstira zgodovino, kraje in ljudi iz naših krajev.
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Tradicionalni prednovoletni
koncert Policijskega orkestra
v Linhartovi dvorani Radov
ljica bo v torek, 6. decembra,
ob 19. uri. Orkester bo nasto
pil z dirigentom Nejcem Be
čanom, tokratna gostja pa bo
pevka Nina Pušlar.
Kot napoveduje vodja Policij
skega orkestra Roman Grab
ner, bodo v programski izbor
koncerta vključili glasbene
poslastice, s katerimi vedno
znova uveljavljajo svojo vo
dilno vlogo na področju slo
venskega godbeništva. Času

primerno bodo postregli tudi
s svežimi preoblekami in no
vimi zveni sicer že znanih
melodij, ki nas ob koncu leta
spremljajo na vsakem kora
ku. Pravo praznično vzdušje
pa bo s svojo toplino in ža
metnim glasom zagotovo
pričarala tudi priljubljena
pevka Nina Pušlar, ki bo na
stopila s svojimi največjimi
uspešnicami.
Vstopnice po 15 evrov so
naprodaj na blagajni Linhar
tove dvorane eno uro pred
prireditvijo, rezervacije pa so
možne vsak delavnik od 8. do
15. ure (tel. št. 04 537 29 00).
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O plebiscitu so
odločali v Poljčah
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
je v soboto v Poljčah spet pripravilo prireditev ob
obletnici odločitve o slovenski samostojnosti.
Marjana Ahačič
Prav tam, v prostorih današnjega NATO Centra odličnosti za gorsko bojevanje, so
se 9. in 10. novembra zbrali
tedanji delegati vladne koalicije Demos in ministri ter
sprejeli odločitev o razpisu
referenduma o ustanovitvi
samostojne Slovenije.
»Poljče so izjemna postaja,
izjemen mejnik na poti v samostojnost Slovenije. Tukaj
smo se odločili, da gremo v
plebiscit, tu smo prevzeli odgovornost. Tu je nastala podlaga za to, da smo se mesec
kasneje v tedanji skupščini

voljene skupščine Republike
Slovenije in nekdanji kranjski župan. Sedanje obdobje,
čas epidemije, je primerjal s
časom druge svetovne vojne.
Obakrat, je prepričan Gros,
so razmere v svoj prid izkoristili komunisti. V nagovoru
se je tudi on spomnil na pokojnega Jožeta Pučnika, ki
je, kot pravi Gros, »s svojim
odločnim ravnanjem preprečil možne neskončne zaplete. Prvič v slovenski zgodovini je Slovencem omogočil
ponosno in preudarno odločitev o svoji usodi. V tem je
genialnost te Pučnikove poteze,« je poudaril.

Slavnostni govornik Vitomir Gros / Foto: Gorazd Kavčič
dogovorili z opozicijo o nujnem sodelovanju pri tem
projektu,« je v uvodnem nagovoru poudaril predsednik
združenja Lojze Peterle, v
času od maja 1990 do maja
1992 prvi predsednik slovenske vlade.
Peterle se je na srečanju v
svojem nagovoru odzval tudi
na aktualna dogajanja in poudaril še dogovor zbora članstva VSO, da se bodo »odločno borili za obstoj Muzeja
slovenske osamosvojitve, katerega ukinjanje je udarec
proti osamosvojitvi.«
Slavnostni govornik na slovesnost je bil tokrat Vitomir
Gros, v letih 1990–1992 poslanec prve demokratično iz-

»Lahko rečemo, da je v tridesetih letih naša domovina
odrasla. Dosegla je svojo popolno samostojnost, brez
kakršnekoli odvisnosti od
kogarkoli. Svobode in samostojnosti nam ne more vzeti
nihče več,« je svoje prepričanje izrazil Gros, ki je poudaril napredek, dosežen v zadnjih treh desetletjih, pa tudi
področja, za katera meni, da
še vedno potrebujejo spremembe, med njimi praznik
dan upora proti okupatorju,
ki po njegovem ne bi smel
biti povezan z osvobodilno
fronto, trajni sodniški mandat, vprašanja medvojnih in
povojnih pobojev ter urejanje vojnih grobišč.
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Stekla gradnja
krožišča za Šobec
Konec oktobra je stekla gradnja krožnega križišča na državni cesti Lesce–Bled z odcepom za Šobec,
ki bo olajšal dostop do Kampa Šobec.
Maša Likosar
Lesce – Prve pobude za krožišče so v Turističnem društvu (TD) Lesce, ki upravlja
Kamp Šobec, dali že pred
skoraj dvajsetimi leti, leta
2018 pa so bili zanj izdelani
projekti. »Žal smo na sam
začetek gradnje morali čakati še štiri leta,« je dejal Peter
Kavčič, direktor TD Lesce,
kjer so zelo veseli, da je
upravljavec državnih cest
končno pristopil h gradnji
krožišča na regionalni cesti
Lesce–Bled na odcepu za Šobec. »Državi smo takoj po
njihovem pozivu dali na razpolago potrebna zemljišča
za samo krožišče kot tudi
vse manipulacijske površine, ki jih potrebujejo med
gradnjo,« je dodal.
V gradnjo krožišča so poleg
rekonstrukcije ceste in ureditve površin za pešce in kolesarje zajete še ureditev odvodnjavanja z meteorno
kanalizacijo, postavitev cestne razsvetljave, zaščita oziroma prestavitve komunalnih
vodov ter ureditev prometne
signalizacije in opreme za varen potek prometa. Dela bo
izvajalo podjetje Gorenjska

Direkcija RS za infrastrukturo je konec oktobra začela graditi krožno križišče na državni
cesti Lesce–Bled z odcepom za Šobec. / Foto: Tina Dokl
gradbena družba. V sklopu
državne investicije bo Občina Radovljica izvedla sočasno gradnjo dela vodovoda
na trasi Hipodrom–Pod Golfom. Ponudbena vrednost
investicije znaša približno
50 tisoč evrov.
»Regionalna cesta Lesce–
Bled je v poletnih mesecih
izredno obremenjena. Zavijanje levo proti Šobcu je enako kot s Šobca proti Bledu
težavno in predvsem nevarno. Kompozicije osebnih avtomobilov in počitniških prikolic so dolge in široke,

vozniki pa niso vedno najbolj vajeni vožnje z njimi,«
je povedal Kavčič in dodal:
»Pomembno je, da imajo
gosti dobro urejen dostop do
našega petzvezdičnega doživetja na Šobcu. Ob tem verjamemo, da bo promet, ko
bo dokončana še blejska južna obvoznica, postal bolj tekoč in ne bomo več dnevno v
prometnih poročilih poslušali o zastojih na omenjeni
cesti.«
Kot so sporočili z Direkcije
RS za infrastrukturo, bo zaradi gradnje v času med 24.

oktobrom 2022 in 10. februarjem 2023 na odseku gradnje vzpostavljenih več različnih začasnih prometnih
ureditev. Od 24. oktobra do
7. novembra so dela potekala zunaj vozišča, zato je bil
ohranjen dvosmerni promet, od 7. novembra dalje
pa je promet urejen izmenično enosmerno. Vzpostavljena je tudi popolna zapora
vzporedne kolesarske steze
na relaciji Lesce–Bled, obvoz
za kolesarje pa je urejen na
relaciji Lesce–Lancovo–Ribno–Koritno–Bled.

Na Savi obnavljajo rečni prag
Direkcija RS za vode je konec septembra na območju Kampa Šobec začela obnavljati poškodovani
rečni prag, ki umirja tok Save Dolinke. Dela bodo zaključili do konca leta.
Marjana Ahačič
V prvih jesenskih dneh so
številni sprehajalci ugibali,
kaj se dogaja na bregu Save
Dolinki ob Kampu Šobec. V
izogib nesporazumom so iz
Kampa Šobec sporočili, da je
država konec septembra začela že dolgo načrtovano obnovo starega rečnega praga,
ki je potreben, da umirja
vodni tok. Investitor je Direkcija RS za vode.
»Prag pri Kampu Šobec
predstavlja zaključni prag v
osemdesetih letih izvedenih
zavarovanj brežin struge
Save Dolinke na odseku
mimo kampa. Kamniti prag,
dodatno stabiliziran s tirnicami, je bil že več let močno
poškodovan, na več delih
odnešen in je le delno opravljal svojo funkcijo stabilizacije nivelete vodotoka in
podporo zavarovanj struge.
Z ostanki konstrukcijskih
elementov je bila ogrožena
tudi varnost uporabnikov
vodotoka, tako kopalcev z
bližnjega kampa kot tudi
plovba, ki je v poletnih me-

Obiskovalce kampa pristojni prosijo, naj ne vstopajo na
območje gradbišča, in opozarjajo na previdnost ob
sprehajanju v njegovi bližini.
secih na tem odseku struge
precej aktualna,« je pojasnil
Urban Ilc, vodja sektorja območja zgornje Save pri Direkciji RS za vode.
V okviru obnovitvenih del je
tako predvidena obnova sta-

bilizacijskega objekta – pragu v obliki kamnite drče,
dolge približno 12 metrov,
in zaključene s kamnito-betonskim pragom. Objekt bo
stabiliziran z lesenimi piloti in talnim pragom. Skle-

Vrednost del je nekaj manj kot pol milijona
evrov, zaključili naj bi jih še do konca leta.

dasta oblika profila zagotavlja omočenost dela struge
tudi ob nizkih pretokih in
boljše pogoje za prehodnost
živim organizmom. Za zavarovanje in stabilizacijo
struge bodo obnovili še zavarovanje desnega brega,
leva brežina, torej brežina
proti Kampu Šobec, bo v celoti ohranjena v naravni obliki, je še pojasnil Ilc.
Dela, ki so usklajena z vsemi
deležniki, skladno s koncesijsko pogodbo izvaja izvajalec obvezne gospodarske javne službe urejanja voda na
območju zgornje Save, je še
pojasnil Ilc in dodal, da so o
projektu predhodno obvestili tudi izvajalce rafting prevozov, ki se jim zahvaljujejo
za razumevanje in uvidevnost, saj Savo vestno zapuščajo pred zaporo, postavljeno na lesen most, in
ponovno vstopajo v vodo na
koncu gradbišča. Obiskovalce Kampa Šobec pa prosijo,
naj ne vstopajo na območje
gradbišča, in opozarjajo na
previdnost ob sprehajanju v
bližini gradbišča.
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Pred lokalnimi volitvami
Prihodnjo nedeljo zjutraj se bo po vsej občini odprlo 26 volišč, na katerih se bo pet kandidatov oziroma
kandidatk potegovalo za mesto župana, 12 list oziroma strank pa za sedeže v občinskem svetu.
Občinski svet v številkah

Tokrat se v tekmo za župansko funkcijo podaja pet kandidatov oziroma kandidatk,
enako število kot na lokalnih
volitvah pred štirimi leti: sedanji župan Ciril Globočnik,
ki se za svoj četrti mandat
ponovno poteguje s podporo
volivcev, Tomaž Grohar,
kandidat Slovenske nacionalne stranke, Janez Waland
s podporo stranke Resni.ca,
Renata Zadnikar, kandidatka stranke Socialni demokrati, in Vojka Jesenko, ki
tokrat kandidira s podporo
volivcev.

Dvanajst list za
občinski svet
Za 26 mest v občinskem
svetu se potegujejo kandidati iz dvanajstih strank oziroma list, kar je ena manj kot
na volitvah pred štirimi in
pred osmimi leti.
Po vrstnem redu, kot je bil z
žrebom določen na volilni
komisiji, so to Državljansko
gibanje Resni.ca, Lista kra-

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Nova Slovenija – Krščanski
demokrati, Slovenska nacionalna stranka – SNS, Socialni demokrati (SD), Glas
mladih Radovljica in Lista
Cirila Globočnika.

Glasovanje mogoče
že od torka
Vsi polnoletni občani bomo
lahko glasovali na 26 voliščih po vsej občini. Glasuje

Če želite dati posameznemu kandidatu z liste,
za katero ste glasovali, preferenčni glas, vpišite v
prostor pri listi zaporedno številko kandidata s
te liste, ki mu dajete preferenčni glas.
jevnih skupnosti – LKS, Slovenska demokratska stranka
– SDS, Gibanje Svoboda, Levica, Lista Vojke Jesenko, Lista za šport in prostovoljstvo,

se lahko za enega županskega kandidata in za eno listo,
in sicer tako, da obkrožite
zaporedno številko liste, za
katero glasujete. Če želite

dati posameznemu kandidatu z liste, za katero ste glasovali, preferenčni glas, vpišite
v prostor pri listi zaporedno
številko kandidata s te liste,
ki mu dajete preferenčni
glas.
Predčasno glasovanje je mogoče že v torek, sredo in četrtek, 15., 16. in 17. novembra, od 7. do 19. ure v mali
sejni sobi Občine Radovljica.
Drugi krog volitev za župana, če bo potreben, bo 4. decembra.

Občino Radovljica so
doslej vodili trije župani
Radovljiški občinski svet se
je v iztekajočem se mandatu
sestal na 27 rednih sejah, izrednih sej ni bilo. Prvič so se
zbrali v začetku decembra
2018, na zadnji seji pa konec
septembra letos.

Krajanom so predstavili
potek gradnje
V Kamni Gorici je v teku projekt izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega
omrežja. Gradnja je tudi priložnost za sanacijo temeljev starih in
spomeniško zaščitenih hiš v kraju.
Marjana Ahačič
Krajanom Kamne Gorice so
konec oktobra predstavili obsežen projekt gradnje kanalizacije in vodovoda, ki se je
začel septembra. Na pobudo
krajevne skupnosti je občinska uprava krajanom
predstavila traso in potek
gradnje, način priključevanja na primarno omrežje –
gradnjo hišnih priključkov –
in plačilo komunalnega
prispevka, v sodelovanju zavodom za varstvo kulturne
dediščine pa tudi možnosti
sofinanciranja obnove stavb,
ki so razglašene za spomenik oziroma enoto kulturne
dediščine. Ob gradnji komunalne infrastrukture, ki je
glede na stare hiše in ozke
ulice v kraju zahtevna, imajo
namreč lastniki priložnost,

da sanirajo temelje svojih
hiš, poudarjajo na radovljiški občinski upravi.

