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Marjana Ahačič

Z odvijanjem vijakov kot 
začetkom demontaže želez-
niških tirov je prejšnji pone-
deljek minister za infrastruk-
turo Jernej Vrtovec na želez-
niški postaji Otoče pri Posav-
cu simbolično naznanil zače-
tek del za rekonstrukcijo 
odseka gorenjske železnice 
med Kranjem in Lescami. 

Gre za prvo fazo nadgradnje 
železniške proge Ljubljana–
Jesenice, v kateri se bodo 
lotili prenove najbolj dotraja-
nih odsekov od Kranja do 
Podnarta in od Podnarta do 
Lesc.
Kot je poudaril minister 
Vrtovec, je proga, ki je 
pomembna železniška žila 
tudi z vidika gospodarstva, 
dotrajana in res potrebna 

prenove. Z nadgradnjo bo 
omogočena vožnja težjim 
vlakom, povečana bo var-
nost, nekoliko večja bo lah-
ko tudi hitrost vožnje.
Vodja sektorja za investicije 
v železnice na direkciji za 
infrastrukturo Dejan Jurko-
vič je pojasnil, da so se v prvi 
fazi nadgradnje gorenjske 
železniške proge osredotoči-
li na dela na sami progi, ki 

jih je mogoče izvesti samo 
ob njenem popolnem zaprt-
ju. Prenovili bodo tudi želez-
niške postaje v Otočah, Glo-
bokem in Radovljici, nad-
gradnjo preostalih odsekov 
proge od Ljubljane do Jese-
nic, vključno z izgradnjo 
novih podvozov ob leški in 
žirovniški železniški postaji, 
načrtujejo šele v drugi fazi.

Obnova železnice  
se je z jesenjo začela 
Skoraj sto milijonov evrov vredna investicija države v obnovo odseka gorenjske železnice od Kranja 
do Lesc bo po načrtih zaključena v juniju prihodnje leto. V sklopu projekta bodo že v prvi fazi 
obnovljena tudi postajališča v Otočah, Globokem in Radovljici.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga sta prejšnji ponedeljek 
v Otočah odvila vijake s starih tirov in tako zaznamovala začetek obnove. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ne le država, tudi občine v 
sedanjih razmerah sprejema-
jo ukrepe za zajezitev širjenja 
okužb in za omilitev poledic 
epidemije. Zaradi razglasitve 
epidemije covida-19 je tako 
župan konec oktobra ponov-
no aktiviral občinski štab 
Civilne zaščite. Od takrat je 
spet začela delovati tudi tele-
fonska številka 04 537 23 39, 

na katero se občani v času 
epidemije v delovnem času 
občinske uprave lahko obra-
čajo na občino. Ta številka je 
namenjena tudi klicem oseb, 
ki zaradi karantene potrebu-
jejo pomoč pri oskrbi z živ-
ljenjskimi potrebščinami ali 
drugo pomoč, ki jo s prosto-
voljci organizira OZRK 
Radovljica. 
Občina in občinski štab Civil-
ne zaščite sicer v času epide-
mije spremljata predvsem 
stanje v socialnovarstvenih 
ustanovah in sodelujeta pri 
reševanju njihovih potreb. Z 
odredbo župana je varstvo za 
starše predšolskih otrok, ki 
nimajo zagotovljenega vars-
tva, organizirano v Vrtcu 
Radovljica, Enota Lesce. V 
tem tednu v vrtec hodi 38 
otrok, ki so razporejeni v 

sedem skupin. Do varstva so 
upravičeni zdravi otroci, kate-
rih starši so dolžni opravljati 
delo na delovnem mestu, ki 
je nujno za družbo in državo, 
in nimajo omogočenega dela 
na daljavo. Upravičenost do 
nujnega varstva starši izkaže-
jo le s predložitvijo potrdil 
delodajalcev. To določilo velja 
tudi za zasebne vrtce, ki delu-
jejo na območju občine 
Radovljica.

Za učence osnovnih šol in 
dijake pa je občina v času izo-
braževanja na daljavo organi-
zirala možnost brezplačnega 
toplega obroka. Do prijave na 
brezplačni topli obrok so 
upravičeni učenci in dijaki, 
pri katerih povprečni meseč-
ni dohodek na osebo, ugotov-
ljen v odločbi o otroškem 
dodatku ali odločbi na podla-
gi vloge za priznanje pravice 
do subvencije malice in kosi-
la, ne presega 382,82 evra 
(tretji dohodkovni razred 
otroškega dodatka), in učen-
ci, nameščeni v rejniško dru-
žino. Za prevzem hrane delu-
jejo kuhinje v šolah v Radov-
ljici, Lescah in Lipnici, ki tre-
nutno dnevno pripravijo 46 
kosil.

Ukrepi in podpora 
v času epidemije
Občina s kosili pomaga dijakom in študentom, v 
leškem vrtcu je organizirano varstvo za otroke, 
katerih starši ne morejo zagotoviti varstva doma, 
domu za starejše ter Centru za delo, 
usposabljanje in varstvo pa nudi pomoč pri 
zagotavljanju prostorov za uporabnike in 
stanovalce.

Na telefonsko številko 04 537 23 39 se lahko 
občani v času epidemije z vprašanji obračajo na 
občino. Ta številka je namenjena tudi klicem 
oseb, ki zaradi karantene potrebujejo pomoč pri 
oskrbi z življenjskimi potrebščinami ali drugo 
pomoč, ki jo s prostovoljci organizira Območno 
združenje Rdečega križa Radovljica.
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Božena Kolman Finžgar 
opozarja, da bo upad branja in 
s tem bralne pismenosti 
zaznamoval celo generacijo 
otrok.
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Knjižnice so 
odprte

V sklopu projekta 
Arhitektura gorenjskih vasi 
za Zaloše, Ovsiše in 
Dobrave so predstavili 
prostorski razvoj vasi ter 
značilnosti in predloge za 
urejanje javnih prostorov.
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Arhitektura 
vasi
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Participativni proračun
Glasovala je skoraj tretjina 
upravičencev.
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Razpis za stanovanja
Občina je danes objavila nov 
javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v 
najem.
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ZANIMIVOSTI

Preselili so se na splet
Tudi na Ljudski univerzi 
Radovljica so se morali hitro 
prilagoditi novi realnosti.
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ZANIMIVOSTI

Psička Lopi išče 
lubadarja
Njen voh je uspešnejši od 
človekovega pogleda.
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OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA

Občina Radovljica obvešča, da bo 20. 11. 2020 na spletni stra-
ni Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in 
objave objavljen 

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ OBČINE 

RADOVLJICA V NAJEM

Rok za oddajo vlog na razpisu je 22. 12. 2020.
Dodatne informacije: Petra Koblar, Bojan Gregorčič, 
tel. št.: 04 537 23 49, e-naslov: petra.koblar@radovljica.si, 
bojan.gregorcic@radovljica.si.

Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine 
Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in objave ter v 
glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 
Radovljica. Če ukrepi zaradi preprečevanja širjenja epidemije 
novega koronavirusa covid-19 ne bodo omogočali prostega 
vstopa v občinsko stavbo, bo obrazec vloge možno prevzeti 
po predhodni najavi in dogovoru na tel. št.: 04 537 23 00.

Občinska uprava Občine Radovljica
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"Na ministrstvu želimo kre
piti železniški promet na 
Slovenskem tako zaradi traj
nostne mobilnosti kot zara
di zavedanja, kako pomem
bno je to za slovensko gos
podarstvo," je dejal minister 
Vrtovec, ki je prepričan, da 
bodo tudi ljudje množičneje 
uporabljali železniški pro
met, če bo ta hitrejši in učin
kovitejši. Zato, je poudaril, 
je treba posodobiti železniš
ko infrastrukturo in vlake.

Obnovljenih bo dobrih 
enajst kilometrov
Na odseku med Podnartom 
in Lescami bodo tako do sre
dine prihodnjega leta slabih 
enajst kilometrov železniške 
proge nadgradili v skladu z 
evropskimi standardi, opra
vili celotno sanacijo spod
njega in zgornjega ustroja 
proge, kar pomeni, da bodo 
uredili brežine, odvodnjava
nje, nove tampone, v celoti 
bo zamenjana tako imenova
na gramozna greda, novi 
bodo pragovi in tirnice. Ob 
progi bo nameščen nov vod 
za signalnovarnostne napra
ve, na novo bodo postavili 
tudi skupaj 4,5 kilometra 
železniške protihrupne ogra
je. Sanirana bosta predora 
Globoko in Radovljica, v 
sklopu projekta pa bodo uki
nili dva nivojska prehoda in 
uredili povezovalne ceste v 
Podnartu in Zalošah, kjer bo 
zgrajen nov podvoz. Nad 
železniško progo pri postaja
lišču Radovljica bodo podrli 
stari nadvoz in zgradili nove
ga, obnovljena bodo železni
ška postajališča v Otočah, 
Globokem in Radovljici. 
Nadgradnjo odseka izvaja 
izvajalec Riko, d. o. o., pogo
dbena vrednost del je 46,89 
milijona evrov. V tem času 
bodo opravili tudi nadgrad
njo 11,69kilometrskega 
odseka železniške proge 
med Podnartom in Kranjem, 
vrednost tega dela projekta je 
skoraj 49 milijonov evrov.

Z investicijami se 
pridružuje tudi občina
V sklopu projekta, ki ga vodi 
država, bo del investicij izve
dla tudi Občina Radovljica. 
Kot je povedal župan Ciril 
Globočnik, bo občina za 
nadgradnjo projekta obnove 
železnice namenila še okoli 
šest milijonov evrov, za kar 
se bo tudi zadolžila. Tako bo 
občina v Podnartu sodelova
la pri ukinitvi štirih nivoj
skih prehodov čez železniš
ko progo v naseljih Ovsiše, 
Podnart in Zaloše, izgradnji 
novih podvozov za promet 
osebnih in tovornih vozil ter 
peš promet v Podnartu in 
Zalošah, izgradnji nadome
stnega cestnega priključka 
do dveh objektov v Podnartu 

in nadomestne makadam
ske javne poti na območju 
Zaloš.

Nadvoz bodo porušili še 
letos
Po predlaganem termin
skem planu izvajalca je ods
tranitev obstoječega nadvo
za predvidena še v letošnjem 
letu. Zaradi prekinjene pro
metne povezave na Cesti 
svobode do starega mestne
ga jedra Radovljice in poko
pališča v Radovljici iz južne 
smeri je predvidena začasna 
odprava zapore na Linharto
vem trgu za vsa motorna 
vozila, razen za tovorni pro
met, so pojasnili na občinski 
upravi. Predvidoma bo grad
nja novega nadvoza konča
na najkasneje do konca 
junija 2021, ko mora izvaja
lec končati dela na železniš

ki progi in bo promet po 
železnici ponovno stekel. 
Izvajalec nadgradnje želez
niške proge bo nato nadalje
val zaključna dela na preos
tali železniški in cestni 
infrastrukturi, ki naj bi bila 
predvidoma v celoti zaklju
čena v marcu 2022. 

Sočasno tudi kanalizacija
Na območju železniškega 
postajališča v Radovljici se 
bodo sočasno z nadgradnjo 
železniške proge še v tem 
mesecu začela tudi dela, 
povezana s projektom grad
nje kanalizacije in obnove 
vodovoda na Spodnjem Lan
covem, in sicer zaradi izved
be navezave na kanalizacijski 
sistem Radovljica. V sklopu 

nadgradnje železniške proge 
pa sta na območju železniš
kega postajališča Radovljica 
predvideni prestavitev potni
škega perona na južno stran 
proge in sočasna odstranitev 
obstoječega stopniščnega 
objekta. Ob novem južnem 
peronu nameravajo Sloven
ske železnice zgraditi parki
rišče P&R, občina pa sočasno 
urediti obstoječe manjše par
kirišče na severni strani žele
zniške proge.

Ob zapori tudi gradnja 
kolesarske steze
Projekt kolesarske povezave 
med upravnim središčem 
Radovljica in železniško 
postajo v Lescah zajema ure
ditev manjkajočih odsekov, 
in sicer obojestranske loče
ne kolesarske steze in ploč
nika ob regionalni cesti med 

krožiščem z Gorenjsko ces
to in krožiščem z Boštjano
vo ulico ter ureditev obojes
transkega pomožnega kole
sarskega pasu in pločnika 
na Železniški ulici.
Izvedba del bo potekala v 
dveh sklopih. V prvem sklo
pu je zajeta gradnja kolesar
ske steze in hodnika za peš
ce ob regionalni cesti med 
krožiščema z Boštjanovo 
ulico in Gorenjsko cesto z 
delno rekonstrukcijo regio
nalne ceste. V tem okviru 
bosta izvedena dva preboja 
za ločeno vodenje pešcev in 
kolesarjev skozi železniški 
nadvoz, kar pomeni izvedbo 
dveh manjših predorov na 
obeh straneh ceste pod žele
zniško progo.

Delno rekonstrukcijo in 
obnovo regionalne ceste bo 
v dogovoru z občino sočas
no izvajala Direkcija RS za 
infrastrukturo, občina pa bo 
ob tem na rekonstruiranem 
cestnem odseku zgradila še 
novo fekalno kanalizacijo. 
Začetek del je predviden še 
v letošnjem letu, zaključek 
pa oktobra 2021.
V drugem sklopu gradnje 
kolesarske povezave, načrto
vane v letu 2022, bo zajet 
odsek Železniške ulice do 
železniške postaje v Lescah. 
Za takrat je načrtovana tudi 
ureditev dostopov do novega 
podhoda za pešce na obmo
čju Poljske poti v Radovljici.

Pričakujejo čimprejšnje 
nadaljevanje 
Gorenjska železniška proga 
je bila zadnjič temeljito 
obnovljena pred štirideseti
mi leti, v najslabšem stanju 
pa je prav odsek med Pod
nartom in Lescami, so 
povedali pristojni na mini
strstvu za infrastrukturo. 
Obljubljajo tudi, da bodo 
takoj, ko se prva bo faza 
zaključila, projekte nadalje
vali, saj naj bi že v nasled
njem letu objavili razpise 
za izdelavo dokumentacije 
za drugo fazo; na direkciji 
tako verjamejo, da je mogo
če celotno gorenjsko progo 
od Ljubljane do Jesenic 
obnoviti v treh letih.

Postajo zasnoval Plečnik
Na slovesnosti ob začetku 
obnovitvenih del je bil tudi 
župan Bleda Janez Fajfar, ki 
je med drugim spomnil, da 
prav letos obeležujemo 150. 
obletnico izgradnje gorenj
ske železniške proge. Izrazil 
je zadovoljstvo z načrtovano 
obnovo postajališč: železni
ška postaja v Otočah, ki jo 
bodo obnovili med prvimi, 
je posebej zanimiva, saj je 
zasnovana po načrtih arhi
tekta Jožeta Plečnika, je 
poudaril Fajfar.

Obnova železnice se 
je z jesenjo začela

Stari most nad progo pri železniški postaji v Radovljici bodo po načrtih podrli še pred 
koncem leta. / Foto: Tina Dokl
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Most pri radovljiški železniški postaji naj bi po 
načrtih podrli še letos. Zaradi prekinjene 
prometne povezave na Cesti svobode do starega 
mestnega jedra Radovljice in pokopališča v 
Radovljici iz južne smeri je predvidena začasna 
odprava zapore na Linhartovem trgu za vsa 
motorna vozila, razen za tovorni promet.

Urša Peternel

Ob dnevu spomina na mrtve 
je Zveza borcev za vrednote 
NOB Radovljica pripravila 
tradicionalno prireditev v 
Dragi in pri grobišču talcev v 
Begunjah, a ob upoštevanju 
vseh navodil NIJZ. Ob sode
lovanju častne straže Sloven
ske vojske in praporščaka 
Braneta Hrovata sta vence k 
spomenikoma položila dr. 
Martin Premk, kustos Muze
ja novejše zgodovine v Pivki, 

in podpredsednik lokalnega 
združenja Drago Finžgar. 
Ob dnevu spomina na mrtve 
so z lovorjevimi venci okrasi
li spominska obeležja na 
območju radovljiškega kraje
vnega odbora Zveze borcev 
za vrednote NOB. Kot je 
povedala Slavica Soršak, jih 
je tokrat k petim obeležjem 
na območju Radovljice zara
di razmer, povezanih s koro
navirusno boleznijo, položil 
predstavnik krajevne skup
nosti Bojan Gregorčič.

Polaganje vencev  
v Begunjah in Dragi

Polaganje vencev v Begunjah
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Ves prejšnji teden je na 
spletu potekalo glasovanje o 
projektih participativnega 
proračuna. V petih posebej v 
ta namen določenih območ-
jih se je na glasovanje uvrs-
tilo 65 projektov, med kate-
rimi se je en projekt nanašal 
na štiri območja, dva pa sta 
bila na glasovanju skupna 
za dve območji.
V celotni občini je bilo raz-
deljenih 16.035 kod za gla-
sovanje oziroma upravičen-
cev do glasovanja. Kot so 
sporočili z občinske uprave, 
je glasovalo 4.847 upravi-
čencev, kar predstavlja 30,23 
odstotka vseh upravičencev, 
ki so skupaj oddali 8.755 gla-
sov; glasovati je bilo namreč 
mogoče za neomejeno števi-
lo projektov na svojem 
območju.
Najvišja udeležba pri glaso-
vanju je bila v območju šte-
vilka 4, ki obsega krajevne 
skupnosti Podnart, Ljubno 
in Brezje, in je znašala 38,13 
odstotka, najnižja pa v 
območju številka 2, ki obse-
ga krajevno skupnost Lesce, 
in je znašala 25,96 odstotka. 
"Glede na to, da se postopek 
participativnega proračuna v 
naši občini izvaja prvič, smo 
z odzivom občanov in udele-
žbo na glasovanju izredno 

zadovoljni," je v začetku 
tedna povedala direktorica 
občinske uprave Alenka 
Langus.

