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OBČINSKI SVET

Svetniki se predstavijo
Člani novega občinskega 
sveta so v predstavitvah pou
darili področja, za katera si 
bodo še posebej prizadevali.
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AKTUALNO

O poklicih
Na okrogli mizi so Uroš Šte
felin, Marko Koren in Gregor 
Šilc predstavili poklice v go
stinstvu in turizmu.
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MLADI

Imaš izbiro
Dijaki EGSŠ Radovljica so 
oblikovali vizualne izdelke za 
otroke, žrtve nasilja.
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PRIREDITVE

Kroparski glasbeni 
abonma
V nedeljo bosta tretjo sezo
no odprla godalna kvarteta 
Emona in C'est La Vie.
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Spominska 
soba
Muzeji radovljiške občine 
so eno od manjših sob v 
drugem nadstropju 
Radovljiške graščine 
preuredili v spominsko 
sobo skladatelja Uroša 
Kreka.
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Marko Zupanc, 
novi direktor 
knjižnice
Znanja je veliko, mi pa moramo 
najti pot, kako ga približati 
ljudem, pravi Marko Zupanc, ki je 
vodenje Knjižnice A. T. Linharta 
Radovljica prevzel jeseni.
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S selitvijo petnajstih stano
valcev v začasne prostore se 
je prejšnji teden začela pre
nova dela stavbe Doma dr. 
Janka Benedika Radovljica. 
Kot je povedal direktor Alen 
Gril, bodo v sklopu projekta 
popolnoma prenovili edini 
del doma, ki doslej še ni bil 
prenovljen, to je drugo in 
tretje nadstropje leta 1982 
zgrajenega prizidka.

»Sobe, iz katerih smo v so
boto v nadomestne, začasne 
prostore v pritličju preselili 
15 stanovalcev, bodo popol
noma prenovljene, vključno 
z vso električno, vodovodno 
in drugo napeljavo, prestav
ljene bodo nekatere stene, 
nato pa prostori na novo 
prepleskani in opremljeni. 
Ko bodo dela v drugem nad
stropju zaključena, bomo 
enako ponovili v tretjem 
nadstropju,« je povedal Gril.

Vzporedno bodo zamenjali 
obe domski dvigali, čisto na 
koncu pa bodo delno preure
dili tudi prostore uprave in 
fizioterapije v pritličju.Na ta 
način bodo zagotovili pro
stor za tako imenovano stal
no rdečo cono, ki jih bodo 
uporabili, če se bo pokazala 
potreba za to.
Radovljiški dom za starejše 
občane ima prostora za 
222 stanovalcev in v 
nasprotju s številnimi dru

gimi slovenskimi domovi 
za starejše še vedno zagota
vlja delovanje pri polnih 
kapacitetah. Trenutno na
mreč razpolagajo z za
dostnim številom kadra, ki 
to omogoča. Potrebe po 
sprejemu v dom so velike, 
še pravi direktor Gril, v 
povprečju vsak mesec prej
mejo okoli petdeset vlog iz 
vse Slovenije. Čakalna 
doba za sprejem v dom je 
od enega do dveh let.

Do poletja bodo popolnoma prenovili sobe v dveh nadstropjih dela stavbe, ki doslej še ni bil 
prenovljen, zamenjali obe dvigali in delno preuredili pritličje. Ta 1,8 milijona evrov vreden projekt 
z nepovratnimi sredstvi financira država.

Obsežna prenova v 
Domu dr. Janka Benedika

Marjana Ahačič

Obnovitvena dela bodo po načrtih končana še pred poletjem. / Foto: Nik Bertoncelj

Letošnja osrednja občinska 
proslava ob slovenskem kul
turnem prazniku bo v petek, 
3. februarja, v Baročni dvora
ni Radovljiške graščine, za
čela se bo ob 19. uri.
Tokratno proslavo bo glasbe
no obarvala skupina Trio 
Sortir. Z recitacijami Prešer
novih pesmi bo večer popes
trila dramska igralka in pe
snica Tina Resman iz 
Podnarta. Leta 2021 je na 
Akademiji za gledališče, ra

dio, film in televizijo diplo
mirala z naslovno vlogo v 
Zajčevi drami Jagababa. Leta 
2019 je za vlogo Jelke v upri
zoritvi z naslovom Požar 
prejela nagrado zlatolaska. 
Na Akademiji zdaj opravlja 
še magisterij iz gledališkega 
petja in se intenzivno ukvar
ja s pisanjem poezije.
Prireditev organizirajo Ob
močna izpostava JSKD Ra
dovljica, Glasbena šola Ra
dov l j i ca  in  Obč ina 
Radovljica. Program bo po
vezovala Ana Pirih.

Proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku
Marjana Ahačič

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

                                           

deželne novice
Časopis občine Radovljica, letnik 27, 17. januarja 2023, številka 1

OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica 
vam voščim ob 

slovenskem kulturnem prazniku.

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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Novi občinski svet Občine Radovljica se bo jutri, v sredo, 
zbral na svoji drugi redni seji, prvi v letošnjem letu. Na 
dnevnem redu seje so predvsem teme, povezane z delova
njem sveta. Svetniki bodo tako potrdili zapisnik s prve, usta
novne seje ter glasovali o članih stalnih delovnih teles ob
činskega sveta Občine Radovljica, nadzornega odbora obči
ne in časopisnega sveta Deželnih novic. Podali bodo tudi 
mnenje k imenovanju nove direktorice Centra za usposab
ljanje, delo in varstvo Radovljica.

Prva letošnja seja občinskega sveta

Deželne novice bodo odslej izhajale ob torkih. Razlog za 
takšno odločitev je dejstvo, da poštarji ob petkih ne razna
šajo nenaslovljenih pošiljk, torej tudi ne občinskega časo
pisa, ki ga v nabiralnike prejemajo vsa gospodinjstva v ob
čini. Tudi letos bo izšlo 16 številk Deželnih novic, predvide
ni datumi izidov pa so: 17. januar, 14. februar, 31. marec, 11. 
april, 25. april, 23. maj, 6. junij, 27. junij, 25. julij, 14. avgust, 
5. september, 26. september, 17. oktober, 14. november, 5. 
december in 29. december 2023.

Deželne novice bodo izhajale ob torkih
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Za območje Osnovnega 
zdravstva Gorenjske je sicer 
skupaj predvidenih pet am-
bulant za neopredeljene bol-
nike, in sicer dve v Kranju 
ter po ena v zdravstvenih do-
movih na Jesenicah, v Rado-
vljici in Tržiču; v Radovljici 
naj bi delovalo minimalno 
0,1 in največ 0,6 tima.
Kot je povedal direktor zdra-
vstvenega doma Rok Müller, 
se trenutno o vzpostavitvi 
skupne ambulante za ne-
opredeljene dogovarjajo s 
sosednjimi zdravstvenimi 
domovi na Jesenicah in na 
Bledu. »A v tem trenutku je 
prezgodaj, da bi lahko poda-
li natančnejše informacije o 
delovanju takšne ambulante 
ali o začetku delovanja, saj 
so pogovori še v začetni 
fazi,« je pojasnil.
»V Zdravstvenem domu Ra-
dovljica imajo vsi družinski 
zdravniki krepko čez 1895 

glavarinskih količnikov, kar 
velja za še sprejemljivo koli-
čino pacientov v posamezni 
ambulanti družinske medi-
cine. V povprečju imajo am-
bulante v Zdravstvenem 
domu Radovljica kar 2442 

glavarinskih količnikov,« je 
še pojasnil.
»Da bi ohranili ustrezno 
kvaliteto dela, to pomeni, 
da bi vsak pacient imel za-
gotovljeno dovolj dolgo in 
kvalitetno obravnavo, so se 
zdravniki v našem zdra-
vstvenem domu odločili, da 
ne morejo več sprejemati 
novih pacientov. Ker v ob-

čini Radovljica nimamo re-
ševalne službe, se družin-
ski zdravniki vključujejo 
tudi v službo Nujne medi-
cinske pomoči, tako v re-
dnem delovnem času kot 
tudi v obliki dežurstev čez 

noč in ob koncu tedna, kar 
pomeni še dodatno obre-
menitev posameznega 
zdravnika.«
Vključevanje zaposlenih v 
ambulante za neopredelje-
ne je popolnoma prosto-
voljno, je še poudaril Mül-
ler .  A iz navedenih 
razlogov, torej izjemno ve-
like obremenjenosti, so se 

zdravniki odločili, da kljub 
ponujenemu visokemu pla-
čilu v ambulantah za ne-
opredeljene do nadaljnjega 
ne bodo sodelovali.
»Kljub temu se zavedamo 
teže problema ljudi brez iz-
branega osebnega zdravnika 
– 734 državljanov RS s stal-
nim oziroma začasnim biva-
liščem v občini Radovljica 
nima izbranega osebnega 
zdravnika, dodatno v Rado-
vljici začasno prebivajo 303 
tuji državljani brez osebne-
ga zdravnika. V sosednjih 
občinah je situacija sicer še 
slabša, saj je v občini Rado-
vljica delež neopredeljenih 
3-odstoten, v celotni organi-
zacijski enoti Kranj pa je ta 
delež 4,3-odstoten. V Zdra-
vstvenem domu Radovljica 
se zato že ves čas trudimo, 
da bi tudi osebe brez izbra-
nega osebnega zdravnika 
lahko prišle do kakovostne 
zdravstvene oskrbe,« je pou-
daril Müller.

V Radovljici za zdaj še ni ambulante za neopredeljene, o vzpostavitvi skupne ambulante se v 
zdravstvenem domu dogovarjajo v sodelovanju z zdravstvenimi domovi sosednjih občin.

Ambulanta za neopredeljene

Marjana Ahačič

Dozidava Vrtca Radovljica z 
razvojno ambulanto se zače-
nja. Izvajalec gradbenih del, 
družba Kovinar – Gradnje 
ST, je že začela urejati grad-
bišče.
V času gradnje ne bo mogoč 
prehod mimo vrtca do šole, 
saj bo pot zaprta z gradbišč-
no ograjo. Pristojni zato pro-
sijo občane, da za dostop do 
šole uporabljajo druge poti. 
Zaradi varnosti priporočajo 
uporabo poti mimo Zdra-
vstvenega doma Radovljica 
in po poti ob Obli gorici.

Prizidek bo zgrajen na seve-
rovzhodni strani obstoječega 
vrtca v dveh etažah s skupno 
površino približno 1250 kva-
dratnih metrov. V njem 
bodo športna igralnica z 
osrednjim prostorom, tri 
igralnice, igralnica razvojne-
ga oddelka in prostor za do-
datne dejavnosti ter razvojna 
ambulanta s petimi terapev-
tskimi prostori, ambulanto s 
sestrskim prostorom in 
spremljajočimi prostori, kot 
so čakalnica in sanitarije.
Po načrtih naj bi bila grad-
nja zaključena do konca av-
gusta prihodnje leto.

Marjana Ahačič

Župani občin Zgornje Go-
renjske so se konec leta v 
Radovljici zbrali na prvi re-
dni koordinaciji po lokalnih 
volitvah. Na srečanju so se 
enotno zavzeli za ohranitev 
mreže nujne medicinske po-
moči (NMP). Ob tem se za-
vzemajo tudi za vzpostavitev 
dodatnega satelitskega ur-
gentnega centra in reševalca 
na motorju, ki bi zagotavljal 
pravočasno pomoč v poletni 
gneči. Direktor Zdravstvene-
ga doma Radovljica Rok Mü-
ller je županom predstavil 
strokovna stališča in pouda-
ril, da trenutni sistem NMP 
na Zgornjem Gorenjskem v 
sodelovanju z Bledom in Bo-
hinjem dobro deluje. »Nika-
kor ne smemo dopustiti, da 
bi šli korak nazaj,« je dejal.
V Bohinju nujno medicin-
sko pomoč zagotavljajo z 
Bleda. V poletni turistični 
sezoni, ko se število ljudi v 
Bohinju celo potroji, dodat-
no težavo predstavljajo pro-
metni zastoji, zato so Bohi-
njci že pred časom 
predlagali vzpostavitev reše-
valca na motorju.
»Če se bo karkoli spreminja-
lo, se mora spreminjati na 
bolje, ne na slabše,« je zato 
poudaril župan Bohinja Jože 

Sodja. Enako je tudi stališče 
nove kranjskogorske župa-
nje Henrike Zupan.
Podporo svojim županskim 
kolegom je izrazil tudi novi 
jeseniški župan Peter Bohi-
nec, čeprav spremembe ne 
bi vplivale na razmere na ob-
močju Jesenic, kjer deluje 
urgentni center. Kot je po 
koncu srečanja povedal Bo-
hinec, bodo župani Zgornje 
Gorenjske na ministrstvo za 
zdravje poslali enoten dopis 
z zahtevami, da se mreža 
NMP ohrani in nadgradi ter 
prebivalcem regije zagotovi 

ustrezna kakovostna in ča-
sovno dovolj hitra zdravstve-
na oskrba.
Župani tako predlagajo nad-
gradnjo sistema NMP z do-
datnim satelitskim centrom 
na Bledu, boljšo mrežo 
NMP v poletnem času in re-
ševalcem na motorju, ki bi 
zagotovil ustrezen dostopni 
čas v času poletnih prome-
tnih zastojev.
Enotno stališče je podprl 
tudi žirovniški župan Leo-
pold Pogačar in dodal, da 
bodo zadeve strokovno argu-
mentirali, podkrepili s stati-

stiko in podali tudi konkret-
ne predloge za izboljšanje. 
Pogačar sicer verjame, da 
bodo pristojni zadevo še 
enkrat temeljito premislili. 
Če pa bi vendarle vztrajali 
pri predlogu, ki je nedavno 
prišel v javnost, pa bi kot 
predstavnik lokalnih intere-
sov Zgornje Gorenjske v dr-
žavnem svetu sprožil ustre-
zne postopke, je zagotovil in 
dodal, da pri tem računa tudi 
na podporo kolegice v držav-
nem svetu, pristojne prav za 
področje zdravstva, Radovlji-
čanke Monike Ažman.

Tudi zgornjegorenjski župani so se na srečanju v Radovljici odločno zavzeli za ohranitev mreže nujne 
medicinske pomoči. Zlasti so poudarili dejstvo, da gre na Zgornjem Gorenjskem za območje, ki je 
pogosto težko dostopno in kjer se v času turistične sezone število in gostota prebivalcev zelo povečata.

Marjana Ahačič

V času gradnje ne bo mogoč prehod mimo vrtca do šole, 
saj bo pot zaprta z gradbiščno ograjo.

Začela se je gradnja prizidka k Vrtcu Radovljica, 
zaradi česar ni več mogoč prehod mimo vrtca do 
šole, saj je pot zaprta z gradbiščno ograjo.

Zaprtje pešpoti 
med vrtcem in šolo

Če se bo karkoli spreminjalo, se mora spremeniti na bolje, so si bili enotni župani.  
/ Foto: Aleš Senožetnik

In kaj storiti, če nimate izbranega zdravnika, pa 
potrebujete zdravniško pomoč? »Občanom, ki 
nimajo izbranega osebnega zdravnika, svetujem, 
da se med rednim delovnim časom obrnejo na 
sprejemno pisarno v zdravstvenem domu, kjer 
bodo dobili vse informacije in navodila.«
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Projekt meritev radioaktivnega radona v gospodinjstvih, ki ga 
ministrstvo za zdravje izvaja od leta 2019, je prinesel dober 
vpogled v tveganje zaradi izpostavljenosti radonu, zato se 
nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Ministrstvo za zdravje finan-
cira omejeno število meritev v ogroženih občinah in tudi v 
občinah z manj tveganja. Meritve radona v zasebnih hišah in 
stanovanjih se sicer izvajajo predvsem v tistih občinah, ki so 
na področjih z več radona; med njimi ni gorenjskih. V projekt 
brezplačnih meritev pa so vključene tudi nekatere gorenjske 
občine, med njimi Bohinj, Jesenice, Žirovnica in Radovljica. 
Vse stanovalce na omenjenih območjih, ki jih zanima, koliko 
radona imajo doma, Zavod za varstvo pri delu vabi k sodelo-
vanju v projektu. Meritev je zanje v okviru projekta brezplač-
na, saj jo financira Uprava RS za varstvo pred sevanji, ki delu-
je znotraj ministrstva za zdravje. Število meritev je omejeno. 
Več informacij o prijavah na spletni strani www.zvd.si/radon, 
elektronskem naslovu radon@zvd.si in telefonskih številkah, 
ki so objavljene na spletni strani Občine Radovljica.

Brezplačne meritve radona

Župani odločno proti 
krčenju mreže
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Monika Ažman  
(Lista Cirila Globočnika)
Rojena sem leta 1966 in že 
več kot 30 let živim v Rado-
vljici. Po izobrazbi sem di-
plomirana medicinska se-
s t r a .  N a  p o d r o č j u 
zdravstvene nege imam več 
kot 30-letne izkušnje, od 

tega sem več kot 20 let dela-
la kot medicinska sestra v 
različnih kliničnih okoljih, 
bila sem tudi učiteljica stro-
kovnih predmetov in prak-
tičnega pouka na zdravstve-
ni usmeritvi Srednje šole 
Jesenice. Osem let sem nato 
opravljala delo izvršne direk-
torice Zbornice zdravstvene 
in babiške nege Slovenije – 
Zveze strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slove-
nije, od leta 2016 pa sem 
njena predsednica. Za man-
datno obdobje 2022–2027 
sem bila izvoljena za držav-
no svetnico za področje 
zdravstva, kot članica izvr-
šnega odbora Evropske fede-
racije združenj medicinskih 
sester pa sem dejavna tudi v 
mednarodnem okolju.
Ves čas svojega delovanja – 
tako na lokalni kot državni 
in mednarodni ravni – zago-
varjam in se zavzemam za 
vsem enako dostopen javni 
zdravstveni sistem, saj me-
nim, da brez javnega zdra-
vstva ni in ne bo mogoče za-
gotav l ja t i  varne  in 
kakovostne zdravstvene 
obravnave vsem pacientom. 
Kot občinska svetnica Liste 
Cirila Globočnika sem v lo-
kalni politiki prisotna že 
skoraj desetletje in si priza-
devam za izboljšanje dosto-
pa do zdravstvenih in social-
novarstvenih storitev. 
Usmerjena sem zlasti v pro-
mocijo zdravja in zdravega 
življenjskega sloga naših ob-
čank in občanov.

Tea Beton  
(Lista Cirila Globočnika)
Živim v Kamni Gorici, kjer 
sem bila tudi rojena. Kot 
specialna pedagoginja sem v 
različnih vlogah 40 let sou-
stvarjala današnji CUDV Ra-
dovljica. Danes sem upoko-
jenka, vodim KTD Kamna 

Gorica in sodelujem v svetu 
OŠ Lipnica in OŠ Antona 
Janše.
Zavedam se, da nam je živ-
ljenje podarjeno in naša od-
govornost je, da ga živimo 
aktivno, pošteno in delavno. 
Tretji mandat sem članica 
občinskega sveta. Zaupanje 
volivcev hvaležno in odgo-
vorno sprejemam, verja-
mem, da s svojimi izkušnja-

mi in usmeritvijo lahko 
pripomorem k realizaciji 
programa.
Tudi v tem mandatu bom 
nadaljevala vztrajno in pove-
zovalno, s spoštovanjem do 
ljudi in narave. Spodbujala 
bom občane k aktivnejši vlo-
gi v lokalni skupnosti in se 
zavzemala za aktivnosti, ki 
bodo zagotavljale kvalitetno 
življenje v mestu in na pode-
želju, na levem in desnem 
bregu Save, v vseh življenj-
skih obdobjih. Spodbujala 
bom aktivnosti, ki bodo po-
vezovale in izražale spošto-
vanje posameznika, narave 
in kulturne dediščine. Po-
sebno pozornost bom name-
nila ranljivim skupinam, 
prostovoljstvu in medgene-
racijskemu povezovanju. Še 
naprej bom opozarjala na 
nevarne odseke cest in šol-
skih poti, iskala bom mož-
nosti za majhne spremembe 
v dobro občank in občanov.