Trenutna naložba sicer
predstavlja prvo od dveh faz
izgradnje komunalne infra-

Zaradi obsežnih del v času gradnje komunalne
infrastrukture v Kamni Gorici občasno prihaja tudi do
zapor ceste. / Foto: Gorazd Kavčič

V prvem letu mandata so
imeli osem sej, ki so skupaj
trajale 27 ur, najkrajša uro
in 48 minut, najdaljša pa 5
ur in 40 minut. Obravnavanih je bilo skupaj 85 točk
dnevnega reda. Svetniki so
podali 68 pisnih pobud in
54 pisnih vprašanj ter 14
ustnih pobud in 11 ustnih
vprašanj.
Leto za tem je bilo sklicanih
šest sej, ki so skupaj trajale
22 ur in 5 minut, na njih so
obravnavali skupaj 66 točk
dnevnega reda; najkrajša
uro in 40 minut, najdaljša
pa 6 ur. Svetniki so podali
56 pisnih pobud in 45 pisnih vprašanj ter 14 ustnih
pobud in 16 ustnih vprašanj.
Leta 2021 so se sestali na
sedmih sejah, ki so trajale
skupaj 24 ur in 45 minut;
najkrajša seja je trajala dobro uro in pol najdaljša pa 4
ure 50 minut. Obravnavanih
je bilo skupaj 55 točk dnevnega reda. Svetniki so podali 55 pisnih pobud in 40 pisnih vprašanj ter 17 ustnih
pobud in 19 ustnih vprašanj.
V letošnjem, zadnjem letu
mandata je bilo sklicanih pet
rednih sej, ki so skupaj trajale 16 ur in 7 minut; najkrajša uro in 45 minut ter najdaljša nekaj manj kot štiri
ure. Obravnavanih je bilo 55
točk dnevnega reda, svetniki
pa so podali 25 pisnih pobud
in 37 pisnih vprašanj ter 20
ustnih pobud in 9 ustnih
vprašanj.

strukture v Kamni Gorici –
izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja v dolžini
1.366 metrov in kanalizacijskega omrežja v dolžini 953
metrov, ki bo omogočalo
priklop 240 populacijskih
enot. V letošnjem letu je načrtovana izgradnja primarnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, v letu
2023 pa bodo zgradili še črpališče za fekalno kanalizacijo in sekundarno vodovodno in kanalizacijsko
omrežje, so pojasnili. Na
trasah vseh vodov bodo urejene tudi ceste oziroma javne površine, meteorna kanalizacija in cestna
razsvetljava.
Vrednost pogodbenih del
znaša 1.546.000 evrov,
končana bodo do prihodnje
jeseni. Občina je projekt
prijavila tudi na dva razpisa ministrstva za okolje za
sofinanciranje investicij.
Za gradnjo vodovoda je že
prejela odločbo o sofinanciranju v višini 214 tisoč
evrov, odločitve o sofinanciranju gradnje kanalizacije pa še ne.
Druga faza izgradnje komunalne infrastrukture za preostali del naselja je načrtovana za obdobje po letu 2023.

Paviljona so pred
obnovo zaščitili
Plečnikova paviljona v Begunjah Jožamurko in
Brezjanko so pred začetkom sanacije plazovite
brežine, načrtovane za prihodnje leto, že zaščitili.
Marjana Ahačič
Izvedli so ojačitev strešne
konstrukcije in konstrukcijskih obokov, z zapiranjem
okenskih odprtin pa so zaščitili stavbno pohištvo in
notranjost paviljona. Občina
bo zaščitila še poškodovano
streho na paviljonu Brezjanka, kjer je predvidena ojačitev kapne lege in začasna sanacija razbitih strešnikov, so
pojasnili na občinski upravi.

Vsa nadaljnja dela na obeh
paviljonih bodo izvedena pod
vodstvom Restavratorskega
centra RS in Zavoda za
varstvo kulturne dediščine
Slovenije, še poudarjajo na
občini. Restavratorski center
za oba paviljona pripravlja
konservatorski načrt, občina
pa je naročila izdelavo statične presoje objekta paviljona
Jožamurka in revizijo geotehničnega načrta sanacije
brežine ob paviljonu.

Izvedli so ojačitev strešne konstrukcije in konstrukcijskih
obokov ter z zapiranjem okenskih odprtin zaščitili stavbno
pohištvo in notranjost paviljona.

Otroke v Kropi bo tudi letos obdaroval dedek Mraz
Bliža se veseli december in iz Krajevne skupnosti Kropa so
sporočili, da bo pri njih tudi letos dedek Mraz obdaroval
otroke, stare do vključno deset let. Prireditev z obdarovanjem bo v soboto, 10. decembra, ob 16. uri v Kulturnem
domu Kropa. Če želite, da bo vaš otrok obdarjen, ga prijavite v prostorih Krajevne skupnosti Kropa vsak ponedeljek
med 17.30 in 18.30 ali pa po telefonu št. 031 367 902 (Urška
Kavar). Prijave za otroke iz krajevne skupnosti Kropa organizatorji dogodka sprejemajo do 7. decembra.
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Slovesnost na
Srednji Dobravi

Srečanje za starejše

Marjana Ahačič
Ob dnevu spomina na mrtve
so tradicionalno slovesnost
pripravili tudi na Srednji
Dobravi.
»Srednja Dobrava je bila nekoč poznana po semnjih na
god svetega Roka, čeprav je
sveti Rok samo eden od svetnikov v vaški cerkvi, ne pa
njen patron. Semnju na Dobravi je Joža Lovrenčič posvetil
celo poglavje v svoji 'povesti
izpod Jamnika' Pereči ogenj
leta 1928,« pojasnjuje profesor Miran Hladnik.
»Po drugi svetovni vojni je k
prepoznavnosti Dobrave prispeval legendarni učitelj,
ljudski prosvetitelj in narodni heroj Stane Žagar, ki je
padel v partizanih kmalu po
začetku druge svetovne vojne, 27. marca 1942. Skupaj s
16 padlimi sovaščani, med
katerimi sta tudi njegov sin
in njegova hči, leži na dobravskem pokopališču v grobnici, ki jo je zasnoval arhitekt
Boris Kobe leta 1957: osemnajst zlomljenih žitnih klasov simbolizira prezgodaj
zaključena človeška življenja. Proslave v njegov spomin so se skozi desetletja
odvijale okrog prvega novembra, nanje so se zgrinjale množice iz vseh koncev,
na njih so govorili eminentni govorniki, Gorenjski glas
je redno poročal o njih.«
V zadnjih letih, ko prireditev
pripravlja Mira Hladnik, so
se Staneta Žagarja, po katerem se je do 1994 imenovalo najvišje državno priznanje za pedagoško delo, v
govorih spominjali Ljubo
Bavcon, Matjaž Kmecl, Božo
Repe, Rudi Rizman, Viktor
Žakelj, Vesna Mikolič, Jožica Hribar, Dragan Petrovec,
Ivo Vajgl, Drago Štefe, še navaja. »Nastopiti sta nameravala tudi Milan Kučan in domačin Janez Kocijančič, pa

Letos so bili srečanja še posebej veseli, saj je epidemija prekinila tradicijo za celi dve leti.
/ Foto: Ivanka Korošec

Oktober je v Podnartu tradicionalno mesec za srečanje
starejših od 80 let. Kot je
povedala Majda Štupnikar
iz programa Starejši za starejše pri DU Podnart, se
vsako leto z veseljem srečajo, letos še posebej, saj je
epidemija prekinila tradicijo
za celi dve leti.
Zbralo se je 27 članov. Posebej so bili pozorni na člane,

ki so letos dopolnili osemdeset let, pa tudi na tiste, ki so
praznovali v izpuščenih letih
2020 in 2021. To je generacija otrok vojne, ki so kljub
težkim časom zrasli v pokončne, delovne ljudi.
Skromno so jih obdarili, zaigrali, zaplesali in zapeli so
jim člani folklorne skupine
iz Naklega. Z vedrim programom so se ogreli in k plesu
so zvabili kar nekaj ljudi.
Zaključili so z okusnim

prigrizkom in veselim druženjem vrstnikov, ki se ne
srečujejo več tako pogosto.
Obudili so nešteto spominov na minula leta, prav do
šolskih dni. Po mnenju
mnogih je prav to najdragocenejše.
Prireditev skupaj pripravijo
Društvo upokojencev, Rdeči
križ in Krajevna skupnost
Podnart. Zadovoljstvo povabljenih jih zavezuje, da pri
tem vztrajajo.

GLAS MLADIH RADOVLJICA, Ljubno 145, 4224 PODNART

Ivanka Korošec

Na koncu so prisotni dobili v roke 17 prodnih kamnov, ki
jih je umetelno pobarvala Breda Rozman, in jih položili k
vznožju kovinskih žitnih klasov.
je prvemu nastop preprečil
covid-19, drugemu pa smrt.«
Kot slikovito opisuje Hladnik, je bilo letos vreme na
dan slovesnosti tako toplo in
lepo kot na dobravski semanji dan v povesti Joža Lovrenčiča. »Na obzorju so se
razločno risali nazobčani Julijci. S pokopališča se vidi
tudi Triglav, kar je znal ceni-

vrednotiti Žagarjevo žrtev za
boljši jutri.«
Na trobento je zaigral Stanislav Praprotnik, Magda
Štupnikar je recitirala pesmi
Karla Destovnika - Kajuha,
Draga Misleja - Mefa in Vinka Möderndorferja. Na koncu so prisotni dobili v roke
17 prodnih kamnov, ki jih je
umetelno pobarvala Breda

»Prireditev se je končala z obaro v gostilni Pri
Marički sredi vasi, kjer se radi ustavljajo romarji
na Brezje, kolesarji in tuji turisti. Od tod se
odpira razgled na Jamnik, na drugi strani pa na
cel venec Karavank. Ni čudno, da se je Stane
Žagar, sicer primorski begunec, tako navezal na
ta slikoviti kraj.«
ti duhovnik Jakob Aljaž, ki je
v letih 1880–1889 služboval
tu. Govornik je bil upokojeni
polkovnik in veteran vojne
za Slovenijo Miloš Šonc,
dobro poznan vsem, ki
spremljajo utrip aktivnega
državljanstva na komentatorskih straneh časopisov,
na spletu ali na protestnih
zborovanjih. Žagarjevo odločitev za upor je navezal na
aktualne družbene dileme in
pozval k ničelni toleranci do
naciklerofašizma, ki želi raz-

Rozman, in jih položili k
vznožju kovinskih žitnih
klasov.
»Prireditev se je končala z
obaro v gostilni Pri Marički
sredi vasi, kjer se radi ustavljajo romarji na Brezje, kolesarji in tuji turisti. Od tod se
odpira razgled na Jamnik, na
drugi strani pa na cel venec
Karavank. Ni čudno, da se je
Stane Žagar, sicer primorski
begunec, tako navezal na ta
slikoviti kraj,« opis slovesnosti zaključi Hladnik.

5

Deželne novice, petek, 11. novembra 2022

Aktualno

Kdo je upravičen do
energetskega dodatka

Na pokopališču v Ljubnem mesto za raztros
Tik pred praznikom spomina na mrtve so tudi na pokopališču v Ljubnem dokončali ureditev dolgo pričakovanega
mesta za raztros pepela pokojnikov. Ko je povedal predsednik sveta krajevne skupnosti Boštjan Soklič, je tudi v njihovem kraju zanimanje za raztros pepela pokojnih vse večje.
Na zidu ob urejeni zelenici je tudi prostor, na katerega bodo
lahko svojci umestili ploščice z imeni pokojnih. Investicijo
sta sofinancirali Občina Radovljica in krajevna skupnost.

Upravičenci do energetskega dodatka so osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali
varstvenega dodatka. Dodatek se izplača le enkrat. Tisti, ki presegajo cenzus, pa lahko ob zaznani
finančni stiski oddajo vlogo za izredno denarno socialno pomoč.
Marjana Ahačič
V prvih dneh oktobra so
upokojenci, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo meje
socialne varnosti (za posameznika znaša 620,18
evra) prejeli obvestilo ministrstva, da lahko pri Centrih za socialno delo (CSD)
uveljavljajo varstveni dodatek ter da bodo le kot prejemniki tega upravičeni tudi
do enkratnega energetskega dodatka.
Pri večini je bilo doslej ugotovljeno, da ne izpolnjujejo
pogojev predvsem zaradi
preseganja cenzusa ob upoštevanju zakonca in njegovih dohodkov, ugotavljajo
na Centru za socialno delo
Gorenjska.

Če skupaj živita dva, se
šteje skupni dohodek
»Če na primer upokojenec
živi sam, je upravičen do
varstvenega dodatka, če je
njegova pokojnina nižja od

620,18 evra. Za dva odrasla,
ki izpolnjujeta vstopni pogoj za varstveni dodatek
(starost, invalidnost I. kategorije) je cenzus 966,13
evra. To pomeni, da njun
skupni dohodek ne sme
presegati tega zneska,« je
pojasnila Urška Jesenovec
iz radovljiške enote Centra
za socialno delo.

Preživninska obveznost
otrok
Bistven zadržek predstavlja
tudi preživninska obveznost
otrok. »Preživninska obveznost izhaja iz vzajemne
dolžnosti polnoletnih otrok,
da preživljajo svoje starše, če
so ti zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni nezmožni
za pridobitno delo in imajo
prenizke dohodke, ki jim ne
omogočajo dostojnega življenja,« pojasnjujejo, kako je
zapisano v zakonu.
Višina preživninske obveznosti je odvisna od plačilne sposobnosti polnoletnih

otrok, torej njihovih dohodkov, njihovih stroškov, obveznosti preživljanja
lastnih otrok in drugih življenjskih situacij. Obveznosti pa se dokazujejo
npr. s pogodbami o preužitku, o dosmrtnem preživljanju, preživninskih dogovorih, z izjavo in dokazili
otrok o nezmožnosti preživljanja staršev.

getskega dodatka. Pri ugotavljanju
materialnega
položaja v obdobju od 1. oktobra 2022 do 28. februarja
2023 se premoženje ne
upošteva (razen prihrankov
in vrednostnih papirjev).
Prav tako v tem obdobju ne
velja omejitev dedovanja po
zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, kar pomeni,
da dedičem pomoči ne bo
treba vračati.

Energetski dodatek se
izplača le enkrat

Mesto za raztros pepela pokojnih je urejeno takoj ob
vstopu na pokopališče v Ljubnem.

V stiski še možnost
izredne denarne pomoči

Upravičencu se energetski
dodatek izplača le enkrat, še
pojasnjujejo na Centru za
socialno delo. Če samska
oseba ali družina ni prejemnica denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lahko najkasneje do 28.
februarja 2023 pri pristojnem Centru za socialno
delo vloži vlogo za denarno
socialno pomoč ali varstveni dodatek. V primeru
odobrene pravice s tem pridobi tudi pravico do ener-

Ne glede na to, da morda
presegate cenzus in torej
nimate pravice do pridobitve varstvenega dodatka ter
posledično tudi ne energetskega dodatka, imate ob
zaznani finančni stiski
možnost oddati vlogo za izredno denarno socialno pomoč. Ta je namenjena za
kritje izrednih stroškov, povezanih s preživljanjem, še
poudarjajo na Centru za socialno delo.

Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet je
na zadnji seji v tem mandatu potrdil koncesijski odlok, na podlagi katerega je
bil sredi oktobra objavljen
javni razpis za podelitev
koncesije za opravljanje
javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti v ob-

čini Radovljica za program
ginekologije.
Razlog za razpis, ki je bil objavljen sredi oktobra in se bo
iztekel 17. novembra, je dejstvo, da bo sedanji koncesionarki koncesija prenehala,
ker se bo upokojila.
Občina je v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti pozvala Osnovno zdra-

vstvo Gorenjske k podajanju
stališča glede možnosti
prevzema izvajanja programa na področju ginekologije, ki ga izvaja koncesionarka, a je prejela odgovor, da
organizacijska enota Zdravstveni dom Radovljica trenutno ne razpolaga s kadrovskimi kapacitetami, da
bi lahko prevzeli program

ginekologije, zato predlaga,
da občina zanj razpiše koncesijo, kar je občina tudi
storila.
Program ginekologije se bo
izvajal v prostorih Zdravstvenega doma Radovljica,
ki jih bo koncesionar vzel v
najem. Izbranemu izvajalcu
bodo koncesijo podelili za
15 let.

