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TURIZEM

Skokovit porast nočitev

Letošnja poletna turistična 
sezona v destinaciji Radovlji
ca je bila rekordna.
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OBLETNICA

Sto let Verige

V Mestnem muzeju so pri
pravili dogodek, ki so se ga 
udeležili številni nekdanji 
»Verigarji«.
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ŠPORT

Brez ekipe ni uspeha

Sonja Palovšnik se je z 
evropskega prvenstva v rake
tnem modelarstvu vrnila s 
tremi medaljami.

stran 9

KULTURA

Projektni zbor

Z Evo Jelenc Drozg o enem 
od najbolj izstopajočih kon
certov letošnjega Glasbene
ga abonmaja v Kropi
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Tudi rabljeno 
je lepo

V radovljiški knjižnici so 
prejšnji petek pripravili 
Izmenjevalnico, dogodek, 
na katerem so rabljena 
oblačila in obutev našli 
nove lastnike.
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Praznični 

december

Prejšnjo nedeljo je bil 
blagoslovljen adventni 
venec, ki stoji na vhodu v 
staro mestno jedro. V 
petek bo v Radovljici 
slovesen prižig lučk z 
bogatim programom.

stran 16

Dosedanji župan Ciril Glo-
bočnik bo Občino Radovljica 
vodil še četrti mandat. Svoj 
glas mu je tokrat namenilo 
63,41 odstotka volivcev. Naj-
bližja mu je bila po rezultatu 
drugouvrščena Vojka Jesen-

ko z dobrimi 22 odstotki gla-
sov, preostali trije kandidati 
so skupaj zbrali manj kot 15 
odstotkov.
Volilna udeležba v Radovlji-
ci je bila 44-odstotna, kar ne-
kaj manjša od povprečja na 
ravni države, ki je znašalo 
47,6 odstotka.

»V čast si štejem to visoko 
prednost, sleherni Deželan-
ki in Deželanu se zahvalju-
jem za izkazano zaupanje,« 
je že v nedeljo zvečer pove-
dal Ciril Globočnik.
»Glede na glasove, ki so jih 
prejeli kandidati za občinske 
svetnike, bo delo v nasled-

njem sklicu terjalo še več po-
trpežljivosti in dela, a to je 
vedno dobro. Argumenti naj 
najdejo pot do svetnikov in 
prav je, da poiščemo najbolj-
šo možno pot do cilja – za 
dobrobit občanov,« je še do-
dal Globočnik.

Na nedavnih lokalnih volitvah smo tudi v občini Radovljica izvolili nov občinski svet, že v prvem krogu 
pa tudi novega starega župana, kar pomeni, da bo Ciril Globočnik občino vodil še naslednja štiri leta.

Županu Globočniku 
še četrti mandat

Marjana Ahačič

Župan Ciril Globočnik je v družbi članov Liste Cirila Globočnika in podpornikov v nedeljo zvečer počakal na rezultate 
volitev. / Foto: Tina Dokl

Občina Radovljica svoj drugi 
praznik v letu praznuje 11. 
decembra, na rojstni dan 
Antona Tomaža Linharta, 
osrednja občinska slove-
snost s podelitvijo priznanj 
pa bo v petek, 9. decembra, 
ob 19. uri v Linhartovi dvora-
ni, kjer bo župan zaslužnim 
posameznikom podelil ob-
činska priznanja.
Na prireditvi bo osrednja 
pozornost namenjena Mari-
ji Kolar, ki bo za svoje izje-
mno delovanje na glasbe-
nem, festivalskem in 
pedagoškem področju pre-
jela naziv častne občanke 
občine Radovljica.
Decembrski prejemniki pla-
kete Antona Tomaža Linhar-
ta so trije. Gregorju Avseni-
ku bo podeljena plaketa za 
njegovih štirideset let uspe-
šnega glasbenega ustvarja-
nja, ki so ga zaznamovale 
tudi številne uspešnice. Za 
predano delo pri razvoju 
glasbenih talentov in za oza-
veščanje o glasbeni identite-
ti, ki sloni na Avsenikovi 
glasbi, bo plaketo prejel tudi 
Tomaž Cilenšek. Mitji Ka-
pusu bo plaketa podeljena 
za njegova prizadevanja pri 

raziskovanju zgodovine in 
ohranjanje kulturne dedišči-
ne ter za izdajo izjemne mo-
nografije o Kamni Gorici.
Med nagrajenci so tudi trije 
prejemniki pečatov Občine 
Radovlj ica.  Dobitniku 
Bloud kove plakete Luku Po-
točarju bo pečat podeljen za 
vrhunske dosežke v špor-
tnem plezanju na svetovni 
ravni, Dušan Jelovčan pa si 
je priznanje zaslužil za ak-
tivno in predano delo v Kra-
jevni skupnosti Mošnje in 
Prostovoljnem gasilskem 
društvu Mošnje. Pečat Obči-
ne Radovljica bo ob štiride-
setletnici delovanja prejelo 
tudi Prostovoljno gasilsko 
društvo Lancovo.

Proslava s podelitvijo občinskih priznanj bo 
prihodnji petek, 9. decembra, ob 19. uri v 
Linhartovi dvorani. 

Bliža se praznik 
Občine Radovljica

Marjana Ahačič

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

V imenu Občine Radovljica vam
voščim za občinski praznik in vas vabim na slovesnost 

v Linhartovi dvorani Radovljica 
v petek, 9. decembra 2022, ob 19. uri. 

Želim vam prijeten praznični december.

Ciril Globočnik
Župan
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Marija Kolar / Foto: Gorazd Kavčič
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Turistična zveza Slovenije je 
na nedavnih Dnevih sloven-
skega turizma v Laškem v 
tradicionalni akciji Moja de-
žela – lepa in gostoljubna 
2022 podelila tudi priznanja 
krajem in turističnim ponu-
dnikom. To vseslovensko 
tekmovanje v urejenosti in 
gostoljubnosti je letos pote-
kalo pod sloganom Kjer je 
zdravje doma. Na prvo mesto 
med izletniškimi kraji so se 
povzpele Begunje, vodilni 
med slovenskimi kampi je 
Kamp Šobec. Med mestnimi 
jedri se je radovljiški Linhar-
tov trg prebil na tretje mesto, 
mesto Radovljica pa na prvo 
mesto med turističnimi kraji.
Člani strokovne komisije so 
letos sicer pregledali kar 67 
slovenskih mest in krajev, 21 
jeder, 37 izletniških točk, 19 
kampov in glampingov, se-
dem mladinskih prenočišč 
ter 35 tematskih poti.

»Pomenljivo je, da se Rado-
vljica uvršča med turistične 
kraje in tam zaseda sam 
vrh, s pestrostjo ponudbe 
pa so navdušile Begunje na 
Gorenjskem, za katere so 
ocenjevalci menili, da imajo 
kar preveč zanimivosti za 
en dan,« poudarjajo na za-

vodu za turizem. Kamp Šo-
bec je sicer ob koncu letoš-
nje zelo uspešne sezone 
prejel še pet drugih nagrad 
in priznanj, in sicer: prvo 
mesto v kategoriji veliki 
kampi v Sloveniji po mne-
nju portala avtokampi.si, 
prvo mesto za najboljšo re-

stavracijo v kampih v Slove-
niji po mnenju združenja 
ASCI, drugo mesto med 
kampi v Sloveniji po izboru 
PiNCAMP (ADAC), tretje 
mesto v izboru za Naj kopa-
lišče v kategoriji naravnih 
kopališč po izboru RTV Slo-
venija. ADAC, ki je vodilni 
nemški avtoklub, pa je 
Kamp Šobec in Camping 
Bled uvrstil na seznam sto-
tih najboljših kampov v 
Evropi.
Med nagradami pa gre ome-
niti tudi priznanje združe-
nja JRE Slovenija, ki je pro-
jekt  Okusi  Radol 'ce 
nagradilo z nagrado za ra-
zvoj gastronomije in turiz-
ma v lokalnem okolju.

Najvišje nagrade na nedavnih Dnevih slovenskega turizma za Radovljico, 
Begunje in Kamp Šobec

Najvišja priznanja 
turistične zveze

Marjana Ahačič

V začetku novembra se je 
zaključila letošnja sezona 
izposoje koles v sistemu 
Gorenjska.Bike. V mreži, ki 
deluje že tretje leto, je na 
petih postajah skupaj 32 ko-

les, od tega 20 električnih. 
V prvem letu je bilo zabele-
ženih 408 izposoj, lani 550, 
letos pa že 814.
Največ izposoj ostaja na po-
staji Radovljica center pri 
knjižnici (199), sledi postaja 
v Lescah pri železniški po-
staji (Lesce center, 192 izpo-
soj), 177 izposoj je bilo na 

postaji Radovljica zahod na 
Gradnikovi cesti, 166 pri vrt-
cu Lesce (Lesce sever) ter 80 
v Begunjah pri avtobusni po-
staji (Begunje center).
V vseh letih prevladuje iz-
posoja električnih koles, ki 
si jih uporabniki izposodijo 

v kar okoli 90 odstotkih, so 
pojasnili na radovljiški ob-
činski upravi. V začetku je 
bilo v gorenjsko mrežo za 
izposojo koles vključenih 
pet občin, od letošnjega po-
letja jih je že osem: Kranj, 
Naklo, Radovljica, Tržič, Je-
senice, Škofja Loka, Cerklje 
in Bled.

Marjana Ahačič

Zavod za turizem in kulturo 
Radovljica je pred kratkim 
na srečanju s turističnimi 
ponudniki predstavil podat-
ke o turističnem obisku de-
stinacije v prvih devetih me-
secih letošnjega leta.
Kot je povedala direktorica 
javnega zavoda Kaja Beton, 
so do konca septembra zabe-
ležili 161.117 gostov, ki so 
ustvarili skupaj 428.685 no-
čitev (lani v enakem obdobju 
183.583), kar je 110 tisoč no-
čitev več kot v vsem predko-
ronskem letu 2019 oziroma 
trikrat toliko kot v letu 2015.
»Tudi letos je bilo gostov 
največ v juliju in avgustu. V 
le dveh mesecih leta je bilo 
ustvarjenih 282.700 nočitev. 
V primerjavi z letom 2019 je 
bil porast gostov zaznan že v 
mesecu maju (za 19 odstot-
kov), število nočitev pa je 
bilo višje v mesecu juniju, in 
sicer za 43 odstotkov. Letos 
smo v primerjavi z letom 
2019 zaznali tudi nekoliko 
daljšo dobo bivanja, in sicer 
v povprečju 2,7 dneva v pri-
merjavi z 2,3 dneva v letu 
2019,« je še povedala.
Najvišji porast števila gostov 
in nočitev beležijo v kampih 
(59 odstotkov gostov in 76 
odstotkov nočitev), na dru-
gem mestu so apartmaji, 
sobe, hiše. Rast števila noči-

tev je opazna tudi na turi-
stičnih kmetijah ter pri dru-
gih oblikah bivanja v naravi, 
upada pa v hotelih, penzio-
nih in gostiščih. Med gosti 
so prevladovali Nemci – teh 

je bilo v letu 2019 četrtina, 
letos pa že tretjina. Povečuje 
se tudi delež domačih go-
stov, s predkoronskih dobrih 
pet na letošnjih 7,2 odstotka.
Na javnem zavodu Turizem 
in kultura Radovljica so z 
doseženim načeloma zado-

voljni, a vidijo tudi še veliko 
priložnosti za napredek in 
razvoj ter prilagajanje spre-
minjajočim se razmeram v 
turizmu in svetu nasploh. 
Tako prav zdaj pripravljajo 

novo strategijo razvoja turiz-
ma v občini, ki bo temeljila 
na dosedanjih izkušnjah, 
trendih v turizmu ter priča-
kovanjih, željah in potrebah 
lokalne skupnosti.
Poleti so tako pravili krajšo 
anketo, v kateri so domačine 

spraševali, kakšen turizem 
si želijo. »Čeprav lokalna 
skupnost za zdaj še podpira 
turizem, saj se je kar 93 od-
stotkov anketiranih strinjalo 
oziroma zelo strinjalo s turi-
stičnim razvojem Radovlji-
ce, pa si v občini prebivalci 
želijo, da bi se v prihodnosti 
dal poudarek obvladovanju 
rasti turističnega obiska, 
boljši infrastrukturi in pred-
vsem delovanju po načelu 
'dobro za domačine, dobro 
za turiste',« ugotavljajo na 
zavodu za turizem.
Turistični ponudniki po dru-
gi strani opozarjajo na ome-
jeno in centralizirano po-
nudbo ,  pomanjkanje 
sodelovanja in kadrovsko 
podhranjenost, kot največjo 
grožnjo kakovostnemu turi-
stičnemu razvoju v priho-
dnosti pa vidijo netrajnostno 
delovanje in postopno uni-
čevanje narave, tudi zaradi 
vse večje jakosti turizma, saj 
se obisk krajša in zgošča 
predvsem v poletni sezoni.
»Z mislijo na prihodnost, ki 
obeta nadaljnjo rast obiska, 
moramo več aktivnosti 
posvečati obvladovanju 
glavne sezone in poskrbeti 
za to, da bo obljuba pristne, 
naravne in kakovostne turi-
stične ponudbe realna tudi 
v prihodnosti,« pa je še pou-
darila direktorica zavoda 
Kaja Beton.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta v Radovljici beležijo skokovit porast števila gostov in nočitev, 
največ v kampih. Zavod za turizem pripravlja novo strategijo razvoja turizma, v kateri bo posebna 
pozornost posvečena trajnostnemu turizmu, obvladovanju rasti turističnega obiska in boljši infrastrukturi.

Skokovit porast nočitev

Marjana Ahačič

Vsako leto 
izposojenih več koles

Kaja Beton / Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA

Občina Radovljica obvešča, da bo 2. 12. 2022 na spletni strani 
Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in obja-
ve objavljen naslednji javni razpis:

 -  Javni razpis za sofinanciranje letnega programa 

športa v občini Radovljica za leto 2023

Rok za oddajo vlog je 18. 1. 2023. do 12. ure. 

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

Razpisna dokumentacija za navedeni razpis bo na voljo na 
spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki 
Razpisi in objave ter v glavni pisarni Občine Radovljica, Go-
renjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Od začetka leta do konca septembra so v vsej 
občini zabeležili 161.117 gostov, ki so ustvarili 
skupaj 428.685 nočitev, kar je 110 tisoč nočitev 
več kot v vsem predkoronskem letu 2019 
oziroma trikrat toliko kot v letu 2015.
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V novem občinskem svetu, 
ki se bo na konstitutivni seji 
prvič sestal že prihodnjo sre-
do, bo sedem svetnikov Liste 
Cirila Globočnika, eden 
manj kot v prejšnjem man-
datu.

Županovi listi sedem 
mandatov
Izvoljeni so bili: Miran 
Rems, Monika Ažman, Teo-
dora Beton, Vilko Praprot-
nik, Sabina Felc in Danijel 
Kašca, vsi člani občinskega 
sveta kot predstavniki Liste 
Cirila Globočnika že v 
prejšnjem mandatu.
Po tri svetnike imajo Sloven-
ska demokratska stranka 
(Bogomir Vnučec, Aleša 
Mušič in Nejc Vobovnik, ki v 
občinski svet prihajajo na 
novo), Gibanje Svoboda 
(Gregor Remec, Petra Logar 
in Domen Torkar, prav tako 
vsi na novo) in Lista krajev-
nih skupnosti (dolgoletni 
član občinskega sveta Bran-
ko Fajfar ter novinca Nana 
Jauk in Matjaž Planinšek).
Po dva svetnika imajo Lista 
za šport in prostovoljstvo 
(tako kod doslej Darko Ma-
rolt in Barbara Sitar), Lista 
Vojke Jesenko (Vojka Jesen-
ko in novinec Peter Pod-
lesnik), Nova Slovenija – Kr-
š č a n s k i  d e m o k r a t i 

(dolgoletni občinski svetnik 
Simon Resman in na novo 
Ines Jelenec) ter Glas mla-
dih Radovljica (tako kot 
doslej Gorazd Fajfar in Ma-
ruša Šolar Čuden).
Levica in SD imata po enega 
svetnika; predstavnik Levice 
v občinskem svetu bo Kle-

men Erman, predstavnica 
Socialnih demokratov pa Re-
nata Zadnikar. Oba bosta 
prvič člana občinskega sveta.
Državljansko gibanje Resni.
ca in Slovenska nacionalna 
stranka nista zbrala dovolj 
glasov za uvrstitev v 26-član-
ski občinski svet.

Tudi volitve v svete 
krajevnih skupnosti
Sočasno z volitvami župa-
nov in predstavnikov v ob-
činski svet so bile v nedeljo 
tudi volitve v svete krajevnih 
skupnosti, a dvema krajevni-
ma skupnostma od dva-
najstih v radovljiški občini 
(še) ni uspelo izvoliti pred-
stavnikov, saj za svet KS 
Kamna Gorica ni bilo vlože-
ne nobene kandidature 
(manjkalo je vseh sedem 
kandidatov), za svet KS Sre-
dnja Dobrava pa zgolj ena 
(manjkalo jih je šest).
Kot so pojasnili na radovlji-
ški občinski upravi, statut 
občine sicer določa, da se 
mandat članov sveta krajev-

nih skupnosti začne in kon-
ča istočasno kot mandat čla-
nov občinskega sveta. Kot je 
povedala Manca Tomažin, 
vodja Oddelka za splošne za-
deve na Občini Radovljica, o 
tem, kako in kdaj bi lahko iz-
vedli nadomestne volitve, še 
ni določeno. »Naša priorite-

ta je bila najprej izvedba re-
dnih volitev brez zapletov in 
nato konstituiranje novih or-
ganov, po zaključku tega pa 
bo čas za odločitev, na kak-
šen način se bo reševala nas-
tala situacija,« je pojasnila.
Kot še pravi, se situacije, 
kakršna je tokratna, ne doga-
jajo pogosto. »V naši občini 
se je tako pripetilo na rednih 
lokalnih leta 2006, ko je za 
svet KS Kropa in svet KS 
Otok manjkalo šest kandida-
tov, za svet KS Podnart pa 
dva. Po že izvedenih rednih 
volitvah 2006 je potem v za-
četku leta 2007 občinska vo-
lilna komisija po pooblastilu 
župana razpisala volitve 
manjkajočih članov svetov 
krajevnih skupnosti. Po stali-
šču takratne državne volilne 
komisije je šlo za razpis no-
vih volitev z novimi roki volil-
nih opravil,« je pojasnila. 
Očitno bo tako tudi tokrat in 
vsaj v Kamni Gorici so se na-
čeloma že dogovorili, da se-
danji svet krajevne skupnosti 
kandidira za še en mandat.