Klemen Erman (Levica)
Rojen sem leta 1983 in vse 
življenje živim na Ovsišah. 
Po izobrazbi sem gimnazij-
ski maturant in opravljam 
delo vodje delavnice. Akti-
ven sem v PGD Podnart in v 
KO ZZB NOB Lancovo.
S politiko sem se aktivno za-
čel ukvarjati po vsesloven-
skih vstajah, ko so se začeli 
zametki stranke Levica. Tre-
nutno sem koordinator lokal-
nega odbora Levica Radovlji-
ca, Bled in Bohinj. Lokalno 
politiko sem dodobra spoz-
nal skozi dva mandata delo-
vanja v nadzornem odboru 
občine, ko sem spoznal, da 
tudi zakonito in smotrno po-
slovanje vedno ne prinese re-
zultatov, ki si jih želijo obča-
ni. Večina problemov, kot so 
Sotočje, urejanje prostora ok-
rog Verige in podobno, je 
nastala zaradi neobvešče-
nosti ali nevključenosti obča-

nov in druge zainteresirane 
javnosti, nemalokrat tudi 
stroke. Tako je eden mojih 
glavnih ciljev večja participa-
cija občanov in stroke tudi v 
večje projekte OR in samo 
urejanje prostora. Želim, da 
Radovljica postane občina so-
lidarne prihodnosti in ne ob-
čina elit, kjer bodo imeli 
dostop do stanovanja le 
najpremožnejši.

Posebno bom pozoren, da 
bo ob morebitni rekonstruk-
ciji državne ceste skozi Li-
pniško dolino zgrajen ploč-
nik, ki ga krajani čakajo že 
več desetletij. Do takrat bom 
s konstruktivnimi predlogi 
skušal doseči vsaj minimal-
ne ukrepe, ki bodo izboljšali 
varnost vseh.
Vsekakor pa lahko mene in 
tovariše iz Levice skupaj s ci-
vilno družbo tako kot do se-
daj pričakujete pred UE in 
drugje na ulici, ko bo to pot-
rebno.

Gorazd Fajfar (Glas 
mladih Radovljica)
Rojen sem leta 1980 v Kra-
nju in živim v Ljubnem. Po 
izobrazbi sem diplomirani 
inženir gradbeništva. Trenu-
tno sem zaposlen v Gorenj-
ski gradbeni družbi, kjer op-
ravljam delo vodje projektov 
za visoke in nizke gradnje. S 
partnerko Tino sva ponosna 

starša sina Gala in hčerke 
Ize. Član občinskega sveta 
Občine Radovljica sem od 
leta 2006 dalje. Rad bi se 
zahvalil vsem volivkam in 
volivcem, ki ste glasovali 
zame in za Glas mladih Ra-
dovljica. Potrudil se bom, da 
bom upravičil vaše zaupa-
nje, ki ste nam ga izkazali na 
volitvah.

Branko Fajfar  
(Lista krajevnih skupnosti 
– LKS)
Doma sem iz Ljubnega, 32 
let sem bil zaposlen kot kon-
strukter projektant. Skrb za 
bolne starše mi je bila vedno 
prioriteta, zdaj pa mi večji 
del dneva ob skrbi za invali-
dno mamo in strica zapol-
njuje delo na kmetiji.
Moje delo v lokali samo-
upravi sega v leto 1986, ko 
sem prvič postal član sveta 
KS Ljubno. To krajevno 
skupnost sem uspešno vodil 
kot predsednik 16 let, od 
2002 leta dalje. V razvoj te 
KS sem vložil del sebe in 
poskrbel za velik razvoj vseh 
štirih vasi.
Občinski svetnik sem od leta 
2010 dalje. Vedno sem se 
zavzemal za enakomerni ra-
zvoj cele občine. Prednost 
dajem cestno-komunalni in-
frastrukturi pred finančno 
prevelikimi projekti v naši 
občini. Težko si predsta-
vljam olimpijsko mesto Ra-
dovljica z zelo slabo pokri-
tostjo s kanalizacijo ali celo 
brez nje, še težje gledam ka-
tastrofalne ceste na podeže-
lju. Krajevnim skupnostim 
je sedanje vodstvo občine 
odvzelo preveč pristojnosti. 

Z odlokom o financiranju 
KS jim je bila odvzeta pravi-
ca razpolaganja s pomemb-
nim delom sredstev. Krajev-
ne skupnosti morajo 
ponovno same razpolagati s 
svojimi sredstvi. Preveč ob-
ljub ostaja le kot črka na pa-
pirju. Kot vodja svetniške 
skupine LKS se volivcem 
zahvaljujem za zaupanje.

Sabina Felc  
(Lista Cirila Globočnika)
Rojena sem na Jesenicah, že 
od rane mladosti pa živim v 
Radovljici. Zaposlena sem v 
Osnovni šoli Antona Toma-
ža Linharta kot učiteljica 
športne vzgoje.
Za sodelovanje v občinskem 
svetu sem se odločila, ker 
želim sodelovati pri ustvarja-
nju in ohranjanju ljudem 
prijazne občine. Prizadevala 
si bom za razvoj spodbudne-
ga okolja za varstvo, izobra-
ževanje in odraščanje mla-
dih, za posodabljanje vrtcev, 
šol, športne infrastrukture 
in otroških igrišč. Podpirala 

bom predloge, ki bodo koris-
tili občanom, zavzemala se 
bom za projekte, ki bodo 
usmerjeni k reševanju soci-
alnih težav in krepitvi social-
nega okolja. Seveda pa se 
bom trudila tudi za vključe-
vanje čim večjega števila ob-
čanov v športno dejavnost, 
saj sem ponosna, da je naša 
občina znana tudi kot obči-
na športa.

Nana Jauk  
(Lista krajevnih skupnosti 
– LKS)
Prihajam iz Radovljice. Po 
izobrazbi sem univerzite-
tna diplomirana pravnica. 
V funkciji občinske svetni-

ce sem prvič. Že več kot 24 
let delujem na področju jav-
ne uprave, zato so mi vsa 
področja delovanja občin 
poznana.
S svojim znanjem in izkuš-
njami bom pomagala, da bo 
delovanje občine na vseh ni-
vojih zakonito, strokovno, 
gospodarno in transparen-
tno. Razvoj občine mora biti 
trajnostno naravnan in ena-
komeren po vseh krajevnih 
skupnostih.

Vojka Jesenko  
(Lista Vojke Jesenko)
Rojena sem leta 1973, po le-
tih življenja v Lescah in Ra-
dovljici postajam Brezjanka. 
Imam 25 let izkušenj v jav-
nem in zasebnem sektorju, 
trenutno sem zaposlena v 
Uradu Vlade RS za informa-
cijsko varnost kot inšpektori-
ca in pooblaščena oseba za 
varstvo podatkov, zato je dr-
žavna politika del mojega 
vsakdana. V lokalni politiki 
nisem novinka, v preteklem 
mandatu sem pridobila veli-

ko izkušenj in znanja o lo-
kalni samoupravi, ter pre-
poznala ogromno priložnosti 
za našo »Radol'co z okol'co«, 
ki bi občino lahko naredile 
uspešnejšo.
Na morebitno ukinitev do-
stopnosti 24-urne zdravniš-
ke oskrbe v občini smo se v 
Listi Vojke Jesenko že od-
zvali, trenutni zastavljeni 
večji projekti občine poveču-
jejo potrebe po dragi in red-
ki energiji, namesto da bi se 
ta zmanjševala, saj smo kot 
občina energetsko bolj kot 
ne podhranjeni. Prav tako 
menim, da občina ne razvija 
svojega potenciala, ki bi pri-
peljal v naše okolje nove za-
poslitve z dodano vrednostjo 
in bi sledil »zeleni destinaci-
ji«, s katero se hvalimo. Brez 
dvoma se bom zavzemala za 
ohranitev Sotočja kot narav-
ne dediščine državnega po-
mena, zagotovitev čim več 
zelenih površin in za pamet-
ne rešitve večletnih izzivov, 
ki jih ni malo in se rešujejo 
po polžje.

Ines Jelenc (NSi)
Rojena sem leta 1997 in ži-
vim v Radovljici. Po izobraz-
bi sem profesorica matema-
tike in računalništva. 
Zaposlena sem v gospodar-
stvu. Z raziskovalnim de-
lom, sodelovanjem z mladi-

mi in aktivno vključenostjo v 
programski svet računalni-
škega tekmovanja še vedno 
ohranjam stik s šolstvom. V 
lokalno politiko vstopam 
prvič, z željo, da bi znali 
prisluhniti drug drugemu in 
s sodelovanjem doseči cilje, 
ki bi pozitivno vplivali na ra-
zvoj občine. S svojim delova-
njem si bom prizadevala 

Malo pred koncem leta je svoj štiriletni mandat začel novi občinski svet. Svetnice in svetnike smo prosili, naj se na kratko predstavijo in poudarijo 
tista področja, za katera si bodo pri svojem delu še posebno prizadevali. Predstavljamo jih po abecednem redu.

Svetniki se predstavijo

Marjana Ahačič

Monika Ažman  Tea Beton / Foto: Gorazd Kavčič Klemen Erman 
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Sabina Felc / Foto: Gorazd Kavčič

Nana Jauk / Foto: Gorazd Kavčič

Vojka Jesenko / Foto: Gorazd Kavčič

Ines Jelenc / Foto: Gorazd Kavčič

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č



Predstavitve svetnikov

4 Deželne novice, torek, 17. januarja 2023

spodbuditi mlade k aktivni 
vključitvi v skupnost. Trudi-
la se bom prepoznati potre-
be lokalne skupnosti, pred-
v sem  n a  p odr oč ju 
vzgojno-varstvenih zavodov 
in šolstva, saj sta to temelja 
vsake družbe in imata po-
memben vpliv na njen ra-
zvoj v prihodnosti.

Danijel Kašca  
(Lista Cirila Globočnika)
Prihajam iz Radovljice. Ro-
jen sem leta 1968 v Kopru. 
Zaposlen sem na Ministr-
stvu za finance kot finančni 
kontrolor višji svetovalec. 
Pred 12 leti sem se odzval 
povabilu Cirila Globočnika, 
da se pridružim njegovi listi. 

V občinskem svetu sem do-
bil tretji mandat. To je do-
kaz, da ljudje zaupajo naši 
listi in županu Cirilu Glo-
bočniku. Tudi v tem manda-
ti želim sodelovati v odboru 
za finance, kjer sem v 12 le-
tih dodobra spoznal delo ob-
činske uprave. Ker smo izvo-
ljeni predstavniki ljudstva, je 
naša odgovornost, da poskr-
bimo, da se občina še naprej 
razvija in poskrbi za vse. 
Mislim, da nam to je v 
prejšnjih mandatih dobro 
uspelo. Občina je veliko vla-
gala v energetsko sanacijo 
stavb in komunalno uredi-
tev. Dobro so se izkoristila 
evropska sredstva in zadol-
ževanja je bilo le toliko, ko-
likor je bilo potrebno za iz-
vedbo velikih projektov. 
Izkoristili so se ugodni kre-
ditni pogoji. Tudi v prihod-
nje si želim, da bi se naša 
občina razvijala na vseh 
področjih. Verjamem, da 
nam bo uspelo tudi v tem 
mandatu pripraviti in potr-
diti proračun v skladu z ra-
zvojno strategijo Občine 
Radovljica. Verjamem tudi, 
da si vsi želimo, da bi s po-
močjo države končno pris-
topili k reševanju stanovanj-
ske problematike za mlade. 
Živimo v res lepi občini, 
kulturno obogateni, športno 
razviti, z dobro infrastruk-
turo, tako prometno kot ko-
munalno. Naj nam bo to 
spodbuda, da vse to še iz-
boljšamo in obogatimo.

Petra Logar  
(Gibanje Svoboda)
Rojena sem leta 1982 in že 
vse življenje živim v občini 
Radovljica, sprva v samem 
mestu Radovljica, zadnjih 
15 let pa v Begunjah. Po 
končani osnovni šoli v Ra-
dovljici sem obiskovala Gi-
mnazijo Kranj in nato nada-
ljevala študij na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, kjer 

sem tudi diplomirala. Sem 
tudi mama treh otrok. Kma-
lu po dokončanem študiju 
sem se zaposlila v tekstil-
nem podjetju in 16 let vodi-
la večje število trgovin po 
Sloveniji z okoli sto zaposle-
nimi. Udeleževala sem se 
dodatnih izobraževanj tako 
doma kot v tujini, saj so mi 
omogočala potrebne izku-
šnje in še več znanja. Verja-
mem, da se človek celo živ-
ljenje uči in izpopolnjuje. 
To je bil tudi eden izmed ra-
zlogov, da sem se odločila 
za nov izziv – postati občin-
ska svetnica in aktivno so-
delovati pri razvoju naše ob-
čine, obenem pa prisluhniti 
občanom. V prvi vrsti se 

bom zavzemala za ena-
kopravno obravnavo pode-
želja in mesta, spodbujanje 
turizma, ohranjanje kmetij-
stva za čim večjo samooskr-
bo, za krepitev medgenera-
cijskega sodelovanja ter za 
ureditev infrastrukture in 
investiranje v razvoj gospo-
darstva, kar bo omogočalo 
nova delovna mesta. Čas je, 
da poskrbimo za še večjo 
prepoznavnost naše lepe, 
kulturno bogate občine in 
zeleni razvoj.

Darko Marolt (Lista za 
šport in prostovoljstvo)
Rojen sem leta 1960 in ži-
vim v Radovljici. Za kandi-
daturo v lokalni politiki 
sem se odločil že pred leti, 
saj menim, da se v lokal-
nem okolju da marsikaj po-
storiti. Zaključil sem študij 
komerciale, preživljam pa 
se z borznim trgovanjem. 
Ponosen sem, da imamo 
svojo listo in se nam tako ni 
treba ukvarjati še s t. i. viso-
ko politiko …
Prioritetni področji delova-
nja sta šport in prosto-
voljstvo, kot je razvidno tudi 
iz imena liste, na kateri so 
bili tudi vsi kandidati s tem 
močno povezani. Osnovni 
cilji v tem mandatu pa so: 
pogoje za razvoj športa in 
prostovoljstva bomo še iz-
boljšali; ustanovili bomo 
sklad za pomoč socialno šib-
kim, ki se zaradi svojega sta-
tusa mnogokrat ne morejo 
oziroma nočejo vključiti v 
razne programe športa in 
kulture; športna infrastruk-
tura naj se še naprej gradi z 
javnimi sredstvi in mora biti 
dostopna vsem; zagotovili 
bomo še boljše pogoje za de-
lovanje društev; sprejeti je 
treba nova merila za večje 
družbeno priznanje prosto-
voljnega dela, ki naj se priz-
na kot dodatna izkušnja pri 
pridobivanju zaposlitve. Kot 

že doslej bomo podpirali vse 
predloge, za katere bomo 
ocenili, da bodo pripomogli 
k razvoju občine.

Barbara Meglič (Lista za 
šport in prostovoljstvo)
Rojena sem leta 1978 v Kra-
nju, z družino smo si dom 
ustvarili v Predtrgu. Študij 
informatike sem zaključila 
na FOV Kranj in sem že če-
trt stoletja zaposlena v go-
spodarstvu. Večji del svojega 
prostega časa namenjam 
delu z otroki in mladimi v 
Taekwon-do klubu Radovlji-
ca in Društvu Center Veriga, 
preostanek pa delu na do-
mači kmetiji in pohodom po 
Karavankah. Vabilu k sode-
lovanju na Listi za šport in 
prostovoljstvo sem se odzva-
la, ker verjamem, da lahko 
predstavniki, angažirani v 
politiki, na lokalni ravni na-
redimo veliko za delovanje 
in razvoj lokalne skupnosti. 

Z manj birokracije in brez 
strankarskega preračunava-
nja. Kot občinska svetnica se 
zavzemam za vrednoto pro-
stovoljstva med mladimi in 
za športno rekreacijo v vseh 
življenjskih obdobjih – tovr-
stne dejavnosti naj bodo do-
stopne vsem socialnim sku-
pinam občanov. Želim si, da 
bi nam v Radovljici uspelo 
vzgojiti in izobraziti kreativ-
ne, v prihodnost usmerjene 
ljudi ter zanje ustvariti bival-
ne pogoje, zaradi katerih 
bodo v Radovljici ostali in 
pomagali oblikovati našo 
skupnost.

Aleša Mušič (Slovenska 
demokratska stranka)
Rojena sem leta 1992, po 
končani gimnaziji na Jeseni-
cah pa sem šolanje nadalje-
vana v Beljaku, kjer sem pri-
dobila naziv diplomirane 
ekonomistke s specializacijo 
na področju javne uprave.
Poklicna pot me je najprej 
vodila v Avstrijo, kjer sem 
vodila naš družinski hotel 
na Klopinjskem jezeru, po-
slovno pot sem nadaljevala v 

Franciji v Courchevelu, kjer 
sem vodila manjši hotel, 
zadnja štiri leta pa sem žive-
la in delala v Münchnu. Zdaj 
sem se vrnila v Radovljico, 
kjer vodim gostilno Lectar.
Glede na moje dosedanje iz-
kušnje je turizem panoga, ki 
sodi med pomembnejše 
tako v Sloveniji kot v naši 
občini, zato se bom angaži-
rala v odboru za gospodar-
stvo in na področju turizma. 
Zavzemala se bom, da bo 
Radovljica še naprej »pristno 
sladka«, zanimiva za turiste 
ter prijazna domačinom. 
Podpirala bom usmeritev 
občine v izobraževanje kad-
rov ter štipendiranje pokli-
cev na področju turizma. Za-
vzemala pa se bom tudi za 
skladen razvoj vseh delov 
občine, kajti če se želimo 
razvijati v turizmu, moramo 
imeti urejeno infrastruktu-
ro, otroško varstvo, osnovne 
šole … Zelo pomembno pa 
se mi zdi, da privabimo čim 
več mladih in jim tako zago-
tovimo bivalne možnosti, 
službe, prostočasne dejavno-
sti, kulturne dejavnosti in s 
tem večjo kvaliteto življenja.
Seveda pa bom kot svetnica 
podprla dobre predloge kole-
gov v dobrobit občine, ker 
samo skupaj smo lahko 
zmagovalci.

Matjaž Planinšek  
(Lista Krajevnih skupnosti 
– LKS)
Rojen sem leta1972, že sko-
raj vse življenje živim v Les-
cah. Kljub temu da je moja 
formalna izobrazba diplomi-
rani ekonomist, je poklic, ki 
ga z veseljem opravljam, ne-
kaj čisto drugega. Že 27 let 
sem kontrolor zračnega pro-
meta v Območni kontroli 
zračnega prometa na Brni-
ku. Poleg operativnega dela 
sem opravljal in še vedno 
opravljam dela in naloge s 
področja vodenja operativ-
nih služb, kadrovskega načr-
tovanja in različnih strokov-
nih področij kontrole 
zračnega prometa. V lokalno 
politiko sem vstopil v 
prejšnjem mandatu kot član 
sveta KS Lesce. Motiv za 
vstop v lokalno politiko je bil 
in še vedno ostaja izboljša-
nje življenjskih pogojev za 
vse občane in enakomeren 
razvoj vseh področij v obči-
ni. Pritoževanje in kritizira-
nje ne prinese napredka, 
prinese ga aktivno sodelova-
nje v lokalni politiki in delo 
v skupnosti. Poleg dela v 
svetu KS Lesce sem aktiven 
tudi v Aeroklubu ALC Lesce, 
kot predsednik modelarske 
sekcije in član upravnega 

odbora Aerokluba. Moj kraj 
so Lesce, ki so v občinski po-
litiki slabo zastopane in 
mnenja krajanov slabo sliša-
na. Prizadeval si bom vpliva-
ti predvsem na prostorski ra-
zvoj, ki je v zadnjem času 
precej na prepihu in so mne-
nja krajanov in krajevnih 
skupnosti prevečkrat presli-
šana. Poleg aktivnega priza-
devanja za enakomeren ra-
zvoj celotne občine bo v 
mojem fokusu tudi razvoj 
letališča Lesce, ki je bilo v 
preteklosti precej bolj zane-
marjano kot pa drugi občin-
ski »dragulji«.