Svetovni dan sladkorne

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Marjana Ahačič
Mednarodna diabetična
zveza (IDF) in Svetovna
zdravstvena organizacija
(WHO) sta leta 1991 razglasili svetovni dan sladkorne
bolezni kot odziv na vse
večjo zaskrbljenost zaradi
naraščajoče grožnje za
zdravje, ki jo predstavlja
sladkorna bolezen. Vsako
leto ga zaznamujemo 14.
novembra, ko se spominjamo rojstva sira Fredericka
Bantinga, ki je leta 1922
skupaj s Charlesom Bestom
odkril inzulin.

Svetovni dan sladkorne bolezni je največja kampanja
ozaveščanja o sladkorni bolezni po vsem svetu. Uporablja logotip modrega kroga, ki
je globalni simbol ozaveščenosti o sladkorni bolezni. Ponazarja enotnost svetovne
skupnosti sladkornih bolnikov kot odziv na epidemijo
sladkorne bolezni.
Zveza društev diabetikov
Slovenije je tudi letos občine
pozvala, da v podporo kampanji ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni osvetlijo
svoje objekte v modri barvi.
V Radovljici bo modro

osvetljena občinska stavba
na Gorenjski cesti 19.
Kampanja svetovnega dneva sladkorne bolezni je vsako leto osredotočena na
izbrano temo, ki je aktualna
eno leto ali več zaporednih
let. Tema za obdobje 2021–
2023 je dostop do zdravljenja sladkorne bolezni. Na
milijone sladkornih bolnikov po vsem svetu nima dostopa do zdravljenja. Osebe
s sladkorno boleznijo pa
potrebujejo stalno oskrbo in
pomoč pri obvladovanju
svoje bolezni in preprečevanju zapletov.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, Trstenjakova ulica 8, 1000 LJUBLJANA

Zveza društev diabetikov Slovenije je tudi letos občine pozvala, da v
podporo kampanji ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni osvetlijo svoje
objekte v modri barvi. V Radovljici bo v ponedeljek, 14. novembra, modro
osvetljena občinska stavba na Gorenjski cesti.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, Trstenjakova ulica 8, 1000 LJUBLJANA

Javni razpis za program ginekologije
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Z vlakom skozi Podnart
Prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti Podnart je letos potekala v luči železnice in vlakov, ki močno povezujejo podnarško skupnost.
Nika Toporiš
Krajevna skupnost Podnart
je v petek, 21. oktobra, s prireditvijo v kulturnem domu
počastila krajevni praznik, s
katerim se spomnijo tudi rojstnega dneva rojaka Josipa
viteza Pogačnika, prvega
predsednika Narodne vlade
za Slovenijo v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Prireditev se je tokrat imenovala Z
vlakom skozi Podnart, saj kot
je pojasnil predsednik sveta
KS Podnart Nejc Šter, železnica predstavlja pomemben del podnarške zgodovine in kulture. »Pri izhodišču
krajevnega praznovanja smo
se spraševali predvsem, kaj

je tisto, kar krajane povezuje. Ustavili smo se pri železnici, ki je v Podnartu zaživela že leta 1870, in
posledično smo kulturni
program oblikovali v povezavi z vlaki,« je pojasnil Šter.
Na prireditvi je zato sodeloval tudi Andraž Briški Javor,
ki je s svojim prispevkom o
vlakih in železnici krajane
popeljal po zgodovinski časovni premici železne ceste.
Tudi predstava učencev
Osnovne šole Ovsiše, imenovana Železniški besednjak, je bila neposredno
povezana z vlaki, saj so
predstavili poklice, ki skrbijo, da železniški promet poteka nemoteno.

Predsednik sveta KS Podnart Nejc Šter in Ivanka Vovk,
prejemnica krajevnega priznanja / Foto: Tina Dokl

Tudi letos je predsednik sveta KS podelil krajevno priznanje, ki ga je tokrat prejela domačinka Ivanka Vovk.
Od leta 2005 je aktivna članica Društva upokojencev
Podnart, skrbi za blagajno,
vodi projekt jutranje telovadbe in prostovoljno sodeluje
tudi v projektu Starejši za
starejše, v okviru katerega
obiskuje sokrajane, se z njimi pogovarja, jim svetuje in
priskoči na pomoč.
Posebna zanimivost letošnjega krajevnega praznovanja pa
je bila prav gotovo predaja
prapora. Domačina Slavko
Resman - Ujč in Jože Fafangel - Fagi sta doma našla in
kasneje tudi obnovila prapor
sokolskega društva iz leta
1939. Zaradi posebne zgodovinske vrednosti sta prapor
velikodušno predala v hrambo Krajevni skupnosti Podnart, Resman pa je še dodatno pojasnil: »Prapor sva
obnovila, kolikor se je dalo, in
kasneje razmišljala, da nama
doma čisto nič ne koristi. Prapor ni ne moj ne Fagijev ne
Šterov, temveč od vseh nas,
saj predstavlja del naše zgodovine. Zato se nama zdi
prav, da ga izobesimo nekje
vsem na očeh, da nas spominja na del naše preteklosti.«
Na prireditvi pa so nastopili
tudi Otroška folklorna skupina Voše in Urban Roman
na violini ter Franc Podjed
na harmoniki.

Slavc Resman - Ujč in Jože Faganel - Fagi ter predsednik sveta KS Podnart in župan Ciril
Globočnik z obnovljenim praporom / Foto: Tina Dokl

Na prireditvi so tudi letos nastopili učenci podružnične šole Ovsiše. / Foto: Tina Dokl

Slovesno ob prazniku na Lancovem
Sredi oktobra so tudi na Lancovem pripravili slovesnost ob krajevnem prazniku. Predsednik sveta krajevne skupnosti Gregor Remec je Dragici Koselj
podelil plaketo KS Lancovo.
Marjana Ahačič

KOTEL PEČ na drva za centralno ogrevanje, od 14-50 kW, na zalogi različni
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov
naprej.
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

KIP KOP D.O.O., GRADAC 104, 8332 GRADAC

S krajevnim praznikom na
Lancovem obeležujejo spomin na dan, ko so Nemci 16.
oktobra leta 1941 na Spodnjem Lancovem zaradi požiga Remčeve žage ustrelili
prve talce na Gorenjskem.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik krajevnega odbora Združenja
Borcev za vrednote NOB Jakob Demšar.
»Še danes je mučno prebirati imena ustreljenih talcev
na tem spomeniku. Najprej
smo žalostni, ko se ozremo
na njihovo starost. Med njimi so celo mladeniči, stari
18 in 19 let, potem odrasli
fantje do tridesetega leta in

nekaj moških pri štiridesetih, za moške najboljša in
najbolj ustvarjalna leta. Tu
so bili ustreljeni ljudje, ki so
imeli še vse življenje pred
seboj in so se težko poslovili
od rodne grude. Kajti vsak
človek se le stežka poslovi od

svojih upanj in želja, od svojih uspehov in porazov, od
svojih razočaranj in razblinjenih načrtov, od ceste, po
katerih je potoval, od deklet
in fantov, od svojih najbližjih, od prijateljev, od hiš,
kjer je na mizi stalo vino in

Slovesnosti ob krajevnem prazniku na Lancovem so se
udeležili tudi župan Ciril Globočnik, poslanka državnega
zbora Alma Intihar in državni svetnik Bogomir Vučec.

se mu je nasmehnil prijatelj,« je razmišljal slavnostni
govornik.
»Pa tudi jezni smo lahko,
danes, na tem svetem kraju!
Zamisel okupatorja o nasilju
in uničevanju se je na naši
zemlji razcepila v sto in sto
nepričakovanih in stranskih
rokavov. Nesrečna blaznost
se je širila naprej in presegala vse račune in pričakovanja, vse mere in potrebe,« je
poudaril in se v svojem nagovoru dotaknil tudi aktualnih razmer.
»Bodimo prepričani, da je v
naši državi, v Evropi in na
svetu še vedno toliko modrecev, da bodo svet obdržali
v normalni tirnici. Da se
bomo ljudje dobro in varno
počutili. Tudi in predvsem v
majhnih skupnostih, kot je
naša občina, in v tako prijetnih malih skupnostih, kot
je KS Lancovo. V takih skupnostih naj ljudi ne deli
sovražna, temveč povezovalna politika, ki gleda na
dobrobit slehernega krajana

Tudi letos so na slovesnosti podelili priznanja krajevne
skupnosti. Plaketo Krajevne skupnosti Lancovo je prejela
Dragica Koselj.
in v kateri ne sme biti prostora za sovražnost ali celo
nasilje.«
Tudi letos so na slovesnosti
podelili priznanja krajevne
skupnosti. Plaketo Krajevne
skupnosti Lancovo je prejela
Dragica Koselj. Organizirali
pa so tudi balinarski in no-

gometni turnir. Na balinarskem turnirju je tokrat zmagala ekipa Graben pred
Prijatelji in Peskarjevo Skalo, na nogometnem turnirju
dan za tem pa so bili najboljši Super veterani Lancovo
pred ŠD Zasip in ŠD Lancovo veterani.
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Krajevne novice
Srečanje in molitev
pod Pustim gradom
Tradicionalno spominsko srečanje z molitvijo so
ob dnevu spomina na mrtve pripravili tudi ob
dveh množičnih grobovih pod Pustim gradom.
Marjana Ahačič
Kot vsako leto zadnjih 31 let
so se tudi letos na praznik
vseh svetih srečali pod Pustim gradom, ob dveh množičnih grobovih pobitih junija 1945.
»Zbrali smo se k spominski
in zadostilni molitvi z željo
in prošnjo, da bi bila nekoč
izbrisana ta dedna krivda
našega kraja, da bi bilo
vsem odpuščeno in bi bila
tudi tukaj zasutim pokojnikom dana pravica do groba.
Kot je v nagovoru po molitvi in blagoslovu nad grobiš-

čem povedal priložnostni
govornik, smo se spet zbrali, ker vemo, da se takšna
grozodejstva ne smejo početi. Da se pobijanja, kakor so
ga počeli tu in še marsikje
po tej deželi, ne da pozabiti,
da se nikoli ne sme ponoviti. Da se med ljudmi tako
ne dela. In da smo dolžni z
ljubeznijo moliti za vse rajne – žrtve in njihove krvnike. Ker zlo nima zadnje besede in nas zla lahko
osvobodi le resnica in ljubezen,« je v imenu udeležencev srečanja povzel Janez
Zaletel.

Spominske svečanosti ob
dnevu spomina na mrtve
Krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB so tudi letos pripravile spominske svečanosti
ob dnevu spomina na mrtve.
Marjana Ahačič
V letošnjem letu so se nekatere krajevne organizacije
Zveze borcev za vrednote
NOB v radovljiški občini
združile: Radovljica in Lesce
v KO ZB Radovljica - Lesce
ter Srednja, Zgornja in Spodnja Dobrava, Lipnica, Mišače, Kropa, Ljubno, Kamna
Gorica in Podnart v KO Staneta Žagarja. Ob 1. novembru sta obe organizaciji,
prav tako pa tudi KO ZB
Lancovo in Begunje, organizirali spominske svečanosti.

Branje poezije
v Radovljici
V Radovljici je Andrej Kokot
pripravil prav posebno svečanost, in sicer spontano
branje partizanske poezije
ob spomeniku narodnega

Spominsko srečanje so pripravili tudi pod Pustim gradom.

Turistično društvo Lesce
podprlo domače gasilce
Marjana Ahačič
V oktobru, mesecu požarne
varnosti, so se v Turističnem
društvu odzvali na prošnji
obeh gasilskih društev v krajevni skupnosti Lesce in vsakemu namenili 3000 evrov
donacije. Ob predaji vrednostnega bona se je direktor
Turističnega društva Lesce
Peter Kavčič obema društvo-

ma zahvalil za dobro sodelovanje. Vsi si tesnega sodelovanja želijo tudi v
prihodnosti, seveda čim
manj ob požarih in podobnih intervencijah. Poveljnik
PGD Lesce Gašper Pirc in
poveljnik PGD Hlebce Klemen Zima sta povedala, da
bodo denar namenili za posodobitev osebne zaščitne
opreme gasilcev.

Poveljnik PGD Hlebce Klemen Zima in direktor TD Lesce
Peter Kavčič

V Radovljici je bila
letos prav posebna
svečanost, in sicer
spontano branje
partizanske poezije ob
spomeniku narodnega
heroja Jožeta
Gregorčiča in soborcev
v radovljiškem parku.
heroja Jožeta Gregorčiča in
soborcev v radovljiškem parku. »Mimoidoči so bili povabljeni, da berejo partizansko
liriko, kar so mnogi z veseljem storili, ena udeleženka
pa je celo zapela partizansko

V Lescah je bila svečanost pri spomeniku talcev Na žagi.
pesem. Prireditev je uspela
in spomnila na žrtve vojnega nasilja nad borci za svobodo ter ponesla med udeležence prepričanje, da se je
treba zla vojne zavedati, kajti s tem se krepi upor proti
novim strahotam vojne, ki
še marsikje po svetu uničuje
ljudi,« je v imenu Krajevnega odbora Radovljica - Lesce
povedala Mira Stušek.

Spomini Bernarda
Tonejca
V Lescah je bila svečanost
pri spomeniku talcev Na
žagi. Poleg govornika Jakoba
Demšarja sta članici Zveze
borcev Lesce Marja Čampa
in Mira Stušek pripovedovali spomine Leščana Bernarda Tonejca, ki je bil kot otrok priča streljanju na tem
mestu in tudi pred današnjo
gostilno Tulipan, predstavili
pa sta tudi druge spomenike
v krajevni skupnosti.
Nastopili so pevci upokojenskega pevskega zbora Slavček in moškega zbora Triglav

ter Pihalni orkester Lesce.
Svečanosti so dodali pomen
tudi praporščaki iz krajevnih
organizacij ZB iz Zasipa,
Begunj, Lancovega, Radovljice, Lesc in Medobčinskega združenja ZB Radovljica.

Slovesno na Dobravi in
Lancovem
Svečanosti so pripravili tudi
na Srednji Dobravi, kjer je
bil govornik veteran vojne za
Slovenijo Miloš Šonc, upokojeni polkovnik slovenske
vojske, ki je opozoril na skupen boj vseh državljanov za
svobodo in samostojnost
Slovencev. Nastopila sta
glasbenik Stanko Praprotnik
z venčkom partizanskih in
Magda Štupnikar z recitacijami partizanskih pesmi.
Na Lancovem je kakor vsako leto potekala komemoracija skupaj s počastitvijo
krajevnega praznika. Govornik Jakob Demšar je
opozoril na ponovno prebujanje fašistoidnih idej v
Evropi in naši državi.