Od doma ali na krajevni 
skupnosti
Vsi upravičenci so lahko 
oddali glas zgolj prek splet-
ne aplikacije. Tisti, ki upora-
be računalnikov niso vešči 

ali z ustrezno opremo ne 
razpolagajo, so prav tako 
prek spletne aplikacije lahko 
oddali glas na sedežih kra-
jevnih skupnosti in občine. 
Po pričakovanju so se tak-
šnega glasovanja udeležili 
predvsem starejši, ki so jim 
pri tem pomagali uslužben-
ci občinske uprave, je še 
pojasnila Langusova. 
"Odziv je bil po krajevnih 
skupnostih zelo različen – 
od tega, da se glasovanja v 
prostorih krajevne skupnos-

ti ni udeležil nihče, do tega, 
da je bilo treba dve uri, pred-
videni na posamezni krajev-
ni skupnosti, zaradi števila 
oseb, ki so želele glasovati, 
celo nekoliko podaljšati. 
Seveda je bilo treba upošte-
vati tudi vsa priporočila 
NIJZ glede preprečevanja 
širjenja koronavirusne bole-
zni, zaradi česar je glasova-

nje morda potekalo počas-
neje, kot bi sicer," dodaja.
"Ugotavljamo, da so občani 
h glasovanju pristopili zelo 
preudarno. Projekte so dob-
ro poznali in so imeli svoje 
favorite. Tudi predlagatelji 
so se angažirali, da so pro-
jekte predstavili občanom in 
jih nagovorili, da glasujejo 
zanje, tako da je bilo zanimi-
vo spremljanje vmesnih 
rezultatov glasovanja. Med 
nekaterimi projekti se je 
odvijala prava tekma."

Sledi potrjevanje 
projektov
V prvem tednu po zaključku 
glasovanja bodo na spletni 
strani objavljeni uradni 
rezultati, nato pa bo, predvi-
doma do konca novembra, 
strokovna komisija razvrsti-
la izglasovane projektne 
predloge glede na število 
prejetih glasov ter jih potrdi-
la kot izbrane glede na raz-
položljiva sredstva za posa-
mezno območje in skladno 
z določili pravilnika. 
Za posamezno območje se 
glede na izid glasovanja po 
vrstnem redu potrdi toliko 
projektnih predlogov, koli-
kor je razpoložljivih sred-
stev za določeno območje 
(trideset tisoč evrov v letu 
2021 in trideset tisoč evrov 
v letu 2022), in sicer tako, 
da se projektni predlogi 
razvrstijo tako, da si sledijo 
od tistega z največ prejeti-
mi glasovi do tistega z naj-
manj prejetimi glasovi. 
Strokovna komisija bo pri-
pravila predlog projektov za 
uvrstitev v proračun občine, 
ki ga bo obravnaval občin-
ski svet na svoji decembrski 
seji. Končni izbor projek-
tov, ki bodo izvedeni, bo 
objavljen tudi na spletni 
strani občine in v Deželnih 
novicah.

Glasovala je skoraj 
tretjina upravičencev
Za projekte participativnega proračuna je prejšnji teden glasovalo skoraj pet tisoč občanov, starih 
petnajst let in več, kar predstavlja trideset odstotkov vseh upravičencev. Najvišja udeležba je bila na 
območju, kamor so vključene krajevne skupnosti Podnart, Ljubno in Brezje, najmanjša pa v Lescah.

»Ugotavljamo, da so občani h glasovanju 
pristopili zelo preudarno. Projekte so dobro 
poznali in so imeli svoje favorite. Tudi 
predlagatelji so se angažirali, da so projekte 
predstavili občanom in jih nagovorili, da 
glasujejo zanje, tako da je bilo zanimivo 
spremljanje vmesnih rezultatov glasovanja. Med 
nekaterimi projekti se je odvijala prava tekma.«

Marjana Ahačič

Gorenjska mreža za izposo-
jo koles je začela delovati v 
junija. Na petih postajah v 
radovljiški občini je bilo do 
konca oktobra na voljo sku-

paj 32 koles, od tega dvajset 
električnih. Od v treh mese-
cih so zabeležili 408 izpo-
soj, od tega 366, skoraj 
devetdeset odstotkov, elek-
tričnih koles. Največ izposoj 
je bilo na postaji Radovljica 

center na parkirišču naspro-
ti knjižnice, in sicer 163, sle-
di Radovljica zahod na Gra-
dnikovi cesti s 87 izposoja-
mi. Na postajah v Lescah pri 
železniški postaji (Lesce 
center) in pri vrtcu (Lesce 
sever) ter v Begunjah pri 
avtobusni postaji (Begunje 
center) pa je bilo na vsaki 
okrog petdeset izposoj.
Gorenjska.bike je kot eno-
ten sistem vzpostavljen še v 
štirih gorenjskih občinah: 
na Jesenicah, v Naklem, 
Tržiču in Kranju. V celot-
nem sistemu je bilo v nave-
denem obdobju 7338 izpo-
soj, od tega 43 odstotkov 
(3189) izposoj električnih 
koles, večina izposoj pa je 
bila opravljena v občini 
Kranj, so sporočili z radovlji-
ške občinske uprave.

Zaključek prve sezone 
izposoje koles
Sistem izposoje koles Gorenjska.bike je z novembrom v občini Radovljica 
za letos prenehal delovati, izposoja pa bo spet mogoča spomladi.

Marjana Ahačič

Certifikat Mladim prijazna 
občina prejmejo lokalne 
skupnosti v Sloveniji, ki z 
izvajanjem ukrepov za reše-
vanje problematike mladih 
na lokalni ravni na področ-
jih izobraževanja, zaposlo-
vanja, stanovanjske politike, 
informiranja, participacije, 
mladinskega organiziranja 
in mobilnosti ustvarjajo pri-
jaznejše okolje za življenje 
in razvoj mladih. Certifikat 
podeljuje Inštitut za mladin-
sko politiko v sodelovanju s 
Skupnostjo občin Slovenije 
in pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika Republi-

ke Slovenije na podlagi raz-
pisa. Občina Radovljica ga je 
prvič prejela za obdobje 
2016–2020.
Kot pojasnjujejo na občinski 
upravi, gre za edinstveno 
tovrstno certificiranje v 
Evropi, ki predstavlja priz-
nanje lokalnim skupnostim, 
ki uspešno izvajajo ukrepe 
na identificiranih prednost-
nih področjih lokalnih mla-
dinskih politik. Predstavlja 
pa tudi usmeritev, kako se 
na lokalni ravni spopadati s 
težavami, s katerimi se sre-
čujejo mladi v posameznih 
občinah, ter spodbudo obči-
nam za uspešno delo na tem 
področju.

Radovljica ostaja 
mladim prijazna
Inštitut za mladinsko politiko je Občini 
Radovljica za obdobje štirih let podaljšal certifikat 
Mladim prijazna občina.

Stebrički, ki so bili postavljeni na Gradnikovi cesti v Radovljici 
v sklopu prometne ureditve slepe ulice, so odstranjeni. Vzdolž 
vozišča na odseku mimo Šlandrovega doma je bil hkrati začr-
tan nivojski koridor za pešce z namenom večje prometne var-
nosti zlasti najšibkejših udeležencev v prometu, so sporočili 
z občinske uprave. Ta je sicer že septembra zaradi prejete 
pobude z nasprotovanjem uvedbi slepe ulice izdala odločbo, 
s katero je junija uvedeno ureditev odpravila. Zoper odločbo 
pa sta bili vloženi pritožbi, ki sta bili zavrženi konec oktobra, 
ko je odločba postala izvršljiva. Sklep, naj se stebrički odstra-
nijo in se prometni režim na tem delu povrne v prvotno sta-
nje, je sprejel tudi občinski svet na seji konec oktobra.

Slepa ulica na Gradnikovi je odpravljena

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na svoji spletni strani 
objavlja aktualne informacije in navodila za delodajalce za 
omilitev posledic koronavirusa. Objavlja tudi pogosta vpraša-
nja in odgovore v povezavi s koronavirusom. Informacije so 
dosegljive na spletni povezavi www.ozs.si/koronavirus-info.

Informacije obrtne zbornice

Marjana Ahačič

V delovnem času Centra za 
socialno delo (CSD) Gorenj-
ska, enota Radovljica, je za 
nudenje psihosocialne 
pomoči občanom, ki so 
zaradi trenutnih razmer v 
stiski, aktivirana telefonska 
številka 065 557 901. Občani 
lahko pokličejo v ponedel-
jek, torek in četrtek od 8. do 
15. ure, v sredo od 8. do 17. 
ure in v petek od 8. do 13. 
ure.
Uporabnike obveščajo, da 
je vstop v Center za social-
no delo tako kot v druge 
institucije v državi mogoč 
pod naslednjimi pogoji: s 
strokovnimi delavci se za 
termin osebnega obiska 
predhodno dogovorite po 
telefonu ali elektronski 
pošti; nenadzorovano giba-
nje po centru ni dovoljeno, 
zato v CSD vstopajte le v 
dogovoru s strokovnimi 

delavci in posamično; če 
ste nenajavljeni, v nujnih 
in neodložljivih primerih 
počakajte na vstop na ozna-
čenih mestih pred CSD in 
upoštevajte varnostno raz-
daljo najmanj 1,5 metra; 
vstopite lahko samo zdravi 

in če ne kažete znakov oku-
ženosti, o čemer podpišete 
izjavo ob vstopu v CSD; 
pred vstopom razkužite 
roke in ves čas, ko ste v pro-
storih CSD, nosite zaščitno 
masko ter se držite navodil 
za zaščito pred okužbo. Če 
morate oddati vlogo ali dru-
go dokumentacijo, jo 

oddajte v poštni nabiralnik 
ob vhodnih vratih.
Z ukrepi, ki so jih uvedli, 
želijo tudi na Centru za soci-
alno delo zavarovati zdravje 
vseh občanov in preprečiti 
širjenje bolezni.
Za komunikacijo s strokov-

nimi delavci ali za dodatne 
informacije so v času izvaja-
nja ukrepov dosegljivi na 
CSD Gorenjska, enota 
Radovljica, (Gorenjska cesta 
16, 4240 Radovljica), na 
telefonski številki 04 537 14 
00, e-naslovu gpcsd.radov@
gov.si in na spletni strani 
www.csd-slovenije.si.

Center za socialno delo 
v času epidemije

Za komunikacijo s strokovnimi delavci ali za 
dodatne informacije so v času izvajanja ukrepov 
dosegljivi na telefonski številki 04 537 14 00, za 
psihosocialno pomoč pa je aktivirana telefonska 
številka 065 557 901.
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Marjana Ahačič

V začetku meseca je bil po 
obnovi gorenjske avtoceste 
med priključkoma Brezje in 
Kranj zahod že sproščen 
promet po obeh pasovih; 
najprej v smeri proti Ljublja-
ni, nato pa še proti Jeseni-
cam. Spremenjeni prometni 
režim je veljal od sredine 
septembra, ko so se začela 
obnovitvena dela.
Prenova desetkilometrskega 
odseka je sledila lanski pre-
plastitvi vozišča gorenjske 
avtoceste med priključkoma 
Kranj zahod in Brezje proti 
Jesenicam, zdaj v smeri pro-
ti Ljubljani. Dvomesečna 
dela so obsegala preplastitev 
9,6 kilometra smernega 
vozišča avtoceste na odseku 
med priključkoma Brezje in 
Kranj zahod proti Ljubljani, 
izvoznega in uvoznega kra-
ka priključka Naklo v tej 
smeri ter manjša popravila 
premostitvenih objektov na 
trasi avtoceste.

Kot so pojasnili na Družbi 
RS za avtoceste (DARS), je 
bila preplastitev potrebna 
zaradi povečanja prometne 
varnosti in podaljšanja živ-
ljenjske dobe obstoječe vozi-
ščne konstrukcije. V sklopu 

pogodbenih del in iste delo-
vne zapore je bila na obmo-
čju viaduktov Zgoša, Dobru-
ša, Peračica, Ljubno, Lešni-
ca in Tržiška Bistrica nane-
sena dvoslojna površinska 
prevleka – na viaduktih proti 

Jesenicam so bila ta dela 
opravljena letos spomladi – 
kar je, kot pojasnjujejo na 
Darsu, učinkovit ukrep za 
preprečitev nadaljnjega pro-
padanja obrabno-zaporne 
plasti asfaltne površine.

Spet promet v obe smeri
Prvi teden v novembru je bil po obnovi gorenjske avtoceste med priključkoma Brezje in Kranj zahod 
že sproščen promet. Spremenjeni prometni režim je veljal od sredine septembra, ko so se začela 
obnovitvena dela.

V začetku meseca so zaključili obnovo skoraj desetkilometrskega odseka gorenjske 
avtoceste med priključkoma Brezje in Kranj zahod. Promet po dveh mesecih spet teče po 
obeh pasovih. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Glede na višino dohodka in 
premoženjskega stanja bos-
ta oblikovani dve ločeni pre-
dnostni listi: tako imenova-
na lista A za stanovanja, ki 
so predvidena za oddajo 
prosilcem, ki glede na soci-
alne razmere niso zavezanci 
za plačilo lastne udeležbe in 
varščine, ter lista B, na kate-
ri bodo tisti prosilci, ki glede 
na dohodek to so.
Občina Radovljica sicer tre-
nutno razpolaga s 166 nep-
rofitnimi najemnimi stano-
vanji. Po oblikovanju dokon-
čne prednostne liste bo naj-
prej dodeljenih šest praznih 
neprofitnih stanovanj, nato 
pa bo občina z dodeljevan-
jem nadaljevala, in sicer po 
vrstnem redu s tistimi sta-
novanji, ki se bodo v tem 
času izpraznila, zgradila ali 
se bodo na novo pridobila, 
pojasnjujejo na občinski 
upravi.
"Glede na to, da točnega šte-
vila razpoložljivih stanovanj 
v letih 2021 in 2022 oziro-
ma v času do izvedbe nove-
ga javnega razpisa ni mogo-
če vnaprej predvideti, se 
bodo stanovanja v odvisnos-
ti od števila upravičencev na 
prednostnih listah pravilo-
ma dodeljevala glede na pri-
merno stanovanjsko površi-

no in višino najemnine," so 
pojasnili na občinski upravi.

Kdo so upravičenci
Upravičenci do neprofitnih 
stanovanj so sicer občani s 
stalnim prebivališčem v 
občini Radovljica, državljani 
Slovenije, pa tudi žrtve nasi-
lja v družini, ki imajo na 
območju občine začasno 
bivališče v materinskih 
domovih in zatočiščih, in 
invalidi, ki so trajno vezani 
na uporabo invalidskega 
vozička ali trajno pomoč 
druge osebe, če imajo v 
občini možnosti za zaposli-
tev ali imajo zagotovljeno 
pomoč druge osebe in 
zdravstvene storitve.
Med kriteriji za dodelitev 
stanovanja so dohodek na 
družinskega člana, premo-
ženjsko stanje, stanovanjske 
in socialno-zdravstvene raz-
mere prosilca in članov, ki 
se skupaj s prosilcem prijav-
ljajo na razpis, ki se ocenju-
jejo na podlagi posebnega 
pravilnika. 
Pri dodelitvi neprofitnega 
stanovanja imajo prednost 
mlade družine in mladi, 
družine z večjim številom 
otrok, invalidi in družine z 
invalidnim članom, družine 
z najmanj tremi člani, v 
katerih je zaposlen samo en 
družinski član oz. nihče od 

družinskih članov ni zapos-
len, prosilci z daljšo delovno 
dobo, ki so brez stanovanja 
ali so podnajemniki, žrtve 
nasilja v družini, osebe s sta-
tusom žrtve vojnega nasilja.
V skladu z razpisom imajo 
prednost tudi prosilci, ki so 
se doslej že vsaj dvakrat uvr-
stili na listo, kot eden od kri-
terijev pa se upošteva tudi 
doba bivanja v občini.

Neprofitna najemnina
Najemnikom neprofitnih 
stanovanj v lasti občine se 
zaračunava najemnina, ki je 
predpisana s posebno ured-
bo. Tako na primer najem-
nina za stanovanje, veliko 55 
kvadratnih metrov in točko-
vano s 320 točkami, trenut-
no znaša 180 evrov meseč-
no. Velikost dodeljenega 
stanovanja je odvisna od šte-
vila članov gospodinjstva in 
liste, na kateri so. Tako na 
primer normativ za štiri-
člansko družino, ki ne pla-
čuje varščine in lastne ude-
ležbe (lista A), znaša od 55 
do 65 kvadratnih metrov, na 
listi B pa 55 do 82 kvadrat-
nih metrov.

Razpis je odprt do  
22. decembra
Obrazec vloge je na voljo na 
spletni strani Občine Radov-

ljica: www.radovljica.si. Pro-
silci, ki se želijo prijaviti na 
razpis za dodelitev neprofit-
nih stanovanj v najem, lahko 
dvignejo obrazec vloge, s 
katerim se prijavijo na raz-
pis, tudi v sprejemni pisarni 
Občine Radovljica vsak delo-
vni dan od 8. do 15. ure, ob 
sredah od 8. do 17. ure in ob 
petkih od 8. do 13. ure.  Rok 
za oddajo vlog je 22. decem-
ber. Če je vloga poslana pri-
poročeno po pošti na naslov 
Občina Radovljica, Gorenj-
ska cesta 19, Radovljica, s 
pripisom: razpis za neprofit-
na stanovanja, se za dan vlo-
žitve vloge šteje dan oddaje 
na pošto, če pa je vloga posla-
na z navadno pošto ali odda-
na osebno v sprejemni pisar-
ni občine pa, mora tja prispe-
ti najpozneje do vključno 22. 
decembra. Vlogo s prilogami 
lahko oddajo prosilci tudi 
osebno v glavni pisarni Obči-
ne Radovljica vsak delovni 
dan od 8. do 15. ure, ob sre-
dah od 8. do 17. ure in ob 
petkih od 8. do 13. ure. Če 
ukrepi zaradi preprečevanja 
širjenja epidemije novega 
koronavirusa covid-19 ne 
omogočajo prostega vstopa v 
občinsko stavbo, je obrazec 
vloge mogoče prevzeti in 
oddati po predhodni najavi 
in dogovoru na tel. št.: 04 537 
23 00.

Razpis za stanovanja
Občina je danes objavila nov javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Na podlagi 
razpisa bosta oblikovani prednostni listi, po katerih bodo uporabnikom v prihodnjih dveh letih 
dodeljena izpraznjena, zgrajena ali na novo pridobljena občinska stanovanja.

Marjana Ahačič

V času nadgradnje gorenj-
skega kraka železniške proge 
na odseku med Podnartom 
in Lescami bodo izvedene 
popolne zapore občinskih 
cest, in sicer: zaprt bo želez-
niški prehod v naselju Otoče, 
obvoz bo urejen skozi Pod-
nart in Posavec; zaprti bosta 
Cesta svobode čez železniški 
most v Radovljici in cesta Na 
Mlako ob železniškem mos-
tu v Radovljici. Zapori v 
Radovljici na območju Ceste 
svobode sta potrebni zaradi 
rušenja dotrajanega obstoje-
čega mostu čez železniško 
progo. 

