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Urša Peternel

V sklopu nadgradnje gorenj-
ske železniške proge, ki že 
poteka, bo Direkcija za infra-
strukturo Republike Sloveni-
je porušila stari, dotrajani 
nadvoz nad železniško pro-
go v Lescah (pri Lipcah) in 

zgradila novega, večjega. V 
sklopu investicije pa že 
obnavljajo tudi odsek ceste 
od krožišča pri izvozu z avto-
ceste do semaforiziranega 
križišča iz Lesc proti Bledu. 
Kot so pojasnili na direkciji, 
bodo na omenjenem odse-
ku, ki je dolg 509 metrov, 

zgradili štiripasovnico. Ta 
bo imela sredinski ločilni 
pas, zamenjali bodo tudi 
cestno razsvetljavo in na 
območju dodatnih dveh 
pasov preuredili komunalne 
vode. Ob cesti bodo postavili 
tudi nove protihrupne ogra-
je, že obstoječo protihrupno 

ograjo, ki je bila zgrajena 
pred dobrim letom, pa bodo 
podrli in povišali. Ker bodo 
dvignili nivo ceste, bo nam-
reč ograja postala prenizka, 
zato bodo dogradili oporni 
zid, ograjo demontirali in 
zatem ponovno montirali.

V Lescah bo petsto 
metrov štiripasovnice
Od krožišča pri izvozu z avtoceste pri Lescah do semaforiziranega križišča za Bled urejajo 
štiripasovno cesto. Zgradili bodo nov železniški nadvoz in povišali protihrupno ograjo.

Cesta od krožišča z avtoceste pri Lescah proti semaforiziranemu križišču za Bled je ponovno gradbišče, urejajo štiripasovnico. 
Pred dobrim letom dni zgrajeno protihrupno ograjo pa bodo podrli, jo povišali in ponovno postavili. / Foto: Gorazd Kavčič
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Število okužb s covidom-19 
se v občini ne umirja. Po 
podatkih sledilnika covi-
da-19 je bilo na 14. marec 
registriranih 143 aktivnih 
primerov, 1855 prebolelih in 
12 umrlih. V prejšnjem ted-
nu je bilo potrjenih 75 
okužb, tedenski prirast zna-
ša 10,3 odstotka.

Da bi preprečili nadaljnje 
širjenje bolezni, tako zdrav-
stveni dom kot občina pozi-
vata k doslednemu in odgo-
vornemu upoštevanju ukre-
pov, nošenju zaščitnih mask 
v zaprtih prostorih, ohranja-
nju medsebojne razdalje in 
razkuževanju rok. 
V primeru pozitivnega testa 
ostanite doma in se samoi-
zolirajte, obvestite svoje 
kontakte, ki so nastali do 
dva dni pred potrditvijo oku-
žbe. Če ste bili v stiku s 
pozitivno osebo, se prav 
tako samoizolirajte, opozar-
jajo v zdravstvenem domu.

Epidemije ne ustavi 
cepivo, ampak cepljenje
Občina in zdravstveni dom 
se sicer pridružujeta vabilu 
imunologa prof. dr. Alojza 
Ihana, predstojnika Katedre 
za mikrobiologijo in imuno-

logijo na Medicinski fakulte-
ti Univerze v Ljubljani, k 
cepljenju: »Epidemije ne 
ustavi cepivo, ampak ceplje-
nje. Cepljenje je prostovolj-
na in individualna odločitev, 
ki pri vseh cepivih temelji 
na dejstvu, da je mnogo 
težje in z več potencialnimi 
zapleti preboleti nalezljivo 
bolezen, kot pa je tveganje 
za zaplete po cepljenju, ki so 

pri sodobnih cepivih izjem-
no redki," pojasnjuje dr. 
Ihan.
"Pri odločanju o cepljenju 
se ne odločamo za ali proti 
cepljenju, ampak med cep-
ljenjem in boleznijo, to je 
zlasti jasno med epidemijo, 
ki pomeni veliko verjetnost 
zbolevanja kogarkoli. Za 
bolezen covid-19 in za cep-
ljenje poznamo kratkoročna 
tveganja in ta so nedvomno 
veliko hujša v primeru bole-
zni covid-19 kot v primeru 
cepljenja – velja za vse staro-
sti, izrazito pa seveda za sta-
rejše. Kar se dolgoročnih 
tveganj tiče, pa jih ne pozna-
mo niti po cepljenju niti po 
bolezni, a lahko že zdaj skle-
pamo, da so zelo verjetna. 
Zato je v interesu vseh, da 
prispevamo vsak svoj delež 
pri zaustavitvi nadaljnjih 
valov epidemije.«