V radovljiškem občinskem svetu je 26 svetnikov. / Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjskega glasa

Veterani območnega vete-
ranskega združenja Zgornje 
Gorenjske so se spomnili 
ustanovitve Teritorialne 
obrambe in generala Rudol-
fa Maistra s srečanjem v 
Domu veteranov v Radovlji-
ci. Udeležili so se ga člani 
štaba 22. brigade in občin-
skih štabov Teritorialne 
obrambe tedanjih občin Je-
senice in Radovljica ter člani 
predsedstva območnega 
združenja in praporščaka.
Kot so spomnili na združe-

nju, je bila Teritorialna 
obramba ustanovljena 20. 
novembra 1968, leta 1975 so 

bili ustanovljeni občinski 
štabi, tudi v tedanji občini 
Jesenice in Radovljica, ki so 

se tik pred osamosvojitveno 
vojno leta 1991 združili v ob-
močne. Radovljiški in jese-

niški sta postala Območni 
štab Radovljica s sedežem 
na Jesenicah.
»Teritorialna obramba je 
bila ustanovljena 20. no-
vembra 1968 kot najširša 
oblika organiziranega oboro-
ženega odpora, ki se je leta 
1995 uradno preimenovala v 
Slovensko vojsko. V osamo-
svojitveni vojni leta 1991 je 
skupaj s slovensko milico in 
civilnimi strukturami uspeš-
no obranila samostojnost 
slovenske države,« je pouda-
ril predsednik območnega 
veteranskega združenja 

Zgornja Gorenjska Janez 
Koselj, ki je spomnil tudi na 
državni praznik, dan Rudol-
fa Maistra, ki ga od leta 2005 
praznujemo 23. novembra. 
»Na ta dan je Rudolf Maister 
leta 1918 s svojo vojsko razo-
rožil nemško varnostno stra-
žo in jo razpustil, s tem do-
godkom pa je k Sloveniji 
priključil večji del slovenske-
ga narodnostnega in govor-
nega območja Štajerske in 
Koroške. Petdeset let zatem 
pa je bila ustanovljena Teri-
torialna obramba,« je pouda-
ril Koselj.

Marjana Ahačič

Volitve v štiridesetčlanski dr-
žavni svet potekajo preko vo-
ljenih elektorjev. Prejšnjo 
sredo so elektorji, ki so jih 
določili občinski in mestni 
sveti, na volilnih zborih za 
prihodnje petletno mandat-
no obdobje izvolili 22 pred-
stavnikov lokalnih interesov, 
elektorji, ki so jih določile 
interesne organizacije, pa 
dan za tem še 18 predstavni-
kov funkcionalnih interesov 
– delodajalcev, delojemalcev, 
kmetov, obrtnikov, sa-
mostojnih poklicev in nego-
spodarskih dejavnosti.

V državnem svetu 24 
novincev
Za štirideset svetniških mest 
se je potegovalo skoraj sto 
kandidatov, med njimi je 
bilo tudi kar nekaj svetnikov 
aktualnega sklica. Med sle-
dnjimi se je  zgol j 
šestnajstim uspelo ponovno 
uvrstiti v državni svet, med 
tistimi, ki jim vnovična izvo-
litev ni uspela, pa sta tudi 
dosedanji predsednik držav-
nega sveta Alojz Kovšca in 
dosedanji predstavnik lokal-
nih interesov iz Radovljice 
Bogomir Vnučec.
Največ novih imen je prav 
med svetniki, ki zastopajo 
lokalne interese; za nov 
mandat se je potegovalo 14 
dosedanjih svetnikov, po-
novno so jih izvolili sedem. 
Lokalne interese bodo po 
novem zastopali tudi župan 
Naklega Ivan Meglič, župan 
Žirovnice Leopold Pogačar 
in župan Kamnika Matej 
Slapar. Z Gorenjskega pri-
hajata tudi predstavnica za 
področje zdravstva Monika 
Ažman, predsednica Zbor-
nice zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveze stro-
kovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije, ter pred-
stavnik delodajalcev, gene-
ralni direktor podjetja Lotrič 
Meroslovje Marko Lotrič.

Delovati povezano za 
blaginjo vseh
Leopold Pogačar si želi, da 
bodo državni svetniki z Go-
renjskega, ne glede na to, na 
kateri listi so bili izvoljeni, 
stopili skupaj za blaginjo 
Gorenjske. Prepričan je, da 
so lahko najboljši zastopniki 
lokalnih interesov prav žu-
pani, saj imajo stik s tere-
nom. »Po šestnajstih letih 
županovanja sem zdaj dobil 
še nov mandat, tako da 
imam obilo izkušenj in vem, 
kakšne so potrebe občanov.« 
Zato si želi sodelovati tudi v 
kateri od komisij v držav-
nem svetu – zanima ga pred-
vsem komisija za lokalno sa-
moupravo in regionalni 
razvoj. Obljublja, da bo 
vzpostavil mrežo kontaktov, 
prek katerih bo v neposre-
dnem stiku z občinami, da 
se bodo lahko nanj obračali s 
potrebami, željami, predlo-
gi  ... »Župani Zgornje Go-
renjske imamo že zdaj me-
sečne koordinacije, na 

katerih obravnavamo sku-
pne zadeve, ki niso vezane 
na občinske meje. Raču-
nam, da bom lahko tudi na 
ta način pripomogel k razvo-
ju Zgornje Gorenjske.«

Dostopnost zdravstvenih 
storitev za vse
Delovanje Monike Ažman 
bo usmerjeno v pacienta, v 
zdravstvo ter v izboljšanje 
delovnih pogojev vseh zdra-
vstvenih delavcev, so po nje-
ni izvolitvi sporočili iz 
Zbornice – Zveze. »V svo-
jem mandatu državne 
svetnice se bom zavzemala 
za ohranjanje javnega zdra-
vstva ter za enakopravnost 
in dostopnost zdravstvenih 
storitev za vse,« je poudari-
la Monika Ažman in doda-
la, da se bo obenem zavze-
mala za več sredstev za 
zdravstvo s ciljem poveča-
nja števila zaposlenih v 
zdravstvenem sistemu – 
tako medicinskih sester kot 
zdravnikov – in za boljše 
delovne pogoje vseh stro-
kovnjakov v zdravstvenem 
timu. »Le tako bodo pacien-
ti deležni bolj kakovostne in 
varne obravnave, kadar jo 
bodo potrebovali.«

Mateja Rant

Cirilu Globočniku 
še četrti mandat

Obletnica ustanovitve Teritorialne obrambe

Na volilnih zborih so minuli teden izvolili novo sestavo državnega sveta. 
Interese lokalnih skupnosti bodo zastopali tudi trije gorenjski župani – 
Zgornjo Gorenjsko in s tem Radovljico Leopold Pogačar –, med predstavniki 
funkcionalnih interesov pa je tudi Monika Ažman iz Radovljice.

Izvoljen tudi nov 
državni svet

Leopold Pogačar / Foto: Tina Dokl

1. stran
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Kot poroča Razvojna agen-
cija Zgornje Gorenjske (RA-
GOR), ki za občine skrbi za 
projekt in izvaja njegove ak-
tivnosti, so tako spomladi, 
na začetku vrtne sezone, or-
ganizirali predavanja stro-
kovnjakov z različnih pod-
ročij o vzgoji posameznih 
sort. »Poučili smo se o 
vzgoji krompirja in fižola in 
domači predelavi mleka v 
skuto, sir in ostale mlečne 
proizvode. Ob tem smo 
med udeležence glede na 
temo predavanja razdelili 
več kot pol tone semenske-
ga krompirja in okoli 50 
vrečic semena fižola če-
šnjevca,« navajajo.

»V času glavne vrtne sezone 
smo med 163 občanov, ki so 
se na akcijo prijavili – objavo 
smo naredili na Facebooko-
vem profilu RAGOR in vse 
kvote podelili že v nekaj 

urah – razdelili 1698 različ-
nih sort sadik cvetače, bro-
kolija, zelja, bič hokaido, 
bučk, kumar, drobnjaka, ti-
mijana in luštreka. Med po-
letjem smo na socialnih 
omrežjih s pomočjo ključni-
ka #lokalnogor spremljali 

rast sadik in vse druge sa-
mooskrbne projekte obča-
nov ter v juliju izžrebali tri 
nagrajence kompostnika Bo-
kashi, konec oktobra pa so 
bili izžrebani še trije dobi-

tniki ozimnice lokalnih pri-
delovalcev Zgornje Gorenj-
ske,« je pojasnila Neli Penič 
Slapšak.
V projekt se je aktivno vklju-
čila tudi slovenska spletna 
tržnica lokalnih pridelkov – 
Optifarm SMART, ki pove-

zuje lokalne pridelovalce in 
ponudnike hrane s kupci, ki 
prisegajo na lokalne, sezon-
ske, sveže in ekološke pri-
delke in izdelke. Vanjo so 
vključene številne kmetije iz 
Zgornje Gorenjske kot tudi 
čebelarji, lokalne trgovine, 
kmetijske zadruge, pivovarji 
ter drugi.
»Medtem ko je kupcem omo-
gočen enostaven način sple-
tnega naročanja izbranih ko-
šaric z lokalno pridelano 
hrano, dostavljenih na dom 
ali izbrano lokacijo, Optifarm 
SMART predstavlja tudi do-
datno podporo in promocijo 
kmetij in drugih prideloval-
cev lokalne hrane, s tem pa 
tudi še širše osveščanje pre-
bivalstva o pomenu lokalne 
samooskrbe,« še poudarjajo 
na razvojni agencij.
Z namenom promocije sa-
mooskrbe in podpore kmeti-
jam Zgornje Gorenjske pa 
še do konca leta omogočajo 
brezplačno tedensko dostavo 
izbranih izdelkov in pridel-
kov na dom.

V podporo boljši 
samooskrbi občanov
Marjana Ahačič

Krajevna skupnost Lesce – 
majhna skupnost velikih ljudi
Devetsto let je že minilo od 
prve omembe Lesc v pisnih vi-
rih, torej smo krajevna skup-
nost z bogato zgodovino, ki je 
skozi vsa ta leta zgradila 
močno zavedanje o nas sa-
mih, naših prepričanjih in s 
tem oblikovala naše vrednote 
in načela.
Kot vedno pravimo, smo 
majhna skupnost velikih ljudi, 
ki z roko v roki ustvarjamo 
skupno zgodbo. Vse to in še 
več smo Leščani, Hlebčani, 
Hrašani in Studenčani, ljud-
je, ki smo ponosni na svoj kraj 
in živimo za svoj kraj.
Izteka se naš štiriletni mandat 
Sveta Krajevne skupnosti, kjer 
člani delujejo prostovoljno in 
brezplačno. Skupaj smo se ses-
tali na 21 rednih, dveh izre-
dnih in dveh dopisnih sejah. 
Velik poudarek je na tekoči 
problematiki, seveda pa je 

naša prednostna in stalna na-
loga povezovanje kraja ter 
krajanov in skrb za prostorsko 
načrtovanje, saj se prav na 
tem področju srečujemo s šte-
vilnimi izzivi. Žal so razvojni 
načrti Občine Radovljica po-
gosto drugačni in temeljijo na 
prostorskih načrtih občine in 
njenih proračunih. Še vedno 
smo prepričani, da bi številna 
neskladja v pogledu na pro-
storska vprašanja lahko rešili s 
pozitivno naravnanostjo, voljo 
in večjim posluhom Občine 
Radovljica.
Kaj vse smo naredili v štiri-
letnem mandatu, lahko prebe-
rete v krajevnih novicah Naše 
Lesce ali na spletni strani 
www.lesce.si.
Ob zaključku štiriletnega 
mandata se vam v svojem 
imenu in imenu vseh članov 
sveta zahvaljujem za sodelo-
vanje, svetu v novi sestavi pa 
želim uspešno delo.
Prihajajoči prazniki naj bodo 
polni lepih in čarobnih trenut-
kov, predvsem pa bodite in os-
tanite sr(e)čni!

Tatjana Justin

Slovensko društvo Hospic 
že 27 let uresničuje svojo vi-
zijo sveta, v katerem posa-
mezniki in družine, ki se so-
očajo s izgubo bližnjih, s 
procesom umiranja in žalo-
vanja, prejmejo vso podporo 
in pomoč, ki jo potrebujejo. 
V dvorani Biotehniškega 
centra Naklo so 15. oktobra 
pripravili dobrodelni gala 
koncert, v okviru katerega so 
zaznamovali dvajset let delo-
vanja območnega odbora 
društva na Gorenjskem.
Kot je pojasnila predsednica 
območnega odbora društva 
Mira Stušek, društva podpo-
re umirajočim in žalujočim 
obstajajo že vse od srednjega 
veka dalje. »Že v srednjem 
veku so se razvijala podobna 
društva, katerih glavni na-
men je bil, da stojijo ob stra-
ni ljudem v zadnji fazi živ-
ljenja, in veseli nas, da se je 
v prejšnjem stoletju v Angli-
ji tovrstna pomoč obnovila. 
Po celem svetu so se razvila 
društva, ki skrbijo za ljudi in 
jim nudijo podporo. Ponos-
ni smo, da smo del tega pos-
lanstva tudi v območnem 
odboru društva Hospic na 
Gorenjskem,« je pojasnila 
Mira Stušek.
Koncert je moderirala Kar-
men L. Oven, na njem pa se 
je zvrstilo kar nekaj nastopa-
jočih. Za glasbeno obarvano 
vzdušje so poskrbeli vokali-
sti Romana Krajnčan, An-
drej Šifrer, Klemen Torkar, 
pianistka Mojca Prus, har-
monikar Gašper Primožič 
ter Godba Gorje s pevko 
Bernardo Novak Poklukar. 
Atmosfero pa je s svojim 

nastopom dvignil tudi ko-
mik Tilen Artač, ki je z imi-
tacijami znanih slovenskih 
osebnosti poskrbel za obili-
co smeha in dobre volje.
Dobrodelna sredstva, zbrana 

na koncertu, ter izkupiček 
od prodaje vstopnic so v dru-
štvu namenili za financira-
nje tabora Levjesrčni, name-
njenega žalujočim otrokom 
in mladostnikom. »Otro-

kom pravimo prezrti žaloval-
ci, saj so v procesu žalovanja 
pogosto spregledani. Ko 
smo starejši in izgubimo bli-
žnjo osebo, se navadno lah-
ko zaupamo svojim prijate-
ljem, saj so verjetno že 
doživeli podobno izkušnjo 
izgube ali pa jo vsaj pričaku-
jejo, takšno je namreč življe-
nje. Otroci pa so prikrajšani 
za to možnost izpovedi, saj 
se njihovi vrstniki s takšni-
mi izgubami ne srečujejo. 
Izredno pomembno je torej, 
da smo pozorni na prezrte 
žalovalce, jim prisluhnemo 
in poskušamo čim bolj olaj-
šati proces žalovanja,« je še 
dodala Mira Stušek in opo-
zorila na to, da so tabori, kot 
je Levjesrčni, odlična prilož-
nost za gradnjo prostora, v 
katerem se otroci s pomočjo 
igre, pogovorov ter različnih 
vaj zaupajo in odprejo drug 
drugemu.

Območni odbor slovenskega društva Hospic na Gorenjskem je ob dvajsetletnici delovanja organiziral 
gala koncert s pestrim naborom nastopajočih, ki so se zbrali za počastitev delovanja društva in 
dobrodelni namen.

Dobrodelni gala koncert

Nika Toporiš

Zahvala 
predsednice KS 
Lesce

Predsednica območnega odbora Mira Stušek je v uvodu pozdravila vse prisotne in jim 
namenila nekaj prijetnih besed. / Foto: Gorazd Kavčič

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-

vanje, 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

Tilen Artač je z imitacijami znanih slovenskih 
posameznikov nasmejal celotno občinstvo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Z namenom promocije samooskrbe in podpore 
kmetijam Zgornje Gorenjske še do konca leta 
omogočajo brezplačno tedensko dostavo 

izbranih izdelkov in pridelkov na dom.

Njihova naloga je podpora 
pri celostni obravnavi dolgo-
trajno brezposelnih oseb, 
dolgotrajnih prejemnikov 
denarne socialne pomoči ter 
oseb z zapletenimi socialni-
mi situacijami, je pojasnila 
Urška Jesenovec z radovlji-
ške enote Centra za socialno 
delo Gorenjske.
»Delo z osebami poteka v 
tesnem sodelovanju z lo-
kalnim okoljem, z name-
nom aktivnega vključeva-
nja oseb v domače okolje. 
Individualno delo poteka v 
okviru socialnovarstvene 
storitve Osebna pomoč, 

vsak posameznik pa se lah-
ko vključi tudi v skupinsko 
pomoč. Skupine so name-
njene pridobivanju znanj 
in veščin, ki bodo posame-
zniku pomagale pri lažjem 
prehodu na trg dela ter 
bodo pripomogle k izbolj-
šanju njegove osebne situa-
cije,« je povedala.
Pojasnila je še, da bodo ime-
li tisti, ki do storitev centra 
težje dostopajo zaradi oseb-
nih stisk ali odročnosti pre-
bivališča, možnost udeležbe 
v aktivnostih v svojem lokal-
nem okolju ali na svojem 
domu, saj je del nalog koor-
dinatorice tudi socialno delo 
na terenu.

Tako imenovani socialni aktivatorji sodelujejo s 
strokovnimi delavkami Centra za socialno delo, 
svetovalkami na Zavodu RS za zaposlovanje, 
izvajalci programov socialne aktivacije in drugimi 
lokalnimi organizacijami.

V pomoč dolgotrajno 
brezposelnim

Marjana Ahačič

Društvo upokojencev Begunje ponuja možnost brezplačne-
ga najema prostora, primernega za praznovanje rojstnega 
dne, obletnico, zaključek leta ... Zainteresirane vabijo, da se 
za dogovor oglasijo v njihovih prostorih, kjer so vsak dan, 
razen ob torkih, od 14. ure do 22. ure.

Brezplačen najem prostora

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica vabi na spo-
minsko slovesnost ob 79-letnici boja III. bataljona Prešerno-
ve brigade na Pokljuki. Slovesnost bo v soboto, 3. decembra, 
ob 11. uri pri spomeniku na Goreljku. Slavnostni govornik 
bo Boštjan Poklukar, nekdanji minister za notranje zadeve.

Jutri spominska slovesnost na Goreljku
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Najstarejša krajanka krajev-
ne skupnosti Lancovo, gospa  
Katarina Dernič je 24. no-
vembra praznovala stoti roj-
stni dan. 
Kot je povedal predsednik 
sveta KS Lancovo Gregor 
Remec, gospa, ki se je na 

Lancovo poročila, soprog pa 
je pred leti preminil, zdaj že 
nekaj let živi v domu za sta-
rejše občane. 
Ob visokem jubileju so jo 
tam obiskali predstavniki 
krajevne skupnosti, občine 
in društva upokojencev: žu-
pan Občine Radovljica Ciril 
Globočnik, predsednik Sveta 

krajevne skupnosti Lancovo 
Gregor Remec, predsednik 
Društva upokojencev Lanco-
vo Franci Erman in pred-
stavnica projekta Starejši za 
starejše Dragica Koselj.
Z gospo Dernič so na kratko 
poklepetali in ji zaželeli , da 
bi bila čim bolj čila, zdrava 
in zadovoljna.