Peter Podlesnik  
(Lista Vojke Jesenko)
Za kandidaturo za občin-
skega svetnika sem se odlo-
čil, ker želim občino nare-
diti bolj dostopno vsem 
občankam in občanom ter 
biti glas vseh, ki potrebuje-
jo pomoč ali pa se spoprije-

majo z izzivi. Rojen sem 
leta 1983, po poklicu sem 
ekonomist, trenutno delam 
za mednarodno podjetje 
kot prodajni predstavnik. V 
lokalnem okolju sem akti-
ven na raznih družbenih, 
športnih in prostovoljskih 
področjih. Sem predsednik 
Gasilskega društva Rado-
vljica, bil sem član odbora 
za finance Občine Radovlji-
ca, član sveta zavoda Vrtca 
Radovljica.
Želim pomagati vsem obča-
nom, da bo njihov glas sli-
šan pri odločevalcih, trudil si 
bom za enakopravno obrav-
navo vseh športnih in pro-
stovoljnih dejavnosti v naši 
občini, njihov razvoj, izbolj-
šanje razmer z dovolj sred-
stvi. Delal bom za to, da bo 
občina transparentno delala 
za vse kraje, ki jih predsta-
vljamo vsi občani. Podprl 
bom vsako idejo in razvoj, 
kar bo vodilo v boljše razme-
re in standard za vse občane. 
V občinski svet želim vnesti 
sveže ideje, nov pristop, ki 
bo presegal ideološke teme, 
kot je na primer poenotenje 

nas vseh pred izgubo dežur-
ne ambulante v naši občini, 
za kar bi se morali takoj zav-
zeti vsi svetniki, saj bi to ne-
varno vplivalo na naše naj-
šibkejše občane.

Miroslav Pogačar  
(Lista Cirila Globočnika)
Rojen sem bil leta 1959 na 
Jesenicah, stalno živim na 
Studenčicah. Večino delov-
ne dobe sem se preživljal kot 
samostojni podjetnik na po-
dročju gradbeništva. Že štiri 
leta sem upokojenec.
Deset let sem kot svetnik de-
loval v KS Lesce. Bil sem 
predsednik vseh slovenskih 
gorskih reševalcev in predse-
dnik PD Radovljica. Član-
stvo v obeh društvih ohra-
njam, vendar aktivnost že 
popušča. Športno zvezo Ra-
dovljica, Bled, Bohinj in 
Gorje vodim tretje leto.
V politiko sem vstopil na po-
vabilo takratnega nestran-
karskega kandidata za župa-
na Cirila Globočnika. Na 
njegovi listi sem bil tokrat že 
četrtič izvoljen v občinski 
svet. Strankarska pripadnost 
dostikrat omejuje avtono-
mno odločanje posamezni-
ka. Zlasti na lokalnem nivo-
ju moraš slediti programom, 
in ne politiki. V prihajajo-
čem mandatu nimam posa-
meznih ciljev ali projektov, 
saj kot posameznik nimaš 
velikega vpliva v svetu. Delo-
val bom v enem ali dveh od-
borih, kot sem že v preteklih 
mandatih. Vsekakor bom 

podpiral vse predloge in ci-
lje, ki bodo pomenili vsaj 
ohranjanje, če že ne izbolj-
šanja uveljavljenih pravic in 
standardov za vse občanke, 
občane, društva in sorodne 
organizacije na področju ka-
kovosti življenja, sociale, 
zdravstva, šolstva, infra-
strukture in varstva okolja. 
Pri tem ne bo pomembno, 
kdo jih bo predlagal.

Vilko Praprotnik  
(Lista Cirila Globočnika)
Rojen sem leta 1959, živim v 
Ljubnem. Po izobrazbi sem 
strojni tehnik, zadnjih dvaj-
set let pa sem delal kot kera-
mičar. Sedaj sem mladi upo-
kojenec.
Občinski svetnik sem, odkar 
je Ciril Globočnik župan 
Občine Radovljica. Prav tako 
sem bil tudi letos ponovno 
izvoljen v svet Krajevne 
skupnosti Ljubno, kjer še 
vedno vztrajamo pri druže-
nju in organizaciji družab-
nih srečanj, ki povezujejo 
krajane med seboj. Po-
membna pridobitev za kra-
jevno skupnost je prostor za 

Danijel Kašca / Foto: Gorazd Kavčič Petra Logar / Foto: Gorazd Kavčič

Darko Marolt / Foto: Gorazd Kavčič

Barbara Meglič 

Aleša Mušič / Foto: Gorazd Kavčič Matjaž Planinšek 

Peter Podlesnik Miroslav Pogačar 
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raztros pepela pokojnikov na 
Pokopališču Ljubno.
Še naprej se bom zavzemal 
za enakomerno razvitost ob-
čine, enakomerno vlaganje 
denarja v vse krajevne skup-
nosti. Podpiral bom investi-
cije v športne objekte in 
športne dejavnosti, poleg 
tega tudi investicije v infra-
strukturo.

Gregor Remec  
(Gibanje Svoboda)
Rojen sem leta 1962 v Kra-
nju, živim na Lancovem. 
Sem inženir varstva okolja 
in komunale, zaposlen na 
Komunali Radovljica kot 
strokovni sodelavec urejanja 
javnih površin. Peti mandat 
sem predsednik sveta KS 
Lancovo, v mandatu 2014–
2018 pa sem bil tudi že ob-
činski svetnik. Za sodelova-
nje v občinskem svetu sem 
se odločil z željo po enako-
mernem razvoju občine. 
Podpiral bom projekte, ki 
bodo v korist vsem občan-
kam in občanom. Kot pred-
sednik Odbora krajevnih 
skupnosti sem se v 
prejšnjem mandatu sezna-
nil s problemi in željami 

krajank in krajanov po vseh 
krajevnih skupnostih. Zav-
zemal se bom za njihovo 
uresničitev v čim večjem šte-
vilu, prioritetno pa za obno-
vo dotrajanih cest.

Miran Rems  
(Lista Cirila Globočnika)
Drugič začenjam mandat 
kot najstarejši svetnik. Sta-
rost s seboj nosi veliko izku-
šenj, modrosti in znanja. Pa 
okorelosti in zakrknjenosti 
tudi lahko. Verjamem, da 
bom pri delu občinskega 
sveta uporabljal vse to. Izku-
šnje, modrost in znanje pri 
vsebinah ter okorelost in 
zakrknjenost pri obliki, pro-
ceduri. Tudi to ima svoj na-
men in pomen. Dosedanje 
delo je nedvomno pokazalo, 
da smo sposobni v vsakem 
sklicu občinskega sveta najti 
konstruktivno držo, ki upo-

števa vse želje. Ni mogoče 
uresničiti vseh naenkrat, a 
je možno narediti program, 
kako uresničiti vse. To nam 
je že uspelo in nam bo tudi 
v prihodnje. Pred nami so 
odločitve o velikih investici-
jah, ki bodo lahko po-
membno spremenile obči-
no že v tem desetletju. Če 
uspemo prepričati državo, 
da bo nova gorenjska bolni-
šnica v naši občin, bo pred 
nami še več izzivov. Omo-
gočiti moramo, da bo pro-
jekt izpeljan v okolju, ki bo 
prijazen do vseh, občanov, 
zaposlenih in pacientov. To 
pa je nedvomno močna do-
datna spodbuda za še aktiv-
nejše delo vtem mandatu.

Simon Resman (NSi)
Rojen sem leta 1978, z ženo 
in štirimi otroki živim Pod 
mestom v Radovljici, po 
poklicu sem gozdar. V ob-
činski svet sem izvoljen peti 
mandat. Glavna pristojnost 
občine je skrb za svoje oko-
lje. Nepremišljeni posegi v 
prostor imajo trajne in ne-
popravljive posledice. V naši 
občini se lahko pohvalimo, 
da imamo zelo visoko kako-

vost bivanja. Še naprej si 
bom prizadeval za čim bolj 
premišljene posege v naš 
prostor. Veseli me delo za 
skupnost in želim, da bi 
znali slišati vse občane, ne le 
glasnih posameznikov.

Maruša Šolar Čuden 
(Glas mladih Radovljica)
Vse od svojega rojstva (1984) 
sem odraščala v moji lepi 
Kamni Gorici, kamor še ved-
no z veseljem pridem, pred 
desetimi leti pa sem se pre-
selila na levi breg reke Save, 
na mirni sončni Črnivec. Po 
poklicu sem univ. dipl. eko-
nomistka, zaposlena v go-
spodarski družbi s sedežem 
v naši občini. Moj največji 
fokus delovanja v OS v zad-
njih dveh mandatih je bil ra-
zvoj turizma, in kot vemo, se 
je turizem s kulturo v zad-
njih osmih letih povzpel na 

zelo zavidljiv nivo. Tudi kva-
liteta življenja v občini je 
zrasla, pa vendarle nas čaka 
še veliko izzivov. V tem 
mandatu bom še naprej 
podpirala dobre projekte, se 
zavzemala za visoko kako-
vost razvoja in bivanja vseh, 
od naših najmlajših, ki so 
naše upanje in prihodnost, 
do najstarejših občank in ob-
čanov, ki so naše izkušnje in 
modrost. Žal se srečujemo z 
zdravstveno krizo in mora-
mo poskrbeti, da zdravstvo 
ostane na kvalitetnem nivo-
ju. Podprla bom tudi dokon-
čanje začetih projektov, za-
radi spoprijemanja s 
posledicami energetske kri-
ze pa bomo morali še bolj 
premišljeno investirati v 
nove projekte, s skrbjo, da se 
ne ujamemo v past, iz katere 
se ne bomo mogli hitro reši-
ti. Moj namen delovanja je 
delati v dobro občine in nas, 
prebivalcev, ter istočasno os-
tati zvesta sama sebi.

Domen Torkar  
(Gibanje Svoboda)
Rojen sem leta 1976 in od 
leta 2000 živim v Lescah, 
skupaj z ženo in dvema 

hčerkama. Po izobrazbi sem 
magister politološke znano-
sti in sem se v preteklosti 
dodatno izobraževal tudi na 
področju projektnega vode-
nja ter vodenja v kriznih raz-
merah. Zaposlen sem v 
Upravi RS za zaščito in reše-
vanje, kjer sodelujem z reše-
valnimi službami ter prosto-
voljnimi organizacijami in 
imam več operativnih izku-
šenj ob nesrečah doma in v 
tujini.
Za občinsko politiko sem se 
odločil, ker imam Radovljico 
z okolico rad, lokalno okolje 
mi veliko nudi in verjamem, 
da lahko s svojo aktivnostjo 
in motivacijo tudi sam pri-
spevam k občanom in obi-
skovalcem prijazni občini. 
Kot občinski svetnik bi rad 
pripomogel k učinkovitemu 
upravljanju občine. Zavze-
mal se bom za enakomeren 

in trajnostni razvoj, primer-
no javno infrastrukturo, 
učinkovite javne službe ter 
ustvarjanje pogojev za pod-
jetne in ustvarjalne ljudi.
V svojem prvem mandatu se 
veselim sodelovanja s svetni-
ki, občani in drugimi. Verja-
mem, da je sodelovanje 
ključ do razvoja in izvedbe 
pravih idej, ki bodo v priho-
dnosti še izboljševale naše 
bivalno okolje ter kakovost 
življenja za vse občane in 
občanke.

Bogomir Vnučec 
(Slovenska demokratska 
stranka)
Star sem 56 let, oče treh že 
polnoletnih in samostojnih 
otrok. Po poklicu sem diplo-
mirani ekonomist in trenu-
tno zaposlen v zasebnem 
podjetju.
V občinski svet sem bil 
prvič izvoljen že leta 1992, 
to je bil prvi sklic v novi Ob-
čini Radovljica. Bil sem bil 
tudi poslanec v Državnem 
zboru RS ter dvakrat držav-
ni svetnik.
V zadnjih dveh mandatih pa 
sem bil član nadzornega od-
bora Občine Radovljica. De-
loval sem tudi v svetih jav-
nih zavodov občine ter 
drugih institucij. Skozi to 
obdobje sem spoznal tako 
delo v občinskih kot držav-
nih institucijah, si nabral 
številne izkušnje tako na po-
litičnem kot strokovnem po-
dročju, ki jih bom z vese-
ljem uporabil pri delu v 
občinskem svetu ter njego-
vih delovnih telesih. Najbolj 
ključen je po mojem mne-
nju enakomeren razvoj obči-
ne. Čas neusmiljeno teče in 
občina raste v vse smeri. 
Glavna naloga občine je 

zato, da spremlja to rast, jo 
suportira in servisira ter 
zlasti mladim omogoča tako 
delovna mesta kot rešitve 
njihovega stanovanjskega 
problema. Trgovin imamo 
najbrž že preveč, čas je za 
dolgoročno razvojno strate-
gijo občine, ki ne sme biti 
odvisna od trenutne politike, 
ampak z leti samo še izbolj-
šuje kvaliteto bivanja in živ-
ljenja naših občank in obča-
nov. Zato bom podpiral vse 
projekte v to smer ter tudi 
sam predlagal nove tehnolo-
ške rešitve pri javni infra-
strukturi ter racionalni rabi 
energije.

Nejc Vobovnik (Slovenska 
demokratska stranka)
Rojen sem leta 1998, po izo-
brazbi sem medijski tehnik 
in živim v Radovljici. Dose-
danje izkušnje sem pridobil 

z delom v stranki, predvsem 
v njenem podmladku (Slo-
venski demokratski mladi-
ni), ter kot član svet zavoda 
Muzejev radovljiške občine. 
Kot najmlajši član občinske-
ga sveta bom postal glavni 
zagovornik mladih v občini. 
Moja želja je, da se do konca 
mandata v Radovljici usta-
novi mladinski svet lokalne 
skupnosti. S svojim delom v 
občinskem svetu želim opo-
gumiti druge mlade, da se 
odločijo za sodelovanje v lo-
kalni in državni politiki. Če 
se ne bomo začeli pogosteje 
udeleževati volitev, bomo še 
vedno pozabljeni s strani od-
ločevalcev. To pa ne velja 
samo za mlade, ampak tudi 

za vse druge, saj smo videli, 
kakšno je bilo zanimanje za 
kandidature v določene kra-
jevne skupnosti. Kot samos-
tojni podjetnik vem, da je 
težko začeti, zato mora obči-
na ustvariti programe in 
tudi povečati nepovratna 
sredstva za mlade podjetni-
ke. Veliko je govora o stano-
vanjski politiki za mlade, tu-
kaj vidim največjo napako 
– da se govori samo o nepro-
fitnih najemninah, ne pa 
tudi o cenovno dostopnem 
nakupu nepremičnin, ki bi 
jih občina lahko ponudila 
mladim.

Renata Zadnikar  
(Socialni demokrati)
Rojena sem leta 1971 v Kra-
nju, živim na Ovsišah. Do-

končala sem Gimnazijo v 
Kranju in visoki strokovni 
študij na Fakulteti za upra-
vo. Večino časa sem zapo-
slena v gospodarstvu, zad-
nja leta v hotelu kot 
asistentka direktorja/kadro-
vica. Politični začetki segajo 
v leto 2010, s kandidaturo 
na listi SD za lokalne voli-
tve. Menim, da načeloma 
ne sodim na politični par-
ket, vendar so me okolišči-
ne in zavest, da se je treba 
za dobre cilje tudi izpostavi-
ti, pripeljale do svetnice v 
občinskem svetu. V nasled-
njih štirih letih želim pred-
vsem slediti programu, ki 
smo ga predstavili v pred-
volilnem obdobju. Trdno 

verjamem v poštenost in 
transparentnost, enakovre-
den razvoj občine s poudar-
kom na trajnostnem razvo-
ju ter ohranjanju narave, 
ustrezni podpori gospodar-
stvu ter na splošno dvigu 
kvalitete življenja za vse ge-
neracije. Pri odločanju bom 
sledila predvsem potrebam 
občanov in želim si, da bi 
bilo somišljenikov v trenu-
tnem občinskem svetu veli-
ko. Kvaliteto življenja v ob-
čini je mogoče izboljšati z 
na videz majhnimi in hitri-
mi ukrepi, predvsem bi bilo 
treba prevetriti prioritete 
pri odločanju o projektih. 
Čutim predvsem veliko od-
govornost do ljudi in nara-
ve in cilj je to tudi pokazati 
z dejanji.

 VRTEC RADOVLJICA                                      
Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA
Tel.: 04/53 25 720
E-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
E-naslov: www.vrtec-radovljica.si

VRTEC RADOVLJICA VABI

K VPISU OTROK
V VRTCE RADOVLJIŠKE OBČINE ZA  

ŠOLSKO LETO 2023/2024.
Vpis v vrtec bo potekal od ponedeljka, 20. 2. 2023,  

do petka, 3. 3. 2023. 

Izpolnjene in podpisane vloge lahko:
– oddate osebno ali v nabiralnik na Kranjski cesti 13  

v Radovljici (prvo nadstropje)
– pošljete po pošti na naslov: Uprava Vrtca Radovljica, 

Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica,
– pošljete po e-pošti na:  

svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si.

Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2023, so razpisani naslednji programi:
DNEVNI PROGRAM za otroke do 3. leta starosti, ki traja od 6 do 9 ur
DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. leta starosti dalje, ki traja od 6 do 9 ur

Dodatne informacije so na voljo na   spletni strani vrtca   
www.vrtec-radovljica.si, na tel. št. 04/53 25 729 in 04/53 25 
735 (vsak dan od 7. do 15. ure) ter na e-naslovih svetovalna.
vpis@vrtec-radovljica.si in tatjana.kozelj@vrtec-radovljica.si.

Vilko Praprotnik 

Gregor Remec  

Miran Rems / Foto: Gorazd Kavčič
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Da so se razmere v gostin-
stvu in turizmu tudi za za-
poslene spremenile na bolje, 
je bilo enotno sporočilo treh 
gorenjskih mojstrov svojega 
poklica: Uroša Štefelina, ku-
harskega mojstra z Micheli-
novo zvezdico nagrajene 
Hiše Linhart v Radovljici, 
Marka Korena, skrbnika vin-
ske kleti v Vili Planinka na 
Jezerskem, in Gregorja Šil-
ca, direktorja in kolesarske-
ga vodnika v agenciji Hike & 
Bike v Bohinju.
Okrogle mize sta se udeleži-
la tudi Darja Radič, predava-
teljica na Visoki šoli za hote-
lirstvo in turizem Bled, ter 
Damjan Mašič, ravnatelj 
Srednje gostinske in turi-
stične šole Radovljica, ki je 
posebej poudaril je pomen 
kvalitetnega izobraževanja 
za gostinsko-turistične pok-
lice, sploh zato, pravi, ker ži-
vimo v izrazito turistični re-
giji, kjer je potreba za dobro 
izobražene kadre še poseb-
no izražena.

Izkušnje iz prve roke
»Prav je, da vam iz prve roke 
predstavimo, kaj in kako de-
lamo, kaj je mogoče doseči 
in kako se v tem poklicu lah-
ko imaš, tako na osebni rav-
ni kot ekonomsko,« so nago-
vorili udeležence okrogle 
mize z naslovom Ustvarja-
mo doživetja, na kateri so 
svetovalnim delavcem in 
vodstvom zgornjegorenjskih 
osnovnih šol želeli predsta-
viti raznolikost, atraktivnost 
in izzive gostinsko-turistič-
nih poklicev.
»V javnosti je predstava o 
naših poklicih pogosto zelo 
popačena. Poklic se je v dvaj-
setih letih ekstremno spre-
menil, tako v smislu pogojev 
kot tehnologije dela in tudi 
ekonomskega rezultata. Ne 
poznam več natakarja ali ku-
harja, ki bi šel delat tja, kjer 
je zaslužek slab, prav tako 
ne poznam kuharjev in nata-
karjev s kilometrino, ki si ne 
bi mogli sami uravnavati 
razmerja med delom in pro-
stim časom,« je poudaril 
Uroš Štefelin.