V času zapore bo možen 
obvoz po občinskih in držav-
nih cestah skozi Lesce. Na 
radovljiško pokopališče bo z 
vozili mogoče dostopati čez 
Linhartov trg, kjer bo prepo-
ved prometa začasno odprav-
ljena. Ob zapori bo izvajalec 

zagotovil poti oziroma kori-
dor za pešce čez območje 
gradbišča. Tudi čez območje 
popolne zapore v Otočah bo 
izvajalec ves čas zagotavljal 
koridor za pešce in kolesarje.
Zapore cest se bodo izvajale 
skladno s terminskim pla-
nom oziroma glede na nap-
redovanje del, kar pomeni, 
da ceste ne bodo zaprte ves 
čas v navedenem terminu, 
ampak le, ko bo to potrebno 
zaradi gradbenih del, so 
pojasnili na občinski upravi.
Ob tem bodo na več občin-
skih cestah izvedeni gradbiš-
čni priključki za dostope do 
gradbišča. Prav tako se bodo 
obstoječe občinske ceste 

uporabljale kot transportne 
poti za potrebe gradbišča.
Več informacij je objavljenih 
na spletnih straneh www.
radovljica.si, kjer je objavlje-
na tudi karta občinskih cest s 
potekom prometa gradbišč-
nih transportnih vozil.

Prometna ureditev 
med gradnjo
V občini Radovljica bo v sklopu nadgradnje 
železniške proge na odseku Podnart–Lesce na 
območju ob železniški progi spremenjena 
prometna ureditev. Popolne zapore predvidoma 
do sredine junija prihodnje leto.

Na radovljiško pokopališče bo z vozili mogoče 
dostopati čez Linhartov trg, kjer bo prepoved 
prometa začasno odpravljena. 

Marjana Ahačič

Novembra in decembra v 
policiji posvečajo posebno 
pozornost aktivnostim na 
področju zaščite ranljivejših 
skupin, kot so otroci in žen-
ske. Aktivnosti vsako leto 
sovpadajo z mednarodnimi 
dnevi boja proti nasilju nad 
ženskami in otroki. Začnejo 
se z 18. novembrom, ko zaz-
namujemo evropski dan za 
zaščito otrok pred spolnim 
izkoriščanjem in spolno zlo-
rabo, in se nadaljujejo tudi 
20. novembra (svetovni dan 
otroka), 25. novembra (med-
narodni dan proti nasilju 

nad ženskami) ter zaključijo 
10. decembra na mednarod-
ni dan človekovih pravic.
V preteklih letih so v policiji 
v tem obdobju izvajali razli-
čne dejavnosti, od strokov-
nih posvetov, predavanj v 
šolah do stojnic za ozavešča-
nje občanov. V letošnjem 
letu pa so zaradi epidemije 
covida-19 zelo omejeni. Žal 
je zaradi različnih oblik 
nasilja za nekatere dom 
nevarnejši od virusa. Upada 
zaznanih primerov nasilja v 
družini na Gorenjskem med 
epidemijo ne beležijo. Zara-
di različnih dejavnikov se 
stiske ljudi povečujejo. 

S preventivo proti 
nasilju v družini
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BREZPLAČNA  dostava po 
GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI

pri plačilu z gotovino. Možnost plačila tudi na obroke.
www.hubat .s i

Marjana Ahačič

Tik pred začetkom novem-
bra so v Medgeneracijskem 
centru na Bledu, ki deluje v 
okviru Ljudske univerze 
Radovljica, s polno paro sle-
dili ideji, da z udeleženci 
izpeljejo še en projekt za 
ozaveščanje. Po rožnatem 
oktobru, ko so na Bledu in v 
Radovljici oblekli drevesa v 
rožnate pletenine v namen 
ozaveščanja o raku dojke, so 
se v novembru osredotočili 
na očete, partnerje, brate in 
prijatelje, ki se soočajo z 
zdravstvenimi težavami, o 
katerih se redko oziroma 
težko govori: rak prostate, 
rak testisov ter duševno 

zdravje in preprečevanje 
samomorov. 
Domačin Aleš Mlakar jim 
je izdelal lesene "moške 
simbole", ki so jih kasneje 
udeleženci pod mentors-
tvom Urške Ambrožič 
Potočnik prebarvali in v 
nekatere vgradili tudi 
moderni mozaik. V klobu-
ku so izdelali simbol Bleda, 
otok z jezerom, del jezera 
pa so simbolično prenesli 
tudi v metuljčke. Zaradi 
karantene udeleženci niso 
mogli sodelovati pri posta-
vitvi, zato sta to delo opravi-
la vrtnar Jan Bizjak in zuna-
nja sodelavka Nina Šiler, so 
sporočili z Ljudske univer-
ze Radovljica. 

Težave, o katerih 
se ne govori
Po rožnatem oktobru so spomnili na zdravstvene 
težave moških, kot sta rak prostate in rak 
testisov, pa tudi na duševno zdravje in 
preprečevanje samomorov.

Aleš Mlakar jim je izdelal lesene "moške simbole", ki so jih 
kasneje udeleženci pod mentorstvom Urške Ambrožič 
Potočnik prebarvali in v nekatere vgradili tudi moderni 
mozaik. 

Marjana Ahačič

Zveza društev diabetikov je 
občine pozvala, da se 14. 
novembra pridružijo aktiv-
nostim ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni z modro 
osvetlitvijo svojih objektov, 

združenje EuropaColon Slo-
venija, ki zastopa bolnike z 
raki prebavi, pa je povabilo k 
sodelovanju pri obeležitvi 
svetovnega dneva raka tre-
bušne slinavke, tako da 19. 
novembra objekte osvetlijo v 
vijoličasti barvi. Letošnja 

tema dneva sladkorne bolez-
ni je Medicinske sestre in 
sladkorna bolezen, cilj kam-
panje pa povečati ozavešča-
nje o ključni vlogi medicin-
skih sester pri podpori ose-
bam, ki živijo s to boleznijo. 
Namen svetovnega dne raka 
trebušne slinavke je predv-
sem poučiti ljudi o simpto-
mih in tako prispevati k zgo-
dnejšemu odkrivanju te 
bolezni. V Sloveniji vsako 
leto za rakom trebušne sli-
navke zboli več kot štiristo 
ljudi, okoli 380 pa jih umre. 
Več informacij na spletni 
strani Združenja EuropaCo-
lon Slovenija (www.europa-
colon.si), o sladkorni bolez-
ni pa na strani Zveze druš-
tev diabetikov Slovenije.

O raku trebušne slinavke

Stavba občine je bila spet osvetljena modro, v četrtek, na 
svetovni dan raka trebušne slinavke, pa vijolično.

Ne le država, tudi občine v 
sedanjih razmerah spreje-
majo ukrepe za zajezitev šir-
jenja okužb in za omilitev 
poledic epidemije.
Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica je občina na pri-
poročilo koordinacijske sku-
pine, imenovane s strani 
Ministrstva za zdravje, že 
spomladi zagotovila dva 
sanitarna zabojnika, ki slu-
žita za zaposlene v rdeči 
coni. V drugem valu so pos-
krbeli poskrbela še za nad-
strešnico za zabojnik, da bi 
bili ustrezni pogoji za delo 
zagotovljeni tudi v hladnej-
ših mesecih in v slabših vre-
menskih pogojih. Za osebje, 
ki izvaja pomoč na domu, je 
občina zagotovila prostor v 
pisarni Turističnega društva 
Mošnje v gasilskem domu v 
Mošnjah. Za prevoz hrane, 
ki jo za uporabnike storitve 
pomoči na domu pripravlja-
jo v Domu dr. Janka Benedi-
ka Radovljica, v Mošnje ob 
delovnikih skrbijo zaposleni 
v občinskih javnih zavodih, 
konec tedna pa prostovoljna 
gasilska društva iz občine.
Pripravljena je tudi rešitev, 
če bo dom starejših občanov 
potreboval prostor za zuna-
njo rdečo cono za svoje oku-
žene stanovalce. Občina 
Radovljica je v ta namen 
predlagala telovadnico OŠ 
Antona Janše Radovljica. Pri 
morebitni selitvi pa bodo v 
organizaciji štaba Civilne 
zaščite sodelovali prostovolj-
ci, pretežno člani gasilskih 
društev.

Prostori v stari knjižnici
V bivši radovljiški knjižnici 
je občina uredila prostore za 
dejavnost dnevnega varstva, 
ki se je zaradi preprečevanja 
širjenja okužb s koronaviru-
sno boleznijo preselila iz 
Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Matevža Lan-
gusa Radovljica. Občina se 
je odzvala tudi na pobudo 
CUDV Radovljica, da se zap-

re odsek pešpoti od Radov-
ljice do Šobca, ki vodi mimo 
njihove stavbe.
Pri organizaciji rdeče cone 
CUDV v prostorih varstveno 
delovnega centra na Ljub-
ljanski cesti v Radovljici in 
transportu so pomagali 
regijski štab Civilne zaščite 
in člani PGD Radovljica. 
Občinski štab Civilne zašči-
te je CUDV iz svojih zalog 
predal tudi nekaj osebne 
zaščitne opreme za zaposle-
ne.

Znižana najemnina
Občinski svet je že junija 
sprejel sklep, s katerim je do 
konca letošnjega leta določil 
simbolično ceno najemnine 
za gostinsko dejavnost na 
zemljiščih v občinski lasti. 
Tako cena najema letnih 
vrtov za obdobje od 1. junija 
do 31. decembra znaša le en 
evro na kvadratni meter. 
Pred tem obdobjem v času 
razglašene epidemije občina 
najemnikom letnih vrtov za 
gostinsko dejavnost ni zara-
čunala najemnin.
Občinska uprava bo preveri-
la še pravno izvedljivost 
dveh predlogov odbora 
občinskega sveta za gospo-

darstvo, podanih ob obrav-
navi osnutka proračuna, in 
sicer da se preveri možnosti, 
da se podjetja in podjetnike, 
ki zaradi protikoronskih 
ukrepov trenutno ne deluje-
jo, za čas zaprtja poslovnih 
prostorov oprosti plačila 
komunalnih storitev, ki jih v 
tem času ne koristijo (odvoz 
smeti, poraba vode), in mož-
nost odloga plačila nadome-
stila za uporabo stavbnega 
zemljišča in plačila vrtca za 
podjetja in podjetnike, ki bi 
se evidentirano znašli v stis-
ki zaradi epidemije covid 19.

Zaprta igrišča
Z zaostritvijo vladnih ukre-
pov za zajezitev in obvladova-
nje epidemije covid-19 so od 
sredine novembra zaprta 
tudi vsa javna otroška igrišča. 
Odredba velja do preklica. Na 
podlagi konec oktobra izdane 
odredbe župana ostajajo 
zaprti tudi vsi javni športni 
objekti. Občina kljub temu 
pripravlja vse potrebno za 
odprtje drsališča v Športnem 
parku Radovljica. Če bodo 
epidemiološke razmere to 
dopuščale, je začetek nove 
sezone pokritega drsališča 
predviden 4. decembra, so še 
sporočili z občinske uprave.

Pomoč pri oskrbi

Občina Radovljica v času 
epidemije covid-19 na tele-
fonski številki 04 537 23 39 
v delovnem času občinske 
uprave sprejema tudi klice 
oseb, ki zaradi karantene 
potrebujejo pomoč pri oskr-
bi z življenjskimi potrebšči-
nami ali drugo pomoč. 
Pomoč je organizirana v 
sodelovanju s prostovoljci 
OZRK Radovljica. 
Pri tem pristojni ponovno 
opozarjajo na navodila stro-
ke, po katerih morajo vsi, ki 
so izvedeli, da so bili v tes-
nem stiku z okuženo osebo, 
ostati doma in da v času 
bivanja v karanteni upošte-
vati navodila in priporočila 
Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. 
Karantena na domu je 
ukrep, s katerim zdrava ose-
ba po visoko rizičnem stiku 
z osebo, pri kateri je bila 
potrjena okužba z virusom 
SARS-CoV-2, ali po prihodu 
iz tujine omeji svoje stike z 
drugimi ljudmi - se samoo-
sami na stalnem, začasnem 
ali drugem naslovu. Namen 
karantene na domu je prep-
rečevanje širjenja okužbe 
oziroma bolezni covid-19.

Ukrepi v času epidemije

Zaprta so vsa javna otroška igrišča in športni objekti. Občina kljub temu pripravlja vse 
potrebno za odprtje drsališča v Športnem parku Radovljica. Če bodo epidemiološke 
razmere to dopuščale, je začetek nove sezone pokritega drsališča predviden 4. decembra.

31. stran
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Mnenje o članku z zgornjim 
naslovom v Deželnih novicah, 
časopisu Občine Radovljica, 
dne 30. oktobra 2020
Dogodke v zvezi z Elanom je 
dobro opisala Urša Peternel – 
z nekaj splošnimi informacija-
mi in uspešnem poslovanju 
Elana, ki ga je leta 1945 usta-
novil Rudi Finžgar, o Juretu 
Franku, ki je Elanu leta 1984 
v Sarajevu prismučal prvo slo-
vensko zimsko olimpijsko 
medaljo, o Bojanu Križaju in 
o Stenmarku, ki sta Elanu 
ostala zvesta ne zaradi lojal-
nosti, ampak zaradi takrat 
dobrih voznih lastnosti smuči, 
in o trenutno edinem repre-
zentantu v smučarskem krosu 
Filipu Flisarju, ki tekmuje z 
Elanovimi smučmi.
Nikakor pa ni dobro predsta-
vljen Elanov uspeh na podro-
čju razvoja in izdelave smuči. 
Videti je tako, kot da so po 
besedah Leona Korošca, dire-
ktorja zimske divizije, k raz-
voju Elana prispevale le tri 
glavne prebojne novosti v zgo-
dovini Elana, tj. karving 
smuči, smuči Amphibio z 
levo in desno smučko (niso za 
smučanje na vodi) in zložlji-
ve smuči, ki jih že razvija in 
izdeluje Jure Franko iz Škofje 
Loke.

Elan ima  
75 let

Sreda je, 24. februar 2016. 
Zapuščava razstavo natečaj-
nih del za Regijski reševalni 
center Radovljica – RrcR. "Ga 
bodo gradili?" "Ne. Gasilski 
dom sem ne sodi, policija pa 
ni izrazila potreb." "Saj knji-
žnica jih tudi ni," izstreli. "Je 
pa dvignila cene novih zaseb-
nih stanovanj." 
Prostor je v urejenih občinah 
domena strok. Po mojem vide-
nju prostora tudi v primeru 
RcrR naša občina ni urejena. 
Odloki in posegi v prostor so 
spremenljivi kot volja županov. 
Iz predlogov županov občin-
skim svetom vidim, kdaj jih 
uprave tvorijo po narekih. 
Župani pa "svojo" večino lah-
ko izrabljajo tudi za vprašljive 
namene. Zaradi miru so kolegi 
previdno tiho, kot arhitekta pa 
me ljudje vprašajo za mnenje.
Leta 1990 je iz občine prvič 
"zadišalo" po prostorski stroki. 
A tedanji izvršni svet bi še 
naprej zavajal s spolitizirani-
mi gradivi. Po dveh letih opo-
zarjanja na spotikanje strok 
načelnik za prostor odstopi. 
Problem pa ostaja: zemljiške 
rente župani "nočejo" dostav-
ljati v proračun. 
Kdo sploh županom daje pra-
vico občinske projekte imeno-
vati regijski? Gasilski regijski 
poligon je lani država postavi-
la na Jesenicah. Zato "regij-
skega" Radovljica ne potrebu-
je. V njen zamišljeni center ob 
regionalki naj bi šli tudi gorski 
reševalci, ki so v Lescah. Logič-
no zanje bi bilo letališče. Za 
občinski objekt, ki pa je regij-
skega pomena, ni ne "nalep-
ke" ne razvojnih planov. 
Naiven je, kdor misli, da je 
optimalna lokacija regijske 

Mnenja

Regija, somestje 
in sotočje

bolnišnice le Radovljica. Za 
rente gre. "Regijsko" je obar-
van tudi osrednji del Vurniko-
vega trga. Velika kulturna 
dvorana je narisana, pod 
trgom čaka štirideset parkirišč. 
Občinski projekti dobe regijsko 
vlogo s konsenzom občin. Edi-
ni radovljiški je bil za ene od 
volitev pred dvajsetimi leti: 
regijska deponija. K sreči pro-
padlo. 
Leta 1990 si je Radovljica 
omislila somestje z Lescami: 
postali naj bi mestna občina. 
Vprašali pa Lesc niso. Četudi 
bi prišlo do dogovora, ga "mes-
tna večina" ne bi izvajala. Kot 
ga ni že v 60. letih. Denar za 
nadomestni Kulturni dom 
Lesce je pristal v Ribnem. 
Prevlada politike nad prostor-
sko stroko ima dolgo brado. In 
roko. Segla je celo do Dunaja. 
Leta 1870 je stekla "železna 
cesta" Ljubljana–Trbiž. Leška 
postaja (Radmannsdorf-Less) 
je bila šok za "meščane". Po 13 
letih o tem časopis: "Radovlji-
ca meni, da je edini omembe 
vreden kraj na tem odseku." 
Članek niza krajinske značil-
nosti in tehnične razloge v 
prid leške postaje. Radovljiča-
ni še "menijo, da je Bled s to 
postajo pridobil na turizmu, 
saj bo pot iz Lesc 10 min. kraj-
ša". Meščani so jokcali in lobi-
rali pri AO-ajzenponu. Nave-
ličali so se jih in leta 1883 
zgradili postajico. Lesce pa z 
blejsko pomočjo – kraljičino 
čakalnico na postaji Lesce–
Bled.
Poseg v prostor za namene 
RrcR je napaka. "Društvo si 
bode zgradilo shrambo orodja 
na stavbišču, ki je dar ga. 
Hudovernik (1895)." Danes 
je to gasilski dom v mestnem 
težišču. Novi bi lahko bil bli-
zu. Če bi se gradil ob regio-
nalki, bi ostal na obrobju. 
Novemu se sodobne reševalne 
vsebine lahko dodajo na sek-
torskih razvojnih podlagah. 
Le z njimi občina lahko prip-

ravi strategijo razvoja prosto-
ra, iz nje pa izvedbeni odlok. 
Podlaga vsemu pa je razum-
ljeni prostor z odgovornostjo 
za zanamce. 
Z Dunaja zadane naloge, da 
bi imeli eno postajo (mestno 
občino?), Radovljica ni nare-
dila. Bo zmogla rešiti "regijsko 
na(d)logo", Sotočje Sav? Bo 
iz občinske hiše spet zadišalo 
po stroki?