Za ohranjanje spomina
Kot je povedala Mira Stušek, sta bili večji žalni svečanosti še v Dragi, kjer je
bil govornik Borut Sajovic,
poslanec v državnem zboru, in na graščinskem vrtu
v Begunjah z govornikom
doktorjem zgodovinskih
ved Damijanom Guštinom. »Na obeh grobiščih
je pokopanih okrog 600
talcev iz vse Slovenije. O
njihovem trpljenju je poročal dr. Guštin, Sajovic pa je
pozival k ohranjanju spomina, ki krepi povezanost
državljanov v želji po svobodi,« je povedala Mira
Stušek.
Člani ZB Radovljica - Lesce
in ZB Staneta Žagarja so
položili venčke in prižgali
sveče še na desetih mestih
v Radovljici in Lescah ob
spomenikih ali spominskih
ploščah, posvečenih padlim in ubitim med drugo
svetovno vojno, ter na vseh
spominskih obeležjih po
Jelovici.
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Občinske novice

Srečanje podeželskih žena
Konec septembra so se z namenom druženja in izmenjave izkušenj v Kropi zbrale predstavnice gorenjskih društev kmečkih in podeželskih žena.
Nika Toporiš
Konec septembra je bilo v
Kropi srečanje predstavnic
gorenjskih društev kmečkih
in podeželskih žena, potekalo je pod organizacijsko roko
Društva žensk z dežele občine Radovljica v sodelovanju
s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Kranj.
Predstavnice so se najprej
zbrale v Kulturnem domu
Kropa, kjer sta jih nagovorili
predsednica društva Marija
Fister in Vanja Bajd Frelih,
koordinatorica za kmečko
družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj. V okviru nagovora je Bajd Frelih
poudarila, kako velik je pomen kmečkih žena in nasploh podeželskega življenja, ter v luči mednarodnega
dne ozaveščanja o izgubah
hrane in odpadni hrani poudarila tudi, da povprečni prebivalec v Sloveniji zavrže 68
kg hrane letno. Višja koordinatorica s področja dopolnil-

nih dejavnosti in dela z
društvi pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije
Andrejka Krt se zaradi neodložljivih obveznosti srečanja
ni udeležila, je pa svoje misli
posredovala preko svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji Ane Beden in poudarila
pomen medsebojnega druženja, povezovanja, izmenjave izkušenj in podpore.

V Gostilni pri Jarmu so
zbranim postregli s
kroparsko tradicijo – žonto.
/ Foto: Nika Toporiš

Po Kropi je zbrane vodil turistični vodič Anže Habjan,
ki je predstavil zgodovino
kovaštva, razložil pomen
Fovšaritnice, večnadstropne
stavbe ob osrednjem kroparskem trgu, in udeleženke peljal na ogled izdelave
žebljev v kovačnici oziroma
Vigenjci.
Udeleženke so v Gostilni pri
Jarmu lahko poskusile staro
kroparsko jed iz telečjih jetrc, imenovano žonta, ki je v
današnjih časih že skorajda
utonila v pozabo. Za dobro
vzdušje je pri Jarmu poskrbel Simon Eržen iz Kamne
Gorice, ki je skozi pripovedi
in petje predstavil zgodovino
Krope in njene okolice.
Nadaljevali so na ekološki
kmetiji Porta v naselju Ovsiše, kjer sta zbrane sprejela
Mimi in Marjan Fister:
»Smo majhna ekološka
kmetija, na kateri se trudimo pridelati čim bolj kakovostno hrano. Pridelujemo
zelenjavo v okviru partnerskega kmetovanja in za pro-

Srečanja v Kropi so se udeležile predstavnice iz trinajstih gorenjskih društev. / Foto: Nika Toporiš
dajo na tržnici, redimo žival i , a v toh ton o p a s m o
cikastega goveda in avtohtono pasmo krškopoljskega
prašiča, pridelujemo raznovrstna žita, ki jih sami predelamo v kaše, zdrobe in
moke, pečemo pa tudi kruh
v krušni peči.« Tam se je

predstavnicam pridružil
tudi župan Radovljice Ciril
Globočnik, ki je pohvalil
njihovo delo na kmetijah in
jim namenil nekaj spodbudnih besed.
Srečanje se je zaključilo z
druženjem na kmetiji Globočnik, kjer so postregli z

okusno obaro, žganci, kruhovimi cmoki in kruhom iz
kmečke peči. Članice gostiteljskega društva, Društva
žensk z dežele občine Radovljica, pa so pripravile
okusne sladice – zmedence, orehovo ter pehtranovo
potico.

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si

Ob svetovnem dnevu turizma je 27. novembra 2022 v Biotehniškem centru Naklo potekala okrogla miza z naslovom Turizem in lokalno okolje s ponudniki hrane in dopolnilnih storitev na podeželju. Okroglo mizo sta organizirala Občina Naklo in Biotehniški center Naklo.
Na okrogli mizi smo gostili zanimive goste. Uvodna nagovora sta imela dr. Marijan Pogačnik, direktor Biotehniškega centra Naklo in Ivan Meglič, župan Občine Naklo. Poleg njiju so na okrogli mizi
sodelovali lokalni ponudniki
hrane in dopolnilnih dejavnosti Janko Jeglič – Janko Jeglič
- Turistična kmetija Matijovc
Podbrezje, Andreja Jagodic
– Poličarjeva kmetija Polica in
Mirko Teran Ravnikar Turistična kmetija Trnovc Duplje.
Okroglo mizo je vodil doc. dr.
Drago Papler, vodja Med-

podjetniškega izobraževalnega centra iz BC Naklo.
Biotehniški center Naklo ima
v svojih številnih programih
Srednje šole in gimnazije, Višje strokovne šole, Izobraževanja odraslih in v procesih
Medpodjetniškega izobraževalnega centra, modularne
vsebine turizma na podeželju z
izobraževalnimi vsebinami in
praktičnimi usposabljanji, povezanimi z dopolnilnimi dejavnostmi, izdelki, organizacijsko
podporo, kulinariko in doživetji
kulturne in naravne dediščine.
Na okrogli mizi je bilo govora
o priložnostih za razvoj turizma v lokalnem okolju in oblikovanju turistične ponudbe s
podporo lokalne skupnosti.
Kot so ugotovili sogovorniki,
sta pri razvijanju turistične dejavnosti ključna povezovanje
in veselje do dela z ljudmi.
Z okroglo mizo smo poudarili
priložnosti za razvoj turizma v

lokalnem okolju s ponudniki
hrane in dopolnilnih dejavnosti na podeželju in v procesu
pridobivanja znanja. Cilj nam
je oblikovanje turistične ponudbe v lokalnem okolju s
sodelovanjem in povezovanjem vseh deležnikov in s
podporo lokalne skupnosti
in izobraževalnega centra
priložnosti in znanja.
Tovrstne pogovorne oblike
bomo v Biotehniškem centru
Naklo nadaljevali tudi v prihodnje, saj pogovori odpirajo
priložnosti in omogočajo sinergijo za izzive trajnostnega razvoja v okolju, kjer živimo in delujemo ter vanj vabimo turiste.
Po dogodku je sledila degustacija izdelkov Biotehniškega
centra Naklo. Predstavljen je
bil tudi novi izdelek – Čaj dr.
Voglarja.
Doc. dr. Drago Papler

Foto: Majda Kolenc Artiček, Irena Gril, Luka Orehar

OKROGLA MIZA TURIZEM IN LOKALNO OKOLJE
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Dosežki
Dve nagradi za
pesem Frajer
Na festivalu Popevka 2022 je veliko nagrado
občinstva prejela skladba z naslovom Nove slike
v izvedbi Mie Guček. Dobro so se odrezale tudi
Dinamitke s pesmijo Frajer.
Alenka Brun
V Studiu 1 Televizije Slovenija se je nedavno zaključil
45. glasbeni festival Popevka
2022, ki letos praznuje že
šestdeset let. Gledalci in poslušalci so lahko skupno prisluhnili desetim novim skladbam. Na odru so se tako
predstavile Dinamitke s
skladbo Frajer, Veronika
Strnad je zapela pesem Ljubim, Maja Založnik Mika
me, Andraž Hribar Sanjam,
Amayina pesem je imela naslov Rdeče, Saše Lešnjek
Sama, skupina Gedore se je
predstavila s skladbo Od tu
do tam, Mia Guček s skladbo Nove slike, BosaZnova s

Damjana Golavšek), v bistvu
pa so dekleta posredno dobila še eno nagrado: nagrado
za najboljšo priredbo sta namreč prejela Jani Hace in
Boštjan Grabnar za skladbo
Frajer. Veselja ob tem, da je
pesem Frajer osvojila dve
nagradi, niso skrivale. Nagrado za obetavnega mladega
avtorja ali izvajalca je letos
prejela Veronika Strnad, veliko nagrado občinstva pa
skladba z naslovom Nove slike v izvedbi Mie Guček.
Vse popevke so izvajalci odpeli v živo ob spremljavi revijskega orkestra RTV Slovenija pod dirigentskim
vodstvom Tadeja Tomšiča.
Skozi večer, prežet z glamur-

Dinamitke / Foto: arhiv RTV Slovenija (Adrijan Pregelj)
pesmijo Ljubi me, ljubi nocoj in Lea Likar s skladbo In
vendar dva.

Nagrada občinstva in pet
nagrad strokovne žirije
Poleg velike nagrade občinstva so na letošnji Popevki
podelili še pet nagrad strokovne žirije. Veliko nagrado
strokovne žirije za najboljšo
skladbo v celoti je prejela Od
tu do tam skupine Gedore,
za najboljše besedilo je šla
nagrada v roke Maje Keuc Amaye za skladbo Rdeče,
nagrado za najboljšo interpretacijo so osvojile Dinamitke (Simona Vodopivec
Franko, Alenka Godec in

jem in nostalgijo, sta občinstvo pospremila voditeljica,
ki se je po daljšem času vrnila nazaj za mikrofon, Nina
Osenar in akademski igralec
Jure Kopušar. Je pa – kot se
pravzaprav pričakuje od podobnih glasbenih festivalov –
tudi Popevka 2022 poskrbela
za manjše presenečenje: voditeljica Nina Osenar (v preteklosti se je spominjamo
tudi kot pevke) je nastopila v
duetu s Heleno Blagne in uspelo jima je podžgati tako
spletne komentatorje kot
tudi razprave v občinstvu, saj
je bil nekaterim njun nastop
všeč, drugim malo manj, tretjim pa sploh ne.

Med najboljšimi
gasilci na svetu
Mladi Begunjčan Patrik Štefelin se je v ameriškem mestu Sandy v zvezni državi Utah ponovno
zavihtel med najboljše gasilce na svetu.
Nika Toporiš
Večina slovenskih krajev se
lahko ponaša s kvalitetnimi
gasilskimi društvi, ki so se v
preteklosti izkazala tako na
področju gašenja požarov
kot tudi pri medsebojni pomoči in solidarnosti. Čeprav
so v veliki meri razširjena
tudi gasilska tekmovanja, ki
jih društva in gasilske zveze
organizirajo z namenom
preverjanja fizičnih in psihičnih sposobnosti gasilcev,
se na tista največja, mednarodna, prijavijo le najboljši.
Sem spada tudi Patrik Štefelin iz Begunj na Gorenjskem, 22-letni študent Fakultete za šport in član PGD
Radovljica, ki se z gasilstvom ukvarja že od svojega
osmega leta. Kot je pojasnil,
se je sprva rodila ljubezen
do gasilstva, šele kasneje pa
je spoznal tudi drugo, športno plat svojega hobija. »Za
gasilstvo sem se sprva odločil zaradi druženja z vrstniki
in ga kasneje začel dojemati
tudi kot neko življenjsko
pot. Na tej poti se lahko marsikaj naučiš, glavno poslanstvo, ki me vodi, pa je pomoč ljudem. Ko slišiš
iskreno besedo hvala od nekoga, ki te je potreboval, je
vse poplačano,« je svoje
misli o razlogih za sodelovanje v prostovoljnem gasilstvu strnil Patrik. Pojasnil
je, da se je njegova pot v
športu, natančneje v Fire-

Patrik Štefelin ob prihodu domov / Foto: Gorazd Kavčič
fighter Combat Challenge
(FCC), ki velja za največje
gasilsko tekmovanje na svetu, začela šele leta 2017, ko
je tekmovanje zasledil na
Facebooku. »Pred FCC-jem
nisem treniral nobenega
športa, nato pa je ob pomoči
Domna Pavliča in Matica
Zupana to kar hitro postalo
del mojega življenja,« je pojasnil Patrik in dodal, da
priprave na tekmovanje svetovnega ranga potekajo čez
celo leto: »Čez zimo treniram v domačem fitnesu,
nekje meseca aprila pa poleg
fitnesa začnem trenirati tudi
na vadbenem stolpu v Rado-

vljici. Tam preživim večino
časa od aprila pa tja do oktobra, ko me čaka svetovno prvenstvo. Predvsem zadnja
dva meseca pred svetovnim
prvenstvom je urnik treningov povsem natrpan. Treniram čez cel teden, od tega
3–4-krat na vadbenem stolpu, saj želim trening čim
bolj približati situaciji na
tekmovanju.«
Kako pa sploh poteka tekmovanje FCC? Kot je pojasnil mladi Begunjčan, se je
treba spopasti s simulacijo
klasičnega gašenja v najtežji
obliki. Tekmovalci morajo v
standardni obleki, ki z ma-

sko, čelado in dihalnim aparatom tehta 20 kg, premagovati različne ovire, se
vzpenjati, spuščati, premikati železne klade, reševati 80
kg težko lutko in tako dalje.
»Na koncu odločata čas in
natančna izvedba. Čas je
ključnega pomena, vendar
lahko pri napačni izvedbi
prejmeš kazenske točke v
obliki sekund, ki se na koncu prištejejo času, s katerim
opraviš s progo,« je še razložil trenutno peti na svetu, ki
je uresničil svoj cilj in z najtežjo gasilsko progo opravil
pod 1 minuto in 20 sekundami.