Od deklice za vse do 
Michelinove zvezdice
Kot je povedal, je sam začel 
v popolnoma drugačnih raz-
merah. Dokončal je srednjo 
in višjo gostinsko šolo na 
Bledu, vmes je ves čas delal. 
»Ko sem vstopil v delovni 
proces, so me uporabili za 
čisto vse. Danes dijake, ki 
pridejo k nam, že od prvega 
dne tretiramo kot sodelavce 
in jih poskušamo čim več 

naučiti, da nam bodo lahko 
čim prej koristno pomagali 
in nato nekoč stopili na naše 
mesto. Sodelavcem moramo 
omogočiti takšne pogoje 
dela, da bodo zadovoljni, to 
pa je takrat, ko imajo mož-
nost izobraževanja, napredo-
vanja upravljanja s svojim 
časom. Primerna plača ne 
sme biti glavni dejavnik pri 
odločanju za določeno delo, 
temveč samoumevna osno-
va,« je še poudaril.
Sam se je najprej preizkušal 
v blejskih hotelih, nato v raz-
ličnih tujih restavracijah viš-
jega ranga, bil vodja gostin-
stva v šolskem hotelu 
Astoria na Bledu, nato je 
skupaj s sedanjo poslovno 
partnerico Marcelo Klofutar 
prevzel vodenje hotela Tri-
glav in od tam skupaj z njo 
odšel na svoje, najprej v 
Podvin in nato v Radovljico.

Od mladega natakarja 
do someljeja v prestižni 
Planinki
Marko Koren je ubral dru-
gačno pot. Domačin iz Zasi-
pa pri Bledu izhaja iz okolja, 
ki je bilo vedno tesno pove-
zano s turizmom. Kot zelo 
mlad se je zato tudi sam pre-
izkusil v gostinstvu in ugoto-
vil, da je to poklic, ki ga želi 
opravljati vse življenje. 
Najprej kot praktikant v te-
danjem Bistroju, kasneje v 
Vili Bled, vmes se je ukvarjal 
z barmanstvom, ob delu z 
vrhunskim kuharskim moj-
strom Igorjem Jagodicem pa 
ga je začela zanimati some-
ljejska zgodba. Začel se je iz-
obraževati, nato postal vodja 
gostinstva v blagovnici Maxi, 
ko je začel pogrešati več sti-
ka z gosti, pa je sprejel pova-
bilo v Vilo Planinka, na Je-
zerskem, kjer je zdaj v vlogi 
skrbnika vinske kleti. Tudi 
Koren poudarja, da uživa v 
svojem poklicu, in žal mu je, 

da ga javnost prepogosto ne 
prepozna kot zanimivega in 
privlačnega. »Je pa res, da 
moramo pomesti pred svo-
jim pragom in se pač potru-
diti, da ustvarimo delovno 
okolje, ki bo privlačno tudi 
za mlade generacije.«

Hobi spremenil v poklic
Gregor Šilc, direktor in kole-
sarski vodnik v agenciji 
Hike & Bike, je odraščal v 
Vrbnjah. Tudi on stavi na 
povezovanje vseh, ki delajo v 
turizmu in z njim poveza-
nih panogah, pri tem pa po-
udarja majhnost Slovenije 
kot njeno izrazito prednost v 
tem smislu.
In tudi on pravi, da ne mara 
klišejev o gostinstvu in turiz-
mu. »Kot da smo obtičali v 
času! Kaj vse se je spremeni-
lo v zadnjih letih in kaj vse 
se še bo. Nekaj, kar je zdaj 
videti povsem banalno, bo 
mogoče čez čas postalo zani-
miva in priljubljena nišna 
ponudba. Običajno je tako: 
če nekaj zanima mene, je 
skoraj gotovo, da zanima še 
koga drugega - moj cilj je, da 
takšne ljudi poiščem in jih 
prepeljem v Slovenijo, kjer 
jim to pokažem.«
Všeč mu je odnos, ki ga ima 
s svojimi gosti, in je običaj-
no, tudi zato, ker vodi 
majhne skupine, prijateljski. 
Pravi, da celo svoj delavnik, 
ki pogosto vključuje tudi ne-
delje in praznike, vidi kot 
nekaj pozitivnega. »Predsta-
vljajte si zimski ponedeljek 
na Voglu: si na smučišču, 
srečuješ pa predvsem tiste, 
ki so tako kot ti v službi v tu-
rizmu in gostinstvu. Drugi 
so smučali v soboto in nede-
ljo, v gneči ...«

Plačila so zdaj boljša
Da so se časi spremenili, po-
udarja tudi Fedja Pobegajlo, 
direktor Turistično gostin-

ske zbornice Slovenije. 
»Pred kratkim smo s panož-
nim sindikatom dosegli do-
govor o bistvenem dvigu 
najnižjih osnovnih plač, ki 
so zdaj med najvišjimi v go-
spodarstvu, regres je bil lani 
1.300 evrov, določena, tudi 
večja podjetja so izplačevala 
še mnogo višje. V sezon-
skem obdobju so po infor-
macijah naših članov podje-
tja zaposlenim plačevala 
številne dodatke. Sicer pa 
plače določa trg: če so pre-
nizke, podjetje enostavno ne 
dobi dovolj zaposlenih.«

Potrebni so premiki 
v miselnosti
»Smo v situaciji, ko so pot-
rebni premiki tudi v naši 
miselnosti. Vsi se trudimo s 
promocijami poklicev v go-
stinstvu in turizmu, ki sta 
ključni panogi ne le z vidika 
gospodarstva, ampak tudi 
zato, ker zaposlujeta og-
romno število ljudi,« pa je 
na okrogli mizi, ki jo je v so-
delovanju s Slovensko turi-
stično organizacijo, Mini-
strstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Sre-
dnjo gostinsko-turistično 
šolo Radovljica in Višjo 
strokovno šolo za gostin-
stvo, velnes in turizem Bled 
pripravil radovljiški zavod 
za turizem, poudarila 
Dubravka Kalin, v. d. direk-
torice direktorata za turi-
zem na ministrstvu za go-
spodarstvo.
»Na nas vseh je, da naredi-
mo ključne korake v smeri 
ustvarjanja pogojev, da se 
bodo mladi množičneje za-
čeli odločati za poklice v go-
stinstvu in turizmu, da se bo 
zgodba razvijala. Kajti vse to, 
kar danes počnemo, ne bo 
dovolj, če ne bodo za nami 
stale mlade generacije, ki 
bodo stvari z entuziazmom 
peljale naprej.«

Marjana Ahačič

Udeležence okrogle mize, med katerimi so bili tudi ravnatelji in svetovalni delavci 
zgornjegorenjskih osnovnih šol, je nagovorila tudi Dubravka Kalin, v. d. direktorice 
direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo.

Prostor je namenjen tudi 
drugim obiskovalcem, na 
primer kolesarjem in pohod-
nikom, zato je opremljen še 
z informacijsko tablo. Pro-
jekt sta Občina Radovljica in 
Krajevna skupnost Podnart 
izvedli v okviru participativ-
nega proračuna.

»Že ko smo se pred skoraj 
desetimi leti peljali v Porto-
rož na prevzem nagrade Tu-
ristične zveze Slovenije za 
najlepši gasilski dom v Slove-
niji, smo se pogovarjali o 
tem, da bomo na tem mestu, 
kjer je že stala informacijska 
tabla, pa tudi mize in klopi, 
Komunala pa je uredila pi-
tnik, postavili nadstrešek, 
prav z namenom, da bi imeli 
otroci, ki zjutraj tu čakajo na 
šolski avtobus, primerno za-
vetje,« je povedal Bine Perič, 
predstavnik PGD Podnart.
Na postajališču vsak dan na 
avtobus čaka okoli dvajset 
šolarjev, ve povedati prvi so-
sed Alojz Završnik, pri klo-
peh in mizi ob informacijski 
tabli pa se redno ustavljajo 
številni kolesarji, pohodniki 
in turisti za avtodomi. »Pred 
dnevi so se tu pohodniki na 
poti proti Dražgošam ustavi-
li celo sredi noči!«
Gradbena dela v skupni 
vrednosti 22 tisoč evrov je 

izvedlo podjetje M Skala iz 
Krope. Ker je višina načrto-
vane investicije presegala 
predvidena sredstva partici-
pativnega proračuna, sta 
manjkajoča sredstva za iz-
vedbo projekta iz svojih vi-
rov zagotovili še Občina Ra-
dovljica in KS Podnart.
Ob tem je predsednik sveta 
KS Podnart Nejc Šter pouda-

ril, kako pomembno je pri 
tovrstnih projektih sodelova-
nje z občino. »Čeprav je 
objekt videti enostaven, ga 
ni mogoče kar postaviti. Tre-
ba je urediti veliko formal-
nih, birokratskih zadev, da 
je vse urejeno tako, kot mora 
biti. In na občinski upravi so 
strokovnjaki, ki to delo dob-
ro opravijo.«
Župan pa je poudaril po-
men sodelovanja s krajevni-
mi skupnostmi. »Prav je, 
da se projekti oblikujejo 
skupaj. Sam participativni 
proračun pa pomeni kvali-
tetno obliko sodelovanja z 
občani. Zadovoljen sem, da 
smo v dveh letih realizirali 
vse izglasovane projekte. 
Verjamem, da se bodo, 
sploh ker je bilo za nasled-
nji participativni proračun 
oddanih skoraj sto predlo-
gov, občani tudi tokrat tako 
množično odzvali z glaso-
vanjem, kot so se pred dve-
ma letoma.«

Marjana Ahačič

V začetku leta so v Podnartu med gasilskim in 
kulturnim domom uredili novo nadstrešnico nad 
prostorom, kjer otroci vsak dan čakajo na šolski 
avtobus, ki jih vozi k pouku v nekaj kilometrov 
oddaljeno Lipnico.

Nova nadstrešnica 
v Podnartu

Razmere v gostinstvu in turizmu so se v zadnjih letih korenito spremenile. Z vidika zaposlenih 
zagotovo na bolje, tako glede plačila in možnosti napredovanj kot delovnega časa, so si bili enotni 
udeleženci okrogle mize, ki so jo prejšnji teden pripravili v Radovljici.

O poklicih v 
gostinstvu in turizmu

Prvi sosed Alojz Završnik, župan Ciril Globočnik, 
predsednik sveta KS Podnart Nejc Šter, predstavnik PGD 
Podnart Bine Perič in Miha Potočnik, član sveta KS 
Podnart, predstavnik Ovsiš

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

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Tik pred koncem leta je Tu-
ristično društvo Mošnje spet 
podelilo priznanja naj hiša, 
letošnja podelitev je bila že 
peta, ki so jo pripravili, da bi 
se zahvalili vsem, ki skrbijo 
za lep videz svojih domovanj 
in s tem vsega kraja.

S cvetjem okrašena 
domovanja
Priznanja so bila podeljena v 
različnih kategorijah. Slavica 
Biček ga je prejela za celoten 

videz hiše; ob urejeni hiši z 
okolico na začetku vasi imajo 
skozi vse leto posajene rože, 
tako človek že ob vstopu v 
Mošnje lahko reče: no, tukaj 
pa je res lepo, so med dru-
gim povedali na prireditvi.
Priznanje, ki so ga poimeno-
vali priznanje za najlepši 
gank gorenjskih nageljnov, 
so podelili Mileni Ozebek, 
za najlepše okensko cvetje 
pa župnišču Mošnje. Župni-
ja Mošnje šteje že 868 let, 
župnišče pa je vedno lepo 
urejeno, še posebno v času 

cvetenja, ko so okna polna 
rož, so poudarili v Turistič-
nem društvu.

Priznanje za urejeno 
znamenje
»Naključni sprehajalec, ki 
hodi po vasi, lahko opazi, ko-
liko različnih znamenj, kri-
žev ali obeležij premore mo-
šenjska okolica. Srečujemo 
jih ob mostovih, nevarnih 
strminah in podobno, govo-
rijo pa o nesrečah ali o sreč-
nih naključjih. Večja zname-
nja, kapelice, so bile in so še 

pred vasjo, so poslikane in 
še vedno dokazujejo popot-
nikom, da so tu živeli oziro-
ma še živijo pobožni in dob-
ri ljudje. V mesecu šmarnic, 
ko je največ cvetja, so v kape-
licah številni šopki in vaze s 
cvetjem,« so dodali ob napo-
vedi priznanja za urejeno 
znamenje.
»Vsi dobro poznamo kapeli-
co, ki stoji na koncu vasi 
proti Globokem, tako ime-
novano Mežnarjevo zname-
nje. Do leta 1985 je bilo v 
slabem stanju, a so ga nato 

povsem obnovili in v lepi po-
dobi stoji še danes. Zato Tu-
ristično društvo Mošnje po-
deljuje priznanje za lepo 
urejeno Mežnarjevo zname-
nje družini Pristov.«

Priznanje za ohranitev 
kulturne dediščine
Turistično društvo je prizna-
nje za ohranitev kulturne 
dediščine v vasi tokrat pode-
lilo Marku Jelovčanu, za ob-
novo Kvanrove hiše. »Moš-
nje so bile med drugo 
svetovno vojno izseljene in 

požgane, zato je večina hiš 
zgrajenih po letu 1945. 
Kvandrova hiša je požar pre-
živela in predstavlja dedišči-
no bivalne kulture in načina 
življenja Mošnjanov iz dru-
ge polovice 18. in 19. stole-
tja. Do pred kratkim je bila v 
slabem stanju, nato pa so jo 
v skladu s pogoji zavoda za 
kulturno dediščino prenovi-
li, v prenovo pa vložili veliko 
dela in lastnih sredstev,« je 
zapisano v obrazložitvi.

Vstop v praznični 
december
Po končani prireditvi so se 
udeleženci odpravili na trg 
pred dvorano kulturnega in 
gasilskega doma, kjer je sle-
dil prižig prazničnih lučk.
V prazničnem decembru pa 
so Mošnje tudi tokrat obi-
skali dobri možje. Tako je 
Miklavž na prireditvi v 
cerkvi sv. Andreja, ki jo je 
popestril nastop flavtistk iz 
Glasbene šole Radovljica, 
obdaril 45 najmlajših otrok 
iz vasi, dedek Mraz pa učen-
ce petega razreda podružnič-
ne šole.

Tik pred koncem leta so v Mošnjah podelili priznanja tistim posameznikom in družinam, ki skozi vse leto skrbijo za urejeno okolico svojih domov in 
zaradi katerih je zato lepši in bolj urejen ves kraj. Tudi letos Miklavž in dedek Mraz.

Praznični december v Mošnjah

Marjana Ahačič

Miklavž je otroke tradicionalno obdaril v cerkvi sv. Andreja.

Prejemniki priznanj: Milena Ozebek, župnik pater Milan 
Kadunc, Nejc in Marko Jelovčan ter Tone Pristov
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V sezoni 2020/2021 so ra-
dovljiški rokometaši v član-
ski konkurenci z uvrstitvijo 
v 1.B-ligo dosegli zelo velik 
uspeh, ki je bil toliko večji, 
ker so bili Radovljičani kar 
nekaj let brez članske ekipe. 
V lanski sezoni so si nato za 
cilj postavili obstanek v 1. B-
ligi in ga brez težav uresniči-
li. Letošnjo sezono so začeli 
odlično, saj so prve tri tekme 
dobili, v nadaljevanju malce 
nihali, prvi del pa zaključili s 
še tremi zmagami.
V prvem delu, kjer so odi-
grali 13 tekem, so devetkrat 
zmagali, trikrat izgubili in 
enkrat igrali neodločeno. 
Doma so premagali ekipe: 
Šmartno z 28 : 25, Jadran 
Hrpelje-Kozina z 31 : 27, Čr-
nomelj s 40 : 36, Grosuplje 
s 37 : 35 in Veliko Nedeljo z 
32 : 28. V gosteh so prema-
gali ekipe: Alples iz Železni-
kov s 34 : 26, Gorišnico z 32 
: 30, Sevnico s 34 : 31 in Mo-
kerc KIG s 35 : 31.
Dva poraza so zabeležili v 
domači dvorani, in sicer pro-

ti ekipama Hrastnika 29 : 27 
in Škofljice 37 : 29. V gosteh 
je bila premočna ekipa MRK 
Ljubljana, ki je radovljiškim 
Sršenom zadala poraz s 37 : 
29. Edini neodločen izid so 
dosegli v gosteh pri Butan 
Plinu Izola, kjer sta obe eki-
pi zadeli 29 golov. Izolani si-
cer z 20 točkami in tekmo 

manj od drugih ekip vodijo 
na lestvici 1. B-lige. Prven-
stvo se za RK Frankstahl Ra-
dovljica nadaljuje 3. februar-
ja, in sicer s tekmo v gosteh 
v Šmartnem.
Mladinska ekipa je bila 
najprijetnejše presenečenje 
sezone 2021/2022. Z uvrsti-
tvijo v najvišji rang v svoji 

kategoriji so dosegli največji 
uspeh radovljiškega roko-
meta. Za to ekipo bi bilo v le-
tošnji sezoni kaj več kot ob-
stanek v ligi nerealno 
pričakovati. V jesenskem 
delu so odigrali deset tekem. 
Na treh tekmah so slavili 
zmage, sedem pa so jih iz-
gubili, vse zmage pa dosegli 

v gosteh. Trimo Trebnje so 
premagali z 31 : 29, ekipo 
Butan Plin Izola z 32:27, na 
zadnjem srečanju pa še eki-
po Riko Ribnica 43 : 37. 
Doma so izgubili proti ekipi 
Mokerc KIG s 35 : 27 in pro-
ti Kopru z 28 : 27.
V gosteh so izgubili proti 
Krki s 33 : 26, proti ekipi 
Sviša iz Ivančne Gorice s 
34 : 29, proti ekipi Celja Pi-
vovarne Laško z 42 : 32 in 
proti ekipi Grosist Slovan z 
41 : 33.
Prestavljena tekma proti Go-
renju iz Velenja je bila odi-
grana včeraj. Radovljiški 
mladinci so na lestvici deve-
ti s 6 točkami. Drugi del se 
bo s tekmo proti ekipi Trimo 
Trebnje začel doma.
»V 1. B-ligi nastopamo šele 
drugo sezono in igramo z 
domačimi igralci. Prvi del 
smo končali z odliko. Z 19 
točkami bi bil zadovoljen po 
koncu lige, kaj šele na polo-
vici. V avgustu je potekala 
prenova dvorane, tako da 
smo v tem obdobju trenirali 
zunaj. Kljub težavam je bila 
ekipa odlično pripravljena. V 
drugem delu fantom ne 
bomo nalagali prevelikega 
bremena. Čeprav nas neka-
teri že vidijo v 1. A-ligi, sam 
ostajam realen,« se je skozi 
leto 2022 »sprehodil« trener 
Goran Debelak.
»Tudi v nadaljevanju sezone 
želimo igrati moderen in 
atraktiven rokomet, ki bo v 

našo dvorano privabil še več 
navijačev. Imamo eno naj-
mlajših ekip v ligi. Vesel 
bom, če bomo obdržali vse 
fante. Določeni igralci, ki 
igrajo za mladinsko ekipo, 
igrajo tudi v članski vrsti. 
Kakor koli, mi smo v ospred-
je postavili člansko ekipo in 
nekaterih igralcev nismo že-
leli obremenjevati, da bi v is-
tem koncu tedna poleg član-
ske tekme nastopili še na 
mladinski tekmi. Veseli me, 
da sta se obe ekipi starejših 
dečkov uvrstili v četrtfinale 
državnega prvenstva. Mirno 
lahko rečem, da je leto 2022 
najuspešnejše v zgodovini 
kluba. Člani so ostali v 1. B-
ligi, mladinci so se v svoji 
kategoriji uvrstili v 1. A-ligo. 
V svoje vrste smo pripeljali 
odličnega trenerja Janija 
Klemenčiča. Tukaj ne sme-
mo pozabiti, da smo s po-
močjo našega sponzorja, 
podjetja Frankstahl, in z og-
romno prostovoljnega dela 
članov in simpatizerjev klu-
ba sanirali dolg za najem 
dvorane, ki je ostal še iz leta 
2012. Na tem mestu bi se 
zahvalil še našemu sponzor-
ju Frankstahlu. Kljub temu 
da to podjetje ni iz naše ob-
čine, verjame v nas in naš 
projekt.«
Debelak trenutno opravlja 
tudi funkcijo predsednika 
kluba. Upa, da le do konca 
meseca, ko je na sporedu le-
tni občni zbor.