Janez Urbanc,  
Begunje na Gorenjskem

Začetek razvoja smuči za 
zarezovanje, kasneje imeno-
vane karving, izhaja iz leta 
1972, ko sem v raziskovalni 
nalogi teoretično prikazal 
pomen stranskih lokov kot 
krmilo smuči v zavoju.
Na osnovi te teorije so nastale 
smuči Uniline s poudarjenim 
stranskim lokom ("sulice"), ki 
so jih uporabljali vsi tekmoval-
ci s Stenmarkom na čelu. 
Poleg njega je v svetovnem 
pokalu s "sulicami" tekmovalo 
še 19 tekmovalcev. Stenmark 
je ob priložnosti ponudbo za 
prestop na smuči drugih 
tovarn enostavno zavrnil, 
rekoč: "Smuči Elan so odlične, 
več kot zmagovati pa tako ne 
morem." Zmagal je več kot 
stokrat. Smuči Uniline je Elan 
izdeloval 15 let, nakar smo v 
letu 1994 pri teh smučeh še 
nekaj zmanjšali radius stran-
skega loka in zaoblili konice, 
da smuči dejansko niso bile 
videti kot sulice. 
Po odsluženi vojaščini in po 
študiju leta 1960, ko sem se 
ponovno zaposlil v Elanu, 
nisem vedel o smučeh nič več 
kot to, da so v sredini nekaj 
ožje in da je konica dvignjena. 
Moj cilj v sedemdesetih letih je 
bil smučem dati višjo vrednost 
z boljšimi voznimi lastnostmi 
z uravnoteženostjo stranskih 
lokov z upogibno linijo. Rodile 
so se smuči Impulz in RC.
Takratni glavni direktor Adolf 
Vojsk je nekoč javno priznal, 
da je Robič z razvojem voznih 
lastnosti kriv, da je Elan pris-
tal na nivoju blagovnih 
znamk, kot so Fischer, Ato-
mic, Rossignol in Head.
Ni bil moj namen kritizirati 
članka, pač pa vprašati vodil-
no garnituro v Elanu, ali ste 
pozabili na nas, veterane, ki 
smo vam postavili temelje, da 
se danes lahko pohvalite, da je 
Elan ena najbolj inovativnih 
blagovnih znamk na svetu. 

Andrej Robič

Moje poslednje srečanje z izumiteljem in  
absolutnim genijem dr. Petrom Florjančičem

Bilo je letos sredi januarja, ko še nismo vedeli, kaj se nam 
bo zgodilo s tragično epidemijo, ki je na koncu zlomila 
tudi njegov neupogljiv duh in nas oropala za zagotovo 
največjega slovenskega živečega genija. Z mamo sva se 
odpravili na obisk k njemu, kajti hotela sem mu podariti 
knjigo, v Dom dr Janka Benedika v Radovljici. 
Dr. Florjančiča nama je predstavil pokojni Janez Rešek, 
ob izidu njegove knjige Skok v smetano, v času, ko je imel 
še pisarno v Hotelu Kompas. Lepo naju je sprejel in od 
prve minute srečanja popolnoma očaral s svojo neverjetno 
pametjo, znanjem in humorjem. Podaril nama je tudi svo-
jo knjigo. Od takrat naprej sem ga morda videla le še dva-
krat, trikrat v gostilni Batišt, kajti živela sem v tujini in se 
nisem pogosto vračala v Slovenijo. Vedno so bila naša 
naključna srečanja vesela, poučna in so kar za nekaj dni 
pustila sled ponosa v meni, da vsej črnogledosti navkljub 
izjemni ljudje res obstajajo.
Pred predstavitvijo romana Utvare sem uspela spoznati 
tudi njegovo očarljivo hčerko Marion in bila je simpatija 
na prvi pogled. Po očetu je očitno podedovala izjemno bis-
troumnost. Glede na to, da se dr. Florjančič zaradi zdra-
vja ni mogel udeležiti moje predstavitve knjige na Bledu, 
sama pa sem na njegovo 100. obletnico prišla malo pre-
pozno, sem si mu želela podariti mojo knjigo.
Z mamo sva vstopili v njegovo sobo, ležal je na postelji in 
se nama veselo nasmehnil.
Dejal je: "Vesel sem, da vaju vidim in da znova lahko 
vdihnem vonj po maminem parfemu 'Arpege', ki me je 
takoj odnesel v Monako izpred 50 let. Za svoj 102. rojstni 
dan bom predstavil mojo novo knjigo. Ne bom rekel zad-
njo, ker se mi bo sicer Matilda posmehnila izza okna, od 
koder me strumno opazuje. Vsi ste povabljeni! Vsa druži-
na. Žal mi je, ker ne vem, če bom našel plesalko za tango. 
Zame je tango vse in v njem so vsa čustva. Rad bi zaplesal 
tango, še preden se z Matildo zavrtim v poslednjem, ki ne 
bo ravno v Parizu. Malo ljudi ve, da sem tudi skladatelj in 
to ne slab. Moj zadnji tango z Matildo, za katerega imam 
že melodijo spisano v glavi, se bo imenoval 'Matildin tan-
go'. Nekega dne, ne bom dovolj pazljiv in bo Matilda odpr-
la okno, me povlekla za lase in zavrtela se bova v najinem 
tangu."
Mama mu je rekla, da v primerjavi z njim ne ve nič, a da 
tango zna plesati dovolj dobro.
Nato sta izbirala različne tange in na koncu sta izbrala, 
kljub temu da ga je že Pacino odplesal, Gardelov tango 
'Por una cabeza' ... O barvi vrtnice, pa naj bi se dogovori-
la kasneje ... Marca, za njegov 102. rojstni dan, sta se 
dogovorila, da bosta otvorila in zaključila ples na prazno-
vanju s tangom.
Povedal nama je, da si želi napraviti video posnetek. On 
najprej leži na bolniški postelji, okoli njega pa video posne-
tki vseh slavnih zvezdnikov in zvezd, s katerimi je prijate-
ljeval in so že dolgo mrtvi, z glasbo iz vseh starih filmov. 
Nato pa se on nenadoma usede in zbudi v domu na poste-
lji in reče: "O joj! Petdeset let sem bil v komi!" Želela sem 
si, da bi bil lahko uresničil to idejo in še veliko drugih, ki 
jih je hranil v svoji tako privilegirani glavi.
Nato je prišel virus in hči Marion, ki je v tem času postala 
moja najboljša prijateljica na Bledu, mi je sporočala, da je 
prvi val dobro preživel.
Hudo mi je, da mama ni uresničila ali vsaj poskusila, da 
bi potem, ko je preživel prvi val, doseči, da bi dobil mesto 
v katerem koli hotelu na Bledu in seveda negovalke. Verja-
mem, da je to minimum, ki si ga je zaslužil. Splet nesreč-
nih okoliščin mi je preprečil, da bi o tem projektu, da bi bil 
preventivno v karanteni v hotelu, komentirala tako z 
Marion kot z županom, in sedaj je prepozno!
Zapustil nas je velikan in za njim ostaja praznina in 
zame velik ponos, da sem imela čast spoznati ga. Za seboj 
pušča praznino, hčerko Marion in dva vnuka. Slovenci ga 
nikoli ne smemo pozabiti!
Na žalost se je v svojem tangu zavrtel z Matildo in ne bo 
se več vrnil, a še ta zadnji ples je bil na njegov način in po 
njegovih notah. Zagotovo je tudi Matildo očaral s svojim 
tangom.

Nina Kosmač, pisateljica 

Petru Florjančiču  
v spomin

Marjana Ahačič

V Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica se je število oku-
ženih na začetku meseca 
novembra hitro povzpelo na 
več kot trideset, pristojni pa 
so zato v sodelovanju z obči-
no in civilno zaščito že pri-
pravljali prostore v tako ime-
novani rdeči coni, za katero 
so predvideli telovadnico 
ene od radovljiških šol. A so 
se razmere kmalu umirile 
in prejšnji teden so se števil-
ni stanovalci iz rdeče cone 
za okužene, urejene znotraj 
doma, že začeli vračati v svo-
je sobe. Nekateri se v teh 
lepih jesenskih dneh v okvi-
ru domske fizioterapije že 

lahko sprehajajo v okolici 
doma, je povedal direktor 
Alen Gril. 

Ta teden so sicer nove oku-
žbe potrdili tako pri stano-
valcih kot pri zaposlenih, a 
za zdaj ne kaže, da bi bilo 
okužene zaradi prostorske 
stiske treba seliti na drugo 

lokacijo. Kot poudarja direk-
tor Gril, ima večina zgolj 
blage simptome bolezni ali 
je celo popolnoma brez njih. 
"Kadrovsko smo sicer kar 
okrnjeni, a tisti, ki smo v 
službi, se še naprej trudimo 
in delamo vse, da se razme-
re izboljšajo," je zagotovil in 
ob tem poudaril, da niso 
pozabili na ostale stanoval-
ce. "Pri njih bomo vadbo 
izvajali individualno, upoš-
tevajoč vse preventivne 
ukrepe, za kar gre zahvala 
našim fizioterapevtki, delov-
ni terapevtki in prostovoljki, 
študentki fizioterapije."
Podobno je v CUDV Radov-
ljica, kjer stanje obvladujejo 
in kjer so se prvi okuženi 

prav tako že vrnili v svoja 
običajna okolja. Kot je v sre-
do povedala direktorica cen-
tra dr. Irena Ceglar, tudi pri 
njih v tako imenovano rdečo 
cono oziroma karanteno in 
iz nje postopno prehajajo 
tako zaposleni kot tudi upo-
rabniki. Ta čas je tako v rde-
či coni v matični enoti 
CUDV devet uporabnikov, v 
izolaciji, urejeni v prostorih 
Varstveno delovnega centra 
Radovljica, pa stanovalci 
Borove hiše, a tudi ti se bodo 
verjetno domov vrnili že v 
ponedeljek. Tudi v CUDV 
Radovljica ima večina oku-
ženih le blago obliko bolez-
ni oziroma so brez simpto-
mov.

Razmere obvladujejo
Tako v radovljiškem domu starejših občanov kot tudi na Centru za delo, usposabljanje in varstvo 
sicer skoraj vsak dan beležijo nove okužbe tako med uporabniki kot med zaposlenimi, a se oboji 
postopno vračajo iz karantene, zato so razmere v obeh institucijah obvladljive, zagotavljajo pristojni. 

Okuženi stanovalci iz 
obeh domov se iz tako 
imenovanih rdečih 
con postopno vračajo v 
svoje običajne 
nastanitve.
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Marjana Ahačič

Strokovnjaki, ki se ukvarja-
jo s prostorom, so na osno-
vi izhodišč prebivalcev in 
analiz predlagali možen 
prostorski razvoj vasi, pred-
vsem ureditve osrednjih 
prostorov v vasi. Udeležen-
ci so imeli možnost pred-
stavljene rešitve komentira-
ti, komentarji pa bodo pred-
stavljali osnovo za dodelavo 
predlogov, je v imenu izva-
jalcev projekta pojasnil 
arhitekt Maj Juvanec. 
Kot pravi, želijo oblikovati 
rešitve, ki bodo vasem kori-
stile, prebivalcem omogoča-
le višjo raven kvalitete življe-
nja, obiskovalcem pa dvigale 
zanimanje zanje. "Za to je 
potrebna prepoznavnost, ki 
jo lahko gradimo le skupaj. 
Prepoznavnost ni dvesto 
metrov visok stolp, kakršne-
ga ni v okolici in ki kazi oko-
lje, so drobne rešitve posa-
mičnih domačij, predvsem 
urejeno okolje in oblikovan-
je javnih prostorov, ki bi 
obudili skupne aktivnosti, ki 
so tod nekdaj tekle. Prepoz-
navnost je tudi prijaznost 
ljudi kot rezultat urejenosti 
družbe in njenega okolja."
Poudaril je, da mora sodob-
na arhitektura sicer upošte-
vati vse znanstvene in stro-
kovne dosežke današnjega 
časa, a temeljiti na tradiciji, 
na delu naših prednikov. "Z 

ne preveč poenostavljanja 
lahko trdimo, da predstavlja 
v prostoru kvaliteto, ki jo 
moramo prepoznati, razu-
meti in nadgraditi za današ-
nje potrebe in za današnje 
življenje." Prav to, poudarja, 
je tudi namen projekta Arhi-
tektura gorenjskih vasi, ki ga 
skupaj s partnerji vodi Obči-
na Radovljica.
V nadaljevanju bodo na 
osnovi komentarjev in pri-
pomb, izraženih na predsta-
vitvah, ponekod korigirali 

oziroma dopolnili predloge 
za urejanje javnih prostorov 
v Zalošah, Ovsišah in na 
Dobravah. Ti predlogi bodo 
predstavljeni na dodatnih 
plakatih, ki jih bodo dodali 
obstoječim na razstavah na 
prostem v središčih vseh 
treh vasi.
Projekt se zaključuje s kon-
cem leta, kot njegov trajni 
povzetek bodo pripravljene 
brošure za vsako od treh 
vasi s povzetki tako prikaza 

razvoja vasi kot analiz ter 
predlogov za urejanje.
"Če smo oziroma bomo 
povečali zavedanje prebival-
cev pa tudi vseh drugih, da 
imamo kvaliteten prostor in 
arhitekturo, ki jo moramo 
poznati, jo razumeti ter zan-
jo skrbeti in jo negovati, da 
smo nanjo večinoma lahko 
ponosni in je del naše iden-
titete, bo projekt dosegel 
svoj namen," je prepričan 
Juvanec.

Prepoznavnost je tudi 
prijaznost ljudi
V sklopu projekta Arhitektura gorenjskih vasi za Zaloše, Ovsiše in Dobrave so prejšnji teden na 
spletu organizirali delavnice, na katerih so izvajalci projekta predstavili prostorski razvoj vasi ter 
značilnosti in predloge za urejanje javnih prostorov.

Razstava na plakatih v Zalošah / Foto: Gorazd Kavčič

Predlog oblikovanja osrednjega prostora Ovsiš

Predlog oblikovanja prostorskega razvoja za Dobrave

»Prepoznavnost ni dvesto metrov visok stolp, 
kakršnega ni v okolici in ki kazi okolje, so 
drobne rešitve posamičnih domačij, predvsem 
urejeno okolje in oblikovanje javnih prostorov, 
ki bi obudili skupne aktivnosti, ki so tod nekdaj 
tekle.«
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Predlog ureditve javnega prostora v Zalošah
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Šport

5 let jamstva po polovični ceni* 
1 leto brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja* 
3 leta vzdrževanja* 

+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Sandero Essential 1.0 Sce 75.  *Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem 
prejmete brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej in 5 let jamstva po polovični ceni. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške 
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia 
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−7,668 l/100 km. Emisije CO2: 114−150 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija 
NOx: 0,0175−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00067−0,00089 g/km. Število delcev (x1011): 0,01−0,04. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

 že za 
8.590 €

Dacia priporoča   dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Dacia Sandero

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

Matjaž Klemenc

Lansko sezono ste končali 
po 16 odigranih kolih v četr
ti slovenski košarkarski ligi. 
Ligo ste končali na 12. mes
tu s petimi zmagami in 
enajstimi porazi. Ste bili z 
doseženim zadovoljni?
Če gledam rezultatsko, smo 
bili zadovoljni z drugim 
delom sezone, z obdobjem 
po novem letu. Sezono smo 
končali s štirimi zaporedni-
mi zmagami in nekako 
nakazali, kako naj bi bila 
naša igra videti v sezoni 
2020/2021. Veseli me, da je 
bila ekipa skozi celotno 
sezono ne glede na rezultat 
izredno povezana. Na vsaki 
tekmi smo dali od sebe svoj 
maksimum.

Koliko treningov ste opravili 
tedensko?
Na teden smo opravili le dva 
treninga, kar je odločno pre-
malo. Če potegnem črto, 
končnih pet zmag glede na 
količino opravljenih trenin-
gov sploh ni tako malo. V tej 
smeri smo letos naredili 
korak naprej, saj smo z dveh 
treningov tedensko prešli na 
tri. To naj bi nam prineslo 
še boljši rezultat.

Kako ste v klubu prebrodili 
prvi val epidemije, kako 
delujete zdaj?
Na začetku je bilo veliko 
negotovosti. Najprej se je 
govorilo o enotedenski pre-
kinitvi in čas se je samo 
podaljševal. Zelo hitro smo 
dobili sporočilo, da se liga 
dokončno prekine. Najprej 

se nam je zdelo, da je košar-
karska zveza prehitro spre-
jela ta ukrep. Na koncu se je 
pokazalo, da je bila odločitev 
pravilna. Do sredine maja 
smo ostali tudi brez skup-
nih treningov. Sedanja situ-
acija je zelo podobna mar-
čevski. Spet je bilo rečeno, 
da se liga prekine za 14 dni. 
Hitro se je spet prekinila in 
vprašanje je, kdaj se bo 
nadaljevala. Skupnih trenin-
gov ni, igrišča so zaprta in 
vsak se pripravlja individual-
no, z nabiranjem moči in 
kondicije. Nekaj je tudi 
takih, ki imajo doma koš in 
vsaj malo obdržijo tisti pravi 
stik s košarko.

Tekmovanje v četrti ligi se je 
začelo, a žal ne za radovljiš
ko ekipo.
En dan pred prvim kolom 
smo izvedeli, da je naš nas-
protnik zaradi bolezni prisi-
ljen odpovedati tekmo. Nas-
lednji teden so bile odpove-
dane vse tekme v naši ligi. 
Članska košarkarska ekipa 
Radovljice je tako že od 
začetka marca brez odigrane 
tekme.

Kakšen cilj ste si postavili 
pred letošnjo sezono?
Prvi cilj, ki smo si ga posta-
vili pred sezono, je bil, da se 
obstoječi članski ekipi prik-
ljuči čim večje število mla-
dincev in kadetov, ki so spo-
sobni vsaj malo konkurenč-
no igrati na članskem nivo-
ju. S tem jim damo možnost 
napredovanja tako na tre-
ningih kot na tekmah. 
Rezultatski cilj je uvrstitev 

med prve štiri ekipe. S tem 
bi se uvrstili na zaključni del 
in si pridobili možnost za 
napredovanje. 