Marjana Ahačič

Decembra, predvidoma sre-
di meseca, se bo začela grad-
nja prizidka k radovljiškemu 
vrtcu. Zgrajen bo na seve-
rovzhodni strani obstoječega 
vrtca v dveh etažah. V njem 
bodo športna igralnica, tri 
igralnice, igralnica razvojne-
ga oddelka in prostor za do-
datne dejavnosti ter razvojna 
ambulanta s petimi terapev-
tskimi prostori.
Za projekt je Občina Rado-
vljica uspešno pridobila sko-
raj milijon evrov nepovra-
tnih sredstev Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in 
šport ter 330 tisoč evrov Mi-
nistrstva za zdravje.
Upravna enota Radovljica je 
pred dnevi izdala tudi grad-
beno dovoljenje za dozidavo 
in rekonstrukcijo kuhinje 
radovljiškega vrtca. V okvi-
ru projekta bo obstoječa ku-
hinja preurejena in poveča-
na.  Z dozidavo in 
rekonstrukcijo bo imel vrtec 
ustrezno veliko lastno kuhi-
njo, v kateri pripravljajo 
obroke tudi za enoti Brezje 
in Čebelica.
Vsa dela morajo biti zaklju-
čena do konca poletja 2024.

V enoti Lesce pa se s 1. de-
cembrom na podlagi poobla-
stila občinskega sveta župa-
nu odpira dodaten oddelek 
za otroke prvega starostnega 
obdobja. V novi oddelek so 
vključeni čakajoči na prosto 
mesto iz rednega vpisa, ki so 
do konca novembra izpolnili 
starostni pogoj – vanj je vpi-
sanih 14 otrok. V vrtcu v Les-
cah tako zdaj deluje 13 od-
delkov, v katerih je skupaj 
lahko 234 otrok. V vseh eno-
tah Vrtca Radovljica je v tem 
šolskem letu odprtih 44 od-
delkov, ki jih lahko obiskuje 
766 otrok.

Marjana Ahačič

Takole bo po načrtu videti zunanjost prizidka kuhinje prenovljenega radovljiškega vrtca.

Ob stoletnici obiskali 
najstarejšo krajanko

Začenja se 
prenova vrtca

Slavljenka Katarina Dernič s predstavniki občine, krajevne skupnosti in društva 
upokojencev, ki so ji prišli čestitat ob visokem jubileju.
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DECEMBRSKA PONUDBA  

PEKARNE RESMAN

ROČNO  
IZDELANI  
PARKLJI,  
MEDENI MIKLAVŽI  
IN ANGELČKI

PEKA IZ NARAVNIH  
SUROVIN BREZ 
KONZERVANSOV 

POTICE – po naročilu
različni nadevi, z rozinami ali brez, tudi kolači

DOMAČI PIŠKOTI  
bogata izbira maslenih piškotov, pirinih piškotov,  
medenjakov, darilnih paketov

ZA DARILA – pletena srca, številke, živali, figure

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

Zgoša 44,  

4275 Begunje na Gorenjskem,

T: 031 257 125,  04 53 33 340,   

041 437 463 in 031 429 638

ODPRTO: petek 6.00–16.00, sobota 6.00–13.00,  DODATNO ODPRTO:  
ponedeljek, 5.12., od 8. do 16. ure in torek, 6. 12., od 6. do 12. ure.

Srečno 

     2023!   

V Lescah so se pred kratkim 
razveselili novega objekta, 
namenjenega rekreativni 
uporabi v vseh letnih časih. 
Športni objekt v obliki kozol-
ca je bil izglasovan med pro-
jekti participativnega prora-
čuna, v njem pa se bodo 
lahko tudi v primeru slabega 
vremena izvajale različne 
športne, kulturne in druge 

družabne dejavnosti na 
prostem.
Lesena nadstrešnica je opre-
mljena s športno opremo, 
primerno za vse generacije, 
med drugim so v njej letve-
nik, telovadna klop, bradlja 
in plezalna stena.
Ker je vrednost projekta 
presegla razpoložljiva pro-
računska sredstva – za po-
samezen projekt v okviru 
participativnega proračuna 

je na voljo 15 tisoč evrov – 
ga je občina nadgradila in 
zanj pridobila nepovratna 
sredstva Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj pode-
želja. Skupna vrednost pro-
jekta tako znaša nekaj manj 
kot 120 tisoč evrov. Naročilo 
je občina izvedla v povezavi 
z BSC, poslovno podpor-
nim centrom, d. o. o., 
Kranj, v okviru projekta 
Medgeneracijski Živ-žav.

Veseli novih pokritih 
površin za rekreacijo
Marjana Ahačič

Del sredstev za objekt je občina prispevala iz participativnega proračuna, saj je pobuda za 
ureditev večnamenske športne površine prišla s strani krajanov Lesc. 
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»Proizvodnja, stavba ambu-
lante – tudi doktor Zupanc 
je tukaj, sestanek delavske-
ga sveta, štafeta mladosti ...« 
je stare fotografije, projicira-
ne na platno v Baročni dvo-
rani Radovljiške graščine, 
suvereno komentirala pe-
stra, raznolika in živahna 
skupina večinoma upoko-
jencev, ki so se v začetku no-
vembra udeležili muzejske-
ga srečanja, posvečenega 
stoti obletnici ustanovitve 
podjetja Veriga. Mestni mu-
zej Radovljica je obsežno fo-
toteko, ki so jim jo predsta-
vili, v dar prejel pred 
dvajsetimi leti. V jubilejnem 
letu pa so se, v spomin na 
nekoč mogočno tovarno in 
življenje v njej, lotili na-
tančnega urejanja in popiso-
vanja njene vsebine. Nekda-
nji zaposleni, verigarji, kot 
si rečejo, so bili muzealcem 
pri tem v veliko pomoč.

Za mnoge prva in edina 
služba
Podjetje, ki je še sredi devet-
desetih let, ko je šlo po vrsti 
danes težko razumljivih od-
ločitev v stečaj, zaposlovalo 
okoli 1.400 delavcev, je bilo 
večino prejšnjega stoletja 
eden najpomembnejših ste-
brov življenja v Lescah.
»Vzporedno s cesto proti Ra-
dovljici je Dahau, naselje pri-
tličnih vrstnih hiš za delavce 
Verige, ki naj bi se nekoč, v 
boljših časih, podrle – pa se 
še niso. Območju čez progo 
ob cesti za Bled smo rekli 
'un konc', ob progi pa 'za 
štreko'. Levo od ceste pa je 
bil vhod v Verigo; tu je stala 
Zavrtanikova tovarna čokola-
de, levo od nje pa naselje, ki 
ga je zgradila Veriga in je po 
blokih dobilo ime Moskva. 
Še naprej so zgradili samski 
dom za delavce Verige iz 
drugih krajev,« se spominja 
eden od verigarjev.
»Ker je moj oče delal v žele-
zarni, mi spomin seže v Ve-

rigo šele v čas ob začetku 
šestdesetih let, na odprtje 
obrata težkih verig, s kate-
rim sem se kasneje kar po-
drobno srečal. Leta 1961 
sem dobil štipendijo za šola-
nje na srednji tehniški šoli, 
leto za tem sem opravljal 
prvo prakso v orodjarni. V 
tem času je Veriga izdajala 
svoje glasilo – v velikosti for-
mata A4, na ciklostilnih 
straneh v ovitku s trdimi 
platnicami. In ker je prav v 
juliju tistega leta Veriga pra-
znovala 40 let, sem na vse 
platnice s šablonami pisal: 
40 let,« še dodaja.

Prvi in zadnji delovni dan
»Moj prvi delovni dan je bil 
5. avgusta 1965, v projektivi. 
Po vojaščini sem nadaljeval 
delo v konstrukciji orodja, 
sredi sedemdesetih let sem 
postal planer za orodje in 
konec tega desetletja pristal 
v tozdu (tedanji 'temeljni or-
ganizaciji združenega dela', 
danes oddelek ali obrat) sid-
rne verige kot pomočnik 
vodje. Na koncu osemdese-
tih let so se tozdi ukinili in 
sem postal nazaj obratovod-
ja, in ko se je upokojil obra-
tovodja kovačnice, sem dobil 
še kovačnico zraven. Tik 
pred stečajem pa sem postal 
vodja plana in 25. februarja 
1998 je bil moj zadnji delov-
ni dan v Verigi – in obenem 
zadnji delovni dan Verige. 
Ta dan je šla v stečaj. Bilo je 
na svečnico, se spomnim, z 
ženo sva šla popoldan na 
prireditev, pokop pusta v 
centru. Spomnim se, da sem 
srečal sodelavca in rekel: 'Vi-
diš, danes smo pa pokopali 
oba, pusta in Verigo ...'« se 
je glasila še ena pripoved 
dolgoletnega zaposlenega v 
Verigi.

Tako lepo smo se imeli ...
»Delala sem v razvoju, v pro-
jektivi; 1969. leta sem po 
strojni tehniški šoli kot 
19-letna začela in prišla, 
med same fante. Tako lepo 

smo se imeli, da se ne da po-
vedati. Zakaj sem tukaj? Ker 
sem upala, da bo na kakšni 
fotografiji tudi slika tiste ve-
like peči kovačnici. Še zme-
raj dela, štiri ali pet metrov 
je dolga, dva metra visoka in 
tri široka. Še zdaj grem do-
stikrat peš skozi Verigo, in 
če so vrata odprta, še vedno 
vidim peč. Jaz sem narisala 
kovinski del in obzidavo za-
njo, drugo sta načrtovala ele-
ktričar in hidravličar,« je po-
vedala gospa Silva, dvakrat 
športnica leta v Verigi.

Kruh za večino leških 
družin
»Leta 1964 sem se poročila v 
družino Prešeren, v kateri so 
bili vsi zaposleni v Verigi, od 
stare mame naprej, ki je leta 
1921 celo pomagala pri grad-
nji tovarne. Bila je pomočni-
ca pri zidarju, z Justinovo 
Micko sta bili prvi dve 
ženski, ki sta fizično delali v 
tistem času. V družini Preše-
ren so bili štirje fantje, v Ve-
rigi sta delali tudi tašča in 
njena sestra. Sedem ljudi iz 
družine je delalo v Verigi od 
leta 1921 do moje zaposlitve 
v nabavi in odpovedi leta 
1996, ko je šlo podjetje v ste-
čaj. Takrat je bila Veriga v 
Lescah edini vir dohodka vse 
družine, kar jih poznam. Vsi 

so delali tam, ne le kot za-
posleni, tudi na počitniški 
praksi, kot študentje in šti-
pendisti  ... Ko smo vzgajali 
otroke, smo jim, kadar niso 
bili pridni, dostikrat rekli: 
'Boš šel pa v Verigo na ram-
po pometat!' Malo so se že 
bali, ampak večina je tako ali 
tako v osmem razredu 
osnovne ali prvem letniku 
srednje šole že prišla na po-
čitniško delo ...« je povedala 
gospa Ana, ponosna, da je 
Veriga svojim zaposlenim 
zagotavljala ne le preživetje, 
ampak tudi počitnice (mnogi 
so hodili v Crikvenico), izo-
braževanja, ekskurzije, nap-
redovanja in tudi stanovanja.

Umazane roke in pipe, 
ki so izginile
»Nič ne poveste, kako smo 
bili delavci umazani, kako 
smo si težko umivali 
roke ...« pa je spomnila dru-
ga od udeleženk srečanja, pa 
ji je predhodnica odgovorila, 
da se spomni tudi, ko so v 
verigarni na novo opremili 
kopalnice, a so že po desetih 
dneh iz njih odnesli vse pipe 
in jih je bilo treba nabaviti 
na novo. Spet drugi, gospod, 
ki se je v Verigi zaposlil apri-
la leta 1955, se je spomnil, da 
so ga postavili za vodjo ene-
ga od obratov z namenom, 

da naredi red na enem od 
oddelkov, kjer so ga radi pili 
in alkohol nosili tudi po dru-
gih obratih.
»In sem jih res dal v red, 
točno eno leto sem bil tam 
in moram reči, da se na de-
lavskem svetu o šoferjih 
nismo nikoli več pogovarja-
li, oni pa so denar, ki so ga 
nabrali, spomladi porabili 
za organizacijo piknika. Po-
tem sem šel nazaj v vijakar-
no kot pomočnik obratovod-

je inženirja Svetine s 
Koritnega. Ko je odšel, sem 
postal obratovodja, potem 
tozdovodja, tri leta in devet 
mesecev sem bil predse-
dnik sindikalnega sveta, dve 
leti vodja programa za vija-
ke, dokler me ni po infarktu 
1. maja 1991 17. maja dr. 
Zupanc dal v 'penzijo'.«

Od vijakov in žebljev do 
poljedelskega orodja in 
verig 
»Tovarno za izdelavo žeb-
ljev, vijakov in verig je leta 
1920 v Lescah začel graditi 
Kropar Ivan Magušar. Zara-
di finančnih težav se je kma-
lu povezal še z drugimi del-
ničarji. Leta 1922 so začeli 
proizvodnjo verig, pozneje 
tudi poljedelskega orodja. 
Tovarna je obratovala tudi 
med drugo svetovno, čeprav 
je bila med partizansko akci-
jo leta 1944 deloma poruše-
na. Po koncu vojne je bila 
zaplenjena, tovarna in proi-
zvodnja pa sta bili obnovlje-
ni. V njej so izdelovali različ-
ne vijake, dele za traktorsko 
vleko, odkovke in opremo za 
pomorstvo,« pojasnjuje Ka-

tja Kreutz Praprotnik, kusto-
sinja Mestnega muzeja Ra-
dovljica. »V šestdesetih letih 
so začeli proizvodnjo težkih 
sidrnih verig in rudarskih 
transporterjev. Leta 1976 so 
uvedli proizvodni program 
TIO – pnevmatika, hidravli-
ka, oprema in naprave. Sle-
dila je kriza v železarstvu, 
vlaganje v posodabljanje 
strojne opreme je bilo 
ustavljeno in tovarna ni bila 
več konkurenčna. Po osamo-

svojitvi Slovenije se je podje-
tje preoblikovalo v družbo z 
omejeno odgovornostjo v 
lasti poslovnega sistema Slo-
venskih železarn. Leta 1998 
je bil razglašen stečaj podje-
tja, Veriga se je lastniško 
preoblikovala in preimeno-
vala v Veriga K. F., d. o. o. 
Danes podjetje konkurira 
največjim proizvajalcem 
snežnih verig, gozdarskih 
verig za traktorje in delovnih 
strojev za vleko lesa, 
zaščitnih verig za delovne 
stroje, gosenic za gozdarske 
stroje in pohodnih derez za 
čevlje.«

Bogata industrijska 
dediščina v monografiji
Letos, ob obletnici Verige in 
tudi tovarne Gorenjka, prav 
tako pred stotimi leti ustano-
vljene v Lescah, v Muzejih 
radovljiške občine še poseb-
no intenzivno raziskujejo in-
dustrijsko dediščino v občini 
Radovljica. Rezultate svojih 
raziskovanj bodo predstavili 
prihodnji teden ob občin-
skem prazniku, ko bo izšla 
monografija o industriji v 
občini Radovljica.

Letos mineva sto let, odkar so v Lescah začeli izdelovati verige. V podjetju z enostavnim imenom Veriga so po drugi svetovni vojni izdelovali tudi različne 
vijake, dele za traktorsko vleko, odkovke in opremo za pomorstvo. V šestdesetih letih so začeli še proizvodnjo težkih sidrnih verig in rudarskih 
transporterjev. Še tik preden se je sredi devetdesetih Veriga Lesce znašla v stečaju, je bilo v podjetju zaposlenih 1400 delavcev.

Pred stotimi leti so v Lescah 
začeli izdelovati verige

Marjana Ahačič

»Verigarji« na srečanju v Mestnem muzeju / Foto: Marjana Ahačič

»Kadar otroci niso bili pridni, smo dostikrat 
rekli: 'Boš šel pa v Verigo na rampo pometat!' 
Malo so se že bali, ampak večina je tako ali tako 
v osmem razredu osnovne ali prvem letniku 
srednje šole že prišla na počitniško delo ...«

Kar pettonski viličar, ki so ga uporabljali za prevažanje 
težkih verig / Foto: arhiv MRO

Veriga Lesce, kakršno smo poznali večino prejšnjega 
stoletja / Foto: arhiv MRO
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Tretje nadstropje radovljiške 
knjižnice je bilo prejšnji pe-
tek popoldan nenavadno ži-
vahno za ta čas, pa tudi niso 
bile knjige glavni predmeti, 
ki so šli iz rok v roke. Knji-
žnica je namreč tokrat gosti-
la izmenjevalnico oblačil, ki 
so jo skupaj s Komunalo, 
Ljudsko univerzo in Funda-

cijo Vincenca Drakslerja or-
ganizirali v okviru Evropske-
ga tedna zmanjševanja 
odpadkov.
»Glede na to, da ima Funda-
cija Vincenca Drakslerja s 
tovrstnimi projekti že dobre 
izkušnje v Kranju, nas prav-
zaprav ni skrbelo, ali bo za 
izmenjevalnico dovolj zani-
manja, a smo vseeno prijet-

no presenečeni nad zares ve-
likim zanimanjem tako 
tistih, ki so oblačila prinesli, 
kot tistih, ki so med njimi 
našli kaj zase,« je povedala 
Mojca Dolar iz Komunale 
Radovljica.
»Zadovoljni smo, ker ljudje 
prinesejo lepo ohranjena in 
sezoni primerna oblačila, 
tako da jih velika večina naj-
de novega lastnika,« se je 

strinjal Gregor Tomše iz 
fundacije Vincenca Dra-
kslerja.