Matjaž Klemenc

Članska ekipa Rokometnega kluba Frankstahl Radovljica / Foto: Marjan Zupančič

Članska rokometna ekipa Frankstahl Radovljica je za razliko od lanske sezone naredila še korak naprej. 
Mladinska ekipa, ki tekmuje na najvišjem nivoju v svoji kategoriji, je solidno odigrala jesenski del.
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Po dveh letih epidemije so se 
zdaj vendarle vsi, ki so na ka-
kršenkoli način povezani z 
Atletskim klubom Radovlji-
ca, spet lahko srečali v živo, 
in sicer na prireditvi, na kate-
ri je predsednik kluba Zvone 
Prezelj podelil priznanja 
vsem tistim, ki so se v letu 
2022 posebno izkazali.

Uspešna sezona
Za uvod je Prezelj ocenil 
lansko uspešno sezono. »V 
lanskem letu smo bili uspeš-
ni. V nekaterih kategorijah 
smo napredovali. V vseh sta-
rostnih kategorijah, od se-
lekcije U12 do članov, smo 
na prvenstvih Slovenije 

osvojili 36 naslovov držav-
nih prvakov, 27 drugih in 16 
tretjih mest. V reprezentanci 
U16 sta nastopila Živa Kova-
čič in Nace Koblar. V katego-
riji mlajših mladincev so na-
stopili Kaja Maltarič, Nik 
Kozelj Tomše in Tevž Podli-
pnik. Nik in Tevž sta nasto-
pila na Balkanskem prven-
stvu za mlajše mladince. 
Tevž je bil prvi v metu kopja, 
Nik pa tretji v teku na 100 
metrov. Oba sta v omenje-
nih kategorijah nastopila na 
evropskem prvenstvu. Nik je 
obtičal v kvalifikacijah, Tevž 
pa je osvojil sedmo mesto. 
Ta uvrstitev je zagotovo eden 
največjih uspehov za naš 
klub. Ne smem pozabiti, da 
je po evidenci Olimpijskega 
komiteja Slovenije 24 naših 
tekmovalcev doseglo katego-
rizacijo – 16 atletov in atle-
tinj je doseglo mladinski ra-
zred, dva sta uvrščena v 
perspektivni razred in šest v 
mednarodni razred.«

Nagrajenci z različnih 
tekmovanj, v različnih 
kategorijah in disciplinah
Pobliže poglejmo nagrajen-
ce kluba po abecednem 
redu, ki so bili uspešni na 
različnih tekmovanjih, v raz-

ličnih kategorijah in različ-
nih disciplinah v letu 2022: 
Ana Jožef – mlajše mladin-
ke, DP dolgi teki, 3. tek na 
5000 m; Ana Rogač – U16, 
DP v dvorani, 3. skok v dalji-
no; Ažbe Pohar – ml. mla-
dinci, DP, 3. tek na 2000 m 
z zaprekami, ml. mladinci, 
DP, 2. cestni tek; Ažbe 
Smolnikar – U16, DP v dvo-
rani, 1. skok v višino. Barba-
ra Klinar – st. mladinke, DP 
dolgi teki, 2. tek na 10000 
m, st. mladinke, DP, 2. ce-
stni tek; Bine Šmitek, Nejc 
Štefelin – U12, 3. ekipni 
mnogoboj; Eva Pačnik, mla-
dinke, DP, 2. troskok; Gaber 
Brajnik – ml. mladinci, APS, 
2. met kopja; Ivana Berce – 
letnik 2009, DP, 1. skok v vi-

šino; Jaka Kovačič – U12, 
DP, 3. skok v višino; Jakob 
Mulej – st. mladinci, DP dol-
gi teki, 1. tek na 10000 m, 
ml. člani, DO, 2. tek na 
3000 m, st. mladinci, DP 1. 
cestni tek, st. mladinci, DP, 
1. polmaraton; Janez Mulej – 
člani, DP, 1. maraton; Jasmi-
na Pitamic Vojska, članice, 
DP, 3. polmaraton; Julia 
Slak, letnik 2010, DP, 2. 
skok v višino; Kaja Maltarič 
– mladinke, DP, 1. troskok, 
U18, DP, 1. skok v daljino, 
U18, DP, 1. troskok; ml. mla-
dinke, APS, 2. skok v dalji-
no, ml. mladinke, APS, 1. 
troskok, ml. mladinke, DP, 
2. skok v daljino, članice, 
DP, 3. troskok, st. mladinke, 
DP, 3. troskok, ml. članice, 
DO, 3. skok v daljino, ml. 
mladinke, DP, 1. troskok; 
Karin Rotar – ml. mladinke, 
DP, 2. cestni teki; Katarina 
Rogač – U16, APS, 1. skok v 
daljino, U16, DP, 3. skok v 
daljino; Klemen Vilhar – čla-
ni, DP, 2. tek na 1500 m, čla-
ni, DP, 2. kros, člani, DP, 2. 
tek na 1500 m, člani, DP, 1. 
tek na 3000 m zapreke, čla-
ni, APS, 1. tek na 3000 m 
zapreke, člani, APS, 2. tek 
na 3000 m; Lidija Pajk – ve-
teranke, DP, 1. tek na 100 

m, veteranke, DP, 1. tek na 
200 m, veteranke, DP, 1. tek 
na 400 m; Lovro Valter – 
U16, DP v dvorani, 2. skok v 
višino; štafeta: Maks Jerala, 
Mark Bizjak, Jaka Štefelin, 
Patrik Tolar – U14, DP, 2. 
tek na 4× 100 m; U14, DP, 
2. tek na 4× 200 m; štafeta 
Maja Mulej, Ines Avsenek 
Renko, Inna Jusufagić, Zoja 
Razinger – U12, DP, 1. tek 
na 4× 200 m; Maks Jerala – 
letnik 2009, DP, 1. troskok, 
letnik 2009, DP, 2. skok v 
daljino; Manca Papler – ml. 
mladinke, DP, 1. mnogoboj; 
Mark Bizjak: letnik 2009, 
DP, 1. skok v daljino, letnik 
2009, DP, 2, tek na 60 m, 
U14, DP, 2. skok v daljino; 
ekipno: Mark Bizjak, Maks 

Jerala – U12, DP, 3. mno-
goboj; Mark Razinger: – 
U12, DP, 2. skok v daljino; 
Maša Robič – U16, DP dolgi 
tek, 2. tek na 3000 m; Maša 
Zabret – U12, DP, 2. met 
krogle; Matic Vidmar – ml. 
mladinci, APS, 3. met kopja, 
ml. mladinci, DP, 3. met 
kopja; Meta Mežnarec – 
U12, DP, 2. mnogoboj; me-
šana štafeta: Mija Hrovat, 
Živa Grohar, Elena Mihelič, 
Mark Razinger, Nejc Štefe-
lin, Vid Šter – U12, DP, 1. 4× 
60 m; Nace Koblar – U16, 
zimsko DP, 1. met kopja, 
U16, APS, 1. met kopja, 
U16, DP, 1. met kopja; Neja 
Omanović – člani, DP, 2. 
troskok, člani, DP, 2. 
troskok, ml. članice, DP, 1. 
troskok, ml. članice, DO, 2. 
troskok, člani, APS, 2. 
troskok; Nejc Štefelin – U12, 
DP, 1. tek na 200 m, U12, 
DP, 2. kros; Nik Kozel Tom-
še – mladinci, DP, 3. tek na 
200 m, U18, DP, 1. tek na 
60 m, ml. mladinci, APS, 
tek na 100 m, ml. mladinci, 
APS, 1. tek na 200 m, ml. 
mladinci, DP, tek na 100 m, 
ml. mladinci, DP, tek na 
200 m, U18, DP, tek na 200 
m, ml. mladinci, balkansko 
pr., 3. tek na 100 m; Nika 

Humerca – U16, APS, 3. 
met diska; Nika Karahodžić 
Dovžan – letnik 2009, DP, 
1. skok v daljino, U12, DP, 1. 
mnogoboj, U14, DP, 1. mno-
goboj, U14, DP, 3. skok v da-
ljino, letnik 2009, DP, 1. 
troskok; ekipno mnogoboj: 
Nika Dovžan Karahodžić, 
Meta Mežnarec – U14, DP, 
1. ekipni mnogoboj; Patrik 
Tolar – U16, DP v dvorani, 3. 
skok v višino, letnik 2009, 
DP, 1. skok v višino, U16, 
DP, 3. skok v višino, U14, 
DP, 1. skok v višino, U14, 
DP, tek na 200 m z ovirami; 
Rok Pfajfar – U16, DP v dvo-
rani, 1. hoja na 2000 m, 
U16, APS, 2. hoja na 1600 
m; Sabina Krebelj – veteran-
ke, DP, 1. met kladiva; Tevž 

Podlipnik – U18, DP, 2. met 
kopja, U20, zimsko DP, 1. 
met kopja, ml. mladinci, 
DP, 1. met kopja, ml. mla-
dinci, balkansko pr., 1. met 
kopja, ml. mladinci, evrop-
sko pr., 7. met kopja; Tim 
Maltari –  U14, DP, 1. hoja 
2000 m; Zala Arnol – letnik 
2010, DP, 1. skok v višino; 
Živa Kovačič – U16, APS, 1. 
skok v višino, ml. mladinci, 
DP, 3. skok v višino, U16, 
DP, 2. skok v višino; Zoja 
Razinger – U12, DP, 1. skok 
v daljino, U12, DP, 1. mno-
goboj, U12, DP, 1. mno-
goboj, U12, DP, 1. skok v da-
ljino; ekipni mnogoboj: Zoja 
Razinger, Ines Avsenek 
Renko – U12, DP, 1. ekipni 
mnogoboj, U12, DP, 3. eki-
pni mnogoboj; štafeta: Kata-
rina Rogač, Lina Jarkovič, 
Ana Rogač, Nika Karahodžić 
Dovžan – U16, APS, 3. 4× 
100 m; Atletski klub Rado-
vljica – U12, DP mnogoboj, 
3. mesto vseekipno.

Priznanja tudi za trenerje
Brez trenerjev si je težko za-
misliti odlične rezultate. Na 
srečanju so priznanja dobili 
Marija Medja, Martina Kri-
stan, Gorica Stevanović, Tja-
ša Šolar, Iztok Omerza, Ivan 

Pogačar, Zvone Prezelj in 
Klemen Dolenc. Slednji se 
je odločil, da ne bo več tre-
ner, a bo po potrebi še po-
magal.
Sicer pa ima tako kot večina 
klubov tudi Atletski klub Ra-
dovljica težavo svoje atlete in 
atletinje pripeljati v člansko 
konkurenco. »Žal je pro-
blem zadnji preskok iz mla-
dinske kategorije v člansko. 
Po srednji šoli se jih veliko 
odloča za študij in ali bi ob 
tem še trenirali atletiko. V 
Sloveniji je problem, da tisti, 
ki pridejo na študij v Ljublja-
no, lahko nadaljujejo treni-
ranje atletike le, če se včlani-
jo v katerega od ljubljanskih 
klubov in tudi tekmujejo za-
nje,« je na težavo preskoka v 

najvišjo kategorijo opozoril 
Prezelj.

Slabši pogoji za trening 
pozimi
Najboljši atleti in atletinje 
kluba so sicer na prireditvi 
manjkali. Skupaj s trener-
jem Iztokom Omerzo so bili 
namreč na pripravah v Beo-
gradu. Pozimi za radovljiške 
tekmovalce doma razmere 
namreč niso najboljše. 
»Imamo dober štadion, kar 
pa ne pomeni, da imamo 
dobre pogoje. V zimskem 
obdobju so naši treningi bi-
stveno oteženi. Če hočemo 
opraviti dober trening, se 
moramo odpeljati v Ljublja-
no ali Novo mesto. Zaradi 
slabših pogojev na zimskih 
tekmah težje dosegamo dob-
re rezultate,« je še poudaril 
predsednik kluba.
Ob tej priložnosti je izrekel 
zahvalo občini, ki v veliki 
meri podpira šport. »V klu-
bu pričakujemo, da se bo v 
kratkem uresničila obljuba 
župana in se bo začela druga 
faza gradnje stadiona,« je 
želje v zvezi s stadionom po-
dal Zvone Prezelj, ki je v vlo-
gi predsednika že od leta 
2009, ko je klub začel delo-
vati.

Matjaž Klemenc

Del članov radovljiškega atletskega kluba, ki so na državnem prvenstvu osvojili medaljo / Foto: Matjaž Klemenc

Košarkarji Radovljice so od-
lično odprli leto 2023. V 
gosteh so s 77 : 54 (38 : 33) 
premagali ekipo Orli Postoj-
na in se utrdili na prvem 
mestu četrte lige – zahod. 
Odločilna za zmago je bila 
četrta četrtina, ki so jo Ra-
dov l j i čan i  dob i l i  s  
23 : 8.

Visoka zmaga za uvod 
v leto 2023

Košarka

Atletski klub Radovljica je potegnil črto pod sezono 2022, v kateri so bili najbolj veseli sedmega mesta Tevža Podlipnika na 
evropskem prvenstvu za mlajše mladince v metu kopja.

Radovljiški atleti lani 
pogosto na stopničkah

Biatlonci so svetovni pokal v 
letu 2023 odprli na Pokljuki. 
Uvodna tekma je bil sprint 
na deset kilometrov. Jakov 
Fak je od desetih strelov 

zgrešil enkrat in bil na kon-
cu dvanajsti. V zasledovalni 
tekmi si je želel deseterico. 
Žal so bili štirje zgrešeni 
streli preveč in končal je na 
17. mestu. Fak na Pokljuki ni 
nastopil v nobeni štafeti z 
namenom, da se čim bolje 
pripravi na uvodno tekmo v 
Rupholdingu, na individual-
no tekmo na 20 km. Disci-
plina, v kateri je dosegel naj-
večje uspehe v svoji karieri 
in mu je pisana na kožo. In 
če na svoji zadnji individual-
ni tekmi na Pokljuki ni bil 
najuspešnejši v streljanju, 
saj je od dvajsetih strelov 
zgrešil štirikrat, je bil tokrat 
brezhiben, saj je padlo vseh 
dvajset tarč. Dobro strelja-
nje in dober tek sta ga na 
koncu, prvič po dveh letih, 
zasluženo pripeljala na sto-
pničke, na tretje mesto.

Za smučarskimi skakalci je 
še ena novoletna turneja. 
Peter Prevc se je slabše od-
rezal v nemškem delu. V 
Oberstdorfu je bil 22., v Gar-
misch-Partenkirchnu pa je 
ostal brez finala. Dobro je 
skakal v drugi polovici novo-
letne turneje, v Avstriji. V 
Innsbrucku je bil 14., v Bi-
schofshofnu pa sedmi.

Fak po dveh letih spet 
na stopničkah

Peter Prevc s tremi 
uvrstitvami

Biatlon

Smučarski skoki

Jakov Fak / Foto: Tina Dokl
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Mestni muzej Radovljica je 
že pred desetletjem pridobil 
opremo in predmete iz de-
lovne sobe častnega mešča-
na Radovljice. Podarila jim 
jih je Krekova dedinja, sestra 
njegove soproge Marija Ana 
Pauer Gult. Lani, ob stoti 
obletnici skladateljevega 
rojstva, so predmete z uredi-
tvijo spominske sobe 
predstavili širši javnosti, 
prvič prav na dan odprtja 40. 

Festivala Radovljica, ki ga 
organizira Društvo ljubite-
ljev stare glasbe Radovljica, 
katerega častni član je bil od 
leta 1997 tudi Uroš Krek.
Krek, za katerega je ob odpr-
tju spominske sobe prof. To-
maž Faganel poudaril, da 
sodi med najvidnejša imena 
slovenske glasbe po drugi 
svetovni vojni, je od leta 

1979 do svoje smrti leta 
2008 živel v Lescah.

Navadna samo biografija
O Krekovih začetkih v glasbi 
vemo malo, je na slovesnosti 
ob odprtju spominske sobe 
povedal profesor Faganel. 
»Po študiju slavistike in di-
plomah iz dirigiranja in 
kompozicije je delal v glas-
benem programu takratnega 
Radia Ljubljana, bil razisko-
valec Glasbenonarodopisne-
ga inštituta in poldrugo de-

setletje profesor kompozicije 
na ljubljanski Akademiji za 
glasbo. Že s prvimi skladba-
mi je zarisal svoj sklada-
teljski kredo, z močjo in 
ostrino, od katerih ni nikoli 
odstopil,« je skladateljevo 
delo in ustvarjalni slog opi-
sal profesor Faganel.
»Pri Urošu Kreku je običaj-
na samo biografija, a tudi ta 

še vedno z vprašaji, saj o 
skladateljevih prvih korakih 
v glasbi vemo komaj kaj ali 
nič,« pravi.
Ljubljančana, s klasično 
maturo oboroženega mla-
dega študenta slavistike, 
kasneje glasbe, dirigiranja 
in kompozicije, mimogre-
de še kontrabasa, je glasba 
gotovo nagovorila že prej, 
je prepričan Faganel. »O 
tem času priča edina, radi 
rečemo mladostna skladba, 
nadvse zgledna in jasna, 
dvostavčna, najverjetneje 
še neizvedena miniatura za 
klavir. Zložil jo je v osmem 
razredu takratne klasične 
gimnazije – 1. novembra 
1940 – je zapisano v notah. 
Pristala je v zapuščini tedaj 
znane pianistke Marte Va-
ljalo, soproge predvojnega 
pobudnika vsakršnega no-
vega v slovenski glasbi 
Slavka Osterca. Je bila go-
spa prva Krekova učiteljica 
klavirja, posredno glasbe?« 
se o Krekovih glasbenih za-
četkih sprašuje Faganel.

Znanje delil s prihodnjimi 
generacijami
Poudaril je, da je Krek na 
Akademiji za glasbo poldru-
go desetletje kot profesor 
kompozicije svoje nadvse ši-
roko znanje ter klasični in 
humanistični razgled delil 
ne le s prihajajočo generaci-
jo bodočih kolegov skladate-
ljev, ampak je teoretične sve-
tove glasbe odstiral tudi 
bodočim dirigentom.
Romantik po duši Krek ni 
ustvarjal po vzorcu, po 
zgledih, pravi Faganel, ti so 
mu služili le za utemeljitev 
posebne poti. »Postava mu 
je bila, kot je zapisal Borut 
Loparnik, stroga roko-
delska izvedenost. In kot je 
sam dodal, spoštljiva logika 
glasbenega stavka, danes 
malodane že pozabljene, 
včasih še celo omalovaževa-
ne glasbene veščine, dosle-
dno vodenje glasov, načelo 
ustvarjanja napetosti in 
sprostitve, pri človeškem 
glasu z drugačnimi rešitva-
mi, saj je ta, tako je zapisal 
Krek, občutljivejši od mar-
sikaterega glasbila.«

Glasba ni površje, ampak 
dno
S poglobljenim razmisle-
kom v kritični razdalji sa-
moopazovanja postane Kre-
ku skladanje posebne vrste 
dejanje, kot je sam iz raz-
dalje razmišljal, aristokrat-
sko dejanje v ubranem soz-
vočju znanja, vedenja, 
zaupanja, še navaja Faga-
nel. »Nikoli površno na 
prvo žogo, vsakokrat od-
maknjeno, poglobljeno, 
zaskrbljeno, brez popravlja-
nja in novih verzij, za zme-
raj. Kot bi uresničeval  
maksimo globoko razmiš-
ljujočega skladateljskega 

predhodnika Marija Kogo-
ja: glasba ni površje, ampak 
dno.«
Svojo glasbo je pogosto in 
premišljeno bogatil in do-
datno barval s prvinami ljud-
skega, še pravi Faganel. »Ne 
kot bližnjico k razumevanju 
sodobnega, ampak za oseb-
no barvo in prepoznavnost. 
Njegove orkestralne in ko-
morne skladbe, pesmi s kla-
virjem in zborovske skladbe, 
ki jih je posebej zaznamova-
lo dolgoletno etnomuzikolo-
ško delovanje in predvsem 
slovenska simbolistična liri-
ka, so danes trajna last slo-
venske glasbe.«

Skladateljevo ustvarjanje 
v Lescah
Krekova glasba je nastajala 
in zorela v zatočišču njego-
vega novega doma v Lescah, 
kjer je mojster od leta 1979 
ustvaril zajeten del svojega 
pestrega opusa: nekaj kon-
certantnih partitur, večji del 
solistične in komorne glasbe 
ter pomembne zborovske 
skladbe.