NOVI DACIA
SANDERO STEPWAY ECO-G
BENCIN + LPG

ŽE ZA

89 €/MESEC
z
kreditom*
5 let jamstva**
15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov
LPG goriva s Petrol Klub kartico***

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin po vnosu v rubriko hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje. Informativna mesečna anuiteta
za model Novi Sandero Stepway Essential 1.0 100 ECO-G 100 v skupni vrednosti 14.790 € z DDV, s pologom v višini 5.440 € in financirano vrednostjo 9.350 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 89,67 €. Navedena začetna
cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Obrestna mera za najem kredita znaša 2,86 % (3 mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 1,3 %). EOM = 3,66 % in se lahko spremeni, če se spremeni
katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 11.482,84 € od tega znašata zavarovalna premija 191,54 € in strošek odobritve kredita 130,9€. Kreditojemalec mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d.,
Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Informativni Izračun je narejen na dan 26.10.2022. Vse informacije so zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna
vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit-2. GA Adriatic d.o.o. ne odgovarja za informacije objavljene na
spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. **Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano
jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub
kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 5,6−7,4 l/100 km. Emisije CO2: 127−131 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0248 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. Pridržujemo si pravico do napak.
Slika je simbolična. GA Adriatic, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia priporoča

DACIA.SI

IME TRGOVCA,
Nina Osenar, Jure Kopušar in Mia Guček
/ Foto: arhiv RTV Slovenija (Adrijan Pregelj)

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

Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
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Luka Potočar najboljši
Za Lukom Potočarjem, članom Športnoplezalnega odseka Radovljica, je res
imenitna sezona v težavnosti. Medalja na evropskem prvenstvu, zmaga v
svetovnem pokalu. V svetovnem pokalu je bil res konstanten.
Matjaž Klemenc
Na predzadnji tekmi v
Edinburgu na Škotskem je
bil drugi, na zadnji tekmi v
Džakarti v Indoneziji pa sedmi. Sezono je končal s skupno zmago v svetovnem pokalu. V Džakarti je bila Vita
Lukan, prav tako v težavnosti, šesta.
Mlajši člani Športnoplezalnega odseka Radovljica so
imeli dve tekmi v zahodni
ligi. V Logu so se merili na
balvanih, v Vipavi pa v težavnosti. Log: mlajše cicibanke:
7. Žana Hrovat, 8. Nika Cilenšek; mlajši cicibani: 6. Jakob Fonda; mlajše deklice:
10. Mina Budkovič; mlajši
dečki: 3. Tibor Mohar, 9.
Rene Kokalj; starejše deklice: 1. Maksa Tišler Močnik;
starejši dečki: 3. David Maler, 9. Lev Oskar Mohar; kadetinje: 3. Ana Koselj; kadeti: 3. Žiga Bertoncelj, 7. Nejc
Jeran Pirih; Vipava: mlajše
cicibanke: 9. Inti Štremfelj;
mlajši cicibani: 4. Jakob
Fonda; starejše cicibanke:
4.–5. Naja Pretnar. Na državnem prvenstvu v Logu so se

Pozorno posluša
navodila trenerja
Taja Prešeren, odlična mlada članica Smučarskega kluba Radovljica, je od
lani tudi članica državne otroške reprezentance, kjer je lani nastopala tako
v slalomu kot v veleslalomu. Poleti je bila odlična tudi na tekaški
preizkušnji.
Matjaž Klemenc

Luka Potočar, v ozadju pa Peter Prevc, na nedavnem
sprejemu za športnike občine Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič
merili na balvanih, cicibani:
3. Tibor Mohar; cicibanke:
6. Mina Budkovič; mlajši
dečki: 9. David Maler; starejši dečki: 7. Nejc Jeran Pirih;
starejše deklice: 5. Tinka Rakar, 6. Maksa Tišler Močnik;
kadeti: 1. Gorazd Jurekovič,
4. Tanej Cerar Božič; člani:
10. Gorazd Jurekovič. Sezono so športni plezalci zaključili z državnim prvenstvom
v težavnosti v Kranju. Plezal-

ci in plezalke iz Športnoplezalnega odseka so po kategorijah zabeležili naslednje
rezultate: cicibani: 6. Tibor
Mohar, 9. Gal Justin; cicibanke: 10. Mina Budkovič;
starejši dečki: 7. Nejc Jeran
Pirih; starejše deklice: 2.
Tinka Rakar, 3. Maksa Tišler
Močnik, 6. Ana Koselj; kadeti: 2. Gorazd Jurekovič, 6.
Tanej Cerar Božič; člani: 5.
Gorazd Jurekovič.

Taja Prešeren je smučanje
začela trenirati v drugem razredu osnovne šole, ko se je
vključila v Alpsko šolo v Radovljici. Hitro je ugotovila,
da ji je ta šport všeč, in kmalu dobila prvo povabilo Smučarskega kluba Radovljica,
da se jim pridruži na treningu, kar je bila, kot pravi, potrditev, da bi bilo smučanje
lahko njena prihodnost.
Mlada športnica, ki jo je na
na začetku treniral Miha
Trojar, kasneje Bojan Kavčič
in od selekcije U14 naprej
Tomi Zupanc, se smučanja
vse od tedaj ni nikoli zasitila.
Trenutno obiskuje deveti razred osnovne šole v Žirovnici, prihodnje leto pa želi šolanje nadaljevati v športnem
oddelku Gimnazije Jesenice.
Kdaj si ugotovila, da gre tvoje smučanje v pravo smer?
Že po dveh letih treniranja
sem ugotovila, da bi bila lahko v smučanju uspešna.
Prišle so prve stopničke, in
sicer v veleslalomu.
Je zdaj veleslalom tvoja najmočnejša disciplina?
Težko bi se odločila za eno
disciplino. Dobre rezultate
dosegam tako v veleslalomu
kot v slalomu in superveleslalomu.

BI BIL Z BLATNIMI
MADEŽI VIDETI
ŠE BOLJE?

ODKRIJ GA NA

Bi iz lanske sezone kaj postavila v ospredje?
Vesela sem, da sem imela
priložnost nastopiti na mednarodnih tekmah in tudi na
njih bila zelo uspešna.

NOVO

KODIAQ 4x4
INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 8,6 – 5,3 l/100 km in 195 – 139 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0516 – 0,0103 g/km, trdi delci: 0,00054 – 0,00003 g/km, število delcev:
0,00053 – 0,00 x 1011. 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.

Imaš težave, ko greš iz ene
kategorije v starejšo?
Ko sem prišla v kategorijo
U14, sem imela kar srečo. V
tej kategoriji se mali količki
zamenjajo za večje. Bilo je
obdobje epidemije in ni bilo
tekmovanj. Tako sem imela
dovolj časa za novo prilagoditev.
V tistem času smo veliko treningov opravili sami. Če gledam formo, v tistem obdobju praktično nisem nič
izgubila.
Kakšne proge ti ustrezajo?
Najbolje se znajdem na strmih in trdih progah.
Omenila si, da si močna v
superveleslalomu. Kmalu se
boš morala spopasti tudi s
smukom. Te je tega kaj
strah?
Niti ne. Dokler bom normalno obvladovala smuči, ne bo
nobenega problema.

Taja Prešeren / Foto: Matjaž Klemenc
Koliko treme občutiš pred
tekmo?
Pred vsako tekmo je nekaj
pozitivne treme, saj so tudi
ostale nasprotnice kar močne.
Je kakšna posebna priprava
na tekmo?
Normalno se ogrejem in
»poberem« še kakšen nasvet
od trenerja. Naredim vizualizacijo in se skušam čim
bolj umiriti.
Imaš težave z ogledom proge?
Nimam. Hitro vidim, kje so
pasti.
Od kdaj si v reprezentanci?
Od lanske sezone sem v
otroški reprezentanci. Všeč
mi je, ker imam odlično primerjavo. Dobro konkurenco
imam tudi v radovljiškem
smučarskem klubu. Lani
sem za reprezentanco nastopala v slalomu in veleslalomu, v obeh disciplinah po
trikrat.
Kako se pripravljaš poleti?
Imamo suhe treninge. Na
začetku in na koncu poletja
opravimo kakšen trening
tudi na snegu.
Letos poleti si bila uspešna
tudi na teku na Radovljiški
10-ki. V kategoriji do 19 let
si zmagala. Kako si videla ta
tek?
Tekma mi je bila zanimiva. Prvič v življenju sem
tekla 10 kilometrov. Malo
me je motila vročina in da
je bilo treba desetkrat preteči isti krog. Začela sem
prehitro, a to še pravi čas
ugotovila. Kasneje sem
tekla svoj tempo. Vse sku-

paj je bilo na koncu dobra
izkušnja.
Kje so tvoje prednosti in kje
slabosti?
Prednost je zagotovo ta, da
znam zelo pozorno poslušati trenerja in poskušam najbolje narediti, kar mi reče.
Slabost je ta, da sem preveč
potrta, če mi ne gre. To poskušam odpraviti s pogovori
s prijateljicami, sama s seboj, s starši in se s tem spraviti v boljšo voljo.
Kakšne želje si si postavila
za novo sezono?
Želim imeti optimalno tehniko. Do idealne tehnike mi
manjka še kar nekaj. Kar se
tiče rezultatov, želim biti
čim boljša v skupni razvrstitvi na državnem prvenstvu.
Je bil do sedaj trening optimalen?
Kar smo opravljali treninga
na snegu, je bil uspešno
opravljen. Zamenjala sem
proizvajalca smuči. V začetku sem imela kar nekaj težav, da sem našla pravilne
nastavitve, a vidim, da je bila
odločitev pravilna.
Smučarski treningi vzamejo
veliko časa. Kako usklajuješ
šolo in smučanje?
V šoli sem zelo veliko odsotna.
Na srečo imam dobre sošolke,
ki mi pošiljajo snov in kdaj
tudi kaj razložijo. Ko pridem s
treninga, pol ure počivam, potem začnem delati za šolo.
Kakšen je tvoj dolgoročni
cilj v smučarski karieri?
V prihodnosti si želim, da bi
tekmovala v svetovnem pokalu in nastopila na olimpijskih igrah.
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Radovljica je tudi
športna občina
Po dveh letih premora zaradi epidemije je prejšnji mesec župan Ciril Globočnik spet gostil najboljše,
najuspešnejše športnike iz naše občine.
Matjaž Klemenc
Februarja smo se lahko na
Vurnikovem trgu veselili s
Petrom Prevcem, zlatim in
srebrnim skakalcem z letošnjih olimpijskih iger na Kitajskem. Podoben sprejem
je bil maja za atletinjo Iris
Breganski, ki je bila na poletnih olimpijskih igrah gluhih v Braziliji dvakrat bronasta. Konec avgusta je bil še
en velik sprejem, takrat za
srebrnega športnega plezalca Luka Potočarja. Uspeh je
dosegel na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Pripravili
so ga v Podvinu, kjer ima
Športnoplezalni odsek Radovljica svoj center za trenin-

ge.
Radovljiški župan Ciril Globočnik je po dveh letih, vmesni premor je bil posledica
epidemije, konec oktobra v
Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah gostil najuspešnejše športnike, ki so na tak
ali drugačen način povezani
z našo občino.
»Veseli me, da ste se sprejema udeležili v tako velikem
številu. Večkrat sem že poudaril, da je Občina Radovljica zelo športna občina. Eni
živite tukaj in trenirate drugje, eni trenirate tukaj in živite drugje, eni in živite in trenirate tukaj. Vi ne delate
promocije samo v Sloveniji,
ampak po vsem svetu,« je v

pozdravnem govoru župan
nagovoril zbrane.
»Veseli me, da s športnimi
uspehi prihajate tudi mladi.
Želim vam, da greste čim
višje. Olimpijske igre so zadnja najvišja točka za udeležbo. Zavedam se, da je bilo
potrebno za uspeh veliko odrekanja, in to več let. Veseli
me, da ste danes na sprejemu tudi trenerji. Brez dobrih trenerjev ni uspehov,« je
še poudaril v nagovoru športnikom in trenerjem.
Ob tej priložnosti je podelili
tudi priznanja športnikom,
ki so bili razdeljeni v pet kategorij: udeleženci olimpijskih iger: Peter Prevc (smučarski skoki), Jakov Fak

(biatlon), Iris Breganski
(atletika); olimpijski razred:
Luka Potočar (športno plezanje); svetovni razred: Vita
Lukan (športno plezanje);
mednarodni razred: Maja
Sajovic (padalstvo), Matej
Bečan (padalstvo), Nejc Marčič (alpinizem), Domen Škofic (športno plezanje), Tjaša
Pintar (plavanje), Špela Perše (plavanje), Tjaš Lesničar
(hokej) ter perspektivni razred: Tevž Podlipnik (atletika), Kaja Maltarič (atletika),
Krištof Frelih (alpinizem),
Eva Puhar (športno plezanje), Žan Debelak (rokomet), Nanja Urh (squash) in
Nika Urh (squash).

atletika
Radovljiški atleti v Kopru in Tolminu
V Kopru je bilo prvenstvo Slovenije za kategoriji U12 in U14.
Radovljiški pionirji U14: Patrik Tolar: 1. skok v višino, 2. tek
na 200 m z ovirami, Tim Maltarič: 1. hoja 2000 m, Mark
Bizjak: 2. skok v višino, Jaka Štefelin: 3. tek na 200 m, štafeta v postavi Maksimiljan Jerala, Jaka Štefelin, Patrik Tolar,
Mark Bizjak je bila dvakrat druga, in sicer na 4 x 100 m in 4
x 200 m; pionirke U14: Nika Dovžan Karahodžič: 3. skok v
daljino; pionirji U12: Jaka Kovačič: 3. v skoku v višino; pionirke U12: Zoja Razinger: 2. skok v daljino, Maša Zabret: 2.
vortex, štafeta 4 x 100 m v postavi Ines Avsenek Renko,
Maja Mulej, Innes Jusufagič, Zoja Razinger je bila najhitrejša. V Tolminu je bil atletski miting. Uvrstitva radovljičanov:
mlajši mladinci. Matic Vidmar: 1. met kopja, Gaber Brajnik:
2. met kopja, Nace Koblar: 3. met kopja; pionirji U16: Lovro
Valer: 2. skok v višino; pionirke U16: Gaja Peternel: 2. skok
v višino; pionirji U14: Patrik Tolar: 1. skok v višino; pionirke
U14: Julia Slak: 1. skok v višino, Ivana Berce: 2. skok v višino;
pionirke U12: Zoja Razinger: 1. skok v daljino, Ines Avsenik
Renko: 2. skok v daljino.

Košarka
Dve zmagi in poraz
S svojimi tekmami so začeli tudi košarkarji v 4. Slovenski
ligi.Uvodno tekmo so Radovljičani odigrali v gosteh pri ekipi
Krka mladi. Po treh četrtinah so gostitelji vodili z rezultatom
65 : 55. Zadnjo četrtino so Radovljičani dobili, a žal ostali
praznih rok. Končni rezultat je bil 84 : 82 za ekipo Krka mladi. Sledili sta dve zanesljivi zmagi. Doma so premagali Orle
Postojna s 74 : 52, v gosteh pa Podbočje z 82 : 63. Četrto
tekmo igrajo doma 19. novembra z ekipo Ivančna Gorica.

Mali nogomet
Nobena ekipa pri vrhu ni pobegnila
Končal se je jesenski del v Medobčinski malonogometni ligi
Radovljica. Lestvice v skupini A, B in C izgledajo takole: skupina A: 1. Activity-Biser, 16, 2. Smola, 15, 3. Elmont Bled, 13,
4. Kamna Gorica, 12, 5. Hrušica Pizzeria Trucker, 12, 6. Gorje, 5, 7. Utrip, 5, 8. Ribno, 0; skupina B: 1. Pokljuka team, 17,
2. Lisjaki Naklo, 13, 3. Podnart, 13, 4. Šmeks Vrbnje, 13, 5.
Baffi Brezje, 12, 6. Bartog Jesenice, 7, 7. Calimero boys, 6, 8.
Lipce, 0; skupina C: 1. Cifra, 18, 2. Čpinarji Ljubno, 15, 3.
Hom, 15, 4. Dvorska vas, 12, 5. Lancovo 12, 6. Hiša zabave
BTC, 12, 7. Bijelo dugme, 9, 8. Posavec, 5, 9. Mošnje Cometal, 4, 10. Brezje Moby Dick, 1.

Prstomet
Prstometaši zaključili sezono

Župan Ciril Globočnik je po dveh letih spet gostil najuspešnejše športnike, ki so na različne načine povezani z radovljiško
občino./ Foto: Gorazd Kavčič

Nogomet
Pomembne tri zaporedne zmage
Nogometaši Šobec Lesce so v 10. kolu 3. Slovenske lige zahod doma izgubili z Vrhniko z 2 : 0. v zadnjih treh kolih so
bili zelo uspešni, saj so iztržili popoln izkupiček. Doma so
premagali Visoko z 1 : 0, v gosteh pa Izolo z 2 : 1 in Žiri z 1
: 0. Tri zaporedne zmage so jih »odpeljale v mirne vode«.
Na vrhu lestvice je Tinex Šenčur z 29 točkami. Leščani z
Izolo delijo osmo mesto. Obe ekipi imata 16 točk. Ta konec
tedna Leščane čaka gorenjski derbi. V gosteh se bodo pomerile z ekipo Sava Kranj.