Število okužb se  
v občini ne umirja
Da bi preprečili nadaljnje širjenje bolezni, tako 
zdravstveni dom kot občina pozivata k 
doslednemu in odgovornemu upoštevanju 
ukrepov, nošenju zaščitnih mask v zaprtih 
prostorih, ohranjanju medsebojne razdalje in 
razkuževanju rok. 

Da bi preprečili nadaljnje širjenje bolezni, je 
treba dosledno upoštevati ukrepe, nositi zaščitne 
maske v zaprtih prostorih, ohranjati 
medsebojno razdaljo in razkuževati roke. V 
primeru pozitivnega testa na množičnem 
testiranju ostanite doma in se samoizolirajte, 
obvestite svoje kontakte. Prav tako se 
samoizolirajte, če ste stiku s pozitivno osebo.
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Izjemen investicijski 
sklop
Obnova gorenjske železnice 
poteka po načrtih, prav tako 
projekti, ki jih v povezavi z 
njo vodi Občina Radovljica.
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AKTUALNO

Obisk ministra
Minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Jože 
Podgoršek je obiskal Lega-
tovo sadjarsko kmetijo v 
Hrašah.
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Prvi rezultati ankete

Občani so povedali, kakšno občino si želijo.     stran 2

Sotočje
Upravna enota je 
zavrnila izdajo 
gradbenega dovoljenja 
za ureditev kampa na 
sotočju Save Bohinjke 
in Save Dolinke.
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MLADI

Modni ustvarjalki
Nina Železnik in Julia Arnšek 
sta pod blagovno znamko 
JUИI izdali kolekcijo za leto-
šnjo pomlad.
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Obletnica

Zlata Gašperšič 
Ognjanović
V Kropi rojena nekdanja 
solis tka ljubljanske Opere je 
praznovala devetdeset let.
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Zaključeno je tudi izpolnje-
vanje ankete o urejanju par-
kiranja. Občinska uprava je 
prejela 367 anket, izpolnje-
nih na spletu. Večino odgo-
vorov so prispevali prebivalci 
Radovljice in Lesc, stari od 
30 do 65 let, ki za prevoz 
redno uporabljajo avtomobi-
le in so tudi sami uporabniki 
javnih parkirišč, so sporočili 
z občinske uprave.
Prejeta mnenja in predlogi 
glede možnih rešitev proble-
matike parkiranja bodo upo-

števani pri pripravi novega 
odloka o regulaciji mirujoče-
ga prometa v občini Radov-
ljica, so še pojasnili. Sveženj 
predlogov ukrepov za različ-
na parkirišča bo javno pred-
stavljen, organizirana bo 
tudi javna razprava. Občin-
ski svet bo nov odlok, ki bo 
med drugim opredeljeval 
območja različnih režimov 
parkiranja, pravice različnih 
uporabnikov parkirišč, mož-
nosti plačevanja parkirišč in 
časovnih omejitev brezplač-
nega parkiranja, obravnaval 
še v letošnjem letu.

Anketa o urejanju 
prometa zaključena
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV

Občina Radovljica obvešča, da bosta 19. 3. 2021 na spletni 
strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in 
objave objavljena naslednja javna razpisa:

1. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
 programov za leto 2021 
Rok za oddajo vlog je 19. 4. 2021.
Dodatne informacije: Mojca Ahčin, tel. št.: 04 537 23 21, 
e-naslov: mojca.ahcin@radovljica.si

2.  Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov in 
projektov za mlade v občini Radovljica v letu 2021

Rok za oddajo vlog je 23. 4. 2021. 
Dodatne informacije: Karmen Korošec, tel. št.: 04 537 23 31, 
e-naslov: karmen.korosec@radovljica.si.