Vse manj predsodkov
Tomše je zadovoljen, ker po 
njegovih izkušnjah predsod-
ki pred rabljenimi oblačili 
vendarle tudi pri nas izginja-
jo – in to ne le na področju 
tekstila, ampak tudi drugih 

uporabnih predmetov. 
»Tako v Kranju kot v Rado-
vljici so trgovine ponovne 
rabe, ki jih obišče vedno več 
ljudi in kjer po nizkih cenah 
prodamo tako rekoč vse, kar 
zberemo in izberemo. Neka-
tere stvari prej, nekatere kas-
neje,« pravi in še enkrat po-
udarja, da so tovrstne 
izmenjave dobre tako z vidi-
ka zmanjševanja onesnaže-

vanja okolja in ohranjanja 
naravnih virov kot tudi z vi-
dika ekonomičnega potro-
šništva, saj si lahko ljudje v 
takšnih trgovinah oblačila in 
druge predmete, ki jih potre-
bujejo, zagotovijo po res niz-
kih cenah.«
Tako Dolarjeva kot Tomše 
pravita, da so po izkušnjah 
tudi motivi kupcev in obi-
skovalcev izmenjevalnic po-
dobni. »Številni se za tovr-
stne nakupe odločajo, ker 
nočejo z nakupi novih ar-
tiklov dodatno obremenje-
vati okolja, nekateri pridejo 
zato, ker je tako bistveno ce-
neje, posebno med mladimi 
pa opažamo trend uporabe 
'retro' oblačil in drugega, 
kar je povezano tako z 
modo kot z ekološkim zave-
danjem.«

Izmenjajva.si
Podobne izkušnje imata 
tudi Manca Sever Žumer in 
Mateja Zupan, ki v sodelova-
nju z mladinskim centrom 
Kamra – ta deluje v okviru 
Ljudske univerze Radovljica 
– pod imenom Izmenjajva.si 
(to je tudi stran na FB) štiri-
krat letno v Čebelarskem 
centru v Lescah organizirata 
izmenjave oblačil in drugih 
predmetov, nazadnje sta 
tako septembra pripravili iz-
menjavo igrač in šolskih 
potrebščin. Kot pravita, je 
število kosov oblačil, ki jih je 

mogoče prinesti, omejeno, 
vse zato, da je izmenjava ob-
vladljiva in učinkovita.
»Pomembno je, da gredo 
stvari v prave roke,« pravita. 
Zadovoljni sta, da je ozaveš-
čenost na tem področju vse 
večja in da mladim ni več tež-
ko kupiti oziroma uporabiti 
nečesa, kar je pred njimi 
uporabljal nekdo drug. »Oni 
že vejo, da rabljena oblačila 
niso samo za tiste, ki si ne 
morejo privoščiti nakupa no-
vih, daleč od tega. So za vse, 
ki jim je mar za naš planet.«

Uspeh je v sodelovanju
Na Komunali Radovljica, ki 
je bil glavni organizator do-
godka, pravijo, da je uspeš-
nosti izmenjalnice botrova-
lo predvsem sodelovanje 
med vsemi soorganizatorji, 
in upajo, da bodo lahko na 
podoben način delovali tudi 
v prihodnje. Tudi zaradi 
tokratne dobre izkušnje pa 
si posebej na Fundaciji Vin-
cenca Drakslerja želijo, da 
bi v okviru trgovine Brvač 
pri zbirnem centru v Radov-
jici uredili poseben oddelek 

prav za prodajo rabljenih 
oblačil.

Obremenjujoča tekstilna 
industrija
Za izdelavo ene majice s 
kratkimi rokavi se porabi 
2700 litrov vode, to je toliko, 
kot jo en človek popije v 
dveh letih in pol, navaja dr-
žavni statistični urad 
(SURS). Tekstilna industrija 
je tretja največja porabnica 
vode ter peta največja porab-
nica naravnih virov in proi-
zvajalka toplogrednih pli-
nov, dodajajo v Zbornici 
komunalnega gospodarstva 
pri Gospodarski zbornici 
Slovenije; ne le v svetovnem 
merilu, tudi v Evropi prav 
tekstilna industrija velja za 
enega od največjih onesna-
ževalcev okolja.
V Evropi se ob neskončni 
količini novih oblačil na leto 
proizvede okoli dva milijona 
ton odpadkov iz tekstila; v 
Sloveniji jih je po podatkih 
SURS v preteklem letu nas-
talo okoli deset tisoč ton, do-
datnih tri tisoč ton smo jih 
uvozili, štiri tisoč pa izvozili.

Ne le da za nakup rabljenih oblačil porabimo bistveno manj denarja kot za nakup novih, na ta način 
tudi kot posamezniki poskrbimo, da manj obremenjujemo okolje. Tega se vse bolj zavedajo predvsem 
mladi, ugotavljajo tudi organizatorji nedavne izmenjevalnice v radovljiški knjižnici.

Tudi rabljeno je lahko 
lepo in uporabno

Marjana Ahačič

Prineseno so organizatorji skrbno sortirali in razstavili. 
Velika večina oblačil in obutve je dobila novega lastnika, 
predmete, ki na dogodku niso zamenjali lastnika, so 
podarili Fundaciji Vincenca Drakslerja. / Foto: Tina Dokl

Petkova izmenjevalnica v radovljiški knjižnici je privabila zelo veliko obiskovalcev; tako 
tistih, ki so oblačila, obutev in tekstilije prinesli, kot tistih, ki so na pregledno urejenih 
policah in stojalih našli kaj zase. / Foto: Tina Dokl

Svoj kotiček za izmenjavo je pripravila tudi gostiteljica 
dogodka, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. 
Kot so povedale knjižničarke, je tudi marsikatera knjiga 
dobila novega lastnika, izmenjevalnica pa je v knjižnico 
privabila tudi marsikoga, ki je pred tem še nikoli ni obiskal.  
/ Foto: Tina Dokl

PRIJETNO NAKUPOVANJE DARIL ZA TISTE, KI VAM POMENIJO NAJVEČ

Odprto: 

pon. – pet.: 8h – 19h, sob.: 8h – 12h

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28
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Drsališče bo za rekreativno 
uporabo odprto od ponedelj-
ka do petka med 15. in 18. 
uro ter ob sobotah, nedeljah, 
praznikih in med počitnica-
mi od 10. do 18. ure. Skupi-
ne potrebujejo predhodno 

rezervacijo, posamezniki pa 
naj svoj prihod v času obra-
tovalnih ur najavijo nepos-
redno na drsališču ali na te-
lefonsko številko 06 984 66 
14. Tudi letos velja omejitev 
števila oseb, ki so lahko so-
časno na ledeni ploskvi, ta je 
25 drsalcev na uro. Na drsa-

lišču bodo na voljo napitki in 
prigrizki, možna bo tudi 
tudi izposoja otroških drsalk 
in drsalnih pripomočkov.
Dodatne informacije so na 
voljo po elektronski pošti na 
drsalisce.radovljica@gmail.
com ali obcina.radovljica@
radovljica.si

V petek popoldan začne obratovati radovljiško drsališče pri športnem 
parku. Drsanje bo tudi letos brezplačno.

Marjana Ahačič

V novi lastnici Maši Kunšek 
je želja po ustanovitvi in vo-
denju lastnega centra za gi-
banje tlela že od otroštva, ko 
je trenirala ples. Že takrat je 
sanjala o tem, da bo nekoč 
imela svojo plesno šolo. 
Zdaj so se ji sanje uresničile 
in uspelo ji je najti pravi 
prostor, v katerem se tako 
otroci kot odrasli dobro po-
čutijo, kjer lahko telovadijo, 
plešejo in se zabavajo.

Ve, kaj imajo otroci radi
Maša kot mamica šestletne 
Arije in štiriletne Zare dobro 
ve, kaj je otrokom všeč, zato 
je pripravila pester program 
za vse, od najmlajših otrok 
do odraslih. Otroci od tretje-
ga leta naprej ob koncih te-
dna lahko uživajo v nepo-
zabnih rojstnodnevnih 
zabavah, na katerih se punč-
ke spremenijo v prave prin-
ceske in vile, fantje pa v ne-
ustrašne junake. Poleg 
zabav se že najmlajši lahko 
vključijo v program plesa, 
akrobatike, gimnastike ali 
karateja.

Plesno društvo
Šolski otroci se lahko prid-
ružijo priznanemu Plesne-
mu društvu Radovljica, ki 
prav tako deluje v teh pro-
storih, njihovi učenci pa 
pod vodstvom izkušenih 
trenerjev dosegajo vrhun-
ske rezultate na državnih, 
evropskih in svetovnih pr-
venstvih v modernih plesih. 
Ker je znano, da je gibanje 

pomembno tako za otroke 
kot odrasle, so k vadbi va-
bljeni tudi odrasli, ki lahko 
izbirajo med programi ple-
sa, funkcionalnih vadb, 
joge, pilatesa ali zumbe.

Umetnost gibanja
Ni naključje, da se gibalni 
center imenuje Zart, saj se v 

njem prepletajo črke iz imen 
obeh Mašinih deklic, poleg 
tega ime vključuje besedo 
art, ki v angleščini pomeni 
umetnost, kar gibanje tudi 
je. V Zartu boste naleteli na 
prijazen osebni pristop, dob-
ro voljo, kakovostne storitve 
in ljubezen do dela, zagota-
vlja Maša.

Dina Kavčič

Maša Kunšek s hčerkama Zaro in Arijo v centru Zart 
v Lescah

Začenja se sezona na 
radovljiškem drsališču

V Lescah, natančneje v Poslovno-industrijski coni Veriga Lesce, je v 
prostorih, ki so bili sicer že prej namenjeni gibanju, pred nekaj meseci 
na novo zaživela dejavnost.

Novi center 
gibanja v Lescah

Kombinirana poraba goriva 9,9−4,7 l/100km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 

poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.  Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
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 ter dušikovih oksidov. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BONUS v 

obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru 

sklenitve pogodbe o finančnem leasingu ali operativnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, 

Ljubljana in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo 

financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v 

Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije VWBON_10_2022/

VWBON_FIX_10_2022. Več na www. porscheleasing.si. Ponudba velja za vozila na zalogi in nova naročila do 

31.12.2022.**Višina bona je odvisna od modela in velja za vozila T-Cross, T-Roc in Tiguan na zalogi do 31.12.2022 oz. do 

razprodaje zalog. Slike so simbolne.

Odpeljite vozila  
iz zaloge!

Bon za zimske pnevmatike**

Prihranek do 2.250 EUR*

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice

C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 58 33 373

Taekwon-do klub Radovljica 
letos praznuje 30 let delova-
nja. Dolga doba, ki za seboj 
pušča sled, povezovanje ge-
neracij in lepe spomine, 
pravijo današnji aktivni čla-
ni. »Trdo delo, disciplina in 
odrekanje se prepletajo z 

zabavo, uspehi in nasme-
hom na obrazih. Vse to smo 
mi, Taekwon-do klub Rado-
vljica.« Ob okroglem jubile-
ju v četrtek, 8. decembra, ob 
18. uri v Linhartovi dvorani 
v Radovljici pripravljajo slo-
vesnost, na kateri bodo 
pregledali vse, kar je bilo 
doseženega v preteklosti, in 

predstavili tisto, kar načrtu-
jejo za prihodnost. »Na ta 
način bi se radi zahvalili 
vsem, ki so na kakršenkoli 
način prispevali k delovanju 
in uspehom kluba. Šport 
združuje in povezuje, vsak 
pa prispeva svoj delček v 
mozaik uspehov in spomi-
nov. Za vedno.«

Slovesnost ob okrogli obletnici
Marjana Ahačič

V Wisł i na Poljskem se je začel svetovni pokal v smučar-
skih skokih. Peter Prevc je dvakrat priskakal do točk. Na 
obeh tekmah je osvojil 17. mesto. Svetovni pokal se je na-
daljeval v finski Ruki. Prevc se je uvrstil podobno kot na 
uvodnih dveh tekmah. Na Finskem je bil 13. in 15. Do no-
voletne turneje se bodo skakalci pomerili še na dveh prizo-
riščih. Od 9. do 11. decembra bodo tri tekme v Titisee-Ne-
ustadtu v Nemčiji, in sicer dve posamični in mešana eki-
pna tekma. V Engelbergu v Švici bosta 17. in 18. decembra 
dve posamični tekmi.

Uvodno tekmo so radovlji-
ški košarkarji igrali v gosteh 
pri ekipi Krka mladi in izgu-
bili. Nadaljevanje je bilo ve-
liko boljše, saj so nanizali 
štiri zmage. V zadnjih dveh 
tekmah so doma premagali 
Grosuplje s 85 : 82, v gosteh 
pa Globus s 75 : 65. Konec 
tedna doma gostijo Kras.

Peter Prevc štirikrat do točk za svetovni pokalPo porazu štiri zmage

smučarski skokikošarka

V Maši Kunšek je želja po lastnem centru za 
gibanje tlela že od otroštva, ko je trenirala ples. 
Že takrat je sanjala o tem, da bo nekoč imela 
svojo plesno šolo.
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Konec poletja se je z evrop-
skega prvenstva v raketnem 
modelarstvu v srbskem Zre-
njaninu vrnila slovenska re-
prezentanca, v kateri sta tudi 
dva Gorenjca, ob Jeseničanu 
Dragu Percu še Sonja Palov-
šnik iz Nove vasi. Oba sta 
člana Astronavtično raketne-
ga kluba Vega iz Šmarjete.
Oba sta bila odlična, saj sta z 
ekipo v kategoriji raket s pa-
dalom postala evropska pr-
vaka, Sonja Palovšnik pa je v 
isti kategoriji postala še 
evropska prvakinja v ženski 
konkurenci ter podprvakinja 
v kategoriji raket, ki za pri-
stajanje uporabljajo trak 
(strimer).
Palovšnikova je v modelar-
stvu nekaj manj kot deset 
let, v tem obdobju pa je tek-
movala že na dveh svetovnih 
prvenstvih in dveh evrop-
skih prvenstvih.

Kaj vas je pripeljalo v mode-
larstvo?
V modelarstvo me je povabil 
kolega Drago Perc. Sem ose-
ba, ki mi ročno delo, tehni-
ka, leži. Za ročno delo imam 
potrpljenje, sem zelo na-
tančna.

S kakšnimi željami ste šli na 
evropsko prvenstvo?
Želela sem si uvrstitve na 
stopničke, kar mi je na kon-
cu tudi uspelo. Letošnje 
evropsko prvenstvo je zame 
najuspešnejše doslej. Uvrsti-
tev, na katero sem zelo po-
nosna, je tudi sedmo mesto 
s prvega svetovnega prven-
stva v kategoriji raket s tra-
kom. Ta mi je dala zagon in 

veliko pozitivne energije za 
naprej.

Kako močna je bila konku-
renca Srbiji?
V vsaki kategoriji so sodelo-
vali predstavniki iz dva-
najstih držav. Tekmovalcev je 
bilo v vsaki kategoriji skoraj 
štirideset. V vsaki kategoriji 
lahko tekmujejo največ štirje 
tekmovalci, če je med njimi 
vsaj ena ženska. Upoštevajo 
se trije najboljši rezultati.

Koliko časa se pripravlja en 
model, da je primeren za 
tekmovanje?
En dan se modeli izdelujejo 
v kalupu, naslednji dan se 
modeli vzamejo iz kalupa. 
Potem pa se še približno tri 
dni modeli obdelujejo. Prip-
raviti je treba posebej še pri-
stajalno sredstvo, se pravi 
padalo oziroma trak.

Kako je tekmovanje videti 
na terenu?
Imaš dva modela in z njima 
moraš opraviti tri štarte. Pri 
poletu ni važna višina, do 
katere pride model. V rezul-
tat se šteje, koliko časa je 
model v zraku. Pomembno 
je, da je model izdelan čim 
bolj tehnično pravilno. Vsee-
no ima pri vsem skupaj vča-
sih vpliv vreme. V prvi vrsti 
sta dva dejavnika, veter in 
termika. Sama in seveda s 
pomočjo ekipe pozorno 
spremljam, kje pristane mo-
del, da se ga pobere. Ko po-
teka tekmovanje, smo prak-
tično cel dan na terenu. 
Pomembna je fizična prip-
ravljenost, saj se zna zgoditi, 
da na dan pretečeš 30 kilo-
metrov ali več (tekmovalci, 

člani ekipe, drug drugemu 
nosijo model nazaj na štar-
tno mesto op. av.).

Si na tekmah tekmovalci 
med seboj pomagate?
Se zgodi, da se komu na 
startu kaj zalomi. Hitro se 
najdejo spodbudne besede, 
da se tekmovalec umiri, z 
mirno glavo odpravi napako 
ter izvede uspešen polet.

Je zveza dovolj močna, da 
financira slovenske tekmo-
valce na evropskem in sve-
tovnem prvenstvu ali si mo-
rate tekmovanje plačati sami 
oz. pridobiti sponzorje?
V zadnjih letih je bilo rake-
tno modelarstvo izvzeto iz 
kategorizacije športnikov in 
od Letalske zveze Slovenije 
ne dobimo nobenih sredstev 
več. Za evropsko prvenstvo 
smo dobili zgornji del tre-
nirke, majico in kratke hla-
če. Letalska zveza nam omo-

goča le to, da sploh lahko 
tekmujemo na velikih tek-
movanjih.

Koliko je v Sloveniji mode-
larjev, ki tekmujejo?
V Sloveniji so štirje mode-
larski klubi in okoli trideset 
tekmovalcev.

Ciljev za naprej verjetno ne 
manjka?
Prvi veliki cilj je zagotovo na-
stopiti na svetovnem prven-
stvu v Ameriki prihodnje leto, 
ampak žal je to praktično ne-
izvedljivo. Potrebno je biti re-
alen. Kot sem že omenila, so 
vsa sredstva, za razliko od ve-
čine tekmecev iz drugih 
držav, na naših ramenih. 
Mislim, da bi meni sami sicer 
uspelo zbrati sredstva, ki bi 
me popeljala v Ameriko. Vse-
eno pa je treba vedeti: če bi šla 
na prvenstvo sama, ne bi nič 
naredila. Če nimaš za seboj 
ekipe, je uspeh nedosegljiv.

Matjaž Klemenc

Sonja Palovšnik iz Nove vasi se je z evropskega prvenstva 
v raketnem modelarstvu v Srbiji vrnila z dvema zlatima in 
eno srebrno medaljo.

Končan je jesenski del v 3. slovenski ligi – zahod. Poraz ekipe 
Šobec Lesce v 10. kolu doma z Vrhniko z 2 : 0 ni obetal nič 
dobrega. Na srečo so se Leščani v zadnjih štirih kolih poka-
zali v najboljši luči. V štirih tekmah so dosegli prav toliko 
zmag. Doma so premagali Visoko z 1 : 0. Kar trikrat so bili 
uspešni v gosteh. Z 2 : 1 so bili boljši od Izole, Žiri so prema-
gali s 3 : 2, kranjsko Savo pa s 3 : 0. Jesenski izkupiček v 13. 
kolih je naslednji: pet zmag, pet porazov in štirje neodločeni 
rezultati. Vodi Tolmin s 33 točkami. Leščani so sedmi z ena-
kim številom točk, 19, kot šesta Vipava in osma Škofja Loka. 
Brezskrbno na odmor zagotovo ne bodo odšli leški mladinci 
in kadeti. V 16. kolih imata obe ekipi po 10 točk. Obe sta za-
beležili dve zmagi, štiri neodločene rezultate in deset pora-
zov. Skupna lestvica mladincev in kadetov v 2. slovenski ligi 
je takšna: 1. Roltek Dob (77 točk), 2. Šenčur (65), 3. Tabor 
Sežana (61), 4. IB 1975 Ljubljana (60), 5. Triglav Kranj (54), 
6. Dren Vrhnika (49), 7. Jadran Dekani (29), 8. Ivančna Gori-
ca (21), 9. Šobec Lesce (20), 10. Primorje (16).

Odličen zaključek članske ekipe

nogomet

Sonja Palovšnik iz Nove vasi se je z evropskega prvenstva v raketnem modelarstvu, ki je bilo konec 
poletja v Zrenjaninu v Srbiji, vrnila z dvema zlatima in eno srebrno medaljo.