Rokomet
Zmaga članov doma in točka v gosteh
Rokometaši Frankstahl Radovljica so v 6. kolu 1. B-lige doma
premagali Črnomelj s 40 : 35 (18 : 17). Sledilo je gostovanje
pri ekipi Butan plin Izola. Ekipi sta se na koncu razšli z neodločenim rezultatom 29 : 29 (15 : 17). Ta konec tedna doma
gostijo Grosuplje. Mladinci v 1. Slovenski ligi so gostovali pri
ekipi Celje Pivovarna Laško in izgubili z rezultatom 42 : 32. Ta
konec tedna igrajo doma z ekipo Mokerc-KIG.

Plavanje
Tjaša Pintar v treh disciplinah
V Torontu je potekal svetovni pokal v plavanju v kratkem
bazenu, na katerem je nastopila Tjaša Pintar, članica Plavalnega kluba Radovljica. Nastopila je v treh disciplinah. Na
100 m prosto je bila dvanajsta, na 200 m prosto trinajsta in
na 100 m mešano petnajsta.

Zaključila se je sezona v prstometu v vseh treh kategorijah.
Pobližje si poglejmo lestvice. 1. moška liga: 1. Senica, 30, 2.
Ribiči 1, 19, 3. Rokce 1, 18, 4. Pajek 1, 16, 5. Flinger, 15, 6.
Podnart, 15, 7. Dvojčki, 15, 8. Ljubno, 12, 9. Nova proga, 4, 1.
ženska liga: 1. DU Škofja Loka, 19, 2. Kamna Gorica, 18, 3.
Podnart, 11, 4. DU Kranj, 6, 5. DU Šenčur, 6.; 2. moška liga:
1. Stari lisjaki, 26, 2. Senica 1, 21, 3. Naklo, 21, 4. Rokce 2, 19,
5. DU Kropa, 17, 6. Kranj, 14, 7. Pajek 2, 11, 8. Ribiči 2, 8, 9.
Gostilna pri stričku, 7.
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Prelepi gorenjski svet
Aprila je pri založbi Medium izšla knjiga Prelepi gorenjski svet, ki skozi razglednice in spremljajoče komentarje odstira zgodovino, znamenitosti, kraje in
ljudi alpske pokrajine na skrajnem severozahodu Slovenije. V njej je združenih 330 razglednic, ki sta jih iz obsežne zbirke Leopolda Kolmana izbrala in
uredila Jure Sinobad in Miran Dolar.
Maša Likosar
Strasten zbiralec in ljubitelj
starin Leopold Kolman z
Bleda, domačini mu pravijo
Kolmanov Polde, je v desetletjih zbirateljstva ustvaril
obsežno zbirko redkih fotografij, dopisnic, pisem in
drugih dokumentov, ki jih je
večkrat tudi razstavil in objavil. Med njegovimi tisočimi
razglednicami sta zgodovinar in bibliotekar Jure Sinobad iz Radovljice in lastnik
tiskarne Medium Miran Dolar iz Žirovnice izbrala 330
razglednic in fotografij, ki
sta jih uredila in objavila v

knjigi Prelepi gorenjski svet.
Med njimi je 143 koloriranih
ter 187 črno-belih in toniranih razglednic. Fotografski
zapisi obsegajo obdobje od
konca 19. stoletja do štiridesetih let prejšnjega stoletja.
Najstarejša fotografija, ki je
objavljena v knjigi, je iz leta
1890, najmlajša razglednica
je bila natisnjena leta 1943.

Izbor narekovala zbirka
Kot je pojasnil Jure Sinobad,
ki je tudi avtor uvodnika in
informativnih besedil, ki
spremljajo razglednice, je v
Kolmanovi zbirki in posledično tudi v knjigi največ

razglednic z motiviko Bleda
in okolice. »Izbor razglednic
je narekovala zbirka sama,
zato v knjigi nismo mogli
predstaviti vseh krajev in zanimivosti, temveč le tiste, ki
so zastopani v Kolmanovi
zbirki,« v knjigi pojasnjuje
Jure Sinobad. Njihovo knjižno potovanje po Visoki Gorenjski, kakor domačini poetično imenujejo zgornji del
Gorenjske, tako vodi od Bleda vse do Višarij. Sinobad je
ob tem zapisal: »Visoka Gorenjska obsega kraje v današnjih upravnih enotah Jesenice, Radovljica in Tržič.
Dva kraja ležita izven meja
omenjenih upravnih enot:
Podbrezje na jugovzhodu in
Bela Peč na severozahodu.«

Pomemben zgodovinski
vir

Jure Sinobad in Miran Dolar sta delo konec septembra
predstavila v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Knjiga, ki obsega 246 strani,
je razdeljena na uvodnik, ki
ga sestavljajo tri poglavja, in
sicer Gorenjska v prostoru
in času, Zapisi in potopisi o
Gorenjcih in Gorenjski ter
Visoka Gorenjska na razglednicah Leopolda Kolmana.
Sinobad v tem delu natančno oriše geografske in
zgodovinske značilnosti zgodnjega dela Gorenjske, zaključni del uvodnika pa nameni zbiratelju Leopoldu

Panoramski pogled s Stola na Blejski kot in Julijske Alpe. Črno-bela panoramska
razglednica, poslana leta 1901.
/ Foto: arhiv Leopolda Kolmana, knjiga Prelepi gorenjski svet, Jure Sinobad in Miran Dolar

Kolmanu, kjer med drugim
pove, da je danes 83 let star
Blejec, ki je bil več kot 40 let
lastnik znane kemične čistilnice na Bledu, strasten zbiratelj postal že pri sedmih
letih, ko je začel zbirati poštne znamke in prospekte.
Objavljene razglednice so
razporejene v deset poglavij.
»Razglednice so pomemben
zgodovinski vir, ki pove veliko in odstira tudi zamolčana, prikrita zgodovinska dejstva ali netočne podatke,« je
dejal sogovornik.
Delo nosi isti naslov kot ponarodela skladba Ansambla
bratov Avsenik z besedilom
Marjana Stareta – Prelepi
gorenjski svet, ki po besedah
Sinobada lepo opisuje Zgornjo Gorenjsko. »Prav tako

pa bi lahko rekli, da knjiga
»zapoje« enako, kot se glasijo Staretovi verzi,« je poudaril Sinobad in še dodal, da je
knjigo oblikoval Gašper Bregar.

Zgodba o Hugu Robleku
Ena najzanimivejših zgodb
se je Sinobadu zdela zgodba
o Radovljičanu Hugu Robleku, ki spremlja črno-belo
panoramsko razglednico,
poslano leta 1901, na njej
pa je prikazan panoramski
pogled s Stola na Blejski kot
in Julijske Alpe. »Razglednico je založila Radovljiška
podružnica Slovenskega
planinskega
društva.
Razglednico s fotografijama
II. in III. Pernhartove panorame s Stola je dal izdelati

Radovljičan Hugo Roblek
(1871–1920). Jakob Aljaž
(1845–1927) se je leta 1923
spominjal, da je imel škof
Jernej Vidmar (1802–1883)
v svoji palači v Kranju panorame s Triglava, Stola in
Šmarne gore, ki jih je naslikal koroški slikar Marko
Pernhart (1824–1871). Aljaž
je zapisal, da je posredoval
pri škofovih sestrah, da jih
je Hugo Roblek fotografiral
in napravil iz njih razglednice. Na razglednici so
označeni vrhovi gora in njihove višine od Nanosa na
Krasu, mimo Triglava v Julijcih, do Grimnika na avstrijskem Štajerskem,« se
glasi Sinobadov zapis ob
omenjeni razglednici v knjigi Prelepi gorenjski svet.

Literarni večer z Joséjem Luísom Peixotom
Nedavno je Slovenijo obiskal portugalski avtor José Luís Peixoto, ki je v Knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici predstavil svoje delo,
ustvarjanje in življenje.
Nika Toporiš
Knjižnico A. T. Linharta
Radovljica je konec septembra
obiskal portugalski pisatelj in
vsestranski ustvarjalec José
Luís Peixoto, avtor slikanice
Mama, ki je deževala. Na lite-

rarnem večeru se je avtorju
pridružila prevajalka Urška
Rupar Vrbinc, zaslužna za
prevod slikanice in nasploh za
njeno izdajo pri založbi Malinc. Pogovor je s tolmačenjem
iz portugalščine v slovenščino
moderirala Blažka Müller.

Mama, ki je deževala je prvo
Peixotovo delo, prevedeno v
slovenščino, na Portugalskem je bilo izdano že leta
2012. Namenjeno je sicer
mlajšim bralcem, vendar se
s tematiko, ki jo predstavi,
lahko poistoveti vsak. Zgod-

José Luís Peixoto z moderatorko pogovora Blažko Müller / Foto: Gorazd Kavčič

ba se namreč vrti okrog materinske ljubezni, je na neki
način njena hvalnica. »Knjiga govori o ideji matere in
materinske, brezpogojne
ljubezni, a jo lahko razumemo na več načinov. Vsa
moja dela odkrivajo vprašanja o meni, mojem obstoju,
bivanju in delovanju. Tudi z
delom Mama, ki je deževala
odkrivam samega sebe,« je
pojasnil Peixoto. Knjigo lahko razumemo kot prozo ali
kot poezijo, brez dvoma pa
gre za književno delo, ki
tako z vsebino kot tudi z ilustracijami predstavlja kompleksno, vendar realistično
in močno zgodbo.
Urška Rupar Vrbinc je o slikanici povedala: »Knjiga
sama ima zelo močno sporočilo; kot bralka, prevajalka in
tudi kot mama sem bila ob
prebiranju precej vznesena.
Zelo se me je dotaknila, zato
sem želela, da najde širše
občinstvo, in uslišali so me
pri založbi Malinc, za kar
sem izredno hvaležna.« Barbara Pregelj iz založbe Ma-

»Mama, ki je deževala« je letos prejela zlato hruško za
kakovostno otroško in mladinsko literaturo. / Foto: Gorazd Kavčič
linc je pojasnila, da je avtorjev obisk del projekta Poti do
evropske književne raznolikosti, v sklopu katerega se je
srečal s številnimi mladimi
bralci. »Na delavnicah z otroki se je odlično znašel in
jih na inovativen način spodbujal, naj berejo in pišejo,«
je povedala.
Tudi direktor radovljiške
knjižnice Marko Zupanc je

izrazil zadovoljstvo nad Peixotovim obiskom in pojasnil, da se v knjižnici trudijo
vzdrževati povezave z visokim nivojem oziroma z literati, ki so zares dobri ustvarjalci. »Peixoto je zagotovo
eden izmed vodilnih literarnih ustvarjalcev na svetovnem merilu in ponosni smo,
da takšni avtorji pridejo tudi
do nas,« je še dodal.
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Praznovanja

Čez vse so moje punce
Jakob Šlibar iz Krope je konec oktobra praznoval devetdeseti rojstni dan. Ponosen je na svoje tri hčere, ki so mu na Dobravi pripravile imenitno slavje, kjer
mu je voščil celo župan. »Igrala sta nam dva muzikanta, peli in plesali smo, da so se tresle šipe v oknih!« pripoveduje zadovoljno.
Ivanka Korošec
Rojen je bil 29. oktobra 1932
na Srednji Dobravi v kmečki
družini s štirimi otroki.
Kmetija ni bila velika, a je
oče delal na železnici, zato
pomanjkanja niso čutili. Iz
otroških let se še dobro spominja učitelja, kasnejšega
narodnega heroja Staneta
Žagarja, ki je učil na Srednji
Dobravi do leta 1940. »Med
vojno so me učile nemške
učiteljice, dokler niso pobegnile pred partizani. Nato nas
je nekaj učencev v Lipnici
zasebno učila gospa Kocijančičeva, da smo se naučili slovensko brati in pisati,« pove.

Težki časi vojne
Vojna je tragično posegla tudi
v to sicer idilično vasico. »Partizani so ubili tri gospodarje,
ker niso hoteli sodelovati. Vaščani smo šli na pogreb, drugi dan pa je bila večina Dobravcev in Mišačanov
odpeljanih v Šentvid, tudi vsa
naša družina, vključno s staro
mamo, ki je imela 88 let.
Tam smo v taborišču ostali
šest tednov. Po dražgoški bitki v januarju so v taborišče
pripeljali veliko Dražgošanov

in prostora je zmanjkovalo,
zato so odbrali družine z
majhnimi otroki, tudi našo,
in zapodili so nas, naj gremo,
kamor hočemo. Nekdo se nas
je usmilil in nam kupil vozovnico do Otoč, od tam pa smo
do doma gazili po snegu do
kolen.«
Doma jih je čakala popolnoma izropana hiša in prazen
hlev, celo drva iz lope so
pobrali. »Sorodniki in dobri
ljudje so nam pomagali, da
smo si spet opomogli,« se
spominja.

Ključavničar in nato vojak
Leta 1946 so ga starši poslali v Kropo učit se za ključavničarja. »Po treh letih sem
bil izučen in poslan na delo
v Škofjo Loko, kmalu pa sem
moral v rudnik Zagorje. Ves
mesec sem delal udarniško,
brez plačila, 180 metrov pod
zemljo. Ko so nas hoteli zadržati še nekaj mesecev, nas
je sedem mladeničev pobegnilo. Nekaj dni sem ostal
doma, nato sem dobil delo v
železarni na Javorniku, kjer
sem ostal vse do vojaščine.«
Dve polni leti je bil pri vojakih. Najprej v Nišu, nato so
na bolgarski meji utrjevali

položaje in kopali bunkerje.
»Takrat je bila napeta politična situacija zaradi cone A
in B, vojaki smo več dni spali oblečeni in obuti, pripravljeni na vse.« Vojaščino je
sklenil v Vranju.