Kje bo članska ekipa igrala 
domače tekme?
Članska ekipa bo še naprej 
igrala svoje tekme v telovad-
nici Srednje gostinske in 
turistične šole. Naša želja je 

bila, da bi igrali tekme v 
telovadnici Osnovne šole 
Antona Tomaža Linharta, 
kjer igrajo naše mlajše sele-
kcije. Od Košarkarske zveze 
Slovenije žal nismo dobili 
zelene luči, saj je dvorana 
premajhna, neustrezne pa 
so tudi garderobe.

Je članska ekipa glede na 
lansko sezono v igralskem 
kadru doživela kaj spre
memb?
Letos smo sestavili zelo 
močno mladinsko ekipo, saj 
sta se iz Triglava vrnila dva 
naša igralca. Oba bosta pri-
ključena tudi članski ekipi. 
Odhodov iz članske ekipe ni 
bilo. 

Lanski trener Janko Stanek 
bo v vlogi svetovalca, vi pa v 
vlogi glavnega trenerja. Tre
nirali ste že mlajše selekcije, 
z vodenjem članske ekipe pa 
še nimate veliko izkušenj. 
Se bojite novega izziva?
Izziva se ne bojim, saj sem 
že od lanskega novembra 

vodil člansko ekipo in za 
nami je že dvanajst tekem. 
Preskok iz mlajših v člansko 
kategorijo je velik. Vseeno, 
vsakdo, ki je enkrat treniral 
mlajše kategorije, si enkrat 
želi voditi tudi člansko ekipo. 

V članski ekipi so igralci, s 
katerimi ste pred dvema 
sezonama še igrali skupaj. 
Čuden občutek?
Z večino igralcev, ki so pri 
članih, smo skupaj igrali od 
najmlajših selekcij. V začet-
ku je bil res čuden občutek, 
saj ne moreš pomagati na 
igrišču, ampak samo ob 
njem z nasveti. Sprejem nove 
vloge so mi olajšali igralci, ki 
so me dobro sprejeli in brez 
težav sodelujemo. Le dobro 
sodelovanje je ključ do uspe-
ha.

Ob članski ekipi boste vodili 
še mladince in kadete. Bo to 
prezahtevno?
To se mi zdi v redu. Kadeti 
trenirajo posebej, mladinci 
pa skupaj s člani. V mojem 
primeru, ko vodim kadete, 
mladince in člane, za igralce, 
ki gredo kategorijo višje, ni 
potrebna neka nova prilago-
ditev, saj sistem poznajo. 

Mlajše kategorije dobro po
znate. Je v radovljiški košarki 
dovolj potenciala, da bi član
sko ekipo lahko spet gledali v 
tretji slovenski ligi?
V radovljiški košarki je dovolj 
potenciala za tretjo slovensko 
ligo, ki si jo Radovljica zaslu-
ži. Vedeti je treba, da članske 
ekipe nismo imeli sedem let 
in v tem obdobju smo izgubi-

li kopico mladih košarkarjev. 
Ti so po mladinski kategoriji 
odšli v drugo sredino ali pre-
nehali aktivno igrati košarko. 
Članska ekipa mora biti, saj 
le tako mladi igralci vidijo 
svojo prihodnost v košarki. 
Napako smo želeli popraviti 
in spet postavili člansko eki-
po. Popolnoma jasno nam je, 
da se čez noč ne da narediti 
rezultata. Morali bomo biti 
potrpežljivi in verjamem, da 
bomo šli z dobrim delom ligo 
višje.

V klubu boste imeli še eno 
pomembno funkcijo. Postali 
ste predsednik Košarkarske
ga kluba Radovljica. Zelo 
velik izziv za te težke čase?
Že v normalnih časih ni lah-
ko biti predsednik kluba, v 
teh časih je še težje. Izziv je 
res velik, saj v teh časih ne 
moremo niti trenirati niti 
igrati. Sem optimist. Če smo 
prebrodili prvi val, verjamem, 
da bomo šli tudi skozi drugi 
val in se spet vrnili k trenin-
gom in tekmam. V klubu 
smo si začrtali štiriletni plan. 
Klub ima še nekaj dolgov iz 
preteklosti in želimo jih sani-
rati. Eden izmed ciljev je, da 
v svoje vrste dobimo čim več 
mladih igralcev in za prihod-
nost naredimo dobro selekci-
jo za vse kategorije. Ko smo 
vrnili člansko ekipo, se je 
zanimanje za ogled tekem 
povečalo. Želimo si, da bi se 
vrnili stari časi, vem iz pripo-
vedovanja, ko je bila tribuna 
na tekmah članske ekipe v 
radovljiški osnovni šoli pre-
majhna, da bi sprejela vse 
ljubitelje košarke.

Marca brez odigrane tekme
Jaka Zupan iz Radovljice je dolgoletni član in igralec Košarkarskega kluba Radovljica. V novi sezoni nastopa v vlogi predsednika in trenerja.

Jaka Zupan, predsednik in trener v Košarkarskem klubu 
Radovljica

Marjana Ahačič

Vita Lukan se bo udeležila 
evropskega prvenstva v 
športnem plezanju v Mos-
kvi, ki se bo začelo jutri in 
trajalo do konca meseca. Na 
evropsko prvenstvo v olim-
pijski kombinaciji ter hitro-
sti, težavnosti in balvanih 
sta ob Viti Lukan odšla tudi 
Anže Peharc in Jernej Kru-
der, ki se bosta potegovala 
še za eno olimpijsko vozov-
nico. Ženski slovenski olim-
pijski kvoti sta že uspešno 
zapolnili svetovna prvakinja 
v kombinaciji Janja Garn-
bret in Mia Krampl. Selek-
tor slovenske reprezentance 
v športnem plezanju in tre-
ner Gorazd Hren je pojas-
nil, da sta se Garnbretova in 
Kramplova, ki bi tekmovan-
je lahko izkoristili kot tre-
ning za olimpijske igre, gle-
de na razmere odločili, da 
ostaneta doma. Naslednja 
izbira Vita Lukan, ki je bila 
na vseh treningih druga naj-
boljša.«

Kot je pred odhodom pove-
dala Radovljičanka Vita 
Lukan, ima glede tekme v 
Moskvi mešane občutke, saj 
je veliko drugih reprezen-
tanc odpovedalo udeležbo. 
A zdi se ji prav, da se je za 
sodelovanje odločila Slove-
nija. 
Študentki Viti Lukan je sicer 
všeč, da ima skupne trenin-
ge z drugimi reprezentanti, 
med njimi je prisoten tek-
movalni naboj, ki ga, kot 
pravi  zaradi pomanjkanja 
tekem že malce pogreša. Na 
edini tekmi letošnje sezone 
svetovnega pokala v šport-
nem plezanju v Brianconu v 
Franciji je Vita Lukan osvo-
jila peto mesto.
"Letos imam predavanja 
daljavo, tako da tudi med 
tekmovanjem v Moskvi ne 
bom veliko zamudila. Raz-
mere le niso tako slabe, kot 
bi bilo lahko videti na prvi 
pogled." Vse tekme EP v 
Moskvi bo mogoče v živo 
spremljati na kanalu IFSC 
na Youtubu.

Na poti v Moskvo
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MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS 
ali samoplačniško. 
Za več informacij 
pokličite v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO
ANTIDEKUBITUSNA 
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:  
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

OSTALI PRIPOMOČKI 
NA IZPOSOJO

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

BAUERFEIND.SI

Ivanka Korošec

Jubileja zaradi epidemije 
niso mogli praznovati, pa 
tudi sicer je bila sezona na 
planinskih postojankah okr-
njena. »Precej je bilo doma-
čih gostov, ki so reševali 
sezono z unovčevanjem 
turističnih bonov, nekaj je 
bilo tudi tujcev, a mnogo 
manj kot v prejšnjih sezo-
nah, tako da na splošno 
beležimo okoli tridesetod-
stoten upad dohodka,« je 
povedal predsednik društva 
Valentin Rezar. A je epide-
mija prinesla tudi pozitivno 
novost: v društvu so opazili 
veliko novih pohodnikov. 
V okviru društva na področ-
ju interesnih dejavnosti in 

športa deluje pet odsekov. V 
mladinski odsek je včlanje-
nih okoli sto šestdeset otrok 
iz občine Radovljica, od 
predšolskih do srednješol-
skih. Vsako leto imajo razli-
čne dejavnosti in pohode ter 
zimski in letni mladinski 
tabor. Športno-plezalni 
odsek ima letos sto dvanajst 
mladih plezalcev. Letno 
organizira dve tekmi in 

sodeluje na osmih tekmah 
in tekmovanjih v Sloveniji 
in tujini. Trije člani so v 
mladinski, trije pa v članski 
reprezentanci in se že nekaj 
let zapored uvrščajo v sam 
vrh.
Turno-kolesarski odsek je 
najmlajši odsek, saj deluje 
šele zadnji dve leti. Turno 
kolesarstvo je oblika gorske-
ga kolesarstva, ki nima tek-
movalnih ciljev. Kolesar uži-
va tako v vzponih kot spus-
tih, njegov cilj pa je uživanje 
v naravi. Člani so zelo aktiv-
ni. Organizirajo razne kole-
sarske delavnice in tečaje za 
vodnike gorskih kolesarjev, 
vodijo redne tedenske ture, 
urejajo poti in kolesarske 
steze. 

Alpinistični odsek šteje oko-
li osemdeset članov in vsako 
leto izvaja Alpinistično šolo. 
Zaradi množičnega vpisa 
imajo določene kriterije za 
vpis. Člani se udeležujejo 
mednarodnih alpinističnih 
odprav, veliko plezajo v 
domačih gorah in tudi v tuji-
ni. Odsek ima nekaj svetov-
no priznanih alpinistov, ki 
dosegajo vrhunske rezultate 

doma in v tujini. Vodniški 
odsek skrbi za aktivno pre-
življanje prostega časa v 
naravi in hribih. Razpolaga 
s petnajstimi vodniki, ki 
mesečno izvedejo približno 
od dva do štiri pohode, ki se 
jih povprečno udeleži od 
dvajset do trideset pohodni-
kov. Znotraj tega odseka se 
izvaja tudi planinstvo za 
osebe s potrebnimi potreba-
mi, mesečno pripravijo vsaj 
en pohod za uporabnike 
Centra za usposabljanje, 

delo in varstvo Radovljica. Ti 
pohodi so lažji in prilagojeni 
fizični kondiciji udeležen-
cev. Lani je bilo organizira-
nih trinajst takih pohodov, 
letos pa zaradi epidemije 
koronavirusa le dva. 
Na področju gospodarske 
dejavnosti delujeta gospo-
darski in markacijski odsek. 
Gospodarski odsek skrbi za 
planinske domove: Roble-
kov dom na Begunjščici, 
Valvasorjev dom pod Sto-
lom in Pogačnikov dom na 

Kriških podih. Postojanke 
so zelo dobro obiskane. »V 
zadnjih letih smo veliko 
investirali v energetsko 
sanacijo planinskih domov 
ter v modernizacijo in poe-
nostavitev poslovanja. V 
načrtu je tudi energetska 
sanacija in vgradnja dodat-
nega rezervoarja za vodo na 
Robleku in elektrifikacija 
sedanje tovorne žičnice v 
Trenti, s katero oskrbujemo 
Pogačnikov dom, vendar pa 
nam trenutna finančna 

situacija vsega ne dopuš-
ča,« je razložil predsednik 
društva Valentin Rezar. 
Pojasnil je še, da markacij-
ski odsek skrbi za urejanje 
petinpetdeset kilometrov 
planinskih poti, ki so razpr-
šene po Karavankah in v 
Triglavskem narodnem 
parku. Opravlja sanacijo 
gorskih poti, obnavlja mar-
kacije in skrbi za označeva-
nje smeri. V markacijskem 
odseku želijo pridobiti 
nekaj novih članov, zato 
vabijo vse, ki radi kaj posto-
rijo v naravi, da se jim pri-
družijo. 
»Ob tej priložnosti bi se 
zahvalil vsem članom, ki 
skrbijo, da društvo kljub 
preprekam dobro deluje: 
oskrbnikom in njihovim 
ekipam, ki s svojo predanos-
tjo in dobro voljo odlično 
vodijo naše planinske domo-
ve, ter gospodarjem in nji-
hovim pomočnikom, ki skr-
bijo za tehnično brezhibno 
obratovanje postojank; 
načelnikom, trenerjem, vod-
nikom in mentorjem v vseh 
odsekih, ki se trudijo obdr-
žati aktivnosti in rezultate 
na pridobljenih nivojih, ter 
vsem prostovoljcem, ki so 
kakorkoli prispevali k delo-
vanju društva in nudili svojo 
pomoč v različnih situaci-
jah. K vpisu v naše društvo 
vabim nove člane, da skupaj 
z nami koristno preživijo 
svoj prosti čas,« je zaključil 
predsednik Valentin Rezar.

Sezono je epidemija krojila  
tudi radovljiškim planincem
Planinsko društvo Radovljica je z okoli tisoč člani eno največjih v Sloveniji in največje športno-rekreativno društvo v naši občini. Sredi marca so zabeležili 
sto petindvajset let delovanja in so drugo najstarejše društvo v državi.

Roblekov dom / Foto: Jani Kolman

Precej je bilo domačih gostov, nekaj je bilo tudi 
tujcev. A je epidemija prinesla tudi pozitivno 
novost: v društvu so v hribih opazili veliko novih 
pohodnikov, ki se s planinstvom in 
pohodništvom prej niso ukvarjali.

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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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
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Zanimivosti

Marjana Ahačič

"Že naslednji dan smo odpr-
li osem linij na aplikacij 
Zoom, na katere smo prene-
sli skoraj celotni urnik vseh 
dejavnosti, ki so prej poteka-
le na štirih lokacijah. Pro-
grami srednje šole za odra-
sle potekajo v spletnih učil-
nicah Arnes-vox, MS Teams 
ter s pomočjo aplikacije 
Zoom, ena izvajalka uporab-
lja aplikacijo Jitsi meets s 
kombinacijo posnetih pre-
davanj. Predavanja snemajo 
in jih naložijo na Youtube, 
tako da lahko udeleženci 
predelajo snov, tudi če so 
predavanje v živo zamudili. 
Pri delu z mladino poleg že 
naštetega uporabljajo tudi 
spletne aplikacije Messen-
ger, Mentimeter, Skype, 
Google Forms, Google Dri-
ve, Viber, YouTube in Net-
flix.
Gradiva in vaje učitelji poši-
ljajo po elektronski pošti, 
nekatera skripta pa tudi po 
navadni pošti. Udeležencem 
in učiteljem strokovne dela-
vke nudijo individualno 
pomoč pri uporabi tehnolo-
gije za delo na daljavo, sve-
tujeta jim Bojana ter Kris-
tjan, tudi med samimi pri-
klopi na posamezne progra-
me," je pojasnila direktorica 
Ljudske univerze Radovljica 
Mateja Rozman Amon.

Pripravljeni na novosti
Pravi, da so udeleženci novo 
tehnologijo hitro usvojili. 
"Do sprememb kažejo pozi-
tiven odnos, saj želijo prido-
biti znanje na svoji izobraže-
valni poti in priti do cilja. 
Ugotavljajo pa, da poleg 

tehnologije še vedno potre-
bujejo nekoga, ki učenje 
naredi živo, resnično in 
dinamično. Predavatelji so 
izkazali pripravljenost spre-
jemanja novosti in uspešno 
izvajajo predavanja, konfe-
rence, pripravili so tudi sple-
tna gradiva, ki jih posreduje-
jo v spletnih učilnicah. Ude-
ležencem so predavatelji 
dosegljivi tudi po elektron-
ski pošti – za vsa vprašanja 
in probleme, ki se pokažejo 
pri učenju," je pojasnila.

»Z delom na daljavo oziro-
ma uporabo Zooma pri uče-
nju tujih jezikov smo se 
spoznali že spomladi. Sedaj 
smo programa že kar vešči, 
tudi slušatelji so se privadili 
dela in lepo sodelujejo. Delo 
na daljavo je sicer drugačno 
od dela v živo – določene 
skupinske naloge in dina-
mično utrjevanje snovi 
sedaj odpade oziroma se 
moramo domisliti novih 
načinov. Delo na daljavo je 
veliko bolj premišljeno in 
načrtovano. Osebno mi je 
izvajanje tečajev v živo ljub-
še, saj je veliko bolj dina-
mično, sproščeno in razi-
grano,« pravi Špela Mrak, 
predavateljica angleškega in 
francoskega jezika.

Profesorji "na domu"
Ena od udeleženk, Jasmina 
Kristan, trenutno hodi na 
dva jezikovna tečaja. "Na 
tečaje hodim zato, ker mi 
novo znanje pride zelo prav 
pri delu.  Trenutno hodim 
na nadaljevalni tečaj nem-
ščine in nadaljevalni tečaj 
italijanščine. Največja pred-
nost učenja na daljavo je v 
tem, da ne izgubljam časa z 
vožnjo do Radovljice. Samo 
prižgem prenosnik, klik-
nem na povezavo za tečaj in 
prijazna ter strokovna profe-
sorica, ki uči mene in sote-
čajnike, je kar pri meni 
doma. Sprva sem imela 
malo treme pred vso to novo 
tehnologijo, ampak je zelo 
prijazna uporabnikom in jo 
zlahka usvojiš.    Edino, kar 
na začetku tečaja ni bilo 
optimalno, je bil občasen 
hrup, saj smo udeleženci 
pozabljali, da moramo izklo-

piti mikrofon, ko ne govori-
mo. Sedaj smo se naučili 
tudi tega, tako da vse poteka 
brezhibno.«

Zadovoljni, ker ni treba 
od doma
Tudi v Medgeneracijskem 
centru Radol'ca - Bled jih 
drugi val ni nič presenetil. 
"Vse aktivnosti smo prilago-
dili delu na daljavo in dodali 
veliko novih. Opažamo, da 
so udeleženci prav zadovolj-

ni, saj se jim ni treba pripe-
ljati na lokacije. Programe 
obiskujejo večinoma starej-
ši. Pričakovali bi, da bo 
obisk manjši, vendar ni 
tako. Že v marcu, ob prvem 
zapiranju, so večino starej-
ših naučili, kako uporabljati 
aplikacijo Zoom, zato so bili 
v oktobru že vsi pripravljeni 
na delo na daljavo. Udele-
ženci se vsakodnevno ude-
ležujejo predavanj in delav-
nic. Hvaležni so, da se nji-
hovi programi izvajajo nap-
rej in tako ohranjajo stik s 
'sošolci', predavatelji in 
zaposlenimi," je pojasnila 
Rozman Amonova.
"Prednost izobraževanja na 
daljavo je, da ga lahko oprav-
ljamo kjerkoli in kadarkoli," 
se strinja Bojana Jamnik 
Široka, priljubljena učitelji-
ca računalništva. "Predava-
nja so običajno posneta in to 
pomeni, da jih lahko poslu-
šamo večkrat. Vsi se lažje 
pridružijo skupinskim 
pogovorom prek klepetalni-
ka in za opravljanje nalog je 
vedno dostopen svetovni 
splet in iskalniki. Lahko 
smo v copatih in v svojem 
najudobnejšem naslonjaču 
in zraven lahko pijemo 
kavo, če nimamo vključene 
kamere ali mikrofona," pra-
vi, a dodaja, da je osebni stik 
vendarle tisto, česar noben 
računalnik nikoli ne bo 
mogel nadomestiti. 