Brez ekipe ni uspeha

V Kopru je potekal svetovni pokal v ITF taekwon-doju. Na-
stopilo je 1304 tekmovalcev iz dvainpetdesetih držav. Iz Ta-
ekwon-do kluba Radovljica sta slovenske barve zastopala 
Neža Guštin in Tibor Oblak. Oblak je v borbah do 60 kg 
med črnimi pasovi I. do III. DAN osvojil bronasto medaljo. 
Taekwon-do klub Radovljica je nastopil na dveh mednaro-
dnih turnirjih, in sicer v Španiji in v Romuniji. V Sitgesu pri 
Barceloni je potekal 9. AETI Challenger Cup. Sodelovali so 
tekmovalci iz osmih evropskih držav. Radovljičani so doseg-
li naslednje uvrstitve na stopničke: Marko Oblak: forme 1. 
kup, 3. mesto, borbe do 45 kg, 3. mesto, Neža Guštin: forme 
II. DAN 3. mesto, borbe do 45 kg, 1. mesto, Tibor Oblak, 
forme, I. DAN, 1. mesto, borbe do 60 kg, 1. mesto, Mitja 
Jukič Grm, forme 2. kup, 1. mesto. V Sibiu, v Romuniji, je 
potekal Open Balkan Cup. Na tekmi je nastopilo 450 tekmo-
valcev iz Romunije, Bolgarije, Grčije, Bosne in Hercegovine 
ter Slovenije. Iz Taekwon-do kluba Radovljica so trije stopili 
na stopničke: Tibor Oblak: borbe do 62 kg, 3. mesto, mla-
dinska ekipa borbe, 2. mesto, Marko Oblak, borbe do 45 kg, 
3. mesto, Neža Guštin, borbe do 45 kg, 1. mesto.

V Kranju je potekal 38. Špelin in Vesnin memorial. Nastopilo 
je 420 plavalcev in plavalk iz sedmih držav. Poglejmo si uvr-
stitve plavalcev in plavalk in radovljiškega kluba. Člani: Črt 
Perme Modrijančič – 3. na 100 m hrbtno, 3. na 200 m meša-
no; članice: Špela Perše – 1. na 1500 m prosto, 2. na 400 m 
prosto, 3. na 800 m prosto, Tinkara Lipovec – 1. na 100 m 
hrbtno, 3. na 50 m hrbtno, 3. na 200 m hrbtno; mladinke: 
Petra Frelih – 3. na 400 m prosto; kadeti: Janez Kunčič – 3. na 
200 m delfin; kadetinje: Ina Sekne – 3. na 400 m mešano.

Sobotna tekma se rokometašem Frankstahla ni izšla po že-
ljah, izgubili so s 37 : 29. V dveh tekmah pred tem so bili 
veliko uspešnejši. Grosuplje so doma premagali s 37 : 35, v 
gosteh pa ekipo Moškanjci-Gorišnica z 32 : 30. Lestvica v 1. 
B ligi je takšna: 1. Mokerc KIG (16 točk, 10 tekem), 2. Butan 
plin Izola (16, 10), 3. MRK Ljubljana (15, 10), 4. Dol TKI Hra-
stnik (15, 10), 6. Frankstahl (13, 10), 7. Grosuplje (8, 10), 8. 
Velika Nedelja (9, 10), 9. Črnomelj (8, 10), 10. Moškanjci-
-Gorišnica (8, 10), 11. Herz Šmartno (6, 9), 12. Jadran Hrpe-
lje-Kozina (5, 10), 13. Sevnica (2, 9), 14. Alples Železniki (1, 
10). Ta konec tedna Radovljičani gostujejo v Sevnici. Zadnji 
dve tekmi so radovljiški mladinci v 1. ligi dvakrat izgubili. 
Doma so izgubili z ekipo Mokrec KIG s 35 : 27, v gosteh pa 
s Škofljico s 36 : 28. Na vrhu je Škofljica z 12 točkami. Mla-
dinci Radovljice si z ekipo Kopra delijo deveto do deseto 
mesto. Ekipi imata štiri točke. V nedeljo doma gostijo Ko-
per.

Velik uspeh Tiborja Oblaka

Mednarodni plavalni miting v Kranju

Rokometaši uspešno krmarijo

taekwon-do

Plavanje

rokomet

Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450 

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

renault.si

 NOVI

RENAULT  
 MEGANE E-TECH
100% electric

Poraba energije: 15,5–16,1 kWh/100 km, emisije CO2: 0 g/km, doseg do 470 km po standardu WLTP, 

pri različici evolution ER. Slika je simbolična. Renault Nissan Slovenija d. o. o.

Tibor Oblak / Foto: osebni arhiv
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Projekt Dialog, v katerem se 
Radovljičani povezujejo z 
Ljudsko šolo Brnca (Fürnitz) 
in Ljudsko šolo Bekštanj 
(Finkenstein), sta začeli 
mentorici Ana Brejc in Ana 
Fon; prva kot učiteljica slo-
venščine, ki je odšla na dvo-
letno izmenjavo na avstrij-
sko Koroško, in druga kot 
učiteljica nemščine, ki je v 
sklopu te izmenjave k pouku 
dobila asistentko Anno Stau-
dacher, so pojasnile.
V projektu so lani sodelovali 
učenci, ki so v četrtem razre-
du obiskovali neobvezni iz-
birni predmet nemščina. 
»Osnova za projekt je bilo 
dopisovanje med učenci v 
nemškem in slovenskem je-
ziku, izmenjali so si nekaj 
pisem, konec šolskega leta 
pa obiskali vrstnike čez 
mejo, naprej v Bekštanju in 
nato še na Brnci. Na obisk je 
odšel tudi ravnatelj Boris 
Mohorič, v šoli na Brnci pa 
so se pridružili gostje z In-
štituta za narodnostna vpra-
šanja, zavoda za šolstvo in 
ministrstva za izobraževa-
nje. Prisotna je bila tudi Sa-
bine Sandrieser, vodja od-
delka za manjšinsko šolstvo 
pri direkciji za izobraževanje 

dežele Koroške, finančno 
podporo je nudil Inštitut za 
narodnostna vprašanja,« so 
sodelovanje na kratko povze-
le mentorice.
V tem šolskem letu se pro-
jekt nadaljuje, tokrat pa v 
njem sodelujejo radovljiški 
petošolci, ki obiskujejo izbir-
ni predmet nemščina, na av-
strijskih šolah pa učenci 
tretjega in četrtega razreda.
»Prvi obisk v tem šolskem 
letu je bil v Radovljici, ko so 
se k nam z avtobusom pripe-
ljali učenci obeh šol. Skupaj 
jih je bilo 25, z njimi pa so bili 
razrednik Niko Vavti, razre-
dničarka Isabella Kollienz, 
učiteljica Mirjam Wrolich-
Mosser in gospa Ingrid Stri-

eßnig z direkcije za izobraže-
vanje dežele Koroške, 
odgovorna za manjšinsko šol-
stvo,« so povedale mentorice.
»Na šoli so učencem pripra-
vili zanimiv program, v okvi-
ru katerega so se družili, 
spoznavali šolo in se pogo-
varjali v tujem jeziku. 
Gostom iz Avstrije so poka-
zali učilnice, kjer so lahko 
ujeli nekaj utrinkov pouka 
in imeli malico. Učitelj špor-
tne vzgoje Frenk Lukan je 
na stadionu pripravil orien-
tacijske naloge. Slovenski 
učenci so gostom v nemšči-
ni napisali pismo, ki so jim 
ga na koncu izročili, avstrij-
ski učenci pa so vsem pri-
nesli ročno pobarvane ka-

menčke za trajen spomin. 
Dopoldne je hitro minilo, 
slovenski učenci so morali 
nazaj k pouku, avstrijske 
učence pa je v šolski jedilni-
ci čakala še lepo pripravljena 
malica.«
Sodelujoči učitelji in vodstvo 
šole so imeli tudi kratek se-
stanek o dosedanjem sodelo-
vanju, posebnostih sloven-
skega in avstrijskega šolstva 
ter o načrtih za prihodnost. 
Gostje so iz Radovljice odšli 
zadovoljni, vsi sodelujoči pa 
si želijo, da bi se tovrstna 
srečanja nadaljevala.
Mentorici Ana Fon in Ana 
Brejc s podporo asistentke 
za nemščino Anne Stauda-
cher

Marjana Ahačič

»Dialogovci« z mentorji in vodstvom šole na nedavnem druženju v Radovljici

Osnovna šola Antona Toma-
ža Linharta Radovljica letos 
praznuje dva okrogla jubile-
ja: šestdeset let, kar je poi-
menovana po znamenitem 
intelektualcu, razsvetljencu, 
prvem slovenskem dramati-
ku in začetniku modernega 
slovenskega zgodovinopisja 
ter visokem državnem ura-
dniku, v Radovljici rojenem 
Antonu Tomažu Linhartu, 
in pol stoletja, kar ob vznož-
ju Oble gorice stoji sedanja 
stavba radovljiške osnovne 
šole.
Osrednjo slovesnost, na ka-
teri bodo nastopili učenci in 
učitelji ter tudi nekdanji 
učenci, ki so zelo uspešni na 
kulturnem, glasbenem in 
gledališkem področju, sicer 
pripravljajo 1. decembra, že 
sredi novembra pa so v Gale-
riji Šivčeva hiša v počastitev 
obeh obletnic odprli razsta-
vo likovnih del z naslovom 
LinkArt – umetnost povezu-
je.
»Sklop praznovanj na naši 
šoli smo popestrili z 

umetnostjo, z mednaro-
dnim razpisom LinkArt – 
umetnost povezuje. In ker je 
Linhart, po katerem naša 
šola nosi ime, zelo pomem-
ben del naše kulturne dediš-
čine, smo za temo natečaja 
izbrali raziskovanje sloven-
ske kulturne pa tudi naravne 
dediščine,« je pojasnila Ani-
ta Hrovat, pomočnica ravna-
telja in koordinatorica likov-

nega projekta.
»Sodelujoči učenci so poka-
zali izjemno likovno ustvar-
jalnost in izvirnost – nastalo 
je več kot sto odličnih likov-
nih del, ki so jih prispevali 
učenci šol iz enajstih držav,« 
je še povedala.
Gre za dela otrok in mlado-
stnikov, starih od šest do 
petnajst let, ki obiskujejo 
šole, s katerimi radovljiška 

osnovna šola tudi sicer sode-
luje. Na natečaju so tako so-
delovale šole iz Avstrije, Hr-
vaške, Slovaške, Bosne in 
Hercegovine, Črne gore, Sr-
bije, Španije, Indije, Litve, 
Turčije in Slovenije. Komisi-
ja je izbrala in nagradila naj-
boljše, v Šivčevi hiši pa so še 
do konca prihodnjega tedna 
na ogled vsa nagrajena dela 
ter izbor iz preostanka risb, 
slik, grafik ..., ki so prispele 
na natečaj.
Posebno nagrado so name-
nili učenki iz Indije Maliki 
Mandal za likovno delo, ki 
nosi naslov Solinar. Komi-
sija, ki so jo sestavljali ku-
stosinja galerije Šivčeva 
hiša Barbara Boltar Soklič, 
ljubiteljski slikar Drago 
Hajdarovič, likovna pedago-
ginja Biserka Mertelj in 
akademska slikarka Meta 
Šolar, je posebej pohvalila 
izbiro motiva, likovno iz-
vedbo v mešani tehniki, 
kompozicijo in umirjeno 
barvno paleto.
Ker so se takšnega natečaja 
tokrat lotili prvič, so na šoli 
še posebno zadovoljni z res 
lepim odzivom.

Marjana Ahačič

Petnajstletni Aljaž Mauko, 
odličen harmonikar, je na 
osmem državnem tekmova-
nju v igranju na diatonično 
harmoniko, ki je bilo pretek-
lo soboto v Dravogradu, spet 
postal državni prvak v svoji 
starostni skupini 1C, v kate-
ro sodijo mladi glasbeniki, 
rojeni v letih 2007 in 2008.
Na tekmovanju, ki ga je tudi 
tokrat organizirala Zveza dia-
tonične harmonike Slovenije 
ob podpori Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Republi-
ke Slovenije, je v finalu na-
stopilo kar 44 tekmovalcev, 

med njimi številni mladi. 
Najmlajši je bil star sedem 
let, najstarejši pa 78 let. Oce-
njevala jih je strokovna žirija, 
ki so jo sestavljali Slovenca 
Janez Fabijan in Matic Štavar 
ter Štefan Geier iz Južne Ti-
rolske. Pri oceni sta štela 
tako izvedba kot celosten na-
stop. Aljaž Mauko, sicer uče-
nec Matjaža Kokalja, je bil 
tokrat edini Gorenjec, ki se je 
udeležil tekmovanja.
Aljaž je sicer dijak Srednje 
tehniške šole Šolskega cen-
tra Kranj, zmagovalni na-
stop v slikovitem ambientu 
dvorca Bukovje pa mu je pri-
nesel tudi zlato priznanje.

Marjana Ahačič

Z namestitvijo valilnic za pti-
ce so konec novembra v Kro-
pi zaključili letošnji »ptičji 
projekt« Šprahovc, ki sta ga 
pripravila Društvo prijateljev 
otrok in mladine Kropa ter 
gibanje Kultura-Natura Slo-
venija. V njem so s poslikavo 
ptičjih valilnic sodelovali tudi 
otroci iz vrtca v Kropi, je po-
vedal idejni vodja projekta 
Slavko Mežek.

Valilnice je izdelal mizar 
Erik Bajželj, na drevesa in 
pod napušč Mežnarije pri 
Kapelci nad Kropo, kjer so 
se zbrali tudi otroci, pa jih je 
pritrdil Gašper Finžgar. »V 
stari 'hiši' so se malčki ob to-
pli peči in starem pianinu 
naučili vrabčkovo zimsko 
pesmico in se posladkali. 
Nekaj valilnic so odnesli 
tudi v vrtec. Pomladi bodo 
nestrpno čakali na nov ptičji 
rod,« je zadovoljen Mežek.

Marjana Ahačič

Pod napušč so pritrdili 

valilnice za ptice

Tokrat je ta odlični harmonikar s Posavca v svoji 
kategoriji zmagal na državnem tekmovanju v 
igranju na diatonično harmoniko.

Aljaž Mauko je 
spet državni prvak

V okviru praznovanja dveh okroglih jubilejev Osnovne šole A. T. Linharta je bila v drugi polovici 
novembra v Galeriji Šivčeva hiša na ogled razstava likovnih del, ki so nastala v okviru mednarodnega 
natečaja LinkArt – umetnost povezuje.

Razstava ob obletnici šole

Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica je zadnji torek v oktobru gostila za razred otrok iz 
dveh dvojezičnih šol na avstrijskem Koroškem, s katerima od lanskega šolskega leta sodelujejo v 
projektu s pomenljivim naslovom: Dialog.

Tkejo vezi z vrstniki

V Galeriji Šivčeva hiša so bila na ogled dela učencev šol iz 
enajstih držav, nastala ob obletnici poimenovanja 
radovljiške osnovne šole po Antonu Tomažu Linhartu in 
selitve šole v sedanjo stavbo. / Foto: Jože Stare, OŠ A. T. Linharta

Aljaž Mauko, učenec Matjaža Kokalja z Ovsiš, državni 
prvak v igranju na diatonično harmoniko / Foto: osebni arhiv

Valilnice je izdelal mizar Erik Bajželj, otroci pa so jih 
poslikali. Na drevesa in pod napušč Mežnarije jih je pritrdil 
Gašper Finžgar.
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Projektni zbor z Evo
Eden izmed izstopajočih koncertov letošnjega Glasbenega abonmaja v Kropi je bil zagotovo oktobrski 
nastop Gorenjskega projektnega zbora s solisti in Slovenskim godalnim sekstetom. O ideji, pripravah, 
koncertu in prihodnosti tovrstnih projektov sva se pogovarjala z dirigentko Evo Jelenc Drozg.

Epidemija je v preteklih 
dveh letih z zapiranjem 
družbe precej okrnila, zago-
tovo pa zelo spremenila de-
lovanje zborov. Na letošnjo 
revijo Sozvočja, ki jo pripra-
vlja JSKD, so se na primer 
prijavili le štirje zbori s 
kranjskega območja. Kaj je 
vas poleg neprijetnosti, s ka-
terimi so se v tem času sre-
čevali zbori, vodilo k pripra-
vi projektnega zbora?
Kljub zavedanju o stanju 
zborovstva v Sloveniji je bil 
največji motiv za razmišlja-
nje o tem projektu povabilo 
Kroparja Nejca Mikoliča, vi-
olista v Slovenskem godal-
nem sekstetu in gonilne sile 
Kroparskega glasbenega 
abonmaja, da skupaj naredi-
mo kakšen številčno malo 
večji projekt. Sama sem že 
od študentskih let gojila že-
ljo, da bi enkrat izvajala Sc-
hubertovo mašo v G-duru, 
ampak si nisem predstavlja-
la, da jo bom zaradi velike 
zahtevane zasedbe kdaj v re-
snici lahko dirigirala. Ko je 
prišlo povabilo za projekt, pa 
sem začela razmišljati o po-
tencialnem zboru, saj meša-
nega zbora trenutno ne vo-
dim. Gojila sem upanje na 
lep odziv povabljenih pevk 
in pevcev, ker nekateri od 
njih zadnje čase niso imeli 
nobene možnosti po tovr-
stnem udejstvovanju.

Treba je priznati, da vam je 
v zbor uspelo poklicati kar 
precej pevk in pevcev – s ka-
kšnimi besedami ste jih va-
bili k vajam in nastopu?
Vse skupaj je šlo zelo pre-
prosto. Pevcem zbora Vox 
Carniola, ki sem ga pred leti 
vodila in je medtem že pre-
nehal delovati, sem poslala 
elektronsko sporočilo s po-
vabilom za sodelovanje pri 
tem projektu. Ker sem se za-
vedala, da bo potreben kar 
velik zborovski sestav, in ni-
sem želela, da bi vsakršna 
morebitna odsotnost iz zdra-
vstvenih razlogov lahko 
ogrozila dobro izvedbo zbo-
rovskega dela, sem povabilo 
poslala še dvema zboroma z 
Bleda in pevcem Gorenjske-
ga okteta, ki ga trenutno vo-
dim. Potem pa so pevci še 
malo delili novico med svoje 
pevske kolege in nastala je 
neverjetno izenačena zased-
ba, saj smo imeli v vsakem 
glasu po deset pevcev. Na 
razpolago smo imeli deset 
terminov za vaje. Glavnina 
pevcev me je poznala kot 
zborovodkinjo, moj način 
dela in razmišljanja, kar je 
olajšalo stvari. Seveda sem 
vesela in hvaležna, da so 
pevci, s katerimi smo delali 
v preteklosti, v takem številu 
pristopili k projektu, hkrati 
pa sem tudi izredno vesela, 

da so se pridružili nekateri 
posamezniki iz drugih pev-
skih sredin. Lepo je opazova-
ti, ko glasba združuje in po-
vezuje. Že dolgo nisem bila 
priča petju in smehu v takih 
obsežnostih.