Služba in novi dom
Dobil je službo v Plamenu,
kjer je delal vse do upokojitve. »Bil sem vzdrževalec,
tudi vajence sem imel 'na
čez', saj sem medtem naredil srednjo šolo.«
Direktor ga je spodbudil, naj
naredi svojo hišo; zavihal je
rokave in praktično brez denarja začel. »Prijateljev sem
imel veliko in vsi so mi nesebično pomagali. Plamen nam
je dal na razpolago tovornjak
in vozili smo pesek iz Save,
na roko smo mešali beton.
Naredil sem do prve plošče,
ko sem spoznal ženo ... potem je šlo vse lažje.«
Poročila sta se leta 1964.
»Kolega, ki je bil za pričo,
naju je peljal na Bled, nato
čez Bohinj in Soriško planino v Ljubljano. Tam sva šla
na vlak za Maribor. To je
bilo najino poročno potovanje.« Po sili razmer sta se
vselila v na pol dograjeno

Jakob Šlibar / Foto: Gorazd Kavčič
hišo v naselju, ki se danes
imenuje Stočje, in jo počasi
dokončevala. »Eden drugemu smo pomagali, izredno
smo bili solidarni. Soseska
je še zdaj prijetna, čeprav prvotnih prebivalcev skoraj ni
več.«
Rodile so se jima tri hčerke.
»Z ženo sva delala v izmenah; kdor je bil dopoldne
doma, je skrbel za otroke in
kuhal. Ni mi bilo težko, saj

sem bil za štedilnikom že v
otroških letih, ker je bila
mama pogostokrat v bolnišnici. Ata ni kuhal, jaz pa
sem se lotil vsega.«

Srečen v krogu družine
»Moja družina je imela lepo
življenje. Vsako leto smo hodili na morje, najraje pa po
hribih. Peljal sem jih tudi na
Triglav, sam sem bil gori kar
14-krat! Žena je bila iz števil-

ne družine in med sabo smo
se zelo razumeli in se veliko
družili. Vse življenje sem
rad igral na diatonično harmoniko in na orglice.«
Hčerke so se hitro osamosvojile, zdaj živijo na Brezjah,
v Brežicah in na Dobravi.
Žena mu je pred tremi leti
umrla. »Ko sva bila še oba,
nama je bilo lepo. Zdaj čez
teden živim sam, ob koncih
tedna pa pridejo hčerke.«
Ima pet vnukinj, štiri vnuke
in eno pravnukinjo, eno pa
pričakujejo konec leta.
Ob lepem vremenu se rad
odpravi na sprehod. »Srečam kakega znanca ali prijatelja in pogovor mi skrajša
dan. Vedno sem imel dobro
družbo, tudi s sodelavci sem
se razumel.«
Popolnoma je samostojen in
skrbi zase, za vse drugo pa
poskrbijo hčerke. Dober in
prijazen je z vsemi in to se
mu v obilni meri vrača z vseh
strani. »Tudi sosedje so dobri, a čez vse so moje punce!
Za konec tedna pridejo in poskrbijo zame še in še …«
Hčerke pa so neskončno ponosne nanj in na to, kako je
vedno držal vso družino skupaj.

Kot bi bral roman
Svojo zanimivo življenjsko zgodbo nam je zaupala tudi 92-letna Vida Kočevar iz Begunj. Njen bistri
um in fotografski spomin kljub častitljivi starosti postrežeta z vsemi datumi, imeni, kraji in dogodki iz
njene neverjetno pestre iz bogate življenjske zgodbe.
Ivanka Korošec
Rodila se je v Podgori kot
prva v družini s štirimi otroki. Komaj kako leto in pol
staro so jo ženske jemale s
seboj na njivo, mama, ki je
bila noseča, je ostajala doma.
Nekega dne se je, medtem
ko so delale, dete zbudilo in
odtavalo v bližnji gozd. Ko
so jo pogrešile, so zagnale
vik in krik, oče, sam brez
ene noge, je poklical na pomoč dva soseda, da so jo
iskali. Ko so jo našli, spečo v
grmovju, se je odločil, da jo
bo dal v varstvo k svoji mami
v Begunje, v Krpin, kjer je
živela s hčerjo.
»Do osemnajstega leta sem
potem živela tam, stara
mama mi je bila kot mama,
teta pa kot sestra. Stara mama
je bila čudovita ženska. Preživljala se je s 'tarbehi' in
varstvom otrok. S skromnim
zaslužkom si je kupila
majhno njivico, imela je kravico in kozo. Teta Micka pa je
bila zaposlena pri Šušteršiču
v Lescah. Imela sem res lepo
otroštvo, polno ljubezni in
pozornosti! Domov sem hodila samo na obiske, z mamo
nisva imeli posebnega odno-

sa, šele v moji odrasli dobi
sva se bolj zbližali.«
Tako oče kot stara mama in
teta so jo vzgajali za samostojnost. Govorili so ji, naj
se postavi zase in naj nikoli
ne bo nikomur podložna.

Uspešna v šoli in predana
ljudem
V šoli je bila zelo uspešna,
zato so jo poslali še v meščansko šolo na Jesenice.
Spominja se strašnega dogodka v novembru 1943, ko
je zaradi nastavljenega eksploziva v peči, ki je bil namenjen Nemcem, umrlo 13
učenk.
Vedno je rada pomagala ljudem, med drugim tudi kot
članica mladink v Begunjah,
ki so pomagale partizanom.
Na svoji cizi je vozila kruh in
mleko, da so ga potem straže odnesle borcem v gozd.
Bila je tudi med tistimi mladinci, ki so 26. aprila 1945
zakurili kres na previsni skali poleg gradu Kamen.
Po vojni si je priborila vpis
na enoletno nižjo gospodarsko šolo v Ljubljani, ki jo je
uspešno zaključila, nato pa
leta 1947 za dva meseca
odšla v mladinsko delovno

brigado na progo Šamac–Sarajevo.
Službo je najprej dobila v
Verigi, kjer je po pravcati
odisejadi med različnimi oddelki pristala v materialnem
knjigovodstvu.
Ves čas je sodelovala v različnih družbeno-političnih
organizacijah, med drugim
je bila članica Zveze komunistov (ZK), kot tudi predsednica mladinske organizacije. Dolga leta je skrbela za
grobove v Begunjah, pisala
je govore za spominske slovesnosti, posvečene umrlim
borcem in drugim krajanom. Kot tajnica Zveze borcev je sodelovala pri pripravah najrazličnejših proslav
in ostalih dogodkov.

Mama dveh otrok
»Stara mama je umrla in s
teto sva stanovali v Lescah
pri Pogačarju blizu cerkve.
Začela sem hoditi z očetom
mojega sina. Izpisala sem se
iz ZK, ker sem se hotela cerkveno poročiti. O, to so me v
ZK zmerjali, a od poroke ni
bilo nič. Fant je rekel, da tu
nima pridnosti, in šel je čez
mejo. Dopisovala sva si in
poskrbel je, da so mene in

otroka sprejeli njegovi domači v Novi vasi. Tako sem
živela z otrokom štiri leta pri
njegovih.«
Kasneje si je našla dom v starejši leseni hiši na Zgoši, ki jo
je kupil oče. Tu so potem
skupaj živeli oče, teta in Vida
s sinom. Dobila je tudi službo
v Elanu. V materialnem knjigovodstvu in finančnem oddelku je delala vse do svoje
upokojitve 1982.
Usoda je nanesla, da se je
zbližala z dobrim znancem iz
Ajdovščine in leta 1963 se
jima je rodila hčerka Karmen.
»S poroko pa tudi tokrat ni
bilo nič, saj je fant imel starše
v Franciji in dobil je dovoljenje za obisk. Ker je bil električar, je dobil dobro službo in
je ostal kar tam. Tako sem
imela dva nezakonska otroka,
a je nekako šlo.«
Leta 1962 sta z bratom kupila v Begunjah staro hišo, s
trdim delom in krediti sta jo
obnovila leta 1967 v so se
vselili vanjo.

Svetovna popotnica
Vida je veliko potovala. Napisan ima seznam vseh
držav, ki jih je obiskala, kar
okoli trideset jih je. Velikok-

Vida Kočevar / Foto: Ivanka Korošec
rat pa je obiskala tudi oba
očeta svojih otrok. »Šla sem
v Nemčijo na obisk k enemu, potem pa preko Belgije
v Pariz, kjer sem ostala nekaj dni pri znancih in nato v
Dijon k Poldetu, k očetu
moje hčerke. Po mnogih letih sva se avgusta 1984 poročila. V Franciji je kupil hišo
in želel je, da bi se preselila
k njemu. Vendar tega nisem
hotela; tu sem doma, tam bi
bila vedno tujka. Občasno
sva se obiskovala vse do njegove smrti.«
Kljub temu da je imela le kakega pol leta pravega družinskega življenja, je zadovoljna,
pravi. »Mislim, da sem imela
bogato in polno življenje.«

Družina jo osrečuje
Osrečujejo jo redna druženja s potomci; ima dva vnuka, dve vnukinji in dva pravnuka. Hvaležna je za vsako
pomoč, ki ji jo nudijo sin in
hčerka ter njuna partnerja.
Čas ji najhitreje mineva s
knjigo v roki, rada pa pogleda tudi zgodovinske ali potopisne oddaje, kjer obuja spomine na svoja potovanja.
Razveseljuje jo pogled na
okoliško naravo, cvetoče
rože ter vrt, brez katerega bi
bilo življenje pusto.
Za zaključek pa je kot piko
na i pristavila: »Do vseh ljudi bodi dober, a vedno misli
s svojo glavo. Vedno se moraš postaviti zase!«
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Brezčasni dueti
Izvajala jih bosta Beti Bratina in Martin Sušnik.
Igor Kavčič
Kropa – Konec meseca, 27.
novembra, ob 18. uri bo v
Veliki dvorani Kulturnega
doma v Kropi na sporedu
osmi koncert Kroparskega
glasbenega abonmaja, ki je

tokrat del Abonmaja Povezani, ki ga organizirajo Linhartova dvorana, Kulturno društvo Kropa in Občina Radovljica.
Ob Slovenskem godalnem
sekstetu bosta nastopila dva
izvrstna pevca, sopranistka

Beti Bratina in tenorist Martin Sušnik.
Na tokratnem koncertu bosta
sopranistka Beti Bratina (v
lanskoletni sezoni abonmaja
je s svojim petjem in odrsko
prezenco tako navdušila občinstvo, da so jo v Kropi k sodelovanju povabili tudi letos)
in tenorist Martin Sušnik
prvič skupaj nastopila kot
duet.
Slišali bomo nekaj najlepših
duetov in arij svetovnega ter
slovenskega opernega reper-

toarja – napeve in melodije, ki
jih poznamo praktično vsi. Na
sporedu bodo dueti in arije iz
oper Carmen (Georges Bizet),
Traviata (Giuseppe Verdi),
Vesela vdova (Franz Lehar),
Ksenija (Viktor Parma) in Gorenjski slavček (Anton Foerster). Da pa bo zvok godal
zvenel še bolj plemenito, se
bo Slovenskemu godalnemu
sekstetu na odru pridružil
tudi prvi kontrabasist orkestra
Slovenske filharmonije Petar
Brčarević.

Prva dobitnica
kresníc
Pesniško zbirko Sledi ognjenega svinčnika
pesnice Cvetke Bevc, prve prejemnice nagrade
kresníce, so predstavili na Stari Gori v Prlekiji.
Igor Kavčič
Kropa – Letos 17. julija, na
rojstni dan v Kropi rojene
pesnice Kristine Šuler
(1866–1959), so na pesniškem večeru v Šmelovem
vrtu prvič podelili novo pesniško nagrado kresníce. Pobuda zanjo je nastala v okviru gibanja Kultura-Natura
Slovenija, v katerem so lani
pripravili razpis za nove pesniške zbirke na temo
Ženske (v) pesmi. Med 18 na
razpis prispelimi in do tak-

Gori v Prlekiji, kjer je pesnica Kristina Šuler skoraj tri
desetletja živela, učila in
ustvarjala, in sicer s pesniškim večerom in pogovorom
z avtorico ob izidu prvonagrajene zbirke.
Pesnica je zbranemu občinstvu z izbrano besedo in interpretacijo nekaterih pesmi
predstavila svojo novo pesniško zbirko, v kateri so se na
neki način »srečale« Kristina
Šuler, Zofka Kveder in Cvetka Bevc. V nadaljevanju se je
pesnici v pogovoru pridružil

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

T RAJNOSTNI T EKST IL

Tekstilni odpadki so iz mode!

Dejavnostim se pridružujejo tudi Komunala Radovljica, Fundacija Vincenca Drakslerja
in Ljudska univerza Radovljica.

Izmenjevalnica sezoni primernih
oblačil in hišnih tekstilij
Petek, 25. 11. 2022, od 15.00 do 18.00

3. nadstropje Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica
Ob prihodu svoje stvari izročite organizatorjem, ki jih sortirajo in razporedijo, vi pa lahko izbirate
med že razstavljenimi stvarmi. Predmete, ki v času dogodka ne bodo zamenjali lastnika, bomo
podarili Fundaciji Vincenca Drakslerja.

Smernice:
• Na izmenjavo lahko prinesete samo čista,

uporabna in lepo ohranjena oblačila
(brez lukenj, madežev in manjkajočih gumbov,
z delujočimi zadrgami).
• Oblačila za otroke in odrasle naj bodo primerna za hladne dni (ne poletna).
• Sprejemamo tudi hišne tekstilije (posteljnina,
rjuhe, pregrinjala, prešite odeje, brisače, prti
in zavese ter metrsko blago).
• Ne sprejemamo spodnjega perila in nogavic.
• Organizatorji dogodka si pridružujemo pravico, da na sprejemnici stvari, ki ne bodo ustre-

zale navedenim standardom, ne uvrstimo na
izmenjavo.
• Na voljo vam bodo improvizirane preoblačilnice, drugje po prostoru preoblačenje ni
zaželeno. Oblačila, ki vam po pomerjanju niso
prav, prosimo, vrnite nazaj na mize. Organizatorji dogodka imamo pravico opozoriti vsakega obiskovalca, ki se tega ne bo držal.
• Lahko samo prinesete ali pa tudi samo odnesete. Kosov ne štejemo. Prinesite, kolikor
želite, odnesite, kolikor
potrebujete.

Cvetka Bevc in Robert Titan Felix / Foto: arhiv Slavka Mežka
rat še neobjavljenimi pesniškimi zbirkami je žirija v sestavi Ana Cecilia Prenz
Kopušar, Vita Žerjal Pavlin,
David Bandelj, Robert Titan
Felix in Teja Goli izbrala
zmagovalno zbirko, ki je kar
najbolje skušala zaobjeti naslov razpisa.
Žirija je prvo nagrado
kresníce prisodila pesnici
Cvetki Bevc za zbirko Sledi
ognjenega svinčnika. Prvi
pesniški natečaj in nagrado
so v gibanju Kultura-Natura
Slovenija zaokrožili sredi oktobra v stari šoli na Stari

urednik založbe Volosov
hram Robert Titan Felix in
poleg knjige predstavil tudi
novo zbirko Kresníce.
Ob tem so v Kulturi-Naturi
odprli natečaj za pesniško
nagrado kresníce 2023. Tokratna tema je Ženske (v) pesmi – zanj(o). Natečaj bo odprt do 8. marca prihodnje
leto, ko bo žirija med prejetimi deli izbrala pet finalistk
oziroma finalistov, izmed
katerih bo zmagovalko oziroma zmagovalca predstavila na rojstni dan Kristine
Šuler.

Fotonatečaj Dogodki v
občini Radovljica 2021

Minimalizem in trend odstranjevanja navlake, ki je ne potrebujemo, je danes zelo
popularen. Pa tudi koristen. Tistega, česar ne potrebujemo več, ni treba nujno
zavreči, temveč lahko to nekomu podarimo, izmenjamo ali ponovno uporabimo.