»V tem prostoru se je stkala 
tudi prva vez skladatelja z iz-
vajalcem. S spoštljive razda-
lje smo jo izvajalci začutili. 
Pot v Krekovo glasbo je terja-
la in še terja čas, radove-
dnost, spoštovanje, prebuja 

vedno nove razmisleke in 
občutja, ob vsakem ponov-
nem srečanju nas je vpraša-
la in nas spet vpraša druga-
če,« poudarja Faganel. 
»Odgovorno ravnanje z njo 
je odmev na Krekov temeljit 
in pretehtan skladateljski 
razmislek. Odgovor na skla-
dateljevo skoraj tresočo 
roko, s katero je z iskreno 
skrbjo nad bodočim življe-

njem nove skladbe izvajalcu 
izročil vedno jasno izpisan 
rokopis, ko je z odgovornim 
dvomom vase iskrivo dodal: 
'Če ne bo kaj v redu, pa – saj 
veste: najvažnejše skladate-
ljevo orodje je radirka.'«

Spominsko sobo sta uredili 
kustosinja Mestnega muze-
ja Radovljica Katja Kreutz 
Praprotnik in dokumenta-
ristka Tita Porenta, besedi-
lo je delo profesorja Toma-
ža Faganela. Krekovo 
glasbo, ki jo obiskovalci 
lahko poslušajo na tablič-
nem računalniku, je muze-
ju v uporabo odstopila RTV 
Slovenija.

Muzeji radovljiške občine so eno od manjših sob v drugem nadstropju Radovljiške graščine preuredili v spominsko sobo skladatelja Uroša Kreka (1922–
2008). Uredili so jo z opremo in osebnimi predmeti iz njegove delovne sobe v Lescah, ki jo je muzeju podarila skladateljeva dedinja.

Spominska soba Uroša Kreka

Marjana Ahačič

Profesor Tomaž Faganel, odličen poznavalec Krekovega 
dela, in častni občan Radovljice, skladatelj in zborovodja 
Egi Gašperšič, ob Krekovem klavirju v spominski sobi  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Pogled v spominsko sobo skladatelja Uroša Kreka v Mestnem muzeju, v drugem 
nadstropju Radovljiške graščine / Foto: Gorazd Kavčič

Skladatelj Uroš Krek v svoji delovni sobi / Arhiv Mestnega muzeja Radovljica

»Odgovorno ravnanje s Krekovo glasbo je 
odgovor na skladateljevo skoraj tresočo roko, s 
katero je z iskreno skrbjo nad bodočim 
življenjem nove skladbe izvajalcu izročil vedno 
jasno izpisan rokopis in je z dvomom vase 
iskrivo dodal: 'Če ne bo kaj v redu, pa – saj 
veste: najvažnejše skladateljevo orodje je 
radirka.'«

Spominsko sobo v Mestnem muzeju Radovljica so uredili s 
predmeti, ki jih je muzeju podarila Krekova dedinja. Na 
fotografiji je dokumentaristka MRO Tita Porenta.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Na delo v Radovljico se vozi-
te iz Ljubljane. Koliko ste, 
preden ste septembra prev-
zeli vodenje te dokaj velike 
ustanove, poznali radovlji-
ško knjižnico?
Ker sem pred tem vodil knji-
žnico v Logatcu, sem rado-
vljiško poznal predvsem iz 
pripovedovanja prejšnje di-
rektorice Božene Kolman 
Finžgar na srečanjih direk-
torjev slovenskih knjižnic. 
Vedno jo je opisovala kot 
nadpovprečno, kot knjižni-
co, ki je presegala, in to v 
vseh merilih knjižnične de-
javnosti. Vtis je seveda nare-
dila še nova, sodobna stavba 
knjižnice v Radovljici, pa 
tudi element bralne kulture, 
ki je za knjižnico zelo po-
memben. Predstavljal sem 
si jo kot center sodobnega 
pristopa in razvoja.

Je bil ta ugled tisto, zaradi 
česar ste se odločili, da bi se 
karierno preizkusili tudi v 
Radovljici?
Vsekakor je bila zame mož-
nost, da vodim razvoj knji-
žnične dejavnosti na podro-
čju, kjer je videti, da jo 
lokalne skupnosti zelo podpi-
rajo in v njej vidijo vrednost, 
precej atraktivna. Čutil sem, 
da imam dovolj energije in 
volje, da se lotim dela v večji, 
morda lahko rečem tudi bolj 
zahtevni knjižnici. Ker sem 
študiral vodenje neprofitnih 
organizacij, sem se čutil prip-
ravljenega na izziv na podro-
čju vodenja večjih in zahtev-
nejših sistemov, kakršna 
Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica s svojimi 
desetimi enotami v radovlji-
ški, blejski, gorjanski in bo-
hinjski občini zagotovo je.
Pa še nekaj bi rad poudaril: 
res se zdaj v Radovljico vo-
zim od drugod, ampak Go-
renjska me je vedno navdu-
ševala, predvsem zaradi 
hribov, ker sem navdušen 
planinec. Eden od vzgibov, 
da sem se sploh odločil za 
kandidaturo, je tudi ta, da 
sem kot otrok veliko prihajal 
k starejšima zakoncema, 
družinskima prijateljema v 
Hlebce. Svojih otrok nista 
imela, zato sem zatočišče pri 
teh izjemno srčnih ljudeh 
pogosto našel prav jaz. Nju-
na prijaznost in velikoduš-
nost, ki sta jo živela, je name 
naredila zelo velik vtis, zara-
di njiju je Gorenjska zame 
vedno ostala topla, prijazna 
dežela, kamor se vse življe-
nje rad vračam.

Kaj je torej za vas moderna, 
sodobna knjižnica? Knjižni-
ce v Radovljici, Kropi ali 
morda na Dunaju so si zelo 
različne …
Enoznačnega odgovora na to 
vprašanje zagotovo ni, a prav 

v napetosti med vsemi temi 
različnimi realnostmi je iz-
ziv.
Pa vseeno, če pogledamo v 
preteklost in se vprašamo, 
kaj so bile knjižnice nekoč, 
vidimo, da se osnovno pos-
lanstvo pravzaprav ni spre-
menilo.
Kaj je bila knjižnica pred 
stoletji? Središče učenosti, 
center znanja, ki se je nato 
širilo naprej. Najprej s prepi-
sovanjem knjig in nato na 
različne druge načine. Da-
nes gre za isto stvar: smo 
polni znanja. Koliko zgodb 
je samo v leposlovnih knji-
gah! Koliko strokovnega 
znanja je v publikacijah, ki 
jih hranimo, pa v bazah po-
datkov, v katerih lahko dobi-
mo verodostojne informaci-
je z zelo širokega spektra 
področij in za katere me-
nim, da jih splošna javnost 
odločno preslabo pozna  ... 
To je vedenje, poznavanje, 
ki ne sme ostati samo zapi-
sano, ampak je tu zato, da se 
deli z drugimi in odpira 
nova obzorja. Kako, na kak-
šen način ga posredujemo 
naprej med ljudi, pa je delo 
knjižnic, ki se s časom in 
krajem seveda spreminja.
Kakšna naj bi bila torej so-
dobna knjižnica? Zagotovo 
mora imeti gradivo, literatu-
ro, odgovarjati mora na pot-
rebe človeka iz lokalnega 
okolja, s tem, da ima pose-
ben, prilagojen pristop do 
različnih kategorij prebival-
cev.
Današnji čas od knjižničar-
jev zahteva, da smo tudi s 
programi in aktivnostmi ak-
tualni, le na ta način lahko 
nagovorimo posameznike in 
določene skupine ljudi, kot 
so na primer starejši, otroci, 
mladina … Področja, v kate-
ra bi knjižnica lahko posega-
la, se tako rekoč vsakodnev-
no odpirajo.
Pri tem je seveda še kako po-
membno, da imamo ljudi, 
zaposlene in sodelavce, ki so 
sposobni odgovarjati na pot-

rebe okolja, v katerem knji-
žnica deluje.
Jaz pa sem človek izzivov, 
vedno hočem nekaj več, če le 
dobim priložnost.

Vas je, ko ste jeseni začeli 
delati v Radovljici, kaj prese-
netilo?
Na neki način me je prese-
netil pozitiven odnos lokal-
nih skupnosti do knjižnice, 
vrednotenje knjižnic v očeh 
vseh štirih občin. Pred rado-
vljiško sem vodil že dve knji-
žnici, v Radovljici in Logat-
cu, in na srečanjih 
direktorjev sem pogosto, 
predvsem s strani kolegov s 
štajerskega in prekmurske-
ga konca, slišal veliko kritik 
na račun odnosa občin, ki da 
knjižnice pogosto vidijo 
zgolj kot »strošek«, ne kot 
priložnost. Tu je drugače, 
knjižnici občine dajejo velik 
pomen, kar zame predsta-
vlja veliko dodatno spodbu-
do pri delu.

Vaša predhodnica se je mo-
rala veliko ukvarjati tudi s 
samo stavbo knjižnice v Ra-
dovljici. Je tudi vas že prese-
netil vdor vode?
Nič hujšega ni bilo. Zagotovo 
je še nekaj stvari, ki, kar se 
stavbe tiče, še niso urejene; 
trenutno se ukvarjamo s sis-
temom hlajenja stavbe. Us-
peli smo pridobiti pogloblje-
no analizo odtekanja hladilne 
tekočine iz sistema klimati-
zacije, ki ugotavlja številna 
puščanja v sistemu. Nasled-
nji koraki sledijo, zadeve je 
potrebno urediti. K sreči me 
je tudi na tem področju nek-
danja direktorica opremila s 
številnimi informacijami in 
napotki.

Ni pa to glavna stvar, s kate-
ro bi se morali kot direktor 
ukvarjati?
Ne, k sreči ne. Moj bistveni 
fokus so kadri; zaposleni po-
segajo v vse celice delovanja 
knjižnice, v njeno drobovje. 
Delati morajo kompetentno 

in odgovorno, se zavzemati 
za stvari, ki so za knjižnico 
pomembne, na meni pa je, 
da jim dajem usmeritev ter 
zagotavljam spodbudo in 
podporo. To je zagotovo 
moja prva prioriteta. Da 
bodo uspešno delali v dobro 
uporabnikov, morajo imeti 
zaposleni vizijo, ki jim je ra-
zumljiva, in organizacijo 
dela, ki to vizijo podpira.

Kakšna je vaša vizija knji-
žnice čez pet let, ko se vam 
izteče mandat?
Pravzaprav še ni povsem iz-
oblikovana. Zavezan sem 
strategiji razvoja, ki je bila 
postavljena že pred mojim 
prihodom, ter letnim pro-
gramom dela v navezavi z 
občinami. A kot sem že 
omenil: prvi korak je vred-
notenje tega, kar že delamo.
Načeloma pa bo šel razvoj 
zagotovo v smeri večjega po-
vezovanja in še bolj kvalite-
tnega sodelovanja z drugimi 
institucijami, ki delajo na 
področju skrbi za dobrobit 
ljudi.
Poudaril bi še kvalitetno 
delo z mladimi, predvsem bi 
radi več ponudili nadarje-
nim in vedoželjnim, ki v šoli 
nimajo dovolj možnosti za 
razvoj na področju branja, 
pisanja, morda argumentira-
nega debatiranja … Knjižni-
ca je namreč lahko tudi 
prostor za razvijanje talen-
tov.
Veliko in odprto je področje 
domoznanstva, to je razisko-
vanje lokalne kulture.
Posodobiti želimo tudi po-
nudbo vsebin za odrasle v 
smislu aktualnih tematskih 
sklopov. Mnogo je področij, 
ki so relativno nova in zelo 
zanimiva, pa starejša popu-
lacija še ni imela priložnosti 
veliko izvedeti o njih. Knji-
žnica mora biti tudi točka 
razmišljanja o družbi na-
sploh: o ekonomiji, ekologi-
ji, filozofiji … Znanja je veli-
ko, mi pa moramo najti pot, 
kako ga približati ljudem.

Marjana Ahačič

Marko Zupanc, direktor Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica / Foto: Tina Dokl

Z veseljem in ponosom se ozirajo nazaj, pogled 
naprej pa bodo usmerili v nove cilje, za katere so 
prepričani, da jih bodo z voljo in zagnanostjo 
zlahka dosegli, ob obletnici poudarjajo v Pevski 
skupini Korona.

»Na ministrstvu za kulturo 
smo pridobili status nevla-
dne organizacije v javnem 
interesu na področju kultu-
re. Ni kaj, ponosni smo na 
spričevalo o delu našega 
društva,« je razpoloženje v 
skupini povzela ena od čla-
nic, Jerneja Stres.
»Junija smo se podali na 
mednarodno zborovsko tek-
movanje v Salzburg. Sodelo-
vali so zbori iz Avstrije, Islan-
dije, Madžarske, Švedske in 
Slovenije. Naš program so 
ocenjevali žiranti iz Madžar-
ske, Nemčije in Avstrije in 
nam namenili dovolj točk za 
zlato priznanje in tudi za 
zmagovalca kategorije. Bili 
smo daleč najmanjša skupi-
na. Gostovanje smo zaključi-
li v Salzburški katedrali, ko 
smo skupni sodelujoči zbori 
z orkestrom, solisti in diri-
gentom sodelovali pri Kro-
nanjski maši (W. A. Mozart). 
Nepozabno, predvsem pa za-
nimiva izkušnja,« je opisala 
sodelovanje.

Dva nastopa so nato s po-
močjo študenta Mateja Zu-
pančiča iz Žirovnice, sep-
tembra pa začeli v postavi 
izpred petih let in z novo 
umetniško vodjo, Slavico 
Magdič. »Prihaja iz Brezij, 
zato ni čudno, da ljubi pred-
vsem duhovno in ljudsko 
glasbo. Že vrsto let dela kot 
učiteljica glasbene umetno-
sti na OŠ Žirovnica. Vodila 
je cerkvene, otroške, moške, 
ženske in mešane zbore, se-
daj se je spoprijela še z malo 
vokalno skupino,« so navdu-
šeni nad novo vodjo.
Proti koncu leta so izvedli 
jubilejni koncert z naslovom 
Jubilejna jesen, leto pa 
zaključili z božičnima kon-
certoma Mir in radost v Ra-
dovljici in cerkvici sv. Petra 
nad Begunjami. »Bila sta 
polno obiskana, kar je do-
kaz, da naši zvesti obiskoval-
ci cenijo naše ljubiteljsko 
delo, pa četudi prihajamo iz 
Lesc in nismo lokalna skupi-
na – ne Radovljice in ne Be-
gunj,« so zadovoljni pevci 
skupine Korona.

Marjana Ahačič

Pet let Korone

Septembra je vodenje Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica po upokojitvi dolgoletne 
direktorice Božene Kolman Finžgar prevzel mag. Marko Zupanc. Živi v Ljubljani, pred prihodom v 
Radovljico je kot direktor vodil knjižnici v Ribnici in Logatcu.

Sem človek izzivov

Pevska skupina Korona iz Lesc

LUNINE BUKVE 
2023
Irena Stopar

Pomemben del  
vsebine, kot vsako 
leto, je Lunin 
koledar po mesecih 
s setvenimi podatki 
(sajenje in setev, 
hujšanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo), 
Vrtni koledar ter 
HOROSKOP ZA 
LETO 2023.

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. 

                        + poštnina

Število strani: 52 strani, mere: 23,5 x 32 cm
Redna cena z DDV: 890

EUR



Mladi

12 Deželne novice, torek, 17. januarja 2023

V Društvu Varna hiša Go-
renjske so zadovoljni, da 
tudi v letošnjem šolskem 
letu sodelujejo z Ekonom-
sko gimnazijo in srednjo 
šolo Radovljica. Kot je poja-
snila Martina Slak, ki v ome-
njenem društvu vodi pro-
gram Materinski dom 
Gorenjske, so v oktobru za 
dijake 4. letnika smeri me-
dijski tehnik izvedli 90-mi-
nutni izkustveni delavnici, 
na katerih so jim predstavili 
delovanje društva in dinami-
ko partnerskih odnosov, v 
katerih prihaja do nasilja 
enega partnerja ali družin-
skega člana nad drugim. 
»Občutja strokovnih delavk, 
ki so predavanji izvedle, so 
bila, da so slišane vsebine di-

jake sprva precej pretresle, a 
jih obenem tudi informirale. 
Dijaki sami so povedali, da 
so o tej problematiki prema-
lo informirani in da se o 
družinskem nasilju v šoli 
premalo govori.«

Že en klic lahko žrtvi 
spremeni življenje
Dijaki so nato v sklopu pred-
meta Tipografija in repro-
dukcija, kjer se pod mentor-
stvom profesorice Sabine 
Mevlja učijo oblikovanja za 
tiskane in digitalne medije, 
za društvo Varna hiša Go-
renjske izdelali osnutke nove 
zloženke, namenjene splošni 
populaciji mladostnikov in 
mlajših odraslih. »Izmed 70 
predlogov smo kot najboljšo 
izbrali zloženko dijaka Ro-
žleta Pajntarja. Ker so se izje-

mno potrudili tudi nekateri 
drugi dijaki, smo izdelek di-
jakinje Maye Simone Franko 
uporabili za tisk plakata, ki je 
s svojo vsebino povsem pri-
meren času, v katerem je bil 
izdelan in javno predstavljen, 
to je v času Mednarodnih dni 
boja proti nasilju nad ženska-
mi, ki vsako leto potekajo po 
vsem svetu v obdobju med 
25. novembrom in 10. de-
cembrom. Izdelek dijaka Ja-
neza Frantarja pa smo upo-
rabili za tisk bombažnih 
vrečk s pomenljivo vsebino o 
tem, da le en klic lahko žrtvi 
družinskega nasilja spreme-
ni življenje na bolje,« je raz-
ložila Martina Slak.

Najtežji je prvi korak
Slakova se zaveda, da so 
vsebine o družinskem nasi-

lju za mlade izredno težke. 
»Če spremljamo statistike, 
vemo, da veliko mladih tre-
nutno doživlja nasilje v dru-
žini, prav tako pa, da ga ne-
kateri mladi tudi izvajajo. 
Izrednega pomena nam 
predstavlja ozaveščanje jav-
nosti o tem, da nasilje ni re-
šitev, in o tem, da ima vsaka 
žrtev nasilja v družini izbi-
ro, da nasilje ustavi. Najtež-
ji je vedno prvi korak, a so 

vsi, ki prvemu sledijo, od-
ločnejši, močnejši in vodijo 
k rešitvi,« je poudarila Mar-
tina Slak.

Pomagajo že več kot 
dvajset let
Društvo Varna hiša Gorenj-
ske, ki je bilo ustanovljeno 
leta 2002, danes izvaja tri 
programe za pomoč žrtvam 
nasilja. Prvi program – var-
na hiša za ženske in otroke 

– so vzpostavili leta 2003, 
nakar so leta 2009 odprli 
še dodatno enoto, obe pa 
delujeta na tajnih lokacijah. 
Leta 2010 so na Jesenicah 
odprli materinski dom, ki 
so ga nato leta 2017 preseli-
li v Kranj. Pod okriljem 
društva od leta 2015 v Kra-
nju deluje še Center za in-
formiranje in svetovanje za 
žrtve nasilja na Gorenj-
skem.