Za koncert ste sestavili zani-
miv program, ki je bil v 
mnogočem povezan prav s 
Kropo in kroparsko glasbe-
no dediščino, kot soliste pa 
je bilo slišati tudi mlade pev-
ske moči iz tega dela Go-
renjske ...
Prvi del programa je bil sa-
kralne narave. Poleg že ome-
njene Schubertove maše 
smo izvedli še Mozartov La-
udate Dominum. V drugem 
delu so se najprej predstavili 
pevski solisti s samospevi ob 
spremljavi godalnega kvinte-

ta, za katerega je spremljave 
priredil Nejc Mikolič. Potem 
pa sta sledili še dve skladbi 
Antona Schwaba – Koncer-
tni valček Dobro jutro mi je 
ob iskanju programa prišel 
naproti ob zanimivosti, da 
ga je za orkester s skladate-
ljevim dovoljenjem pred toč-
no stotimi leti priredil Kro-
par  Jože Gašperšič . 
Schwabova Zlata kanglica pa 
se me je izredno dotaknila 
kot otroka, ko sem jo poslu-
šala v izvedbi zborov Egija 
Gašperšiča in solistke Zlate 
Ognjanović. Od takrat je že 
minilo kar nekaj let. Sama 
izredno rada sodelujem z 
mladimi glasbeniki, ki še 

nabirajo izkušnje, pa so 
kljub mladosti že izredno 
kakovostni. Imam srečo, da 
so se nam v življenju prekri-
žale poti z vrhunskima pev-
skima pedagoginjama Tatja-
no Vasle in Edito Garčević 
Koželj, s katerima sem se 
povezala in ju prosila za po-
moč pri izboru in pripravi 
pevskih solistov. Imela sem 
idejo, koga si želim, seveda 
pa me je zanimalo tudi nju-
no mnenje. Tako so pri maši 
solistične vloge zapeli Eva 
Česen, Žiga Čopi in Martin 
Kozjek, pri Mozartovem La-
udate Dominum in Zlati 
kanglici pa Sara Ognjanovič, 
vnukinja Zlate Ognjanović.

Koncert je bil zelo uspešen, 
kakšen je pogled v tovrstno 
pevsko prihodnost?

Ta projekt mi je po dolgem 
času dal občutek, da kultura, 
zborovstvo in glasba ljudem 
vendarle nekaj pomenijo. Ko 
opazujem družbo, sicer več-
krat dobim vtis, da temu ni 
tako, razen med tistimi, ki 
se s kulturo ukvarjajo. Zato 
sem bila res vesela krasnega 
odziva sodelujočih in publi-
ke. Seveda je projektno delo 
povsem drugače zastavljeno 
od dela s stalno zasedbo, v 
teh časih mogoče tudi za 
pevke in pevce bolj privlač-
no, ker je časovno omejeno. 
Če bo interes, bomo seveda 
še kaj v tej smeri naredili. 
Trenutno se ukvarjam z ide-
jo, da bi na pomlad naredili 

koncert v vokalni izvedbi z 
ljudsko in domovinsko te-
matiko. Nekaj pevcev je že 
izkazalo interes. Upam, da 
nam bo uspelo sestaviti 
zbor, ki bo omogočal izved-
bo predvidenega programa.

Gre za iskanje novih poti, 
mar ne? Iščete jih tudi v na-
činu poučevanja in približe-
vanja glasbe otrokom. Letos 
ste v Radovljici odprli zaseb-
no glasbeno šolo … Kakšni 
so po jesenskih mesecih 
vaši občutki?
Po devetnajstih letih pouče-
vanja v javnih glasbenih šo-
lah zelo dobro poznam do-
bre in manj dobre plati tega 
sistema. Z letošnjim letom 
sem res ustanovila svojo 
»butično« glasbeno šolo 
Prepevaj.si. Zelo me je pre-
senetil in razveselil odziv, 
saj so mesta za instrumente 
v celoti zapolnjena in že 
prejemam rezervacije za 
pouk instrumenta v priho-
dnjem letu. Nekaj prostora 
je samo še v predšolskih 
skupinah, kjer izvajam glas-
bene urice po metodi Ed-
garja Willemsa. Glavna raz-
l ika  med trenutnim 
delovanjem in mojim de-
lom v preteklosti je v tem, 
da se zdaj res v celoti lahko 
posvečam učencem in nji-
hovim potrebam in željam. 
Kot učiteljica želim prispe-
vati tudi k stanju družbe, za 
katero si želim, da bo str-
pnejša, tolerantnejša, pove-
zovalna. Take stvari pa se 
najlažje in najlepše krepijo 
v pevskih zborih, zato si že-
lim, da bi nam mogoče 
uspelo postaviti tudi otroški 
in mladinski zbor, iz kate-
rih bodo rasle nove genera-
cije odraslih, ki jim bo petje 
v zborih in druženje ob tej 
dejavnosti bogatilo in lepša-
lo življenja skozi vsa ži-
vljenjska obdobja, kar se mi 
zdi neprecenljivo.

Igor Kavčič

Ta veseli dan kulture

Tako je videti, kadar Eva Jelenc Drozg dirigira Gorenjskemu projektnemu zboru, solistki in 
Slovenskemu godalnemu sekstetu. / Foto: Jana Jocif

»Ta projekt mi je po dolgem času dal občutek, 
da kultura, zborovstvo in glasba ljudem vendarle 
nekaj pomenijo. Ko opazujem družbo, sicer 
večkrat dobim vtis, da temu ni tako, razen med 
tistimi, ki se s kulturo ukvarjajo. Zato sem bila 
res vesela krasnega odziva sodelujočih in 
publike.«

Muzeji radovljiške občine 3. 
decembra, na dan rojstva 
Franceta Prešerna, pripra-
vljajo zanimive brezplačne 
kulturne dogodke v Kova-
škem muzeju v Kropi, v Če-
belarskem muzeju in v Gale-
riji Šivčeva hiša v Radovljici. 
V Kovaškem muzeju bo ob 
10. uri recital ob stoti oble-
tnici rojstva Ele Peroci, orga-
nizirali pa bodo tudi vodenje 
po razstavi Igre moje mlado-
sti in po zbirki Kovaškega 
muzeja.
Ob petih popoldan bo v Če-
belarskem muzeju v Rado-
vljici muzejski večer z naslo-

vom Maksim Gaspari: Iz 
naroda v narod. Kustosinja 
Verena Štekar - Vidic bo v 
pogovoru z zbirateljem in 
poznavalcem slikarjevega 
dela Robertom Kužnikom 
predstavila svet Gasparijeve-
ga časa in umetnosti s po-
sebnim poudarkom tudi na 
čebelarski motiviki.
Ves dan bo v čebelarskem 
muzeju potekala predstavi-
tev projekta petih gorenjskih 
muzejev z naslovom Z Val-
vasorjem po muzejih, v Šiv-
čevi hiši pa je na ogled pre-
gledna razstava akademske 
kiparke Andrejke Čufer z 
naslovom Pogled nazaj, po-
gled naprej.

Marjana Ahačič

Knjižničarji z bralno akcijo Ta veseli knjižni svet 
bralcem že trinajsto leto zapored od oktobra do 
aprila v branje ponujajo dela na izbrano temo.

»Če smo se lani s knjigo po-
dali na Japonsko in v naravo, 
tokrat vabimo na literarni 
potep po Parizu, mestu več-
ne romantike in izjemne 
kulture. Stičišče kulinarič-
nih mojstrov, modnih guru-
jev in najrazličnejših ume-
tnikov je v zgodovino 
zapisano tudi kot mesto veli-
kih slikarjev, zato smo med 
nekaj več kot osemdeset na-
slovov dodali še romane, bi-
ografije, dnevniške zapise in 
osebna pričevanja slikarjev 
in slikark. Vsi v Parizu sicer 
niso ustvarjali, a so po-
membni mejniki v zgodovi-
ni umetnosti,« je povedala 
Barbara Klinar, ki v radovlji-
ški knjižnici vodi akcijo.
»Z zbirko Umetnostne mo-
nografije, ki prinaša vpogled 
v delo in življenje 24 najve-
čjih avtorjev svetovne in slo-

venske likovne umetnosti, in 
predstavitvijo najboljših li-
kovnih del smo hoteli, da 
bralci vstopijo v čas, v kate-
rem so umetniki živeli, in v 
kraje, kjer so ustvarjali. Tako 
namreč lažje razumemo nji-
hovo notranjo potrebo po 
ustvarjanju.« Ker pa še ve-
dno ostaja vprašanje, kaj se 
nas bolj dotakne, slika ali be-
seda, so na seznamu tudi fil-
mi, ki združujejo adute 
obeh, dodaja. Z njimi se lah-
ko potopite v globine ume-
tniškega sveta ali pohajkuje-
te po Parizu različnih časov 
in mnogovrstnih ljudi.
»Privoščite si torej slikarsko 
obarvan pogled na svet in 
skočite na literarni potep po 
Parizu, mestu večnega vese-
lja do življenja. Bralcem, ki 
boste prebrali vsaj sedem 
del, bomo ob zaključku akci-
je podelili priznanje in na-
grado,« vabijo knjižničarji.

Bralna akcija

Marjana Ahačič

Zbrala in uredila

Marija Šolar

UMETNOST
VEZENJA

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.

Knjiga ima 263 strani, mehko vezavo  

in je lahko lepo darilo. 50
EUR

Ročno vezenje je bilo v 

življenju naših mam in 

babic dragoceno delo, saj 

so veliko časa presedele 

ob vezenju prtov, perila 

in oblačil. To znanje so 

prenašale na mlajše 

in tako se je umetnost 

vezenja ohranila vse do 

danes. Enoletno trdo 

delo Marije Šolar je 

obrodilo knjigo, v kateri 

je podrobno opisanih 36 

tehnik vezenja od najbolj 

preproste naprej, vsaka s 

celostransko fotografijo. 

V knjigi je predstavljenih 

tudi več kot 200 različnih 

vbodov in okoli 640 risb. 

Vezenine so del tradicije 

in kulturne dediščine 

vsakega naroda.
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V marsičem se je preizku-
sil Štefan Kodeh, preden je 
prišel do svojih orehovih 
mojstrovin. Rojen je bil 
leta 1960 v Kropi, kamor 
sta z Dolenjskega prišla 
njegova starša s trebuhom 
za kruhom. Za orodjarja se 

je izučil v Jelplastu in v tem 
poklicu delal šest let.
»Videl sem, da je plača ne 
glede na vloženi trud vedno 
enaka in tako sem se leta 
1986 pogumno odločil, da 
zaplavam v zasebnih vodah. 
Začel sem s čiščenjem ste-
kel, nato pa tudi talnih po-
vršin. Leta 1991 je moj čis-

t i l n i  s e r v i s  z a r a d i 
gospodarskih razmer izgu-
bil veliko strank, zaradi pri-
siljene drže pri delu pa sem 
imel tudi težave s križem. 
Tako sem se pridružil fir-
mi, kjer smo izdelovali iz 
karbona, epoksi smole in 
steklenih vlaken kabine in 
krila za letala ter dele za 

motorne zmaje. Vmes sem 
si osnoval družino in zgra-
dil hišo.«
Po štirih letih je dodobra os-
vojil tehnologijo, tako da je 
odprl svojo firmo. »Sprva 
sem delal avtomobilske spoj-
lerje, nato pa začel izdelovati 
žare za pogrebne firme in 
svetlobne table za avto šole. 
Pokrival sem vso Gorenjsko 
pa tudi nekatere druge dele 
Slovenije. Naredil sem okoli 
trideset tisoč žar!«
Lani se je upokojil in začel 
ustvarjati izdelke iz lesa, kar 
je bila njegova dolgoletna že-
lja, za uresničitev katere prej 
nikoli ni imel časa – saj so 
ga zaposlovali služba, trije 
otroci in gradnja hiše. 
Najprej je začel obdelovati 
les na roke.
»Nato sem slučajno videl 
CNC-stroj, s katerim se to 
lahko počne. Kupil sem ga 
in ob nabavi so mi rekli, da 
je delo z njim enostavno, 
vendar ni res. Je kar zahtev-
no, biti moraš pravi progra-
mer. Stroj napravi začetni 
3D-izrez, nato sledi še dosti 
ročnega dela.«
Odločil se je za orehov les, 
ker ima najlepše letnice in je 

zaradi svoje barvitosti nekaj 
posebnega. Oreh je bil nek-
daj nadvse čislano drevo in 
verjeli so, da kdor pride v 
stik z njim, je varen pred ne-
gativnimi silami narave, ne-
srečami in uroki. Imenovali 
so ga celo sveto drevo.
»Orehov les je drag in pri 
delu je tudi veliko odpadka – 
zaradi razpokanosti, črvi-
vosti itd. Les je treba peljati 
na žago, da ga zrežejo na 

plohe, potem se suši na zra-
ku in še v sušilnici. Nato sle-
di razrez na deset centime-
trov široke in štiri centimetre 
debele trakove, ki jih je treba 
lepiti skupaj po posebnem 
postopku. Tako pripravljen 
les je šele primeren za obde-
lavo. S tem se ukvarja le 
malo ljudi, saj dandanes 

vsak gleda le na dobiček. S 
temi izdelki pa se ne da obo-
gateti. Meni pa je to delo v 
veliko veselje. »Za sliko, veli-
ko 40 x 40 cm, stroj porabi 
dvanajst ur, Štefan pa potem 
še najmanj štiri ure ročnega 
dela. Recept za te umetnine 
je očitno v ustrezni kombi-
naciji pisanih letnic v sliki, 
talenta, inovativnosti, potr-
pežljivosti in predanega 
dela.

Štefan živi na Brezovici pri 
Kropi. »Z družbo rad hodim 
v hribe, kolesarim, igram 
badminton, že več let izva-
jam tudi tibetanske vaje. Po 
naravi nisem deloholik, 
znam uživati,« pravi. Najlep-
ši užitek pa je gotovo tisti, ki 
ga človek občuti ob ustvarja-
nju.

V Galeriji Avla Občine Radovljica je vse do konca leta na ogled razstava Štefana Kodeha z naslovom 50 odtenkov oreha v reliefnih slikah.

Petdeset odtenkov oreha

Ivanka Korošec

Marsikdo se rad zavrti na 
plesišču in ples lahko pred-
stavlja učinkovito sredstvo 
za vnašanje gibanja v vsak-
danje življenje. Tega se dob-
ro zaveda tudi Cvetka Puhar 
iz Radovljice, ki je na ne-
deljski večer, 13. oktobra, v 
restavraciji Kampa Šobec or-
ganizirala družabni večer za 
vse ljubitelje plesnih ritmov.
»Družabni plesni večeri 
vsekakor niso novost. Pote-
kajo namreč že 21 let, ven-
dar so se zaradi epidemio-
loških ukrepov in zaprtja 
srečanja prekinila. Zdaj je 
čas, da jih obudimo in na 
plesišče zvabimo vse, ki si 
želijo popestriti večere v rit-
mih dobre glasbe,« je poja-
snila Puharjeva in dodala, 
da so bili v preteklosti sicer 
družabni plesi primarno or-
ganizirani za starejše, dan-
danes pa stremijo pred-
vsem k temu, da bi se jim 
na plesišču pridružila tudi 
mlajša generacija. »Dru-
žabni plesni večeri so odlič-
na priložnost za vse, ki si 
želijo sproščeno večerno 
druženje popestriti z ritmi 
zimzelenih skladb in s plesi 
v paru. Plešejo se poljubni 
plesi, največkrat standar-

dni, in zares si želimo med-
se pritegniti posameznike 
različnih starosti,« je še do-
dala Cvetka Puhar.
Da so tovrstni večeri odlič-
na priložnost za sprostitev 
in dobro druženje, pa se je 
strinjal tudi najemnik re-
stavracije na Šobcu Matevž 
Strajnar, ki je skupaj z Ani-
co Svetina, predsednico 
Območnega združenja 
Rdečega križa v Radovljici, 
pred 21 leti začel tradicijo 
družabnih plesov. »Prva 
pobuda za družabne plese 
je bila dana s strani Rdeče-

ga križa, in če sem popol-
noma iskren, so bili začetki 
zelo klavrni. Z veliko dobre 
volje in želje po razširjanju 
srečanj smo večere gradili 
in dopolnjevali do te mere, 
da se nam je kasneje v ho-
telu Astoria na Bledu, kjer 
so bili naši začetki, pridru-
žilo tudi do 150 plesnih pa-

rov. Veseli me, da se tradi-
cija obuja in poskuša 
ohraniti,« je pojasnil Straj-
nar.
Plesni pari so se vrteli ob 
glasbeni spremljavi sloven-
skega glasbenika Miha Kra-
lja, ki je za plesalce pripravil 
pester nabor zimzelenih 
skladb, s katerimi je na ple-

sišče privabil vse navdušen-
ce tako mirnejših ritmov kot 
tudi tiste, ki jim hitrejši tem-
po ne predstavlja ovir. Kralj 
je še razložil, da se z vese-
ljem udeležuje tovrstnih do-
godkov, saj so po njegovih 
besedah ljudje, ki plešejo, 
najbolj hvaležni ljudje na 
svetu.

Več kot dve desetletji stara tradicija družabnih plesov na Gorenjskem je bila po epidemiološkem premoru ponovno obujena v 
restavraciji Kampa Šobec. V sredini oktobra se je tam zavrtelo kar  
nekaj ljubiteljev plesa.

Plesi za vse starosti

Nika Toporiš

Organizatorka družabnega 
plesnega večera Cvetka 
Puhar je z veseljem 
opazovala pare na plesišču. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Štefan Kodeh / Foto: Gorazd Kavčič

Več kot dve desetletji stara tradicija družabnih plesov na Gorenjskem je bila po 
epidemiološkem premoru ponovno obujena v restavraciji Kampa Šobec / Foto: Gorazd Kavčič

Tople nogavice za 
upokojence, ki prebivajo v 
domovih za starejše

Odločil se je za orehov les, ker ima najlepše 

letnice in je zaradi svoje barvitosti nekaj 

posebnega. Oreh je bil nekdaj nadvse čislano 

drevo. Verjeli so, da je, kdor pride v stik z njim, 

varen pred negativnimi silami narave, 

nesrečami in uroki.

Tudi v letošnjem iztekajo-
čem se letu so bila članice 
Društva upokojencev Kro-
pa, ki obiskujejo delavnice 
ročnih del, zelo pridne, je 
sporočila vodja delavnic in 
predsednica društva Metka 
Petrač. »Že drugo leto sode-
lujemo v projektu Snežinka, 
ki je namenjen Junakom 
tretjega nadstropja UKC 
Ljubljana. S kvačkanimi sne-
žinkami, ki jih imamo že več 
kot 150, bodo okrasili novo-
letne jelke in jim s tem po-
lepšali ta praznični veseli 
december,« je povedala. S 
pletenimi nogavicami pa 
bodo pogreli utrujene noge 
kroparskim upokojencem, 
ki prebivajo v domovih sta-
rostnikov. V povezavi z LUR 
so članice delavnic izvezle 
čudovite voščilnice in jih na-
menile članom društva.