KNJIŽNI SEJEM

Obenem bo potekal tudi knjižni sejem, na katerem bo možno kupiti knjige
po simboličnih cenah.
Supported by

Sanjski čebelnjak, avtorica Vida Markovc, diploma
Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
T: 04 537 01 11, E: info@komunala-radovljica.si

www.komunala-radovljica.si
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Prireditve
Od 11. novembra
do 2. decembra 2022
Petek, 11. november
Summit Fever, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*

Sobota, 12. november
Lego robotika, dopoldan, sestavljanje robotov, učenje programiranja,
usvajanje tehničnih znanj, obvezne prijave, Knjižnica ATL
Ekološka kmetija Brinšek, vsako polno uro med 10.00 in 13.00 ter ob
15.00 in 16.00, dan odprtih vrat na kmetiji, ogled kmetije, degustacja
in nakup pridelkov, Vrbnje
Vesela pošastna družina 2, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica *
Doba Armagedona, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *
Trio Elogio, ob 19.00, koncert, Baročna dvorana *
Zapuščina, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica *

Nedelja, 13. november

Kapica rdeča volkeca sreča, ob 17.00, predstava Miškinega gledališča
za otroke od 3. leta dalje, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kropa
in Kulturnim društvom Kropa, Kulturni dom Kropa
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 17.30, jogijske
vaje, ki jih otroci skozi pravljice izvajajo s Petro Arula, Knjižnica ATL
Družinska turna smuka – Večeri z razlogom, ob 18.00, predava Grega
Kofler, prijava na muzej@elan.si, Alpski smučarski muzej

Četrtek, 24. november
Pravljične rokodelnice – pujske, ob 17.00, otroci od 3. leta dalje boste
lahko s pomočjo knjižničarke izdelovali navihane pujske, Knjižnica
ATL
Olga, ob 19.00, športna drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Petek, 25. november
Izmenjevalnica oblačil, ob 15.00, v sodelovanju s Komunalo Radovljica in Ljudsko univerzo bo potekala izmenjevalnica sezonskih oblačil
in hišnih tekstilij, Knjižnica ATL
Letni koncert folklora Lesce, ob 18.00, koncert, Linhartova dvorana
Radovljica *

Sobota, 26. november

Pripovedovanje za otroke – Zgodbice z gore, ob 11.00, prijava na muzej@elan.si, Alpski smučarski muzej

Summit Fever, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Kapa, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica *

Ponedeljek, 14. november
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku z
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL

Torek, 15. november
LINKART – umetnost povezuje, ob 18.00, odprtje razstave del likovnega natečaja Naravna in kulturna dediščina Slovenije, nastalih ob 50-letnici OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, Galerija Šivčeva hiša
Kako postati učitelj smučanja – Večeri z razlogom, ob 18.00, predava
Vid Baruca, prijava na muzej@elan.si, Alpski smučarski muzej

Sreda, 16. november
Buci-štruci jogica, ob 16.40, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knjižnica ATL
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 17.30, jogijske
vaje, ki jih otroci skozi pravljice izvajajo s Petro Arula, Knjižnica ATL

Četrtek, 17. november
Pot v raj, ob 11.00, romantična komedija, Linhartova dvorana Radovljica *
Tri, štiri ... zdaj!, ob 17.00, delavnico spoznavanja starih iger bodo
predstavili Muzeji radovljiške občine, delavnica je primerna za otroke
od 5. leta dalje, Knjižnica ATL
Ennio, ob 18.00, dokumentarni film, Linhartova dvorana Radovljica *

Petek, 18. november
Car živali, ob 17.00, Čebelice in čmrlji, za abonma in izven, Linhartova
dvorana Radovljica *
Zapuščina, ob 19.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica *
Meni, ob 20.45, triler, Linhartova dvorana Radovljica *

Sobota, 19. november
Lego robotika, dopoldan, sestavljanje robotov, učenje programiranja,
osvajanje tehničnih znanj, obvezne prijave, Knjižnica ATL

Ona ve, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Moja Vesna, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *
Brezčasni dueti, ob 18.00, koncert, Kulturni dom Kropa *
Ona ve, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana

Ponedeljek, 28. november
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku z
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL

Torek, 29. november
GRS Radovljica skozi čas in letno reševanje, ob 19.30, Nik Hlade, inštruktor gorskega reševanja, bo predstavil razvoj društev GRS, njihovo trenutno delovanje in potek ter tehniko letnega reševanja, Knjižnica ATL

Sreda, 30. november
Buci-štruci jogica, ob 16.40, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knjižnica ATL
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 17.30, jogijske
vaje, ki jih otroci skozi pravljice izvajajo s Petro Arula, Knjižnica ATL

Četrtek, 1. december
Spoznaj svoje čustvene škrate, ob 17.00, delavnico, kjer se bodo otroci spoznali s svojimi čustvi in jih s pomočjo svojih prstkov tudi sprejeli, bo vodila Lea Murko, Knjižnica ATL
Pogled nazaj, pogled naprej, ob 18.00, pregledna razstava akademske
kiparke Andrejke Čufer, Galerija Šivčeva hiša

Kapa, ob 11.00, animirani film, sinhronizirano, po filmu srečanje s
filmskimi ustvarjalci in ustvarjalna delavnica. Linhartova dvorana Radovljica *
Kapa, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica *
Pr' Hostar 2, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica *
Meni, ob 20.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica *

Ponedeljek, 21. november

Gledališče
MalihVelikih

LINKART – umetnost povezuje, 15.–26. 11, od torka do sobote med 10.
in 12. ter 16. in 18. uro, razstava del likovnega natečaja Naravna in
kulturna dediščina Slovenije, nastalih ob 50-letnici OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, Galeriji Šivčeva hiša
Igre moje mladosti, dopolnjena gostujoča razstava Goriškega muzeja,
ogled je mogoč od torka do sobote med 10.00 in 16.00, Kovaški muzej Kropa*

Potepanje po južni Indiji, 22. 9–15. 11, fotografska razstava, avtorica
Anica Šolar, Dom dr. Janka Benedika

Buci-štruci jogica, ob 16.40, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knjižnica ATL

ter za izven

Keramica, od 6. 10. do 15. 11. 2022, od torka do sobote, 10.00–12.00
in 16.00–18.00, razstava keramične male plastike in lončevine Zlate
Čop, Galerija Šivčeva hiša

Fantovščina, ob 19.30, gledališka predstava za izven, Linhartova dvorana Radovljica *

Sreda, 23. november

Čebelice
in Čmrlji

Razstave

Nekoč in danes, ves november, fotografska razstava, avtor Jasmin
Suljanović, Radovljiška graščina

Prava hokejska banda, ob 19.30, predstavitev knjige Sabine Fras Popović in pogovor s športno psihologinjo Andrejo Holsedl, Knjižnica ATL

v sklopu abonmaja
za najmlajše

nedelja, 4. december; 10.00–19.00, Miklavžev sejem v Radovljiški
graščini, ustvarjalna delavnica za otroke, predstava Miklavževa Parklja
s Teatrom Cizamo in obisk Miklavža, Linhartov trg

Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku z
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL

Torek, 22. november

LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA

Petek 2. december–nedelja, 4. december

sobota, 3. december; 10.00–13.00, Radolška tržnica, konji z rančem
Sitar, 10.00–13.00,

Državno srečanje harmonikarskih orkestrov, celodnevna prireditev,
Baročna dvorana Radovljiške graščine

in za izven

Čudežni svet, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova
dvorana Radovljica *

Elankova pustolovščina – muzejska otroška učna pot, 11.00, 14.00,
16.00, odprtje nove muzejske učne poti Elankova pustolovščina, prijave: muzej@elan.si, Alpski smučarski muzej Elan

Nedelja, 20. november

koncert / v sklopu

Nedelja, 27. november

MIKLAVŽEV VIKEND, petek, 2. decembra: zaključni dogodek Okusov
Radol'ce in prižig prazničnih luči s Čupakabro, 15.00–20.00, prižig
prazničnih luči, koncert Sam's fever, Okusi Radol'ce, plesno-gibalna
delavnica s Petro in praznični sejem,

Jubilejna jesen, ob 18.00, koncert pevske skupine Korona, na odru se
jim bodo pridružile pevke Pevskega društva Anton Tomaž Linhart
Radovljica, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Ena bolj energičnih kitarskih zasedb
na sceni klasične glasbe prihaja v Radovljico!

Moja Vesna, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Knjižni sejem, ob 9.00, ob zaključku Tedna splošnih knjižnic vabljeni
na sejem, kjer bodo za simbolično ceno na voljo odpisane in podarjene knjige, obenem bo ta dan potekal tudi brezplačni vpis za vse nove
člane, Knjižnica ATL

Vukovi dnevi, ob 18.00, koncert, Linhartova dvorana Radovljica *

V sklopu abonmaja Povezani, ki ga Linhartova dvorana
pripravlja s Kulturnim društvom Kropa in Občino Radovljica, bo v soboto, 12. novembra, ob 19. uri drugi koncert iz
abonmajskega sklopa; predstavila se bo kitarska zasedba
Trio Elogio. Trio Elogio je ena bolj energičnih kitarskih zasedb na današnji sceni klasične glasbe. Petrit Çeku (Kosovo), Pedro Ribeiro Rodrigues (Portugalska) in Tomislav
Vukšić (Hrvaška) prinašajo glasbeno svežino nekaterim
največjim klavirskim in orkestrskim glasbam. Njihove interpretacije navdihujejo tudi sodobne skladatelje, ki zasedbi posvečajo svoje skladbe. V Radovljici bodo izvajali dela
W.A. Mozarta, Sergeja Rahmaninova in Franza Shuberta.
Vstopnice so na voljo na blagajni Linhartove dvorane ali
po spletu: www.ld-radovljica.si.

Lego robotika, dopoldan, sestavljanje robotov, učenje programiranja,
usvajanje tehničnih znanj, obvezne prijave, Knjižnica ATL

Vesela pošastna družina 2, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica *
Doba Armagedona, ob 20.10, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Trio Elogio v baročni dvorani

Govoreči mehurčki, ves november, razstava vključuje delo mladih
ustvarjalcev, ki so s stripi želeli poudariti nekaj globalnih težav, Knjižnica Radovljica
Medgeneracijska prepletanja, 7.–30. 11, razstavo likovnih izdelkov so
pripravili Ivana Sedej, Vital Sedej in Mira Resnik, Knjižnica ATL
Filmofrik, ves mesec november, življenjske zgodbe filmskih ikon v
besedi in na platnu, Knjižnica ATL

produkcija: Sititeater

režija: Dejan Batoćanin

ponedeljek, 21. 11., ob 19.30

LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA
predprodaja vstopnic
za vse tri dogodke tudi na spletu

www.ld-radovljica.si

DVORANA
RADOVLJICA
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deželne novice
Med počitnicami so raziskovali
podzemni svet Rovt
Turkovo brezno v pobočju hriba Mali vrh je bilo na enega od počitniških dni konec oktobra polno radovednežev, ki so se želeli spoznati z jamskim svetom
na Gorenjskem.

Kar prepogosto se pozablja,
da je slovenski prostor zanimiv tudi pod površjem zemlje. Društvo za raziskovanje
jam Kranj (DZRJK) želi to
spremeniti, in kot je povedal
dolgoletni član društva in jamar Miha Potočnik, širši javnosti bolj predstaviti jamarstvo, slovensko podzemlje in
krasote, ki se skrivajo v njem.
V ta namen so 29. oktobra
povabili na ogled Turkovega
brezna, 800 metrov dolgega
in 92 metrov globokega podzemnega labirinta, ki se skriva v pobočju hriba Mali vrh.

prebivalci okoliških krajev
uporabljali že pred več stoletij, in sicer za skrivanje ob
vpadih Turkov. »Turkovo
brezno je bilo aktivno tudi v
času druge svetovne vojne.
Temperatura v jami se namreč giblje tam okoli 6 stopinj Celzija in partizani so
posledično rove uporabljali
za shrambo živil, zlasti
mesa,« je pojasnil predsednik DZRJK Igor Potočnik
in dodal, da pa so se resne
jamarske raziskave začele v
tridesetih letih prejšnjega
stoletja, ko je bilo brezno
tudi prvič registrirano v kataster jam.

Domačini ga že dolgo
poznajo

Vznemirjenost, strah in
radovednost

Turkovo brezno se ponaša z
dolgo zgodovino, saj so ga

Svoje občutke pred vstopom
v jamo bi lahko opisala kot

Nika Toporiš

mešanico vznemirjenosti,
strahu, adrenalina in radovednosti. Pred samim vstopom so nas seznanili z zemljevidom jame, osnovno
opremo jamarjev, varnostnimi ukrepi in navodili, ki se
jih je pod zemljo treba še posebno držati.
Ob vstopu v jamo se naenkrat počutiš tako majhnega, ves svet je nad tabo. Vse
okoli nas je bilo spolzko,
mokro in blatno, a smo to
pričakovali. Najprej je bil na
vrsti spust po strmih skalah
v globino, nato pa se je rov
začel ožiti. Na najožjem
predelu se je bilo treba
spustiti na tla in po vseh štirih nadaljevati pot do predela žičnice, kjer so nas jamarji enega za drugim spustili
čez brezno. Nato smo pleza-

Vhod v Turkovo brezno / Foto: Nika Toporiš
li, se spuščali, dvigovali in
se spoznavali s podzemskim svetom, ki je pod Malim vrhom zares fascinanten.

Jama naj ostane takšna,
kot je

Ob vstopu v jamo se naenkrat počutiš tako majhnega, ves svet je nad tabo. Vse okoli nas
je bilo spolzko, mokro in blatno ... / Foto: Nika Toporiš

Kot je pojasnil Miha, je Turkovo brezno čisto in kljub
vseskozi odprtemu vhodu
pretiranih težav z vandalizmom nimajo. »Pomembno
je, da se jama pusti taka, kot
je. V njej ne odlagamo smeti, ne uničujemo, ne vznemirjamo netopirjev ... In kar
je tudi pomembno: iz nje ne
odnašamo kamnin,« je še
dodal Igor.

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem
www.gorenjskiglas.si

14 dni brezplačnega časopisa

Bogat počitniški program
Ogled Turkovega brezna je
bil sicer vključen v pestro
ponudbo aktivnosti, ki so jih
za otroke in odrasle za letošnje jesenske počitnice pripravili v zavodu Turizem in
kultura Radovljica. Tako so
otroci in njihovi starši na
gradu Kamen lahko odkrivali skrivnosti vitezov, obiskali
tri posebne kmetije, se zabavali ob vragolijah skupine
Čupakabra, si v kinu ogledali počitniške filme in se na
koncu na Linhartovem trgu
udeležili izmenjevalnice
igrač.
»Zavedamo se, da je turizem lahko zelo obremenju-

joč za okolje, sploh julija
in avgusta. Zagotovo pa
imamo še precej priložnosti v mesecih pred poletno
sezono in po njej. Jesenske
počitnice so eden od načinov, kako ozavestiti, da je
Radovljica lahko zanimiva
tudi oktobra in novembra:
s ponudbo pohodnih poti,
kulturno dediščino ...,
skratka z vsem, kar ponuja
mesto z okolico. Posebno
privlačna je za slovenske
goste, ki pridejo kot dnevni
gostje ali na kratke počitnice, mi pa smo jih zelo veseli,« je povedala Kaja Beton,
direktorica Turizma Radovljica.

N OVO

Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob
petkih pa še televizijski spored Vikend.
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo
pošljite na narocnine@g-glas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo
pa poklicali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

168 strani, trda vezava

Bi radi sami izdelali
milo? Nič lažjega s
pomočjo knjige, v
kateri boste dobili
napotke o izdelavi
mil po hladnem
postopku, z lugom
ali brez. Ta mila so še
posebej primerna za
otroke, ki se bodo
zabavali ob izdelavi.
60 receptov za mila
s slikami in nasveti,
kaj narediti, če gre
kaj narobe. Knjiga
vsebuje tudi video
posnetek poteka
izdelave mila
po hladnem
postopku.

24
EUR

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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