Ana Šubic

Med sedemdesetimi predlogi so kot najboljšo izbrali zloženko dijaka Rožleta Pajntarja.

V okviru eTwinning projek-
ta z naslovom Brezmejna 
slovenščina so na Osnovni 
šoli Antona Tomaža Linhar-
ta Radovljica sredi decembra 
na enodnevnem obisku gos-
tili učence in učitelje Prvo-
stopenjske šole s slovenskim 
učnim jezikom sv. Cirila in 
Metoda iz Trsta.
Učenci so si najprej pod 
vodstvom vrstnikov iz 9. a 
razreda ogledali šolo, učitelji 
pa so ta čas namenili pogo-
voru o razlikah in podobnos-
tih med italijanskim in slo-

venskim šolskim sistemom.
Po ogledu pole so učenci 
eno šolsko uro v v manjših 
skupinah preživeli pri pou-
ku v sedmem, osmem in de-
vetem razredu, učitelji iz Tr-
sta pa so si v tem času v 
spremstvu ravnatelja Borisa 
Mohoriča ogledali šolo.
Po pouku so se zbrali na 
atletskem stadionu in se 
nato pomerili v orientaciji, 
ki jo je pripravil učitelj špor-
ta Frenk Lukan; v mešanih 
dvojicah so na območju šole 
s pomočjo zemljevida iskali 
določene točke. Po kosilu so 
se v spremstvu vodiča odpra-

vili na ogled Radovljice. Obi-
skali so tudi gostilno Lectar, 
kjer so učencem iz Trsta 
predstavili izdelavo lectovih 
srčkov, na koncu pa so si 
ogledali še Mestni muzej 
Radovljica.
Kot je povedala Ana Brejc, 
mentorica projekta Brezmej-
na slovenščina, so bili gostje 
nad obiskom navdušeni. 
»Učenci iz Trsta so imeli 
mnogo priložnosti govoriti 
slovensko, spoznali so našo 
šolo, Radovljico in vzpostavi-
li nove stike, mi pa se že ve-
selimo spomladanskega obi-
ska v Trstu!«

Marjana Ahačič

Šolarje so obiskali 
vrstniki iz Trsta

Na to opozarjajo tudi vizualni izdelki, ki so jih dijaki smeri medijski tehnik z 
Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica oblikovali za Društvo za 
pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.

Vsaka žrtev 
nasilja ima izbiro

EKONOMSKA 
GIMNAZIJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

MEDIJSKI  
TEHNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

Petek, 17. 2. 2023, ob 9.00 in 15.00
Sobota, 18. 2. 2023, ob 9.00

Informativna dneva
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Učenci in učitelji iz Trsta s svojimi radovljiškimi gostitelji

Šolo Antona Tomaža Linharta so obiskali učenci in učitelji tržaške šole s 
slovenskim učnim jezikom. Nad Radovljico so bili navdušeni, pa tudi nad 
priložnostjo, da so lahko govorili slovensko.
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Darinka Žubmund se je ro-
dila v Slavonskem Brodu, 
danes je to Hrvaška, tik ob 
meji z Bostno. Njen oče je 
bil namreč železničar in po 
službeni dolžnosti je bil pre-
meščen v ta kraj, kamor ga 
je spremljala tudi žena. Sta-
rejša otroka, sin in hči, sta 
živela na Jesenicah, kamor 
sta se kmalu po Darinkinem 
rojstvu vrnila tudi oče in 
mama.

Mamina tragična smrt tik 
pred koncem vojne
Vojna, ki je prizadejala toli-
ko gorja, je tragično posegla 
tudi v Darinkino življenje. 
Brat je bil mobiliziran v 
nemško vojsko, od koder je 
nato pobegnil k partizanom.
Že proti koncu vojne, v mar-
cu 1945, ko so že vsi željno 
pričakovali svobodo, so zave-
zniška letala bombardirala 
Jesenice.
Največ bomb je padlo okrog 
železniške postaje in razdeja-
le so mesto, povzročile pa so 
tudi veliko žrtev med nedolž-
nim civilnim prebivalstvom. 
V tem napadu je umrla tudi 
Darinkina mama.
Ker je bil oče zaradi narave 
svoje službe veliko odsoten, 

sta obe hčerki, Darinka in 
njena starejša sestra, odšli 
na Poljšico pri Podnartu, od 
koder je bila doma mama. 
Oče je kmalu umrl za posle-
dicami kapi in tako je za obe 
dekleti v celoti skrbela in ju 

vzgajala njuna stara mama. 
To so bila občutljiva najstni-
ška leta, vendar ji je bilo pri 
stari mami lepo, saj se še 
zdaj spominja tega dela svo-
jega življenja na Poljšici kot 
najlepšega.

»Osnovno šolo sem zaključi-
la v Podnartu, nato sem šla v 
trgovsko šolo na Jesenice,« 
pripoveduje Darinka. »Dobi-
la sem zaposlitev na Ovsišah 
v kmetijski zadrugi. Pri stari 
mami sem ostala tudi po 
tem, ko sem še zelo mlada 
rodila hčerko Bredo, a sem 
se s fantom razšla.«
Čez čas si je našla stanova-
nje in novo zaposlitev v Les-
cah, kamor sta se s hčerko 
tudi preselili.

Delovna in družinska leta 
v Lescah
»Stanovanje sem dobila na 
Žagi, službo pa v Verigi, v 
obratu Orodjarna, kjer sem 
pisala delovne naloge. Tu 

sem spoznala tudi bodočega 
moža. Poročila sva se in leta 
1955 se nama je rodila hčer-
ka Nada. Kot štiričlanska 
družina smo živeli na Žagi. 
Sčasoma sem v službi na-
predovala v finančni sektor, 
kjer sem obračunavala oseb-

ne dohodke za skupne služ-
be.«
Delo je bilo odgovorno in 
povezano z vsakodnevnim 
opravkom z denarjem, saj 
so se tedaj plače izplačevale 
v gotovini. Vendar zaradi 
svoje vestnosti in na-
tančnosti ni imela nikoli 
nobenih težav. »Zelo dobro 
smo se razumele s sodelav-
kami, pa tudi z nadrejeni-
mi,« je še dodala.

Vedno je bila rada doma
Hčerki sta se kmalu osamo-
svojili in si ustvarili lastne 
družine. Darinka ima zdaj 
kar štiri vnuke in devet 
pravnukov. Z možem sta se 
pred leti preselila v novo-

zgrajeni blok na Finžgarje-
vi ulici. 
»Vedno sem bila najraje kar 
doma, vendar me je mož ve-
likokrat spodbudil, da sva šla 
malo sem in malo tja, na 
različne izlete. Žal je umrl 
že pred desetimi leti.«

Še vse do lani je lahko samos-
tojno skrbela zase, zdaj pa 
leta prinašajo različne težave. 
K sreči hčerka Nada živi v bli-
žini, tako da poskrbi zanjo.

Skrivnost zadovoljstva
»Hvaležna sem hčerki, saj 
sem čisto odvisna od nje. 
Večkrat na dan pride k 
meni, mi kuha, skrbi za 
zdravila in vse potrebno.«
Pohvalila je tudi sosede v 
bloku, ki so uvidevni in ima-
jo spoštljiv odnos do nje.
»Rada berem revije, na tele-
viziji gledam nadaljevanke. 
Včasih smo se sestajale nek-
danje sodelavke in se družile 
enkrat mesečno, zdaj pa 
tega ni več,« pove z nekaj 
obžalovanja.
Sicer pa pravi, da je zado-
voljna. »Imela sem zelo dob-
rega moža. Nikoli nisem 
hlepela po bogastvu. Nič ni-
sem zahtevala od življenja. 
To, kar imam, mi popolno-
ma zadošča.«
Skrivnost zadovoljstva je v 
stari resnici, da znaš uživati 
v tem, kar imaš. Ljudje res 
ne potrebujemo veliko, da bi 
bili srečni. Najpomembnej-
še je, da gradimo svoje zado-
voljstvo na tem, kar imamo. 
In Darinka Žigmund je to 
vedno znala.

Ivanka Korošec

Darinka Žigmund / Foto: Ivanka Korošec

Anica Svetina je bila predse-
dnica radovljiškega območ-
nega združenja Rdečega kri-
ža Slovenije le malenkost 
manj kot petindvajset let.
Sodelavke iz pisarne Rede-
čega križa so jo v začetku de-

cembra presenetile s poslo-
vilnim srečanjem, ki so se 
ga poleg številnih drugih, ki 
so v vseh teh letih delali z 
njo, udeležili tudi župani 
vseh štirih občin, na obmo-
čju katerih deluje radovlji-
ško območno združenje: Bo-
hinja, Bleda, Gorij in 
Radovljice. Veliko ji pomeni, 
da sta bila njeno delo in pre-
danost prepoznana v lokal-
nem okolju, je poudarila ob 
koncu mandata in dodala: 
»Vem, da organizacijo pre-
puščam dobrim rokam. To 
me pomirja, saj je bil Rdeči 
križ zelo pomemben del mo-
jega življenja. Poleg družine 
– otrok, vnukov in zdaj že 
pravnukov – pravzaprav naj-
lepši.«
Ob številnih priznanjih, ki 
jih je že prejela za svoje 
delo, je bila konec leta ime-
novana še za častno članico 
Rdečega križa Slovenije.

Marjana Ahačič

Dolgoletna predsednica območnega združenja 
Rdečega križa Anica Svetina je vodenje 
organizacije predala naslednici Janji Sinkovič.

Četrt stoletja predanega 
dela v dobro skupnosti

Dan pred božičem je devetdeseti rojstni dan praznovala Darinka Žigmund s Finžgarjeve ulice v Lescah. Otroštvo je preživela na Jesenicah, mladost pa na 
Poljšici pri Podnartu – in na tisti čas ima še zmeraj najlepše spomine. Ko je odrasla, si je delo in dom našla v Lescah.

V življenju je največ vredno,  
da je človek zadovoljen

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

Junik-M, Blejska Dobrava 1,  04 581 00 02,  info@junik-m.si

Zmagovalna
ponudba Kia asov!
Odpeljite Kia favorita po zmagovitih cenah,
ki veljajo do konca turnirja Australian Open!

Kia - Največ avta za vaš denar!
Kombinirane porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d-ISC-FCM, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T, Kia XCeed 1,0 T-GDI LX Joy HP ISG M/T in Kia Sportage 1.6 T-GDI LX Start ISG M/T. BONUS popust je možno uveljaviti 
ob nakupu novega vozila Kia preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje 
trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 
0 EUR in 620 EUR/vozilo). Ob nakupu nove Kie Rio, Stonic, Ceed 5dr, Ceed SW, XCeed in Sportage iz zaloge je set zimskih pnevmatik vaš za 1 EUR (prilegajoče dimenzije, ne vključuje dodatnega materiala in stroškov premontaže). opusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz  rometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Podatki o ravni hrupa so bili izmerjeni po predpisanem  merilnem postopku v skladu z Uredbo (EU) št. 
540/2014 in Uredbo št. 51.03 UN/ECE [2018/798]: raven hrupa med vožnjo 63 - 70 dB(A) / standardni hrup: 69 - 89,2 dB(A). Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

Novi Kia Stonic že od

Popolnoma novi
Kia XCeed že od

Popolnoma novi
Kia Sportage že od

13.899 €

19.999 €

24.199 €

1 €Ob nakupu set pnevmatik le

do 5.400 €
popusta

do 5.500 €
popusta

do 9.300 €
popusta

Pravi, da je z življenjem zadovoljna. »Imela sem 
zelo dobrega moža. Nikoli nisem hlepela po 
bogastvu. Nič nisem zahtevala od življenja. To, 
kar imam, mi popolnoma zadošča.«

Anica Svetina 
/ Foto: Nik Bertoncelj
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Dvorana Kulturnega doma v 
Kropi bo v nedeljo, 22. janu-
arja, ob 18. uri spet v zname-
nju klasične glasbe. Za letoš-
nji abonmajski začetek bosta 
z glasbo Felixa Mendelssoh-
na in Ludwiga van Beethov-
na poskrbela godalna kvarte-
ta C'est La Vie in Emona.
Pogum in obilo entuziazma 
je bilo potrebno, da je abon-
ma vzklil pred dvema leto-
ma in pol. V domačem kul-
turnem društvu sta se ga v 
času prvega »koronskega za-
prtja« domislila domačina 
violist Nejc Mikolič in kul-
turni zanesenjak Anže Hab-

jan. Prvi je prevzel umetni-
ško vodstvo, drugi že tretje 
leto povezuje organizacijske 
niti. »Pogum in entuziazem 
sta velikokrat začetek nekih 
zgodb, ki se izkažejo za zelo 
potrebne in dobre dosežke. 
Gre tudi za to, da je nekaj 
prepoznano kot dobro in ko-
ristno za skupnost in posa-
meznika. Da daje okolju 
vrednost, ljudem pa kvalite-
tne dobrine,« pojasnjuje 
Habjan, vesel, da imajo v 
dvorani dovolj sedežev in 
prostorne spremljevalne 
prostore in so navkljub ta-
kratnim strogim ukrepom 
in omejitvam lahko izpeljali 
celoten program. »Sploh 
prvo leto je bilo odločilno, da 
smo kljubovali strahu in po-
gumno sprejeli odločitve. 
Gremo naprej, izvedli bomo 
ves koncertni program, smo 
se odločili. Danes lahko po-
trdim, da če bi se takrat dru-
gače odločili in morda odpo-
vedali ali prestavil koncerte, 
abonmaja v izvedbi sezone 
dve ali tri ne bi imeli.«
Temelj prve sezone je bil 
Slovenski godalni sekstet, v 
katerem sodeluje tudi Miko-
lič. »S kolegi iz zasedbe smo 
v prvi vrsti prijatelji, druži 
nas veselje do glasbe, in prav 
zato so vsi brez oklevanja 
privolili v sodelovanje, pa 
čeprav višina honorarja na 
začetku ni zadostovala niti 
za rezervoar goriva,« je hva-
ležen glasbenikom iz sesta-

va in hkrati vesel, da se je 
abonma tako dobro prijel. 
Ponosen je tudi, da na kon-
certe poleg poslušalcev iz 
domačega okolja prihajajo 
tudi glasbeniki iz Ljubljane 
in so vsi po vrsti navdušeni 
nad akustiko dvorane, izbo-
rom in izvedbo programa ter 
ne nazadnje tudi tehnično 
izvedbo dogodka. Za slednjo 
so zaslužni nepogrešljivi čla-
ni Kulturnega društva Kro-
pa.
To potrjuje tudi Habjan: 
»Navsezadnje imamo pri-
merno infrastrukturo. Dvo-
rana v kulturnem domu v 
Kropi predstavlja eno izmed 
najkvalitetnejših uprizorit-

venih prostorov na Gorenj-
skem. V zadnjih letih nam 
jo je uspelo tudi tehnično iz-
popolniti in je primerna za 
zahtevnejše glasbene in gle-
dališke produkcije. Letos 
bomo prvič po kar nekaj de-
setletjih ponovno uporabili 
orkestrsko jamo.«
Ta bo do izraza prišla tudi v 
novi, tretji abonmajski se-
zoni, katere program bo 
pester, barvit ter atraktiven. 
Mikolič dodaja: »Če se iz-
razim rahlo laično, bo pro-
gram tudi zelo poslušljiv za 
širšo javnost. Seveda pa bo 
na posameznih koncertih 
mogoče prisluhniti tudi 
glasbenim delom, ki se si-
cer zaradi svojih izjemnih 
tehnično-izvajalskih zahtev-
nosti po svetu ne izvajajo 
prav pogosto.« V novi sezo-
ni v Kropi napovedujejo na-
stop priznanega godalnega 
kvarteta Tartini, vrhunske 
violinistke Lane Trotovšek 
ter mednarodno uveljavlje-
ne skupine Ensemble Mi-
nui, ki je poslušalce navdu-
šila že v lanski sezoni. 
Decembrski zaključek bo 
nekoliko drugačen, saj bo 
na sporedu filmsko-glasbe-
ni dogodek v živo – film 
Erotikon z Ito Rino v glavni 
vlogi, pri katerem bo ob 
uporabi orkestrske jame in 
novega filmskega platna do-
dobra prišla do izraza tudi 
večplastnost velike dvorane 
Kulturnega doma v Kropi.

Igor Kavčič

V četrtek, 2. februarja, ob 17. 
uri bo v Osnovi šoli Antona 
Tomaža Linharta Radovljica 
proslava v počastitev sloven-
skega kulturnega paznika.
S prireditvijo bodo proslavili 
tudi 60. obletnico poimeno-
vanja šole po Antonu Toma-

žu Linhartu in 50-letnico se-
danje zgradbe šole. Kot je 
pojasnila Suzana Adžić, av-
torica in voditeljica priredi-
tve, so obletnici proslavili že 

s slovesnostjo 1. decembra 
lani, na proslavi 2. februarja 
pa bodo večino programa s 
te slovesnosti, ki je tedaj 
navdušila polno avlo pova-

bljenih obiskovalcev, pono-
vili še za občane.Nastopili 
bodo šolski otroški, mladinski 
in učiteljski pevski zbor, šolski 
orkester pod vodstvom diri-
gentke Andreje Šolar ter neka-
tere nekdanje učenke in učen-
ci šole, ki so danes uveljavljeni 
glasbeniki ali kako drugače 
znani v javnosti.

Proslava ob kulturnem prazniku
Marjana Ahačič

Godalni kvartet Emona / Foto: arhiv kvarteta

V nedeljo bosta godalna kvarteta Emona in C'est 
La Vie odprla tretjo sezono Kroparskega 
glasbenega abonmaja, ki tudi letos obeta nekaj 
odličnih glasbenih večerov.

Kroparski glasbeni 
abonma tretjič

Mislimo zeleno!

Fiksna ročna stiskalnica  
za plastenke in pločevinke
Stiskalnica je lepo oblikovana  
in močne konstrukcije.

Barve: oranžna, rumena, modra

Zložljiva ročna stiskalnica   
za plastenke in pločevinke
Po uporabi stiskalnico zložimo in jo zlahka 
shranimo v predal. 

Barva: rumena

Posoda za odlaganje  
organskih odpadkov
• posoda s prostornino 7 litrov rjave barve,
• iz 100 % recikliranega materiala,  

ki je odporen proti UV-žarkom, 
• zaobljeni robovi ter gladka  

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

Biološko razgradljive  
in kompostirne vrečke 
• 15 vrečk za 7-litrsko posodo,
• biološko razgradljive, iz koruze in krompirja,
• zbiranje odpadkov postane  

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

na kvaliteto komposta,
• najcenejše bio-vrečke v mestu.

Biološko razgradljive  
in kompostirne podloge 
• po 10 podlog za 120-  

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

• zaščitijo posodo  
in rešujejo problem higiene  
(tudi na robu posode),

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.

www.komunala-radovljica.si

Stiskanje je zabavno 
in otročje lahko
Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink 
S stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje lahko, pridobimo do 80 
odstotkov prostora v naših posodah za ločeno zbrane odpadke. Hkrati 
stiskalnice dolgoročno zmanjšujejo stroške ravnanja z odpadki. 

Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano postane navada, odrasli pa z upora-
bo vsakodnevno potrjujemo odgovornost do narave in skrb za prihodnost naših otrok. 

Ročne stiskalnice za embalažo in izbor drugih izdelkov za uspešnejše ločevanje embalaže in bio-
loških odpadkov lahko po ugodnih cenah odslej kupite na blagajni Komunale Radovljica.

Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
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Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si

Vaša ocena, naša priložnost  
za izboljšanje
Ocena zadovoljstva uporabnikov s komunalnimi storitvami v občini Radovljica 
v letu 2022 je na najvišji ravni doslej. Ugotovitve raziskave bodo podlaga za razvoj  
storitev v smeri pričakovanj uporabnikov.