Ročna dela v Kropi
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»Najbolje pa je, da začneva 
na začetku: Rojen sem bil na 
Bledu, točno nasproti kralje-
vega dvorca, kasneje Titove 
vile. Oče je bil dvorni vrtnar, 
mama pa kuharica. Imel 
sem še brata Pavla. Ko sem 
imel približno šest let, nas je 
mama zapustila. Oče se je 
potem navezal na njeno se-
stro in ta moja teta je prišla s 
svojo hčerko živet k nam, v 
našo hišo. Tako sem odra-
ščal brez mame, le občasno 
nas je obiskala. A teta me je 
imela rada, še veliko bolj kot 
mama!«

Sosed kraljeve družine
Kraljeva družina Karađorđe-
vić je vsako poletje preživlja-
la na Bledu. »Prestolonasle-
dnik Peter Karađorđević je 
bil leto mlajši od mene, To-
mislav je bil rojen 1928 in 
Andrej 1929, ta je bil celo 
rojen na Bledu.«
Kraljice Marije se Bogomir 
spominja kot ošabne, osorne 
in nedostopne. S princi oko-
liški otroci niso imeli stika, a 
Bogomir je nekajkrat govoril 
s kraljem. Še dobro se spo-
minja, kako je nekoč pozimi 
kralj opazoval, kako so otroci 
v sneženi zamet delali dolg 
predor. Prerokoval jim je, da 
bodo postali inženirji; to se 
je posrečilo le Bogu, njego-
vim prijateljem pa ne.
»Enkrat pa sem se kralju za-
res prikupil: rekel sem mu, 
da ni samo kralj, ampak tudi 

heroj. Kralj se je začudil, pa 
sem razložil, da vem, kako je 
vodil med prvo svetovno voj-
no umik srbske vojske čez 
albanske gore. Profesorju na 
blejski osnovni šoli je kralj 
velel podeliti priznanje, ker 
učenci tako dobro poznajo 
zgodovino.«

Z zastavo na vrh Triglava
Že od šestega leta je dva me-
seca počitnic na leto pobiral 
žoge na teniškem igrišču za 
hotelom Petran na Mlinem. 
Tedanja lastnica je bila Bo-
gova krstna botra in poskr-
bela je, da je kljub obilici 
kandidatov delo vedno dobil 
on. »Dobro sem zaslužil, saj 
so bili gostje sami petičneži. 
V tistem času sem tudi jedel 
v dvoru. Tam v kuhinji so 

jedli šef policije, šef strežbe 
in šoferji, v enem kotičku pa 
so vsak dan postregli tudi 
mene, ampak le do 14. leta.«
Prišla je vojna in Bogo je od-
šel v partizane, prav tako 
njegov brat. »Bil sem borec 
jeseniško-bohinjskega odre-
da.« Odred se je boril prete-
žno po bohinjskih gorah, 
njegov največji uspeh pa je 
bila zmaga nad Nemci aprila 
1945, ko so preprečili požig 
Zgornje Bohinjske doline.
»Moje partizansko ime je 
bilo Svarun. Nekoč so me 
poslali v izvidnico v Bohinj, 
pa je pritekla neka ženska 
nasproti, da so Nemci v bli-
žini. Peljala me je v svoje 
stanovanje, me porinila v en 
kot in nametala name odeje. 
Če nje ne bi bilo, tudi mene 

danes ne bi bilo tu. Po vojni 
sem se ji želel zahvaliti, a ni-
sem je našel. Spraševal sem, 
jo opisoval in se trudil, da bi 
našel sled za njo, a zaman. 
Še danes čutim veliko hvale-
žnost do nje. Imel sem sre-
čo, moj brat Pavel pa je žal 
padel.«
Dvajsetega oktobra 1944 je 
bil osvobojen Beograd. Zav-
ladalo je nepopisno veselje 
in komandant odreda je me-
nil, da je to treba proslaviti. 
»Ti, Tavčar, boš organiziral, 
da boste nesli zastavo do 
Aljaževega stolpa!« Tako se 
je tudi zgodilo, šest metrov 
dolgo zastavo so v slabih vre-
menskih pogojih trije parti-
zani in dve partizanki nesli 
na vrh Triglava.
Po vojni je bil za to dejanje 
predlagan za priznanje, a so 
mu kasneje na centralnem 
komiteju v Beogradu rekli, 
da s tem ne bo nič, ker so na 
vrhu Triglava razvili sloven-
sko zastavo, in ne jugoslo-
vanske. »Nič ni pomagalo 
dokazovanje, da je to vendar 
'naša' zastava. Vidite, že te-
daj se je videl zametek srb-
skega nacionalizma.«

Osebna zahvala kraljice
Po uspešno opravljeni ma-
turi na gimnaziji se je vpi-
sal na 'zrakoplovstvo' in z 
odliko, kot najboljši v gene-
raciji, doštudiral za tehnič-
nega inženirja. »K temu pa 
je precej pripomoglo moje 
dekle, kasnejša žena. Ona je 
študirala geografijo in bal 

sem se, da bi me pustila, če 
bi imel slab uspeh. Dobil 
sem službo na letališču in 
potem sem mnoga delovna 
leta preživel na vojaških le-
tališčih, največ pa v bazi na 
letališču Pleso v Zagrebu. 
Služba je bila zelo težka in 
odgovorna. Le majhna na-
paka bi bila potrebna in le-
talo bi strmoglavilo. Nabral 
sem si veliko izkušenj in 
znanja, imel pa sem tudi 
neznansko srečo, da je ved-
no vse gladko teklo in niko-
li ni bilo nobenih proble-
mov. No, seveda, če ne 
štejem žene nekega genera-
la, ki se je zaljubila vame,« 
se posmeji. »Nisem se dal 
zapeljati, rekel sem ji: Lepa 
si in vse se lepo sliši, a če 
tvoj mož le malo posumi, 
me bo dal v prekomando na 
najslabše letališče – ali še 
kaj hujšega.«
Nekoč je prišla angleška kra-
ljica na obisk k Titu v Beog-
rad. Ugotovili so, da je z nje-
nim letalom nekaj narobe, 
in poslali so ponj. Iz Zagre-
ba je z letalom poletel v Beo-
grad in pregledal kraljičino 
letalo. »Nič posebno hudega 
ni bilo, vse sem uredil. Kra-
ljica Elizabeta pa me je, ko je 
končala uradni obisk, obi-
skala in se mi osebno zahva-
lila. Povabila me je, naj ne-
kaj dni preživim v Londonu. 
Njeno velikodušno ponudbo 
sem zavrnil, kajti mislil 
sem, da je delo na prvem 
mestu. Še danes mi je stok-
rat žal, da nisem šel.«

Želi si k ženi v dom
Poročil se je s svojo mla-
dostno ljubeznijo; dobila sta 
dva sinova, ki živita s svoji-
ma družinama v Ljubljani. 
»Zaradi beneficiranega sta-
ža sem se upokojil zelo zgo-
daj – imel sem čin podpol-
kovnika. Dobil sem lepo 
stanovanje v Ljubljani, in 
ker sem se počutil še na 
višku svojih moči, sem se 
ponovno zaposlil, moja žena 
pa tudi. Na ekonomski sred-
nji šoli Borisa Kidriča v Lju-
bljani sva učila, jaz obram-
boslovje, žena geografijo.«
Žal je soproga zaradi kapi 
mnogo prezgodaj preminila, 
Bogomir pa je po dolgem 
času našel novo ljubezen. 
Poročila sta se in preselila v 
Lesce. »Res lepo sva se ime-
la, dokler ni zbolela in je 
morala v dom. Dokler sem 
mogel, sem jo vsak teden po 
dvakrat obiskoval. Pogovar-
jala sva se, vedno me je bila 
vesela. Hud udarec zame je 
bil, ko me moja Mici ni več 
spoznala. A kljub temu jo 
kličem vsak dan.«
Tudi on je zdaj že kakšno 
leto nepokreten. A kljub 
skrbni negi in obiskom pro-
stovoljcev, čistilca, negovalk 
in socialnih delavk si želi le 
eno: da bi ga končno names-
tili v Dom dr. Janka Benedi-
ka, kjer bi bil blizu svoji 
ljubljeni ženi. »Pravijo, da ni 
prostora,« je potožil. »Že 
dolgo prosim, da me dajo v 
dom, četudi mi posteljo na-
mestijo kar na hodniku!«

Ivanka Korošec

Bogomir Tavčar / Foto:

Če dopolniš sto let in ti spomin še dobro služi, potem imaš na zalogi gotovo zgodb za cel roman. Tudi Leščan Bogomir Tavčar jih ima.

Stoletje, polno izjemnih izkušenj

Dvajsetega novembra je praznoval devetdeset let Bogomir Čad. S pomočjo snahe Marje mu je uspelo 
iz drobcev spomina sestaviti svojo življenjsko zgodbo.

Bogomir Čad, devetdesetletnik

Tesarski mojster

Njegov oče se je po smrti 
svoje prve žene, s katero je 
imel tri sinove, drugič poro-
čil. V tem zakonu se je prvi 
rodil Bogomir, nato pa za 
njim v nekaj letih še štiri 
njegove sestre. Lahko si 
predstavljamo, da v družini 
z osmimi otroki otroštvo ni 
bilo prav lahko. Oče je bil te-
sarski mojster v Domžalah 
in Bogomir se je učil poklica 
pri njem. Tako oče kot tudi 
mama sta umrla mnogo pre-
zgodaj, tako da je skrb za 
mlajše sestre bremenila tudi 
Bogomirjeva ramena.
Po očetovi smrti je nadalje-
val šolanje drugje, izpit pa je 
naredil pri gradbenem pod-
jetju Gradis. Zaposlil se je v 
Medvodah in leta 1958 kon-
čal delovodsko gradbeno 
šolo. Poslali so ga na Jeseni-
ce, kjer je Gradis imel svojo 
poslovno enoto.

Skrb za družino
Prelepe modre oči brhke 
Marije, ki je bila kuharica v 
Gradisu, so ga popolnoma 
očarale, med njima je pre-
skočila iskrica in leta 1960 
sta se poročila. Sprva sta sta-
novala v bloku na Jesenicah. 
Leta 1961 se jima je rodila 
hčerka Zdenka, čez pet let 
pa še sin Andrej. Marija je 
ostala doma, saj je bil Bogo-
mir kot delovodja veliko na 
terenu. Kot odličnega orga-
nizatorja so ga poslali v 
Skopje, kjer so mesto obnav-
ljali po potresu. Več mese-
cev je bil po cele dneve na 
gradbišču. Tedaj še ni bilo 
zaščitnih sredstev in zaradi 
hrupa je začel počasi izgub-
ljati sluh, tako zdaj že dosti 
let uporablja slušne aparate.
Sprva je družina stanovala v 
bloku na Jesenicah, leta 
1968 pa sta se odločila za 
gradnjo hiše v Lescah. Z eno 
plačo ni bilo ravno lahko 
graditi, a bili so skromni in 
je nekako šlo in nekaj let 

kasneje so se preselili. Mari-
ja je medtem izgubila sestro 
in tako sta z Bogomirjem za 
nekaj let prevzela skrb za 
njeno hčerkico, ki je bila sta-
ra toliko kot sin Andrej in 
sta odraščala skupaj kot 
dvojčka.

Štiri generacije v simbiozi
Zdaj hčerka z družino živi 
na Štajerskem, sinova druži-
na je doma. Snaha je dodala, 
da tako v hiši živijo tri druži-
ne in štiri generacije. Vsak 
ima svojo kuhinjo, svoj 
vhod, svoje gospodinjstvo, 
ob nedeljah pa se zberejo na 
skupnem kosilu. Oba z ženo 
sta še dokaj samostojna, os-
rečujejo ju trije vnuki, dve 
vnukinji in 22-mesečna 
pravnukinja. Nedolgo nazaj 
je zmogel še različna opravi-
la na vrtu in okoli hiše, zdaj 
pa kondicija peša, a se poša-
li, da je dober kuhinjski po-
močnik. Žena kuha, on po-
miva. Ženo zjutraj zbudi in 
ji pripravi zajtrk, pomaga ji 

pri drobnih opravilih, ki jih 
še zmore. Ne pozabi pohva-
liti žene, da dobro kuha in 
peče.
Včasih je Bogomir veliko ho-
dil v hribe, še zlasti ko se je 
upokojil in je imel več časa. 
Prehodil je vse okoliške vr-
hove in imel je obilo kondi-
cije, da ga še snaha ni mogla 
dohajati.
Leta 2006 je bil operiran na 
kolku, od takrat dalje ni več 
hribolazil. Vsak dan pa gres-
ta z ženo na sprehod, ki si-
cer postaja vedno krajši, a 
jima pomeni lepo obliko 
sprostitve.
»V nedeljo smo šli najprej 
volit, nato je šla vsa družina 
k maši na Brezje, slavnostno 
kosilo pa je bilo pri Avgušti-
nu v Radovljici z vsemi mo-
jimi najdražjimi,« je povedal 
Bogomir.

Prijazen, hvaležen in 
ljubljen
Od domačih je za darilo dobil 
veliko televizijo. Bil je zelo 

vesel in rekel je ženi: »Zdaj 
boš ti lahko gledala svoje na-
daljevanke, jaz pa na novi te-
leviziji šport.« Zelo rad na-
mreč spremlja šport, tako 
nogometno prvenstvo, ki se 
pravkar odvija, navdušen je 
tudi nad zimskimi športi, še 
posebej nad smučarskimi 
skoki. Upokojen je že 30 let, 

ves čas je bil zvest Gradisu. 
Bil je nagrajen kot dober de-
lavec, tudi sodelavci so ga 
imeli radi, saj je bil vedno 
prijazen. Tak je tudi doma in 
snaha ga pohvali, da je prija-
zen, miren človek, dober 
mož in oče, hvaležen za po-
moč, ki mu jo nudijo. Takih, 
pravi, je malo.

Bogomir Čad / Foto:

Ivanka Korošec
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V sredo, 7. decembra, bodo 
ob 19.30 v Čebelarskem cen-
tru v Lescah skupaj s Čebe-
larskim društvom Radovljica 
zaznamovali god zavetnika 
čebelarjev sv. Ambroža. 
Osrednji dogodek slovesno-
sti bo odkritje in blagoslov 
leseno-mozaične skulpture s 
svetnikovo podobo.
Na isti dan, 7. decembra, bo 
v tudi otvoritveni dan obnov-
ljene trgovine in kavarne z 
novim, skupnim imenom 
Medena Vila, kjer bo obisko-
valce od 15. ure dalje čakala 
dobrodošlica s pogostitvijo 
in degustacijo vin, so sporo-
čili s čebelarskega centra v 
Lescah.
Praznično pa bo tudi v četr-
tek, 22. decembra, ko bo Če-
belarska zveza Gorenjske 
praznovala svojo 20-letnico. 
Ob tej priložnosti bo pred 
čebelarskim centrom od 
16.30 dalje potekala božična 
tržnica s čebeljimi pridelki, 

medenjaki in toplimi napit-
ki. Ob 17. uri so najmlajši 
obiskovalci vabljeni na 
predstavo Izgubljena čebe-
la, kjer jih bo obiskal Boži-

ček. Ob 18. uri pa za vse pri-
jatelje Čebelarske zveze 
Gorenjske pripravljajo sve-
čano praznovanje njihovega 
jubileja.

Marjana Ahačič

God zavetnika čebelarjev sv. Ambroža bodo zaznamovali z 
odkritjem in blagoslovom svetnikove mozaične podobe.  
/ Foto: Tina Dokl

V sredo bodo v Čebelarskem centru v Lescah zaznamovali god zavetnika 
čebelarjev sv. Ambroža.

Praznično tudi med 
čebelarji

Dogodki v občini Radovljica

Most in sneg sta nova, vlak ne; avtor Janez Resman, 3. nagrada. Fotonatečaj Dogodki v 
občini Radovljica 2021, tema: Posegi v prostor ob nadgradnji železniške proge

Novoletni šopki 
mojstrice Sabine Šegula

Šopki so narejeni tako, da so 
postavljeni na držala, ki so 
sicer običajna za poročne 
šopke. Oblikovala jih je na 
ogrodju, izdelanem v poseb-
nih tehniki žičenja, ki jo 
pozna in obvlada najbolje v 
tem delu Evrope. Okrasila 
jih je z lučkami in dekoraci-
jo, tako da so nastali privlač-
ni moderni, unikatni novo-
letni šopki, je pojasnila 
Sabina Šegula.
Kot vedno jih je naredila v 
različnih barvah: v letos 
trendovski črno-oranžno-
-zlati, primerni za posebne 
priložnosti in ljudi s poseb-
nim okusom. Večini so bi-
stveno bližje peščene barve, 
uporabila je tudi te, v kombi-
naciji z zlato, pa hladne, ki 
nas spominjajo na mraz, za 
romantike pa je ustvarjala 
celo v rožnati.

»Seveda ne smemo pozabi-
ti na tradicionalne barvne 
kombinacije, rdečo, belo in 

zeleno, letos sicer v malce 
drugačnem razmerju kot 
običajno. V ospredju sta 
namreč bela in rdeča, po 
okoli štirideset odstotkov, 
zelene je s približno dvaj-
setimi odstotki precej 
manj.«
In še nasvet strokovnjaki-
nje, kako praznično okrasi-
ti dom: »O tem me pogosto 
sprašujejo in vedno odgo-
varjam, da tako, kot jim je 
všeč, tako, da se okrasitev 
sklada z njihovim domom. 
Pretirano moderna dekora-
cija ne sodi v zelo klasično, 
domače okolje – in obra-
tno. Pomembno je, da se v 
prostoru, ki smo ga okrasi-
li, dobro počutimo,« je po-
vedala Šegula, ki svoje kre-
acije letos razstavlja tudi 
na Krekovem trgu v Lju-
bljani.

V prazničnem decembru so v Hotelu Linhart v starem mestnem jedru 
Radovljice na ogled unikatni novoletni šopki Sabine Šegula. Mojstrica 
krašenja, doma iz Vrbenj, se je tokrat odločila za unikaten, moderen pristop 
k novoletni dekoraciji.