Povezani na drugačen 
način
"Smo pa lahko povezani 
kljub prepovedi zbiranja, 
sicer v malo drugačni obliki, 
a vendar povezni," je opti-

mistična učiteljica. "Beseda 
leta naj bi bila zaklepanje ali 
'lock down', kar pomeni 
uvedbo strogih omejitev za 
potovanja, socialno interak-
cijo in dostop do javnih pro-
storov, samoizolacijo in dis-
tanco. Vendar nam današ-
nja tehnologija omogoča, da 
nekaj socialne interakcije in 
učenje s pomočjo nove teh-
nologije lahko zagotovimo 
tudi na daljavo. Med seboj 
smo si pri tem precej poma-
gali, okrepile so se tudi 
iznajdljivost, domiselnost in 
inovativnost, da v teh mese-
cih lahko dokaj tekoče pou-
čujemo in izobražujemo na 
daljavo.  Ne glede na to, da 
ima tudi negativen prizvok, 
pa ponuja tudi dobre in 
pozitivne rešitve, saj nam 
učenje na daljavo, predvsem 
z interaktivnimi webinarji, 
prinese nekaj energije in 
skupinske povezanosti."

Najprej gibanje
Za udeležence skrbijo tudi 
tako, da se vsako jutro raz-
gibajo, nudijo jim ustvarjal-
ne delavnice, za katere pot-
rebujejo le material, ki ga 
imajo doma ali pa ga najde-
jo v naravi. Organizirajo 
jim tematska predavanja ter 
kulinarične delavnice z 
Matejo Reš (kruh z drožmi, 
kisanje zelja, repe in pripra-
va kimčija, žgancev). Pote-
kajo individualne terapevt-
ske ure z Aljo Markelj, teča-
ji tujih jezikov (španščina, 
nemščina, italijanščina, 
ruščina), kaligrafija, akva-
rel, izdelava voščilnic, 
masaže dlani in stopal, kre-
ativni mozaik za otroke, 

meditacije, predavanja o 
jagodičevju, vadba šola 
zdravja, joga z Marcelo 
Boben, vadba za hrbtenico, 
joga z Ano Pirih, bralni kro-
žek z Nino Kosmač, naše 
telo in barve, s čim zastru-
pljamo svoje telo, meditaci-
ja, rože iz javorjevih listov, 
jesenski venec, šivanje 
mask.
Nekatere delavnice tudi pos-
namejo in jih javno delijo. 
Pred praznikom vseh svetih 
so za udeležence organizira-

li delavnico poslikave kam-
nov, ki je bila zelo dobro 
gledana, so zadovoljni na 
Ljudski univerzi.

V slogi je moč
"Udeleženci smo  hvaležni 
za veliko skrb in pomoč pri 
učenju na daljavo. Priznam, 
da sem imela v mislih, da je 
to za nas starejše nemogoče. 
Dobra organizacija kolektiva 
LUR in pripravljenost pre-
davateljev sta obrodili sado-
ve. Usvajamo pametni tele-
fon, napredno  računalniš-
tvo, mozaik. Skratka vidimo 
in družimo se na daljavo, 
tako  da nismo v stiku, ter 
skrbimo za svojo varnost in 

varnost drugih pred okužba-
mi. Starejši se borimo, pre-
ganjamo črne misli in dep-
resije, mladi  pa usvajajo 
znanja poklicnega in sploš-
nega izobraževanja. V slogi 
je moč, zato bomo zmagali 
vsi. Učiteljem in predavatel-
jem za potrpljenje moj 
poklon," je organizacijo dela 
pohvalila gospa Pavla 
Marolt.

Sestavine po pošti, 
navodila na spletu
V okviru Medgeneracijskega 
centra Radol'ca sicer poteka 
tudi dvanajst daljših progra-
mov: filozofija, tri skupine 
uporabe pametnih telefo-
nov, joga, vadba za zdravo 
hrbtenico, energijske tehni-
ke, sprostitev z Ireno. Masa-
žo stopal so organizirali v 
Ljubnem, Podnartu in 
Radovljici. Tudi ustvarjal-
nost ni zamrla, mozaične 
delavnice potekajo v Bohin-
ju, Ljubnem in Radovljici. 
Urška Ambrožič Potočnik 
vsakemu udeležencu pošlje 
paket z mozaičnimi koščki 
in materialom – in delo 
doma se lahko začne. V tem 
času se je teh programov 
udeležilo več kot dvesto ude-
ležencev.
Izvajajo tudi aktivnosti Več-
generacijskega centra 
Gorenjske, kjer trenutno 
poteka sedem daljših pro-
gramov, v katere je vključe-
nih 67 udeležencev. Sodelu-

jejo v programih napredno 
računalništvo, začetna in 
nadaljevalna francoščina, 
pravna predavanja, nadalje-
valna astrologija, vaje iz 
kitajske tradicionalne medi-
cine in ustvarjalne delavnice 
z Bredo.
Na Univerzi za tretje živ-
ljenjsko obdobje poteka 
večina programov na dalja-
vo: več skupin italijanščine, 
angleščine, nemščine in 
francoščine, zgodovina, 
umetnostna zgodovina, joga 
za zlata leta, ruščina, angle-
ščina z naravno govorko. 
Nekaj skupin pa se je odloči-
lo počakati, da epidemija 
mine in da se bodo lahko 
spet srečevali v živo. 

Ko so se zaprla vrata učilnic in 
delavnic, so se preselili na splet
Tudi na Ljudski univerzi Radovljica so se morali hitro prilagoditi novi realnosti, ki jo kroji epidemija covida-19. Odlok o prepovedi zbiranja v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih je začel veljati kmalu za tem, ko so se začeli programi, delavnice in dejavnosti. 

Z delom na daljavo oziroma uporabo Zooma pri učenju tujih jezikov so se učitelji spoznali 
že spomladi. Sedaj so programa že kar vešči, tudi slušatelji so se privadili dela in lepo 
sodelujejo, pravi ena od učiteljic tujega jezika.

»Največja prednost učenja na daljavo je v tem, 
da ne izgubljam časa z vožnjo do Radovljice. 
Samo prižgem prenosnik, kliknem na povezavo 
za tečaj in profesorica, ki uči mene in 
sotečajnike, je kar pri meni doma. Sprva sem 
imela malo treme pred vso to novo tehnologijo, 
ampak je zelo prijazna uporabnikom in jo 
zlahka usvojiš.«

"Vidimo in družimo se na daljavo, tako da 
nismo v stiku, ter skrbimo za svojo varnost in 
varnost drugih pred okužbami. Starejši se 
borimo, preganjamo črne misli in depresije, 
mladi pa usvajajo znanja poklicnega in 
splošnega izobraževanja. V slogi je moč, zato 
bomo zmagali vsi."
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Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina
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www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

V knjigi je 
opisana zanimiva 
življenjska 
zgodba dr. 
Franca Kosela, 
od rojstva 
na Mišačah 
do življenja 
v Ljubljani in 
vrnitve v rojstni 
kraj, ter tudi 
njegovo bogato 
znanstveno 
delo.
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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 knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.
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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

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

Marjana Ahačič

Na spremenjene razmere v 
času epidemije so se hitro 
prilagodile tudi knjižnice. V 
radovljiški so tako že spom-
ladi organizirali brezkontak-
tno izposojo, pošiljanje knjig 
po pošti, naročanje in podalj-
ševanje gradiva na spletu ter 
okrepili telefonske linije za 
pomoč bralcem. Tako kot 
druge knjižnice po Sloveniji 
so tudi v Knjižnici Antona 
Tomaža Linhart okrepili 
zalogo e-knjig ... In čakali, da 
najhujše razmere minejo in 
se lahko tako zaposleni kot 
bralci vrnejo med police.

Med najboljšimi
Radovljiška knjižnica je bila 
v zadnjih desetletjih znana 
po odličnih rezultatih na 
področju bralne kulture, zato 
so bili številni bralci v času 
omejenega dostopa do knjig 
veseli novih poti, po katerih 
so jim knjižničarji ta dostop 
vendarle omogočali. A direk-
torico Boženo Kolman Fin-
žgar kljub vsemu skrbi, ker 
se, ko so knjižnice čez poletje 
spet odprle vrata, mnogi nji-
hovi bralci niso vrnili, predv-
sem pa, ker je med epidemi-
jo opaziti močan upad branja 
med mladimi.

Po začetni zmedi 
prilagoditev na nove 
razmere
"Na začetku smo bili prikup-
no zmedeni prav vsi, tako mi 
kot bralci," stanje v drugi 
polovici marca opisuje Bože-
na Kolman Finžgar. "Nato 
smo relativno hitro ugotovili, 
da se ne moremo popolno-
ma zapreti in kar oditi 
domov. Zato smo najprej 
uvedli telefonski številki in 
dežurstva, kasneje še številne 
druge storitve in prilagodit-
ve. Takoj ko smo uvedli kate-
rikoli ukrep, so se bralci odz-
vali. Z izposojo po pošti smo 
odpremili po dvajset dvokilo-
gramskih paketov na dan. Že 
kmalu smo organizirali brez-
kontaktno izposojo v vseh 
štirih glavnih enotah knjižni-
ce, v Radovljici, na Bledu, v 
Gorjah in Bohinjski Bistrici, 
in tako tudi takrat, ko so bile 
občinske meje zaprte, bral-
cem omogočali, da pridejo 
do knjig v svoji občini. Inte-
res je bil res velik."

Izposoja padla za četrtino
Kljub vsemu je v prvem valu 
epidemije tudi v radovljiški 
knjižnici, ki se že desetletja 
lahko pohvali z izjemnimi 
številkami na področju bra-

nja, izposoja upadla. "Zgo-
dilo se je podobno kot po 
drugih knjižnicah po Slove-
niji: izposoja je padla, ljudje 
so se zaprli v svoje mehurč-
ke; včasih se zdi, kot da ne 
potrebujejo branja ... Nam 
je izposoja padla za približ-
no 25 odstotkov, enako je 
ostalo tudi v poletnem času, 
ko so se knjižnice spet odpr-
le. Pričakovali smo, da se bo 
maja pojavil naval, celo naj-
eli smo študentko, ki bi obi-
skovalce usmerjala in jih 
skladno z navodili NIJZ v 
stavbo spuščala le toliko, kot 
je dovoljeno ... Pa smo po 14 
dneh ugotovili, da je ne pot-
rebujemo, ker v knjižnico 
nikoli ni hotelo preveč ljudi 

sočasno. Bralci so se sicer 
nato čez poletje postopoma 
vračali, a tako kot prej ni 
bilo več." 

Skrb vzbujajoče upadanje 
branja med mladimi
Direktorico knjižnice zlasti 
skrbi padec izposoje pri 
otrocih, mladini in srednje-
šolcih, kajti to, opozarja, 
ima zagotovo dolgoročne 
posledice. "Vsi vemo, da 
morajo mladi zelo dobro 
usvojiti branje, najprej samo 
tehniko, predvsem pa mora-
jo brati z razumevanjem. To 
je pomembno tako v času 
šolanja kot seveda kasneje v 
življenju. Hitrost branja je 

važna, kadar morajo prede-
lati veliko snovi, ampak 
predvsem je pomembno 
razumevanje. In glede na 
številne izpovedi staršev in 
otrok o tem, koliko težav so 
imeli s prebiranjem navodil 
učiteljev, menim, da je bilo 
prav pomanjkanje sposob-
nosti branja z razumevan-
jem velik razlog zanje," pov-
zame izkušnje iz prvega vala 
epidemije.

Brez bralne pismenosti 
manj možnosti
"Res mislim, da je bil prvi 
val epidemije spomladi čas, 
ko se je večina ukvarjala z 
izobraževanjem, z branjem 
samim pa mnogo manj ... 
Zato so kot uporabniki ostali 
le že formirani bralci, to je 
tisti, ki so že brali, in to veli-
ko. Tisti, ki so potrebovali 
podporo staršev, šole, učitel-
jev, so pa na neki stopnji 
prenehali brati. V juniju se 
je to počasi vendarle začelo 
spreminjati na bolje, a nas 
zdaj, ko so šole spet zaprte, 
skrbi, kaj se bo zgodilo z 
navadami prostočasnega 
branja, predvsem mladih. 
Bojimo se, da bo upad bran-
ja in s tem bralne pismeno-
sti zaznamoval celo genera-
cijo otrok. Tisti, ki so brez 
dobre bralne pismenosti, 
imajo namreč neprimerno 
manjše možnosti za uspeh v 
šoli, za nadaljnje izobraževa-
nje in vse drugo, kar je s tem 
povezano. To pa pomeni, da 
ima težave cela družba."

Knjižnice tokrat 
ostajajo odprte
Po kratkem zaprtju v začetku drugega vala epidemije koronavirusne bolezni knjižnice strogim 
ukrepom za preprečitev epidemije navkljub jeseni ostajajo odprte. Direktorica Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Radovljica Božena Kolman Finžgar opozarja, da bo upad branja in s tem bralne 
pismenosti zaznamoval celo generacijo otrok.

Z Boženo Kolman Finžgar, direktorico Knjižnice Antona Tomaža Linharta, smo se 
pogovarjali na slikoviti terasi radovljiške knjižnice.

»Izposoja je padla za približno 25 odstotkov, 
enako je ostalo tudi, ko so se knjižnice spet 
odprle. Pričakovali smo, da se bo maja pojavil 
naval, celo najeli smo študentko, ki bi 
obiskovalce usmerjala in jih v stavbo spuščala le 
toliko, kot je dovoljeno ... Pa smo po 14 dneh 
ugotovili, da je ne potrebujemo, ker v knjižnico 
nikoli ni hotelo preveč ljudi sočasno.«

»Bojimo se, da bo upad branja in s tem bralne 
pismenosti zaznamoval celo generacijo otrok. 
Tisti, ki so brez dobre bralne pismenosti, imajo 
namreč neprimerno manjše možnosti za uspeh 
v šoli, za nadaljnje izobraževanje in vse drugo, 
kar je s tem povezano. To pa pomeni, da ima 
težave cela družba.«
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Terezija Erman je že pred 
leti začela opazovati para 
postovk in kavk, ki sta si ure-
dila gnezdo na zunanjih ste-
nah podstrešja SESGŠ. Ko se 
je hišnik namenil zatesniti 
odprtine, skozi katere so pti-
ce prihajale do gnezd, pa je 
začela razmišljati, kako bi jih 
zaščitila. Zato se je povezala 
s strokovnjaki na DOPPS in 
v prirodoslovnem muzeju, 
na podporo je naletela tudi 
pri ravnateljici SESGŠ Nadi 
Šmid. Tako je nastal projekt, 
v okviru katerega so na steni 
šole uredili dve leseni gnez-
dišči za postovke in kavke.
S strokovnimi nasveti pri 
urejanju gnezdišč in obroč-
kanju ptic sta jim na pomoč 
priskočila Dare Fekonja in 
Aljaž Mulej iz DOPPS. Že 
konec lanskega novembra so 
v odprtini postavili po meri 
narejeni gnezdilnici, večji 
finančni zalogaj pa je pred-
stavljala namestitev kamer, 
na kar so morali počakati do 
začetka letošnjega leta. Za 
namestitev kamer in poveza-
vo s spletom je poskrbel šol-
ski informatik Grega Belovič, 
internet pa so na podstreho v 
okviru projektne naloge ob 
zaključku šolskega leta nape-
ljali dijaki tretjega letnika 
Srednje tehniške šole, je raz-

ložila Terezija Erman. Kot so 
poudarili ob podelitvi nagra-
de aviana, so v šoli dijakom 
tako omogočili, da se navdu-
šujejo nad pticami, prav oza-
veščanje in izobraževanje 
mladih pa je po njihovem 
mnenju izjemnega pomena 
za prihodnje varstvo ptic in 
dobrobit celotne družbe. 
Letos sta imeli po besedah 
Terezije Erman postovki 
sedem mladičev, kavki pa 
dva, a je eden poginil. Zarod 
je skoraj ogrozila kuna, ki se 

je skozi majhno odprtino 
prikradla v gnezdišče. "Kar 
stisnilo nas je, ko smo na 
telefonih opazovali, kako je 
ovohavala jajca, a se je na 
srečo obrnila in odšla. Po 
tistem smo luknjo takoj 
zatesnili." Kot je še pojasni-
la Terezija Erman, je postov-
ka ujeda iz družine sokolov. 
Najlažje jo je spoznati po 
lebdenju v zraku, ko z višine 
od deset do dvajset metrov 
ob hitrem zamahovanju s 
perutmi išče svoj plen.

Skrbijo za gnezdi
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je Srednji 
ekonomski, storitveni in gradbeni šoli (SESGŠ) Šolskega centra Kranj 
podelilo priznanje aviana, za kar gre zasluga tudi zdaj že upokojeni 
profesorici angleščine Tereziji Erman iz Radovljice. 

Terezija Erman / Foto: osebni arhiv

"Fantje predstavljajo največ-
ji Beatles Tribute bend v 
Evropi in so v Podnartu že 
nastopili pred tremi leti. 
Tokrat so se odzvali povabi-
lu Kulturnega društva Pod-
nart, da izvedejo poseben, 
bolj intimen glasbeni večer 
v akustični obliki, seveda po 
vseh priporočilih NIJZ-ja," 
je povedala glavna organiza-
torka koncerta Meta Vovk, 
tajnica KD Podnart.
»Največja skrb pri organiza-
ciji dogodka po vseh navodi-
lih NIJZ in v skladu z ukrepi 
za preprečevanje okužb s 
covidom-19 ni bila na primer 
prostorsko zagotavljanje var-
ne razdalje, ampak odnos 
ljudi – bodo upoštevali vsa 
navodila? In so jih! Ljudje so 
se zavedali, da je bil to edini 
možen način obiskovanja 

kulturnih prireditev – noše-
nje mask, seznam prisotnih 
po sedežih, razkuževanje rok 
in seveda upoštevanje varne 
razdalje,« so bili z dogodkom 
zadovoljni organizatorji. 