Pričakovanja uporabnikov imajo odločilno vlogo pri načrtovanju 
in izvajanju dejavnosti družbe, zato njihovo zadovoljstvo redno 
spremljamo. Zadovoljstvo uporabnikov komunalnih storitev že 
14 let ugotavljamo s telefonsko anketo, ki jo izvaja neodvisna 
raziskovalna institucija. V raziskavi, ki je potekala med 5. in 8. 
decembrom 2022, je sodelovalo 329 oseb iz različnih naselij v 
občini Radovljica. Raziskava je bila anonimna, naša ciljna skupina 
pa so bile osebe v gospodinjstvu, ki najbolje poznajo storitve 
Komunale Radovljica. 
Sodelujoče smo prosili, naj posamezno področje dela ocenijo 
z oceno od 1 do 5. V primeru, da so določeno aktivnost 
ocenili s slabšimi ocenami (1 ali 2), smo jih povprašali tudi, 
kakšen je razlog za tako slabo oceno. Uporabniki ocenjujejo 
zadovoljstvo z naslednjimi storitvami Komunale Radovljica: 
obveščanje komunale, odziv na poziv stranke, oskrba s pitno 
vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih vod 
in urejanje javnih površin. 

Kako ste zadovoljni
Ocena zadovoljstva uporabnikov s storitvami Komunale 
Radovljica v letu 2022 je bila 4,54. Ocena je na najvišji ravni 
doslej (enaka kot 2020) in je presegla povprečje zadnjih petih 
let za več kot odstotek.
Uporabniki ste nadpovprečno zadovoljni s storitvijo oskrbe s 
pitno vodo (4,74), saj je storitvi skoraj 80 odstotkov vprašanih 
pripisalo najvišjo oceno (5). Priložnosti za izboljšanje se kažejo 
predvsem v uvajanju tehnologij za pripravo pitne vode, 
za katere je značilno, da ni potrebno dodajanje nobenega 
dezinfekcijskega sredstva, niti klora. 
Ravnanje z odpadki velja za občutljivo področje, kjer se 
pričakovanja uporabnikov nenehno zvišujejo. Veseli nas, da 
storitev ravnanja z odpadki več kot 65 odstotkov vprašanih 
ocenjuje z najvišjo oceno in da je skupna ocena na povprečni 
ravni (4,52). Uporabniki pričakujete predvsem zviševanje 
ravni storitev v zbiralnicah. Kritični ste tudi do nedoslednega 
ločevanja posameznikov in predlagate kontrolo pri prevzemu 
odpadkov iz gospodinjstev.
Zadovoljstvo uporabnikov na dejavnosti odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda je na najvišji ravni doslej (4,45). Ugotavljamo, 
da je večje zadovoljstvo pogojeno predvsem z vlaganji v 
kanalizacijsko infrastrukturo, ki vpliva na kakovost storitev 
ravnanja z odpadnimi vodami. Potrebnih bo tudi več rešitev za 
učinkovitejše odvajanje meteornih voda.

Na najvišji ravni doslej je tudi zadovoljstvo uporabnikov z 
urejanjem javnih površin (4,02). Uporabniki, predvsem v 
krajih zunaj Radovljice, predlagajo pogostejše čiščenje javnih 
površin in opozarjajo na slabše stanje cest. Prisluhnili bomo 
njihovim predlogom, in če bo mogoče, poiskali rešitev v okviru 
svojih pristojnosti.

Pričakovanja uporabnikov so naše vodilo 
Ocena zadovoljstva uporabnikov s komunalnimi storitvami 
v letu 2022 je na najvišji ravni doslej, kar nam daje potrditev, 
da delujemo v pravi smeri. Ugotovitve raziskave presojamo 
skrbno in preudarno, saj nakazujejo priložnosti za izboljšanje 
in nam pomagajo pri upravljanju tveganj.
Ugotavljamo, da uporabniki zaznavajo prizadevanja podjetja 
za zanesljive in kakovostne komunalne storitve, ki so rezultat 
stalne prenove in izboljševanja procesov v okviru sistema 
vodenja kakovosti ISO 9001. Ocena zadovoljstva naših 
uporabnikov je zagotovilo, da imajo naše storitve dobro 
razmerje med kakovostjo in ceno. 
Komunala Radovljica, d. o. o., bo v prihodnjih letih svoje 
poslovanje prenesla na lokacijo Centralne čistilne naprave 
Radovljica. Z naložbo bo povezala glavnino dejavnosti ravnanja 
z odpadki, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na enem mestu. Po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja so priprave na izgradnjo komunalne opreme v 
polnem teku. Prepričani smo, da bodo boljši pogoji dela in 
možnost učinkovitejše organizacije poslovanja spodbudno 
vplivali na kakovost komunalnih storitev ter zagotavljali 
zadovoljstvo uporabnikov.

 

Urejenost zbiralnic je velika priložnost za izboljšanje tako 
komunale kot uporabnikov.
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Prireditev bo v četrtek, 2. februarja, ob 17. uri v 
OŠ A. T. Linharta Radovljica.
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Od 17. januarja do 14. februarja

Torek, 17. januar
Pot se z jesenjo življenja ne konča, ob 19.00, predstavitev knjig Barbare 
Hanuš, Kavni krog in Od sedem do sedemindevetdeset, Knjižnica ATL

Pravljice našega otroštva, ob 19.00, predstava za Linhartov gledališki 
abonma in izven, Linhartova dvorana Radovljica *

Sreda, 18. januar
Zimske radosti, ob 17.00, predstava gledališča Makarenko za otroke 
od 3. leta starosti dalje, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kropa in 
Kulturnim društvom Kropa, Kulturni dom Kropa

Četrtek, 19. januar
Odštevanje, ob 9:30, drama, KinoKava, Linhartova dvorana Radovljica *

Mehke živalice, ob 17.00, ustvarjalna delavnica za otroke med 4. in 8. 
letom starosti z Nejo Žmitek, Knjižnica ATL

Odštevanje, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Petek, 20. januar
Po soncu, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Operacija Fortune: Prevara stoletja, ob 20.00, komični akcijski triler, 
Linhartova dvorana Radovljica *

Sobota, 21. januar
Živa knjižnica, ob 9:30, pogovori med bralci/poslušalci in »knjiga-
mi«/ljudmi z zanimivimi zgodbami, izkušnjami in pogledi na svet, 
Knjižnica ATL

Enkratni Mare, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova 
dvorana Radovljica *

Po soncu, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Odprtje fotografske razstave Aleša Koširja, ob 20.00, Magušarjeva hiša

Babilon, ob 20.00, zgodovinska komična drama, Linhartova dvorana 
Radovljica *

Nedelja, 22. januar
Lil, Lil, krokodil, ob 16.00, animirano-igrana pustolovščina, sinhroni-
zirano, Linhartova dvorana Radovljica *

Babilon, ob 18.00, zgodovinska komična drama, Linhartova dvorana 
Radovljica *

I. Koncert – Kroparski glasbeni abonma, ob 18.00, dvorana Kulturnega 
doma v Kropi

Ponedeljek, 23. januar
Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana, ob 19.00, kon-
cert, umetniška vodja Irma Močnik, Baročna dvorana Radovljiške 
graščine

Torek, 24. januar
Bralni klub, ob 9.00, vabljeni na srečanje bralcev, ki ga bo ob kavi in 
čaju vodila Irena Kotnik, Knjižnica ATL

Kako postanemo boljši starši, ob 19.00, predavanje avtorja številnih 
uspešnic o vzgoji otrok Marka Juhanta, Knjižnica ATL

Sreda, 25. januar
Bralni klub, ob 9.00, vabljeni na srečanje bralcev, ki ga bo ob kavi in 
čaju vodila Katja Bevk, Knjižnica ATL

Četrtek, 26. januar
Dedek gre na jug, ob 11.00, komična drama, Linhartova dvorana Ra-
dovljica *

Pravljične rokodelnice – prstni lutki miški, ob 17.00, ustvarjalna delav-
nica za otroke od 3. leta dalje, Knjižnica ATL

Odštevanje, ob 18.00, misteriozna drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Petek, 27. januar
Klub kratkih, ob 19.00, projekcije izbranih kratkih filmov neodvisnih 
ustvarjalcev, Linhartova dvorana Radovljica

Sobota, 28. januar
Zgodbice z gore, ob 11.00, pripovedovanje za otroke, prijave na mu-
zej@elan.si, Alpski smučarski muzej Elan

Najboljši rojstni dan, ob 16.00, družinski animirani film, sinhronizira-
no, Linhartova dvorana Radovljica *

Neskončnost, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Klavirski trio á chanter, ob 19.00, Slovenski mladi abonma 2023 – 1. 
koncert, dvorana Glasbene šole Radovljica

Slovenska kura ali devica Marija začne trenirati boks, ob 19.00, 
predstava, Gledališče 2B, Društvo gledališča Bohinjska Bistrica, Kul-
turni dom Podnart*

Igor Leonardi in Fake Orchestra, ob 20.00, koncert, Magušarjeva hiša

Trikotnik žalosti, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Nedelja, 29. januar
One piece red film, ob 17.00, animirani film, podnapisi, Linhartova 
dvorana Radovljica *

Fabelmanovi, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica *

Pet muzejev – Medobčinski 
muzej Kamnik, Gorenjski 
muzej Kranj, Muzeji Rado-
vljiške občine, Tržiški mu-
zej in Gornjesavski muzej 
Jesenice – je združilo moči v 
promocijskem projektu Z 

Valvasorjem po gorenjskih 
muzejih. Z njim v svoje ma-
tične muzejske hiše skupaj 
z Valvasorjem želijo privabi-
ti nove obiskovalce z Go-
renjskega in širše Slovenije.
Na spletni strani Valvasor-
muzeji.si in Facebooku so v 
namen kampanje oziroma s 

povabilom k nakupu vsto-
pnic pripravili pet promocij-
skih videov – vsak je dolg ok-
rog tri minute –, s katerimi 
muzeji želijo povečati svojo 
prepoznavnost širši javnosti. 
V njih vas na pot po muze-
jih povede baron Janez Vaj-
kard Valvasor.
Vsebino videov so začrtali 
direktorji gorenjskih muze-
jev ob sodelovanju kustosov, 
video produkcijo je prevzel 
Irenej Vid Bošnjak, animaci-
jo je pripravil Nejc Kavka, 
Valvasorja je ilustriral Jure 
Engelsberger, spletno stran 
pa oblikovala Maša Okršlar 
Popovič.
Skupinske vstopnice si je po 
znižani ceni moč kupiti v 
posameznem muzeju ali po 
spletu, veljajo pa leto dni. 
Vsak izmed muzejev ponuja 
ogled razstav v matičnih 
muzejskih stavbah, na Jese-
nicah je to Slovenski žele-
zarski muzej, v gradu Khisl-
stein v Kranju razstava 
Prelepa Gorenjska, V Gradu 
Zaprice zgodovinske in ar-
heološke razstave s kamni-
škega območja, v Radovljiški 
graščini je na ogled Čebelar-
ski muzej in vse povezano z 
njim, v Tržiškem pa v Polla-
kovi hiši razstave oblačilne 
kulture in Slovenski smu-
čarski muzej.

Z Valvasorjem po gorenjskih muzejih je promocijska akcija, v kateri z eno 
vstopnico k ogledu zbirk vabi pet gorenjskih muzejev.

Ena vstopnica za pet 
muzejev

Igor Kavčič

Z Valvasorjem po gorenjskih muzejih / Foto: Igor Kavčič
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Več info na 
www.asp.si

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

Torek, 31. januar
Gorsko reševanje – Pot od pripravnika do izurjenega reševalca in zim-
sko reševanje, ob 19.00, predavanje inštruktorja gorskega reševanja, 
Saša Dudića, Knjižnica ATL

Nikoli ni prepozno, ob 19.30, predstava, Linhartova dvorana Radovljica *

Četrtek, 2. februar
Le sosed bo mejak, ob 17.00, zabavna igrana predstava gledališča 
Smejček, Knjižnica ATL

Petek, 3. februar
Občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ob 19.00, Ba-
ročna dvorana Radovljiške graščine

Sobota, 4. februar
Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev, ro-
kodelskih izdelkov in starin, Eko kotiček, Linhartov trg, trg pred cerkvijo

Nedelja, 5. februar
Zgodbe tovarne Elan, ob 11.00, 14.00 in 16.00, vodenje po razstavi, 
Alpski smučarski muzej

Sobota, 11. februar
Dama slanih oči, ob 19:30, večer šansonov, v izvedbi Tine Resman in 
Nejca Škofica, Kulturni dom Podnart

Torek, 14. februar
Po do telesnega in duševnega zdravja, ob 18.00, predavanje o učenju 
Buna Gröninga. Sejna soba – Šarčeva vila, Gorenjska cesta 25, Rado-
vljica

Pesem za Laro – Ujetnica časa, ob 19.30, glasbeno-gledališka predsta-
va, za abonma Povezani in izven, Linhartova dvorana Radovljica *

Razstave
Goriška brda, ekskurzija FD Radovljica v 2021, 21. 11–31. 1, fotografska 
razstava, Dom dr. Janka Benedika

Društvena pregledna razstava 2022 – II. del, 1. 1.–30. 1. 2023, fotograf-
ska razstava, Radovljiška graščina

Skozi otroške oči – Slovenija v pesmih ansambla Avsenik, januar, raz-
stava likovnih del otrok iz Vrtca Begunje in POŠ Begunje, ki so ustvar-
jali na tematike iz pesmi ansambla Avsenik, Knjižnica ATL

Ustvarjamo s kuhalnico in predpasnikom, januar, razstava likovnih 
izdelkov učencev podaljšanega bivanja OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod 
mentorstvom učiteljice Marije Slavec Konda, Knjižnica Lesce
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Na Brezjah so se začeli prip-
ravljati na začetek praznova-
nja 800. obletnice postavitve 
prvih jaslic, ki jih je leta 1223 
v italijanskem Grecciu pos-
tavil ustanovitelj Frančiško-
vega reda Frančišek Asiški. 
Ta dogodek ima posebno 
mestu tudi v Muzeju jaslic.
Jubileju so tako prilagodili 
že tokratno predstavitev bo-
žičnega dogodka in mu do-
dali še spomin na iztekajoče 
se Plečnikovo leto. Arhitekt 
je bil namreč rojen pred 150 
leti, 23. januarja leta 1872. 
Na prostoru pred baziliko so 
postavili šest metrov visoko 
in 7,40 metra dolgo oziroma 
široko repliko jaslic arhitek-
ta Jožeta Plečnika, ki jo 
obkroža 28 svečnikov. Arhi-
tekt je take jaslice izdelal za 
Henrietto Freyer iz Ljublja-
ne in pri projektiranju upo-
števal arhitekturne vzore iz 
antike, v katerih ima stopni-
často stopnjevanje kvadratne 
oblike poseben pomen. Po-
večavo impozantnih Plečni-
kovih jaslic je pripravil arhi-
tekt Matija Suhadolc, ki je 
Plečnika osebno poznal.

V likih pogosto 
upodabljal sebe
Za osrednje jaslice v baziliki 
so bile izbrane figure, ki jih 
je izdelal menih kartuzije v 
Pleterjah, pater Wolfgang 
Kogler. Letos bodo prazno-
vali 110. obletnico njegovega 
rojstva, 60. obletnico ponov-
ne vrnitve v Pleterje in 30. 
obletnico njegove smrti. Pa-
ter Wolfgang Kogler je bil 
rojen leta 1913 v avstrijskem 
mestu Eisenerz. Leta 1937 je 
prišel Pleterje in ostal na 

Slovenskem v samostanu 
pod Gorjanci do začetka dru-
ge svetovne vojne, ko so ga 
Nemci mobilizirali. Leta 
1963 se je vrnil v Pleterje in 
tam ostal do smrti leta 1993. 
Koglerjeve jaslične figure so 
nekaj posebnega. Izžarevajo 
življenje, ki ga je doživljal 
kot menih, pa tudi poseb-
nost slovenskega človeka. 
Pogosto je v likih, še poseb-
no v figurah pastirja ali sve-
tega Jožefa, upodabljal sebe. 
Na Brezjah postavljene fi-
gure so stare med štirideset 
in petdeset let in jih je Mu-
zeju jaslic na Brezjah poda-
ril Peter Homar. Jaslice je 
očistil, osvežil in postavil 
Zlato Petrovčič.

V stranski kapeli in pred 
baziliko
V stranski kapeli bazilike pa 
so letos na ogled Neapeljske 
jaslice iz 18. stoletja. Dogo-
dek Jezusovega rojstva je 

postavljen na najvišji del ru-
ševin starega rimskega 
templja, ki so navdušile ar-
heologe ob odkrivanju 
ostankov Pompejev pri Ne-
aplju.
Kipi so izdelani v skladu s 
pravili iz 18. stoletja. Telo je 
lutka, prekrita z železno 

žico, na ta način se lahko liki 
postavijo tako, kot se ustvar-
jalcem zdi najbolj primerno; 
glava je izdelana iz gline, s 
steklenimi očmi, zaradi če-
sar so zelo realistične; roke 
in noge so iz lesa; oblačila iz 
blaga povzemajo značilne 

noše tistega časa. Sveta Dru-
žina in ostale figure spoštu-
jejo tradicionalne barve.

Načrtujejo širitev
Predstavniki Marijinega ro-
marskega svetišča na Brez-
jah so povedali, da so 
končno dobili dovoljenje za 

obnovo in povečanje Muzeja 
jaslic na Brezjah. Sedanji 
muzej že nekaj časa ne omo-
goča več primerne predstavi-
tve jaslic, ki jih darujejo po-
samezniki ali organizacije. 
Upajo, da se bodo lahko ob-
nove lotili že leta 2023.

Šest metrov visoka replika Plečnikovih jaslic na trgu pred baziliko na Brezjah / Foto: Tina Dokl

Pravkar končano leto 2022 
so tudi v Begunjah zaključili 
s silvestrovanjem na pros-
tem, tokrat so ga pripravili 
prvič.
Vrt gostišča Avsenik je bil 
tako na silvestrski večer sko-
raj premajhen za vse, ki so 
najdaljšo noč v letu preživeli 
ob druženju in glasbi pri-
ljubljenih Veselih Begunjča-
nov.

Tradicija Avsenik, domači 
krajevna skupnost, prostovolj-
no gasilsko društvo in turistič-
no društvo so z organizacijo 
razveselili številne domačine 
in okoličane, ki so se odločili, 
da novo leto pričakajo na dru-
ženju ob zvokih glasbe, na 
prostem. Organizatorji pravi-
jo, da se glede na dober odziv 
ni bati, da za dobro razpolože-
nje v najdaljši noči čez leto 
dni ne bi ponovno poskrbeli v 
domačem kraju.

Peter Kolman

V Begunjah prvič 
silvestrovali na prostem

deželne novice

Jože Košnjek

Na Brezjah so postavili tri različne upodobitve božičnega dogodka. Na trgu stojijo povečane 
Plečnikove jaslice, v baziliki pa jaslice kartuzijanskega meniha Koglerja in Neapeljske jaslice. Letošnje 
leto bo tudi na Brezjah v znamenju 800. obletnice postavitve prvih jaslic.

Jaslice na Brezjah

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@gglas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14dnevnega 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.

Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Tradicija Avsenik ter domači krajevna skupnost, 
prostovoljno gasilsko društvo in turistično društvo so z 
organizacijo razveselili številne domačine in okoličane.

Vrt gostišča Avsenik je bil skoraj premajhen za vse, ki so 
najdaljšo noč v letu preživeli ob druženju in glasbi Veselih 
Begunjčanov.

Pred baziliko so postavili šest metrov visoko in 
7,40 metra dolgo oziroma široko repliko jaslic 
arhitekta Jožeta Plečnika, ki jo obkroža 28 
svečnikov. Arhitekt je take jaslice izdelal za 
Henrietto Freyer iz Ljubljane in pri projektiranju 
upošteval arhitekturne vzore iz antike.