Razpisna dokumentacija za navedene razpise 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.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Kot so pojasnili, bo štiri voz-
ne pasove imel le omenjeni 
polkilometrski odsek med 
krožiščem in križiščem, 
medtem ko bo v semaforizi-
ranem križišču ostala dvo-
pasovna cesta. Na tem odse-
ku tudi ne bodo zgradili 
pločnika za pešce in kolesar-
ske steze. »Na tem delu je že 
sedaj prepoved prometa 
pešcev in kolesarjev, saj so ti 
vodeni skozi naselje Lesce,« 
so povedali.
Vrednost gradbenih del zna-
ša 2,9 milijona evrov, zak-
ljučena pa naj bi bila novem-
bra letos. Kot so zatrdili na 
direkciji, bo v času gradnje 

predvidoma ves čas omogo-
čen dvosmerni promet.
Nadgradnja železniške pro-
ge na odseku od Lesc proti 
Kranju se je začela lani, zdaj 
pa vse kaže, da bodo še letos 
začeli obnavljati tudi odsek 
od Lesc proti Jesenicam. 
Država je namreč naknadno 
dobila denar tudi za ta 

odsek. Javno naročilo je že 
objavljeno, se pa mudi, kajti 
glavnino del bo treba izvesti 
v času trenutne popolne 
zapore železniške proge, ki 
naj bi trajala do 10. julija 
letos.
V sklopu del naj bi obnovili 
železniško progo na 12-kilo-
metrskem odseku Lesce 

Bled–Jesenice ter tudi želez-
niški postaji Žirovnica in 
Slovenski Javornik. Obnovili 
naj bi še železniški predor 
Žirovnica, v dolžini šest kilo-
metrov pa zgradili protihru-
pne ograje. Na ta način naj bi 
povečali varnost železniške-
ga prometa ter zmogljivost 
proge in skrajšali čas potova-
nja. Ocenjena vrednost del je 
61 milijonov evrov.
Rok za oddajo ponudb je 22. 
marec, končni rok za izved-
bo del pa 16 mesecev. A 
Direkcija za infrastrukturo 
bo k izvedbi pristopila le, če 
bo javno naročilo oddano 
pravočasno in bo izvedba 
glavnine del možna v času 
popolne zapore proge.

V Lescah bo petsto metrov 
štiripasovnice

Daljinska kolesarska povezava z Bleda se zdaj 
zaključi pri semaforiziranem križišču za Lesce. 
Kot so pojasnili na direkciji, je nadaljevanje 
kolesarske povezave v projektiranju, potekala pa 
bo na odseku od restavracije Gala-in do 
semaforiziranega križišča kot kolesarska pot, 
ločeno od ceste Lesce–Bled.
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Prejeta mnenja in predlogi glede možnih rešitev 
problematike parkiranja bodo upoštevani pri pripravi 
novega odloka o regulaciji mirujočega prometa v občini. 
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Občina Radovljica priprav-
lja nov razvojni dokument, 
s katerim bo za naslednjih 
deset let določila smer raz-
voja, ukrepe in najpomem-
bnejše javne projekte na 
vseh področjih delovanja, 
za katera je pristojna. Raz-
vojni program občine bo 
tudi podlaga za načrtovanje 
prihodnjih proračunov ter 
delovanje občinske uprave, 
javnih zavodov ter drugih 
deležnikov v naslednjih 
letih, občanom in investi-
torjem pa bo nakazal smer 
želenega razvoja. 
Za pripravo so ključnega 
pomena tudi mnenja obča-
nov, zato so bili prejšnji 
mesec vsi občani vabljeni k 
izpolnitvi ankete. Odziv 
nanjo je bil velik, saj jo je 
izpolnilo kar 483 občanov, 
ugotavljajo v strateški skupi-
ni za pripravo razvojnega 
programa, ki jo vodi podžu-
pan Miran Rems.