Veseli, da so na odru
Zadovoljni s priložnostjo, da 
vendarle lahko stopijo na 
oder, so bili tudi glasbeniki. 
Matic Pelcel, pevec in kitarist 
skupine, je po koncertu tako-
le opisal posebnost nastopa v 
Podnartu. "Eden od dejavni-
kov so vsekakor za nas, glas-
benike, izredno zahtevni in 
delootežujoči covidukrepi, ki 
nas včasih potiskajo v skrajni 
kot obstoja. Seveda se v isti 
situaciji znajdejo tudi drugi 
delujoči na našem področju, 
kot so tehniki, postavljavci 

odrov, izposojevalci opreme 
in organizatorji. Drugi vidik 
posebnosti tega koncerta je 
dejstvo, da smo tokrat stopili 
ven iz nam domačega okolja 
večjih odrov in malce glas-
nejših nastopov, torej nasto-
pov z bobni in vso ostalo 
elektroopremo, ki omogoča 
pravo rokenrol izkušnjo," je 
pojasnil.

Tokrat v drugačni izvedbi
"Tudi to, da se zvokovno čim 
bolj približamo temu, naj bi 
bilo namreč poslanstvo naše 
skupine, torej na neki način 
ujeti trenutek zgodovine in 
ga implementirati v današnji 
čas. Tokrat smo nastop izpe-
ljali brez bobnov in zgolj z 
akustičnimi kitarami. Lahko 
bi rekli, da smo pesmi odi-

grali tako, kot so bile sprva 
komponirane s strani naših 
idolov v zgodnjih šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Vse 
to smo začinili z zanimivimi 
dejstvi in zgodbicami okrog 
vsake od izvajanih pesmi, ki 
so bile za to priložnost tudi 
druge, kot pa jih običajno 
odigramo na t. i. klasičnih 
nastopih. Tako da je občins-
tvo zares dobilo čisto poseb-
no verzijo HELP! A Beatles 
Tribute. In seveda smo neiz-
merno uživali, da smo dobili 
povabilo organizatorja in lah-
ko osrečili slehernega obis-
kovalca tega večera."

Upajo na najboljše
Pelcel upa, da se tudi v kul-
turi vendarle obetajo boljši 
časi. "Bo pa zagotovo prete-

klo precej vode, preden se 
bo to dejansko zgodilo. Tež-
ko je reči, kakšna kultura 
nas čaka, želim si le, da nas 
ne bodo ustvarjalci zapustili 
zaradi boja za samoobstoj in 
iskanja priložnosti za ustvar-
janje v krajih, kjer je za kul-
turo še ostalo nekaj posluha. 
Pri nas na žalost glede tega 
bolj slabo kaže," je kritičen. 
"Vsi vpleteni v glasbene 
dogodke super sodelujemo 

in si vedno pomagamo, se 
pa zdi, da bi tokrat vendarle 
potrebovali še nekaj pomoči 
s strani višjih institucij, 
sicer se bomo po tej krizi 
soočali s kulturno puščavo. 
In nikar ne pozabimo, prav 
kultura je tista, ki se ohranja 
skozi čas in plemeniti naro-
dov obstoj in ugled, obenem 
pa je zatočišče za ljudstvo v 
najtežjih trenutkih. Tako da 
– kdaj, če ne zdaj?"

Čisto posebna verzija 
priljubljene glasbe
Sredi septembra so v času, ko je bilo vendarle dovoljeno tudi nekaj druženja, na svoj račun prišli 
oboževalci skupine The Beatles. Občinstvo v dvorani Kulturnega doma Podnart so namreč 
navduševali člani skupine Help! A Beatles Tribute. 

Help! A Beatles Tribute septembra v Podnartu  
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Marjana Ahačič

"Posaditev treh hrušk je bil 
bolj simboličnega kot prak-
tičnega pomena, saj čebelar-
ji tako želimo sporočiti, da 
so prostori in možnosti na 
javnih površinah, kjer za 
čebele in zase namesto pla-
tan, jerebik, lip ali javorjev 
lahko posadimo tudi češnje, 
slive, hruške ali primerno 
drugo sadno drevje," je v 
imenu čebelarjev pojasnil 
Janko Sebastijan Stušek. 
"Posajene hruške vrste tep-
ka so najbolj znane še iz 
časov legendarne cesarice 
Marije Terezije, ko so jih 
tedaj večinoma sadili ob ces-
tah. Tudi te bodo rasle blizu 
ceste, pa še vedno dovolj 
oddaljene, da plodovi nekoč 
ne bodo motili ljudi ali pro-
meta." 
Kot opozarjajo čebelarji, je 
muhasta čebelarska sezona 
že nekajkrat pokazala, da bo 
samo od cvetenja lip in kos-
tanja letna bera medu pre-
več tvegana. "Travniki pa so 

zaradi silažne krme tako že 
skoraj vsi vrsto let prezgodaj 
pokošeni in brez cvetja, brez 
naravnega okrasja in čebel-
jega brenčanja. Zato čebe-
larji prosimo občane: sadite 
medovito drevje, medovite 
rože, ustvarjajte zeliščne in 

začimbne gredice, ne poko-
site pred cvetenjem travni-
kov, če niso namenjeni 
krmi. Pomislite na čebele, 
čmrlje, ose, metulje, ptice, 
ki jim ne pride prav le cvetni 
nektar, ampak tudi zgodnje-
jesenski plodovi."

Čebelarji dajejo zgled
Na predlog predsednika društva in ob podpori Krajevne skupnosti Brezje je 
skupina članov Čebelarskega društva Radovljica tik pred martinovim na 
Črnivcu posadila tri visokodebelne hruške.

Čebelarji so na Črnivcu posadili tri visokodebelne hruške.

Marjana Ahačič

Gozdar blejske enote Zavo-
da za gozdove Slovenije Pet-
er Čadež in Petra Prebeg, 
poklicna vodnica psa za 
odkrivanje eksploziva v Slo-
venski vojski, imata pse že 
dolgo. Radovljičana sta bila 
aktivna kot vodnika reševal-
nih psov; ko so se postarali, 
pravi Peter, sta reševanja 
postavila na stran. Ostalo pa 
je veselje za delo s psi in 
tako iščeta nove izzive za 
pasje smrčke. »Lopi sva 
dobila od odličnega kinolo-
ga Tomaža Bartola iz Nakle-
ga, s katerim je Petra treni-
rala klasične kinološke veš-
čine,« je povedal Peter. Zdaj 
devetletna nemška ovčarka, 
katere uradno ime je Pene-
lopa, je po naravi živahen 
pes, ki ga odlikujeta odlična 
in energična poslušnost in 
briljanten voh, jo opiše.
Petra je bila lani jeseni na 
izobraževanju na Švedskem, 
kjer je bil med tečajniki tudi 
vodnik psa za odkrivanje 
lubadarja. In ker je Peter 
gozdar, Lopi pa njegova 
spremljevalka v gozdu, ide-
ja, da se tudi ona preizkusi v 
odkrivanju tega v zadnjih 
letih tako razširjenega uni-
čevalca smrekovih gozdnih 
sestojev pri nas, ni bila več 
daleč.

Ključno je hitro 
odkrivanje
»V zadnjih desetih letih so 
evropske gozdove prizadele 
številne ujme. V poškodova-
nih gozdovih ima veliki 
smrekov lubadar – hrošč, ki 
sicer v zdravem gozdu izlo-
ča hirajoče smreke – veliko 
priložnosti za uspešen raz-
voj. V kombinaciji z vročimi 
in sušnimi poletji se lahko 
tako namnoži, da brez težav 
napade tudi popolnoma 

zdrave smreke. S tem povz-
roča veliko ekološko in gos-
podarsko škodo. V zadnjih 
petih letih smo samo v Slo-
veniji zaradi podlubnikov 
tako morali posekati več kot 
šest milijonov smrek,« osu-
pljive številke navaja gozdar 
Peter Čadež in poudarja, da 
je za zajezitev širjenja pod-
lubnikov je ključno prav 
hitro odkrivanje napadenih 
dreves,« opozarja.

Ljudje z očmi, pes s 
smrčkom
Ker ljudje svet večinoma 
dojemamo z očmi, je bila 
doslej večina raziskav 
usmerjena v spremembo 
barve iglic, na primer z dro-
ni, še pojasni, a doda, da 
prav uporabnih rezultatov 
niso dobili. Skupina šved-
skih raziskovalcev je našla 
drugačno pot. »Vemo, da 
hrošči med seboj komunici-
rajo z vonjem. To gozdarji 
tudi pri nas že dolgo s pri-
dom uporabljajo v nadzor-
no-lovnih pasteh, v katere 
namestijo feromonske vabe, 
ki za vrsto specifični vonj 
oddajajo v okolico in privab-
ljajo hrošče v past,« pove 
gozdar. »Švedi so feromone 
predstavili psom, posebej 
šolanim za odkrivanje von-
jev. Ugotovili so, da prek 
znanega vonja psi uspešno 
odkrivajo z lubadarji napa-
dena drevesa v gozdu: in tu 
je bila priložnost tudi za 
Lopi in Petra,« doda vodni-
ca.
»Lopi sva šolala po principu 
klasičnega pogojevanja. 
Izbrala sva tehniko potrjeva-
nja neposredno na želeni 
vonj, kar pomeni, da je za 
učenje nakazovanja (sede, 
leže, stoje) in spoznavanje 
vonja že na začetku uporab-
ljen želeni vonj - feromon 
lubadarja.«

Iskanje poteka tako, da vod-
nik s svojim gibanjem psa 
vodi skozi del gozda, v kate-
rem pričakuje z lubadarjem 
okužena drevesa. Psu ne da 
ukaza, da naj išče, k iskanju 
ga sproži manjša količina 
vonja – feromona lubadarja. 
Pes nato samoiniciativno 
poišče izvor vonja, to je 
smreko, ki so jo napadli 
lubadarji. Napadeno smreko 
vodniku nakaže tako, da ob 
njej obmiruje in počaka vod-
nika. Vodnik psa ob pravilni 
najdbi nagradil ter lokacijo 
označil na in zabeleži.

Razlika je ogromna
Peter je z Lopi v juliju pregle-
dal 750 hektarov smrekovega 
gozda na Pokljuki. Pri tem 
sta odkrila okoli šeststo kubi-
čnih metrov napadenih 
smrek na 300 lokacijah. V 
večini primerov Lopi zazna 
vonj po lubadarju na razdalji 
okoli šestdeset metrov. Za 
primerjavo: gozdarjevo oko 
rdečerjavi prah na deblu dre-
ves, ki izdaja lubadarja, vidi 
komaj na razdalji okoli enega 
metra. Ob tem se prah v spo-
dnjem delu debla pojavi šele 
dva do tri tedne po napadu 
prvih hroščev, njihov vonj pa, 
kot je pokazala Lopi, začne 
padati do tal takoj, ko se na 
drevesu pojavijo prvi hrošči.
Petra dodaja, da kot vodnica 
psa in v tem primeru tudi 
kot vodja usposabljanja sebe 
vidi kot realističnega člove-
ka. »Pomembni se mi zdijo 
rezultati iskanja in odnos do 
dela, to je energija in hkrati 
sistematičnost, ne pa izgo-
vori za slabe rezultate ... Pri 
odkrivanju lubadarjev ni 
sodnika, so le podatki, koli-
ko kubičnih metrov okuže-
ne smrekovine je pes našel. 
In ti podatki so več kot 
dovolj, da sem na Lopi in 
Petra zares ponosna.«

Psičkin voh uspešnejši 
od človekovega pogleda
Peter Čadež in Petra Prebeg življenje že dolgo delita s psi: Peter kot gozdar, 
Petra pa kot poklicna vodnica psa za odkrivanje eksploziva. Izkušnje, nova 
znanja ter zagnanost in občutljivi smrček psičke Lopi so jih vodili v nov 
izziv: Peter in Lopi v odkrivata drevesa, ki jih je napadel lubadar.

Lopi z vodnikom gozdarjem Petrom Čadežem / Foto: Frances Grad, arhiv Petra Čadeža in Petre Prebeg
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Spremljajte Gorenjski glas

Marjana Ahačič, 
Danica Zavrl Žlebir

Jubilej odločitve o plebisci-
tu, ki je bila sprejeta na zna-
meniti tajni seji 9. in 10. 
novembra 1990, so običaj-
no zaznamovali s slovesno-
stjo v Poljčah. Prav tam, v 
dvorani današnjega Centra 
za gorsko usposabljanje, so 
se namreč pred tridesetimi 
leti zbrali člani poslanskega 
kluba Demos in sprejeli 
odločitev o plebiscitu, ki je 
vodil v odcepitev Slovenije 
od tedanje skupne države 
Jugoslavije. Določili so 
datum 23. december istega 
leta, ko je bil plebiscit tudi 
izpeljan. Za odcepitev je 
glasovalo 93,4 odstotka voli-
vcev, zanjo se je izreklo 95 
odstotkov glasujočih oziro-
ma 88,5 odstotka vseh 
volivk in volivcev, kar še 
danes ocenjujemo kot naj-
večjo demonstracijo enot-
nosti Slovencev. Rezultate 
plebiscita, o katerem so 
odločali v Poljčah, so razgla-
sili 26. decembra 1990 in 
ta dan praznujemo kot 
državni praznik – dan 
samostojnosti in enotnosti.

Zgodovinskemu dogodku je 
takrat kot poslanec državne-
ga zbora prisostvoval tudi 
Radovljičan Avguštin Men-
cinger. Kot član Slovenskih 

krščanskih demokratov v 
Poljčah je v parlamentu zas-
topal nekdanjo veliko Obči-
no Radovljica – danes se to 
občine Bled, Bohinj, Gorje 
in Radovljica.
"Čeprav je ideja o samostoj-
ni Sloveniji živela v meni že 
od mladih let, se mi je do 
tega časa zdela preveč uto-
pična, zato sem bil presene-
čen, ko se je pokazalo, da se 
bo morda uresničila," se 
spominja prelomnih dogod-
kov pred tridesetimi leti in 

dodaja: "Srečen sem in 
Bogu hvaležen, da mi je bilo 
dano, da sem v tem prelom-
nem času zgodovine svojega 
naroda bil prisoten na tej 

seji, na dan spočetja Slove-
nije – in da sem lahko dvig-
nil roko za Slovenijo."
Obletnico odločitve o plebis-
citu so prejšnji ponedeljek 
zaznamovali s prireditvijo v 
predsedniški palači, na kateri 
so bili slavnostni govorniki 
Peter Jambrek, sodelavec 
komisije za ustavna vpraša-
nja tedanje skupščine, Janez 
Janša, predsednik vlade, 
pred tremi desetletji pa član 
izvršnega sveta tedanje skup-
ščine, republiški sekretar za 

ljudsko obrambo, in Borut 
Pahor, predsednik države.
Govorniki so dogodek v 
Poljčah ocenili kot prelo-
men. Po Jambrekovih bese-
dah je bila to točka preloma 
med pripravami, zavezami 
in obljubami, da Slovenija 
postane samostojna država, 
in poznejšo strateško odloči-
tvijo na plebiscitu. Predsed-
nik države Borut Pahor pa je 
med drugim spomnil, da se 
je v Poljčah z odločitvijo 
Demosa oblikovala politična 
večina za osamosvojitev Slo-
venije, korak k plebiscitarni 
odločitvi pa je bilo srečanje 
predsednikov vseh parla-
mentarnih strank in vodij 
poslanskih skupin, ki so 
slab mesec po Poljčah spre-
jeli sporazum, po katerem je 
vsa politika enotno nastopila 
za osamosvojitev države. 
Napovedal je tudi, da bo 
naslednja v vrsti trideseta 
obletnica podpisa sporazu-
ma političnih strank in pos-
lanskih skupin slovenske 
skupščine o skupnem nasto-
pu na plebiscitu za samos-
tojno in neodvisno Sloveni-
jo, ki se je zgodil 6. decem-
bra 1990.

Obletnico so tokrat 
počastili v Ljubljani
Trideseto obletnico sprejetja odločitve v Poljčah o izvedbi plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti 
Slovenije so počastili v predsedniški palači v Ljubljani. Na zgodovinski seji je bil prisoten tudi 
Radovljičan Avguštin Mencinger.

Za odcepitev je glasovalo 93,4 odstotka volivcev, 
zanjo se je izreklo 95 odstotkov glasujočih 
oziroma 88,5 odstotka vseh volivk in volivcev, 
kar še danes ocenjujemo kot največjo 
demonstracijo enotnosti Slovencev. Rezultate 
plebiscita, o katerem so odločali v Poljčah, so 
razglasili 26. decembra 1990 in ta dan 
praznujemo kot državni praznik – dan 
samostojnosti in enotnosti.

Dogodki v občini Radovljica

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2019, Mladi 
lokostrelec, Danila Bricelj, diploma

Marjana Ahačič

"Pripravili smo 285 daril z 
domačimi piškoti in kavo. 
Priložili smo sporočilo, da 
mislimo nanje," je povedala 
predsednica območnega 
združenja Anica Svetina. 
Predsednice krajevnih orga-
nizacij RK Stara Fužina - 
Studor, Bohinjska Bistrica in 

Koprivnik - Gorjuše Mihela 
Odar, Ema Kutnjak in Polo-
na Klemen so darila predale 
Jožu Cerkovniku, direktorju 
Doma svetega Martina v 
Srednji vasi. Anica Svetina 
pa je skupaj s predsednica-
ma krajevnih organizacij 
Radovljica in Bled Sonjo 
Smolej in Janjo Sinkovič 
darila za stanovalce Doma 

starejših občanov dr. Janka 
Benedika v Radovljici izroči-
la direktorju Alenu Grilu in 
glavni medicinski sestri 
Alenki Terbovc.
Vsakemu darilcu so priložili 
še voščilnico, v katero so 
med drugim zapisali: Sreča 
ni samo kup denarja, sreča 

je tudi, če se nas kdo spom-
ni! Želimo vam, da bi bil 
vsak trenutek tega dne in 
vseh naslednjih poln sreče, 
zdravja, dobrega počutja in 
zadovoljstva, predvsem pa, 
da bi se vas čim pogosteje 
kdo spomnil in vam tako 
obogatil življenje."