Marjana Ahačič

Dva mojstra: kuharski mojster Uroš Štefelin in mojstrica 
krašenja Sabina Šegula, ki ima v rokah romantičen 
novoletni šopek v rožnatih odtenkih / Foto: Gorazd Kavčič

Zanimive sodobne kreacije so na ogled na prodajni razstavi 
v Hotelu Linhart v Radovljici. / Foto: Gorazd Kavčič
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Petek, 2. december
DECEMBER V RADOVLJICI, od 17:00 do 20:00, zaključni dogodek 
Okusov Radol'ce in prižig prazničnih luči, 15:00–20:00 praznični se-
jem, 17:00 prižig prazničnih luči s Čupakabro, 17:30–19:30 koncert 
Sam's Fever in Okusi Radol'ce ter plesno-gibalna delavnica s Petro, 
odprta vrata Biserne hiše, Linhartov trg

Kroparski veseli dan kulture, ob 18:00, kulturna prireditev, dvorana 
Kulturnega doma v Kropi

Elvis, ob 20:00, glasbeno-biografski film, Linhartova dvorana Rado-
vljica*

Sobota, 3. december
DECEMBER V RADOVLJICI, od 10:00 do 13:00, Radolška tržnica, ko-
nji z Ranča Sitar, Linhartov trg

Ta veseli dan kulture v Muzejih radovljiške občine, ob 10:00, Pišem 
otrokom  ..., recital ob 100. obletnici rojstva Ele Peroci, vodenje po 
razstavi Igre moje mladosti in po zbirki Kovaškega muzeja, Kovaški 
muzej Kropa

Ta veseli dan kulture v Muzejih radovljiške občine, 10:00–12:00 in 
16:00–18:00, Pogled nazaj, pogled naprej, pregledna razstava aka-
demske kiparke Andrejke Čufer, Galerija Šivčeva hiša

Ta veseli dan kulture v Muzejih radovljiške občine, 10:00–18:00, 
predstavitev medinstitucionalnega projekta petih gorenjskih muzejev 
Z Valvasorjem po muzejih, Čebelarski muzej

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

Čudežni svet, ob 16:00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova 
dvorana Radovljica *

Ta veseli dan kulture v Muzejih radovljiške občine, ob 17:00, muzejski 
večer Maksim Gaspari, Iz naroda za narod, Čebelarski muzej Radovljica

Prižig prazničnih luči v Begunjah, ob 17:00, center Begunj

Črni panter: Wakanda za vedno, ob 18.00, akcijska avantura, Linhar-
tova dvorana Radovljica *

Nedelja, 4. december
DECEMBER V RADOVLJICI, od 10:00 do 19:00, Miklavžev sejem, 
ustvarjalna delavnica oblikovanja gline, glasba z Dominikom in Mar-
kom, ob 17:00 Miklavževa parklja s Teatrom Cizamo in obisk Miklavža, 
Radovljiška graščina

Zgodbe tovarne Elan, ob 11:00, 14:00 in 16:00, vodenje po razstavi, 
Alpski smučarski muzej

Kapa, ob 16.00, mladinski film, Linhartova dvorana Radovljica *

Trikotnik žalosti, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana Rado-
vljica *

Ponedeljek, 5. december
Angleške pravljice, ob 17:00, pravljična urica v angleškem jeziku z 
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL

Miklavžev nastop učencev glasbene šole, ob 18:00, Dvorana Glasbene 
šole Radovljica

Prižig prazničnih luči v Lescah, od 17:00, plesno-gibalna delavnica 
Vesele Nogice, obisk Miklavža, Lesce

Torek, 6. december
Koncert policijskega orkestra z Nino Pušlar, ob 19:00, Linhartova dvo-
rana Radovljica *

Večer z Jakobom Kondo, ob 19:30, domačin in avtor Jakob Konda bo 
predstavil svoj domišljijski roman Skrivnost Srži, Knjižnica ATL

Sreda, 7. december
Buci-štruci jogica, ob 16:40, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knji-
žnica 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

Praznovanje godu sv. Ambroža, ob 19:30, odgrnitev skulpture sv. Am-
broža z blagoslovom in pogostitvijo, Čebelarski center Gorenjske

Četrtek, 8. december
Pod prazničnim dežnikom, ob 17:00, predstava gledališča Kukuc za 
otroke od 3. leta dalje, Knjižnica ATL

Večeri z razlogom: Snežna učilnica z Rokom Zalokarjem, ob 18:00, 
predavanje o snegu in plazovni varnosti, prijava na muzej@elan.si, 
Alpski smučarski muzej

Klavir štiriročno, ob 18:30, dvorana Glasbene šole Radovljica

Petek, 9. december
Občinska proslava s podelitvijo občinskih nagrad, ob 19:00, Linharto-
va dvorana Radovljica *

Tovarne v vrtincu podob, predstavitev pregledne monografije radovlji-
ških tovarn: Almire, Gorenjke, Verige, Sukna, Iskre in Atotecha, ob 
prazniku Občine Radovljica, Linhartova dvorana

DECEMBER V RADOVLJICI, od 15:00 do 19:00, praznični sejem, ob 
17:00 delavnica oblikovanja cakepopsov s Špelo, Linhartov trg

Sobota, 10. december
Lego robotika, dopoldan, sestavljanje robotov, učenje programiranja, 
usvajanje tehničnih znanj, obvezne prijave, Knjižnica ATL

Elanova decembrska pustolovščina, lov za zakladom, ob 11:00 in 
15:00, za otroke od 5. leta dalje, Alpski smučarski muzej

DECEMBER V RADOVLJICI, od 12:00 do 19:00, praznični sejem, ob 
17:00 ulična predstava Ana Snežna, Linhartov trg

Obuti maček: Zadnja želja, ob 16:00, animirani film, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Leška praznična tržnica, od 16:00 do 19:00, animacija s Čupakabro, 
lokalna kulinarika, delavnice za otroke, Lesce

Priznaj, Fletch, ob 18:00, kriminalna komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica *

Trikotnik žalosti, ob 20:00, komična drama, Linhartova dvorana Rado-
vljica *

Nedelja, 11. december
DECEMBER V RADOVLJICI, od 15:00 do 19:00, praznični sejem, Lin-
hartov trg

IX. Koncert – Kroparski glasbeni abonma, ob 18. uri, koncert, dvorana 
Kulturnega doma v Kropi

Otroci in jazz, koncert Bid bang, ob 20:00, Linhartova dvorana Rado-
vljica *

Ponedeljek, 12. december
Angleške pravljice, ob 17:00, pravljična urica v angleškem jeziku z 
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL

Novoletna baletna predstava Glasbene šole Radovljica, ob 18:00, Lin-
hartova dvorana

Torek, 13. december
Samo en cvet, en češnjev cvet – Karel Destovnik Kajuh, ob 18:00, lite-
rarni večer ob 100. obletnici pesnikovega rojstva, dvorana Kulturnega 
doma v Kropi

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

Super predstavitev: Superkrojenje + Superšivanje, ob 19:30, večer za 
navdušence nad tekstilom in šivanjem, predstavitev knjig Ane Mala-
lan, Knjižnica ATL

Sreda, 14. december
Buci-štruci jogica, ob 16:40, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knji-
žnica ATL

Pod prazničnim dežnikom, ob 17:00, predstava gledališča Kukuc 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

Praznični nastop solistov in komornih skupin Glasbene šole Radovlji-
ca, ob 18:30, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Četrtek, 15. december
Aljažev čevelj, ob 17:00, s pravljico in delavnico se bomo podali v vi-
šave ob bližajočem se dnevu gora, Knjižnica ATL

Klemen Slakonja & Small Band, ob 19:30, koncert, Linhartova dvorana 
Radovljica *

Petek, 16. december
DECEMBER V RADOVLJICI, od 15:00 do 19:00, praznični sejem, ob 
17:00 delavnica oblikovanja obeskov, Linhartov trg

Korzet, ob 19:00, biografska zgodovinska drama, Linhartova dvorana 
Radovljica *

Sobota, 17. december
Jubilejna prednovoletna ustvarjalna delavnica, ob 9:00, Kovaški mu-
zej Kropa

30. tradicionalna prednovoletna delavnica Kovaškega muzeja, ob 
9:00, z akademsko slikarko Meto Šolar, Mala dvorana Kulturnega 
doma Kropa*

Zgodbice z gore, ob 11:00, pripovedovanje za otroke, prijava na mu-
zej@elan.si, Alpski smučarski muzej

DECEMBER V RADOVLJICI, od 15.00 do 19.00, praznični sejem, ob 
16.00 plesna predstava Moj klub, Baročna dvorana Radovljiške grašči-
ne

Čarobna zima v Mumindolu, ob 16:00, predstavitev knjigic in pogovor 
z otroki o Muminčkih, ki ga bo vodila Barbara Hanuš, animirani film, 
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica *

Avatar: Pot vode, ob 19:00, domišljijski film, Linhartova dvorana Ra-
dovljica *

Nedelja, 18. december
DECEMBER V RADOVLJICI, od 10.00 do 19.00, božični ARTish, od 
10:00 do 17:00, ustvarjalna delavnica šivanja, Radovljiška graščina

Božičkovo obdarovanje najmlajših, ob 11:00, Dom krajanov Kamna 
Gorica

Koledva 2022, ob 16:00, koncert, dvorana Kulturnega doma v Kropi

Obuti maček: Zadnja želja, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica *

Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Lesce, ob 18:00, OŠ 
Lesce

Korzet, ob 18.00, biografska zgodovinska drama, Linhartova dvorana 
Radovljica *

Lamborghini, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Rado-
vljica *

Ponedeljek, 19. december
Angleške pravljice, ob 17:00, pravljična urica v angleškem jeziku z 
Rebecco Svetina, Knjižnica ATL

Torek, 20. december
Božični koncert pevcev Glasbene šole Radovljica, ob 18:30, Baročna 
dvorana Radovljiške graščine

Gorsko reševanje – Oskrba ponesrečenca z omejenimi možnostmi, 
ob 19:30, Jernej Dolar, zdravnik pri GRS Radovljica, bo predstavil 
zdravniško oskrbo najpogostejših poškodb in obolenj v slovenskih 
gorah, Knjižnica ATL

Od 2. do 23. decembra 2022
Sreda, 21. december

DECEMBER V RADOVLJICI, od 15:00 do 19:00, praznični sejem, ob 
17:00 delavnica za otroke s Petro in Gibarijo, Linhartov trg

Buci-štruci jogica, ob 16:40, vadba za dojenčke, vodi Petra Arula, Knji-
žnica 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

Moja Vesna, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

četrtek, 22. december
DECEMBER V RADOVLJICI, od 15.00 do 19.00, praznični sejem in 
praznična delavnica oblikovanja fimo mase v Biserni hiši, prijave v TIC 
Radovljica, Linhartov trg

Medena tržnica in predstava za otroke z obiskom Božička, od 16:00 
do 20:00, prireditev ob 20-letnici Čebelarske zveze Gorenjske, Čebe-
larski center Lesce

Praznovanje 20-letnice Čebelarske zveze Gorenjske, od 16.30 do 
19:00, tržnica s čebeljimi pridelki, ponudba toplih pijač, predstava za 
otroke s prihodom Božička, svečana obeležitev 20-letnice ČZG, Čebe-
larski center Gorenjske

Pravljične rokodelnice, ob 17:00, otroci od 3. leta dalje vabljeni na 
ustvarjalno delavnico s knjižničarko, Knjižnica ATL

Koncert harmonikarskega orkestra Glasbene šole Radovljica, ob 
19:00, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Poker face: Nevarna igra, ob 19:00, akcijska kriminalka, Linhartova 
dvorana Radovljica *

Petek, 23. december
DECEMBER V RADOVLJICI, od 15:00 do 19:00, praznični sejem, od 
18:00 do 20:00 koncert GUŠTI in Okusi Radol'ce, Linhartov trg

Božič s skladateljem Ivanom Zupanom in prepevanje po vasi, ob 
18:00, cerkev svete Trojice v Kamni Gorici

Avatar: Pot vode, ob 18:00, domišljijski film, Linhartova dvorana Ra-
dovljica *

 

Razstave

Pogled nazaj, pogled naprej, od torka do sobote med 10. in 12. ter 16. 
in 18. uro, pregledna razstava akademske kiparke Andrejke Čufer, Ga-
lerija Šivčeva hiša

Igre moje mladosti, od torka do sobote med 10:00 in 16:00, dopolnje-
na gostujoča razstava Goriškega muzeja, Kovaški muzej Kropa*

Društvena pregledna razstava 2022 – I. del, 1. 11–30. 12, fotografska 
razstava, Radovljiška graščina

»Goriška Brda« ekskurzija FD Radovljica v 2021, 21. 11–31. 1, fotograf-
ska razstava, Dom dr. Janka Benedika

Spominska soba skladatelja Uroša Kreka (1922–2008). Spominska 
soba. Ogled je mogoč od torka do nedelje med 10:00 in 18:00, Rado-
vljiška graščina

Muzej pripoveduje – 70 let Kovaškega muzeja, od torka do sobote 
med 10:00 in 16:00, Kovaški muzej Kropa*

100 let, polnih vsega dobrega, od torka do nedelje med 10:00 in 
18:00, razstava ob 100-letnici Gorenjke, Radovljiška graščina

Filmofrik: Praznični filmski maraton, ves december, preživljajte 
praznične večere z najbližjimi, dobre filme pa bo za vas priskrbel film-
ski kotiček, Knjižnica ATL

Vesolje zakladov, med 1. 9. in 31. 3. sedemkrat pridi v knjižnico in si 
izposodi vsaj eno knjigo. S tem vsakič dobiš žig, in ko prispeš do 
konca, te čaka sladko presenečenje, Knjižnica ATL

Ta veseli knjižni svet, med 1. 10. in 29. 4. vstopite v Ta veseli knjižni 
svet in že trinajsto leto zapored s seznama odličnih literarnih del iz-
berite, preberite in ocenite najmanj sedem predlaganih del, Knjižnica 
ATL

Tradicionalni prednovoletni koncert Policijskega 
orkestra v Linhartovi dvorani Radov ljica bo v 
torek, 6. decembra, ob 19. uri. Orkester bo 
nastopil z dirigentom Nejcem Bečanom, tokratna 
gostja pa bo pevka Nina Pušlar.

Kot napoveduje vodja Poli-
cijskega orkestra Roman 
Grabner, bodo v programski 
izbor koncerta vključili glas-
bene poslastice, s katerimi 
vedno znova uveljavljajo svo-
jo vodilno vlogo na področju 
slovenskega godbeništva. 
Času primerno bodo 
postregli tudi s svežimi pre-
oblekami in novimi zveni si-
cer že znanih melodij, ki nas 
ob koncu leta spremljajo na 

vsakem koraku. Pravo 
praznično vzdušje pa bo s 
svojo toplino in žametnim 
glasom zagotovo pričarala 
tudi priljubljena pevka Nina 
Pušlar, ki bo nastopila s svo-
jimi največjimi uspešnica-
mi.
Vstopnice po 15 evrov so 
naprodaj na blagajni Lin-
hartove dvorane eno uro 
pred prireditvijo, rezervaci-
je pa so možne vsak delav-
nik od 8. do 15. ure (tel. št. 
04 537 29 00).

Koncert Policijskega 
orkestra z Nino Pušlar

Marjana Ahačič
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Pester sklop (pred)praznič-
nih prireditev se v petek, 2. 
decembra, začenja ob 15. uri 
s popoldanskim roko-
delskim sejmom in nasto-
pom skupine Čupakabra, ob 
17. uri pa sledi prižig lučk in 
praznično rajanje. Za glasbo 
in zabavo bo skrbela zasedba 
Sam's Fever z večnimi uspe-
šnicami Elvisa Presleyja, za 
kulinariko pa vseh devet go-
stiln Okusov Radol'ce. Za ot-
roke bodo organizatorji, za-
vod za turizem in kulturo, 
pripravili plesno-gibalno de-
lavnico, odprta pa bo tudi Bi-
serna hiša, kjer uporabniki 

VDC Radovljica ustvarjajo 
keramične umetnine.
Z Radolško tržnico, sejmom 
lokalnih dobaviteljev, roko-
delskih izdelkov in starin na 
Linhartovem trgu, in prire-
ditvami za otroke ter 
Miklavževim sejmom se bo 
predpraznično dogajanje na-
daljevalo tudi v soboto in ne-
deljo. Že v soboto se bodo 
tako otroci na trgu pred 
cerkvijo preizkusili v jaha-
nju konj, v nedeljo bo v 
graščini ves dan Miklavžev 
sejem, med 11. in 16. uro 
glasbeni program, ob 17. uri 
pa na Linhartov trg prihajata 
Miklavž s parkeljni in Teat-
rom Cizamo.

Staro mestno jedro Radovlji-
ce je sicer že nekaj dni okra-
šeno. Tudi tokrat je novole-
tno okrasitev, tako kot 
praznični program, organi-
ziral zavod Turizem in kul-
tura Radovljica. Tanja Legat 
in Natalija Černe sta poskr-
beli za klasično okrasitev 

Linhartovega trga z izvirnim 
okrasjem, izdelanim iz pro-
tja in lučk, za smrekove ven-
ce, jelko, velik adventni ve-
nec na vhodu v mestno jedro 
in baročno skulpturo v 
graščini pa je tudi tokrat 
poskrbela mojstrica Sabina 
Šegula s pomočniki.

Tanja Legat in Natalija Černe pri izdelovanju skulptur iz 
protja v atriju Radovljiške graščine / Foto: Marjana Ahačič

deželne novice

Marjana Ahačič

V petek se s tradicionalnim prižigom lučk na Linhartovem trgu začenja praznični december. Mesto je 
že okrašeno, zavod za turizem pa je za čas do novega leta pripravil pester program (pred)prazničnega 
dogajanja, letos tudi v Lescah.

Začenja se praznični 
december

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
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 Go renjske-

ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  

poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 

pošlji te na narocnine@g-glas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 

14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  

pa pokli cali, 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.

www.gorenjskiglas.si

Avtor Franci Valant iz 
Radovljice je knjigo 
posvetil zvonjenju 
zvonov v radovljiški 
župniji in dekaniji v 

preteklih 130 letih. 

Knjiga je dragocen 

zapis o nesnovni 

kulturni dediščini, ki 

je najbolj razširjena 

prav na Gorenjskem. 

Knjiga obsega 

resnične zgodbe 

pričevalcev, stare 

običaje in številne 

stare fotografije. 

Njen namen je 

ohraniti spomin na 

dejavnosti v slo-

venskih zvonikih 

in spomin na ljudi, 

ki so se z njimi 

ukvarjali.

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. 

Knjiga ima 199 strani, mehka vezava.       

NOVO

                        + poštnina

16
EUR

Staro mestno jedro Radovljice so začeli krasiti že konec 
novembra. / Foto: Marjana Ahačič

V atriju radovljiškega župnišča so se s svojimi izdelki 
predstavili tudi udeleženci programa PUM. / Foto: Gorazd Kavčič

Blagoslov adventnega venca na prvo adventno nedeljo. 
Tokrat je narejen iz vej bora, ki ga je prav v ta namen 
podarila gospa iz Predtrga, okrašen pa je z zvezdami, ki so 
tudi rdeča nit letošnje krasitve Sabine Šegula. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Baročna skulptura v Radovljiški graščini, ki sta jo tokrat 
pomagali izdelati študentki srednje gospodarske šole 
Čakovec Lea Paska in Maja Vugrinčić, ki se na Flower 
Academy pri Sabini Šegula izobražujeta v okviru Erasmus 
mobilnosti / Foto: Gorazd Kavčič