V povprečju zadovoljni
Povprečna stopnja zadovolj-
stva z življenjem v občini 
Radovljica – 3,2 na lestvici 
od 1 (zelo nezadovoljen) do 
4 (zelo zadovoljen) – odraža 
obstoječo visoko raven kako-
vosti bivanja, obenem pa 
nakazuje na potrebo po 
ustvarjanju še boljših pogo-
jev za delovanje lokalne sku-
pnosti na področjih, kjer so 
zaznane določene vrzeli, na 
primer zaposlovanje in pod-

jetništvo ter participacija 
občanov pri načrtovanju 
lokalnega razvoja, ugotavlja-
jo v interpretaciji odgovorov.
"Kot bistveno za nadaljnji 
uspešen razvoj občine so 
sodelujoči izpostavili priza-
devanje za ustvarjanje priv-
lačnega in ugodnega bivanj-
skega okolja za vse generaci-
je, ki ga bo zagotavljala učin-
kovita in napredna trajnost-
na politika na vseh področ-
jih občinskega ustroja. V 

tem kontekstu je bil v anketi 
kot najbolj ustrezen – pov-
prečna ocena 2,6 na lestvici 
od 1 (najbolj ustrezna smer) 
do 6 (najmanj ustrezna 
smer) – izbran scenarij ura-
vnoteženega trajnostnega 

pristopa," še navajajo. "Dva-
inosemdeset odstotkov 
občanov podpira turistični 
razvoj občine, zato ni prese-
netljivo, da je scenarij 'butič-
ne kulturne in turistične 
destinacije Alp' dobil drugo 
najvišjo podporo."  

Kakovost javnih storitev
V odgovorih na vprašanja o 
kakovosti in dostopnosti jav-
nih storitev je bilo podanih 
veliko konkretnih predlogov 

ukrepov za uvajanje pozitiv-
nih sprememb, med dru-
gim zlasti na področju pro-
metne in okoljske infrastru-
kture, je razbrati iz ankete. 
"Izražena je bila tudi želja 
po zagotavljanju čim bolj 

skladnega prostorskega raz-
voja občine v prihodnje ter 
podpora številnim trajnost-
no naravnanim ukrepom za 
izboljšanje kakovosti okolja 
in bivanja, npr. zmanjšanje 
rabe plastične in druge 
embalaže, spodbujanje 
lokalne prehranske samoos-
krbe in zmanjšanje svetlob-
nega onesnaževanja," nava-
jajo v strateški skupini.

Podlaga za nadaljnje delo
Prejeta mnenja, ideje ter 
raznovrstni predlogi in 
pobude predstavljajo dobro 
podlago za nadaljnje delo 
strateške skupine, sestavlje-
ne iz predstavnikov svetni-
ških skupin, javnih zavodov 
in obrtno-podjetniške zbor-
nice, pri načrtovanju priho-
dnjega razvoja občine, tako 
na strateški (začrtanje vizi-
je, načel in vrednot delova-
nja občine) kot tudi povsem 
praktični ravni (opredelitev 
prioritetnih javnih projek-
tov oz. dogovor o investira-
nju proračunskih sredstev), 
še poudarjajo v strateški 
skupini.
Ker je bila v anketi izražena 
potreba po izboljšanju mož-
nosti občanov pri sodelova-
nju in soodločanju o vpraša-
njih lokalnega razvoja, bo 
občina podobne aktivnosti 
nadaljevala tudi v nadaljnjih 
korakih priprave programa 
trajnostnega razvoja občine, 
še zagotavljajo. Rezultati 
ankete bodo objavljeni na 
spletni strani občine.

Občani povedali, 
kakšno občino želijo
V okviru priprave nove razvojne strategije, ki bo opredeljevala razvoj občine za naslednjih deset let, je 
bila med občani izvedena anketa, ki jo je izpolnilo skoraj petsto občanov. Večina sodelujočih je 
načeloma zadovoljna z življenjem v občini, prihodnost pa vidijo v trajnostnem razvoju.

Kot bistveno za nadaljnji uspešen razvoj občine 
so sodelujoči izpostavili prizadevanje za 
ustvarjanje privlačnega in ugodnega bivanjskega 
okolja za vse generacije, ki ga bo zagotavljala 
učinkovita in napredna trajnostna politika na 
vseh področjih občinskega ustroja.
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Več kot sto projektov so 
občani Radovljice predlagali 
v tako imenovani participa-
tivni proračun, s katerim 
lahko občani neposredno 
odločajo o porabi tristo tisoč 
evrov sredstev v dveh letih. 
Nekaj več kot šestdeset jih je 
bilo izbranih za glasovanje, 
nato pa za izvedbo izglaso-
vanih skupaj 25 na petih 
območjih v občini. Nekaj jih 
bo letos zaključenih, večina 
pa jih bo letos le začetih in 
zaključenih v prihodnjem 
letu.
Trenutno je v izvedbi pro-
jekt z območja Krajevne 
skupnosti Lesce – »Izdelava 
in namestitev gnezdilnic za 
ptice in netopirnic ter roč-
no odstranjevanje invaziv-
nih rastlin ob potoku Blat-
nica«, občinska uprava je 
začela tudi pripravo projek-
tne dokumentacije za neka-
tere tematske poti ter prip-
ravo projekta »Utripajoč 
znak prehod za pešce« v 
Lescah.