Razveselili so jih z darilci
Na radovljiškem območnem združenju Rdečega križa so se se skupaj s prostovoljci iz krajevnih 
organizacij odločili, da s priložnostnimi darilci vsem stanovalcem domov za starejše v Radovljici in 
Bohinju sporočijo, da mislijo nanje.

Darilca, domače piškote in kavo, so predstavnice Rdečega 
križa predale direktorju Doma dr. Janka Benedika Alenu 
Grilu in glavni sestri Alenki Terbovc.

Marjana Ahačič

Za čas bivanja v karanteni je 
treba upoštevati navodila 
NIJZ: ostanite doma, spre-
mljajte svoje zdravstveno 
stanje, za zagotavljanje 
osnovnih živil in higienskih 
potrebščin sei dogovorite, 
da vam jih priskrbijo in dos-
tavijo na dom, oziroma upo-
rabite alternativne metode 
nakupovanja, kot so spletna 
prodaja in dostava na varen 
način, upoštevajte higieno 
rok in ter ne delite svojih 
higienskih predmetov z dru-
gimi. 
Karantena traja deset dni od 
zadnjega visoko rizičnega 
tesnega stika z osebo s covi-
dom-19 oziroma deset dni 
od prihoda v Slovenijo za 
osebe, ki so bile v karanteno 

napotene ob vstopu v Slove-
nijo.
Na NIJZ priporočajo, da svo-
je zdravstveno stanje sprem-
ljate, dokler ne mine štiri-
najst dni od zadnjega visoko 
rizičnega tesnega stika z 
osebo s covidom-19 oziroma 
štirinajst dni od prihoda v 
Slovenijo. V tem obdobju se 
izogibajte vsem nenujnim 
tesnim stikom z ostalimi 
ljudmi. To še posebej velja 
za stike s starejšimi, tistimi 
s kroničnimi boleznimi in 
tistimi, ki imajo oslabljen 
imunski sistem (bolezni 
srca in ožilja, bolezni dihal, 
sladkorna bolezen, oslablje-
no delovanje ledvic, zdrav-
ljenje raka ...). Pri njih je 
tveganje za težji potek bolez-
ni višje. Testiranje po koncu 
karantene ni potrebno.

Ob karanteni 
upoštevajte navodila

Anica Svetina je skupaj s predsednicama krajevnih 
organizacij Radovljica in Bled Sonjo Smolej in Janjo 
Sinkovič darila za stanovalce Doma starejših občanov dr. 
Janka Benedika v Radovljici izročila direktorju Alenu Grilu 
in glavni medicinski sestri Alenki Terbovc.
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Markanten in brezčasno eleganten. Novi Tiguan vznemirja z osupljivimi 
linijami in dinamičnim prednjim delom. Z inovativno tehnologijo, ki je 
enostavna za uporabo, pa poskrbi, da bo vsaka vožnja nepozabna.

Emisije CO2: 140−119 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,8−4,5 l/100 km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,03−0,0237 g/km. Število delcev: 
0,00499−0,00001x1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera 
prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko.

Navdušujoč. Tako zunaj kot znotraj.
Ne pozabi na vznemirjenje 
Novi Tiguan

Marjana Ahačič

So pa tako kot številni drugi 
tudi v Čebelarskem centru 
številne aktivnosti preselili 
na splet. Delavnico Panjske 
končnice v barvnem lesore-
zu pod vodstvom mentorice 
Lučke Šparovec, ki se je 
začela pred zaprtjem, so 
začeli izvajati na daljavo. 

Udeleženci so domov odne-
sli material, ki ga potrebuje-
jo za dokončanje izdelkov.
Na Zoomu so imeli predava-
nje o urejanju grobov, z dr. 
Sabino Šegula so sodelovali 
pri projektu božične okrasi-
tve Trga svetega Petra v 
Vatikanu in izvedli delavni-
co izdelovanja božičnih 
okraskov, prav tako na sple-

tu. S Sabino Šegula bodo 
izvedli še dve delavnici izde-
lovanja adventnih venčkov, 
26. in 27. novembra. Udele-
ženci, ki se bodo prijavili na 
delavnico, bodo dobili vsa 
potrebna navodila, da se 
bodo lahko pripravili, mate-
rial za izdelavo venčkov 
bodo lahko prevzeli v trgovi-
ni v Čebelarskem centru.

Venčki na daljavo
V Čebelarskem centru deluje trgovina s čebelarsko opremo in čebeljimi 
pridelki po nespremenjenem urniku. V satnišnici sprejemajo vosek vsak 
delavnik med osmo zjutraj in tretjo popoldan, je pa zaprta kavarna, prav 
tako ni dejavnosti v dvorani. 

V satišnici vsak dan sprejemajo vosek.

S Sabino Šegula bodo 
konec novembra 
izvedli dve delavnici 
izdelovanja adventnih 
venčkov. Udeleženci 
bodo dobili vsa 
potrebna navodila, da 
se bodo lahko 
pripravili, material za 
izdelavo venčkov pa 
bodo lahko prevzeli v 
trgovini v 
Čebelarskem centru.

Sladkorna bolezen, pogosto 
imenovana tudi diabetes, je 
skupina presnovnih bolez-
ni, pri katerih v daljšem 
časovnem obdobju prihaja 
do visoke ravni sladkorja v 
krvi. Obstajajo tri glavne 
vrste sladkorne bolezni: 
sladkorna bolezen tipa 1, 
sladkorna bolezen tipa 2 in 
nosečnostna sladkorna bole-
zen; slednja običajno izgine 
po porodu, pojasnjuje Irena 
Boljtar, diplomirana medi-
cinska sestra s specialnimi 
znanji, iz Zdravstvenega 
doma Radovljica.

Bolezen včasih poteka 
brez posebnih znakov
"Simptomi visokega krvne-
ga sladkorja so med drugim 
pogostejše uriniranje, pove-
čana žeja in povečana lako-

ta. Pogosto se sladkorna 
bolezen odkrije pri sistemat-
skih pregledih, saj lahko, 
predvsem sladkorna oble-
zen tipa 2, poteka brez pose-
bnih znakov. Zato je pripo-
ročljivo, da se udeležimo 
preventivnih pregledov v 
ambulanti družinske medi-
cine," opozarja. Če namreč 
sladkorna bolezen ni zdrav-
ljena, lahko povzroči števil-
ne zaplete. Resni dolgoročni 
zapleti so med drugim bole-
zni srca in ožilja, kap, kro-
nična odpoved ledvic, razje-
da stopal in poškodbe oči.

Najpogostejša je 
sladkorna bolezen tipa 2
Med vrstami sladkorne bole-
zni je najpogostejša bolezen 
tipa 2, ki jo ima okoli devet-
deset odstotkov vseh oseb s 
sladkorno boleznijo. "Previ-
sok krvni sladkor, kot gluko-
zo poimenujemo laično, je 
pri tipu 2 sladkorne bolezni 
posledica sočasno prisotne 
okvare trebušne slinavke, ki 
izloča premalo inzulina, in 

oslabljenega učinka inzuli-
na na telesna tkiva, predv-
sem mišičje in jetra," pojas-
ni strokovnjakinja. 
Dejavniki tveganja za razvoj 
te vrste sladkorne bolezni so 
dednost – sladkorna bolezen 
v družini, debelost  – zlasti 
nalaganje maščevja okoli 
pasu, premalo telesne aktiv-
nosti, zvišan  krvni tlak  in 
maščobe v krvi, zvišan krvni 
sladkor v nosečnosti ali roj-

stvo novorojenca, težkega 
od štiri kilograme in pol. 

Zdrav življenjski slog
Zdravljenje sladkorne bolez-
ni temelji na upoštevanju 
načel zdravega življenjskega 
sloga, poudarja. "Priporoča 
se redna zmerna telesna 
dejavnost (vsaj trikrat na 
teden po eno uro), zdrava 
prehrana naj vsebuje živila 
iz polnozrnate moke, neolu-
ščen oz. rjavi riž, ajdovo in 
proseno kašo, ovsene kos-
miče in otrobe. Meso naj bo 
pusto brez vidne maščobe. 
Na jedilniku naj bo vsak dan 
čim več sveže zelenjave vseh 
vrst. Za pitje priporočamo 
navadno vodo in nesladkan 
čaj, mleko naj bo posneto. 
Za izboljšanje okusa jedem 
namesto soli raje dodajajmo 
različne začimbe. Pri kuha-
nju uporabljajmo olja, zlasti 
olivno in repično. Izogibaj-
mo se industrijsko priprav-
ljenim jedem, cvrtju in seve-
da sladkarijam vseh vrst. 

Hrana naj bo bogata z nara-
vnimi antioksidanti (vitami-
ni A, C, E) in magnezijem," 
svetuje in ob tem poudari 
potrebo po rednem uživanju 
predpisanih zdravil. "Pripo-
ročamo opustitev kajenja, 
ker je kajenje dodaten dejav-
nik tveganja za bolezni srca 
in ožilja."

Bolezen je breme za 
bolnika in njegovo 
družino
"Sladkorna bolezen zaradi 
svoje pogostnosti, zahtevne 
in kompleksne obravnave ter 
težkih posledic predstavlja 
velik zdravstveni problem ter 
izziv za vse nas," še poudarja 
Irena Boljtar. "Za bolnika 
predstavlja veliko breme ter 
posledično vpliva na kako-
vost njegovega življenja in 
njegove družine. Osebe s 
sladkorno boleznijo tako 
poleg zdravljenja z zdravili 
potrebujejo tudi vseživljenj-
sko oporo v zdravstvenem 
timu za obravnavo sladkorne 
bolezni ter usklajeno obrav-
navo glede krvnega sladkor-
ja, tlaka in maščob."

Pri zdravljenju ima 
največjo vlogo bolnik sam
Kronična bolezen ima obdo-
bja mirovanja in obdobja 
poslabšanja. Kljub temu pa 
so med nami bolniki, ki 
dobro živijo s svojo bolezni-
jo, je vendarle optimistična. 
"Proces, ki posamezniku 
omogoča večji nadzor nad 
lastnim življenjem, hkrati 
pa mu omogoča vplivanje 
nanj in na izide zdravljenja, 
imenujemo opolnomočenje. 
Pri zdravljenju sladkorne 
bolezni ima največjo vlogo 
sladkorni bolnik sam! Zato 
le dobro ozaveščen in moti-
viran bolnik lahko ob pomo-
či zdravstvenega osebja 
doseže cilj: kakovostno živ-
ljenje brez razvoja zapletov 
bolezni." 
Za nasvet se lahko obrnete 
tudi na Zdravstvenovzgojni 
center Radovljica. Strokov-
njaki priporočajo tudi vklju-
čitev v društva – najbližje 
deluje na Jesenicah, v Zdrav-
stvenem domu Radovljica 
pa od leta 2017 diabetološka 
ambulanta.

Svetovni dan 
sladkorne bolezni
Irena Boljtar, diplomirana medicinska sestra v radovljiškem zdravstvenem 
domu, je ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni pripravila nekaj pojasnil  
o bolezni in napotkov, kako jo preprečiti oziroma obvladovati. 

Zdravljenje sladkorne bolezni temelji na 
upoštevanju načel zdravega življenjskega sloga. 
Strokovnjaki priporočajo redno telesno 
dejavnost in zdravo prehrano ter pitje vode. 
Svetujejo tudi opustitev kajenja, ker je dodaten 
dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja.

"Sladkorna bolezen kot ena izmed kroničnih 
bolezni ni samo problem razvitega sveta, ampak 
je v vedno večji meri odraz ekonomskih in 
socialnih determinant zdravja, kot sta revščina 
in neizobraženost, ter splošnega staranja 
prebivalstva, zato je za njeno uspešno 
obvladovanje potrebno usklajeno delovanje 
zdravstvenega sistema in celotne družbe."

Med vrstami sladkorne bolezni je najpogostejša 
bolezen tipa 2, ki jo ima okoli devetdeset 
odstotkov vseh oseb s sladkorno boleznijo. 
Previsok krvni sladkor je pri tem tipu bolezni 
posledica sočasno prisotne okvare trebušne 
slinavke, ki izloča premalo inzulina, in 
oslabljenega učinka inzulina na telesna tkiva, 
predvsem mišičje in jetra.
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pralni stroj Electrolux

Gorenjski glas 
nagrajuje zvestobo.
Spoštovane naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, akcijo obdarovanja
zvestih naročnikov bomo kljub izrednim razmeram izvedli tudi letos.
V žrebanju* boste sodelovali vsi naročniki Gorenjskega glasa,  
ki ste na naš časopis brez prekinitve naročeni že vsaj eno leto.  
Z malo sreče pri žrebu lahko prejmete eno od lepih novoletnih daril,  
ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom.

*�Žrebali�bomo�iz�baze�naročnikov,�ki�so�na�Gorenjski�glas�naročeni�dlje�kot�eno�leto,��zato�vam�za�sodelovanje�v�žrebanju�ni�treba�
nič�storiti.�V�žrebanju�za�glavno�nagrado,�pralni�stroj,�bodo�sodelovali�samo�tisti�naročniki,�ki�so�na�Gorenjski�glas�naročeni�že�več�
kot�deset�let.�Žrebanje�bo�potekalo�v�sredo,�16.�12.�2020,�nagrajenci�bodo�v�Gorenjskem�glasu�objavljeni�v�petek,�18.�12.�2020.

Splača se biti del naše velike družine naročnikov!

ročni mešalnik Electrolux

likalnik Electrolux

Če še niste naročeni na Gorenjski glas, hitro pokličite na 04/201 42 41 ali pišite  
na narocnine@g-glas.si in se naročite. Naročnina prinaša popuste do 25 odstotkov!

palični mešalnik  
Electrolux

Marjana Ahačič

"Konec oktobra je poveljnik 
Civilne zaščite izdal poziv 
ekipam prve pomoči Rdeče-
ga križa Slovenije (RKS) za 
pomoč medicinskemu oseb-
ju v bolnišnicah, ki so se 
soočale z vedno večjimi teža-
vami v odzivu na epidemijo. 

Na Gorenjskem je potrebo 
po pomoči prostovoljcev-bol-
ničarjev ekip prve pomoči 
Rdečega križa (RK) izrazila 
Univerzitetna klinika Gol-
nik. Javili so se tudi trije čla-
ni ekipe prve pomoči RKS – 
Območno združenje Radov-
ljica. Manca Arh, Nina 
Zaplotnik in Vid Grašič so 

na kliniki Golnik prisotni že 
od samega začetka," je pove-
dala Živa Ozmec, prav tako 
iz radovljiškega območnega 
združenja Rdečega križa, ki 
je na kliniki Golnik prevzela 
koordinacijo gorenjskih pro-
stovoljcev-bolničarjev ekip 
prve pomoči Rdečega križa. 
"Na kliniki pomagajo medi-
cinskemu osebju na nego-
valnih in intenzivnih oddel-
kih klinike, kjer so namešče-
ni bolniki, oboleli za covi-
dom-19," je še pojasnila Živa 
Ozmec.
Radovljičanka Manca Arh je 
sicer učiteljica biologije na 
Osnovni šoli A. T. Linharta. 
Na kliniki pomaga pri jutra-
nji negi, deli zajtrke in kosi-
la, hrani bolnike ter pomaga 
pri transportu bolnikov do 
rentgena in pri merjenju 
vitalnih znakov. "Všeč mi je, 
ko lahko bolnikom s svojo 
dobro voljo polepšam dneve 
v bolnišnici," pravi.

Študent Vid Grašič iz Lesc 
se je za prostovoljno delo v 
bolnišnici odločil tudi zato, 
da iz prve roke izkusi pod-
ročje, ki ga je virus najbolj 
prizadel. "Veliko je nejever-
nih Tomažev, ki še vedno 
širijo dezinformacije in pre-
prosto ne verjamejo v virus, 
ki je med nami. In resnično 
je," pravi. "Delo bolničarja v 
Rdečem križu ni poklic, za 
to nisi plačan in si ne jem-
lješ zaslug. Je človekoljubno 
dejanje, ki kaže pripravlje-
nost za pomoč in reševanje 
življenja. Trenutna situacija 
nas je pripeljala do roba, 
kjer vsaka pomoč in dodat-
na roka še kako šteje, zato 
ob vpoklicu nisem razmiš-
ljal, kaj mi je všeč ali kje bi 
se bolje počutil, ampak le, 
kdaj je prva možnost, da 
grem. Nuditi pomoč v tak-
šni in drugačni obliki krepi 
človeka, veš, da si naredil 
kar najbolje v svoji moči in 

tako pripomogel k skupne-
mu dobremu. In lahko le 
rečem, da mi ni žal, saj te še 
tako težka izkušnja izobli-
kuje."
Tudi Radovljičanka Nina 
Zaplotnik, v "običajnih" 
časih zaposlena v strežbi, 
pravi, da ji prostovoljno 
delo daje dober občutek, da 
pomaga bolnikom. Delo v 
bolnišnici je zahtevno, a 

pravi, da ji ni težko, saj je to 
pričakovala. Pove tudi, da 
je, ko se je odločila, da se 
odzove na poziv prostovolj-
cem, ni bilo strah. "Le malo 
nelagoden občutek sem 
imela, saj nisem vedela, 
kako točno bo vse skupaj 
potekalo. Osebno mi pomoč 
na kliniki pomeni predvsem 
majhno razbremenitev 
medicinskega osebja."

Pomagajo na Golniku
Pozivu Civilne zaščite, ki je za pomoč medicinskemu osebju v bolnišnicah konec oktobra zaprosila 
ekipe prve pomoči Rdečega križa Slovenije, so se odzvali tudi trije bolničarji, člani ekipe prve pomoči 
območnega združenja iz Radovljice. Manca Arh, Nina Zaplotnik in Vid Grašič že tretji teden 
pomagajo na Univerzitetni kliniki Golnik.

Manca Arh in Vid Grašič

Nina Zaplotnik z ostalimi bolničarji območnih združenj 
Rdečega križa gorenjske regije na uvodnem usposabljanju 

"Trenutna situacija nas je pripeljala do roba, 
kjer vsaka pomoč in dodatna roka še kako šteje, 
zato ob vpoklicu nisem razmišljal, kaj mi je všeč 
ali kje bi se bolje počutil, ampak le, kdaj je prva 
možnost, da grem."