Za projekte participativnega 
proračuna je v začetku 
novembra glasovalo skoraj 
pet tisoč občanov, starih pet-
najst let in več, kar predstav-
lja trideset odstotkov vseh 
upravičencev. Najvišja ude-
ležba je bila na območju, 
kamor so vključene krajevne 
skupnosti Podnart, Ljubno 
in Brezje. Strokovna komisi-
ja za participativni proračun 
je nato sprejela sklep o kon-
čnem izboru projektov, ki 
bodo na podlagi glasovanja 
po posameznih območjih v 
prihodnjih dveh letih izve-
deni v okviru participativne-
ga proračuna. Skupaj bo v 
obeh letih izvedenih petin-
dvajset projektov.
Med tistimi, ki naj bi bili 
poleg že omenjenih zaklju-
čeni še letos, so: zunanja 
ureditev športnega parka v 
Vrbnjah, vaška tržnica in 
počitniške delavnice v Les-
cah, fitnes v naravi na Črniv-
cu, prenova otroškega igriš-
ča v Krpinu ter aktivnosti 
univerze da drugo življenj-
sko obdobje.

Prvi projekti že  
gredo v izvedbo
Prva sta na vrsti dva projekta na območju Lesc, in 
sicer izdelava netopirnic in gnezdilnic za ptice ter 
odstranjevanje invazivk ob potoku Blatnica pa tudi 
postavitev utripajočega znaka za prehod za pešce.

Marjana Ahačič

Župan Ciril Globočnik in 
predsednik Gasilske zveze 
Radovljica Mitja Mladenovič 
sta podpisala anekse k pogo-
dbam za obdobje 2021–
2022. V pogodbah so dolo-
čena sredstva, zagotovljena 
v občinskem proračunu, 
obseg in način izvajanja 
nalog na področju zaščite in 
reševanja v občini.
Za področje zaščite in reše-
vanja, vključno s predvide-
nimi naložbami, je v prora-

čunu za letošnje leto zago-
tovljenih približno 379 tisoč, 
za leto 2022 pa 381 tisoč 
evrov. V tem okviru so v pro-
računih zajeta tudi sredstva, 
ki jih bo občina prispevala 
za nakup novega gasilskega 
vozila PGD Hlebce.
Naloge zaščite in reševanja 
ter izvajanje javne gasilske 
službe sofinancira Občina 
Radovljica, opravljajo pa jih 
vsa gasilska društva v občini 
in gasilska zveza ter enote 
gorskih reševalcev, potaplja-
či in radioamaterji.

Sredstva za zaščito 
in reševanje
S podpisom aneksa k pogodbam so tudi 
formalno zagotovljena sredstva ter predpisan 
način izvajanja nalog na področju zaščite in 
reševanja v občini za letošnje in prihodnje leto. 

Predsednik gasilske zveze Mitja Mladenovič, župan Ciril 
Globočnik in poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite 
Janez Koselj ob podpisu pogodbe

Marjana Ahačič

Kot je na nedavni novinarski 
konferenci povedal župan 
Ciril Globočnik, rekonstruk-
cija gorenjske železniške 
proge po njegovih informaci-
jah poteka v skladu z načrti. 
Ob tem pa polletna ustavitev 
železniškega prometa omo-
goča tudi izvedbo številnih 
velikih občinskih, na železni-
co navezanih projektov.
Župan je ob tem navedel 
zagotovilo ministra, da je 
naslednja faza obnove želez-
nice rekonstrukcija proge 
od Lesc in Jesenic, v tretji 
fazi pa sledi izvennivojsko 
križanje v Lescah.

Kolesarske povezave med 
Radovljico in Lescami
Med največje vsekakor sodi 
izgradnja kolesarske pove-
zave med Radovljico in Les-
cami. Projekt kolesarske 
povezave med upravnim 
središčem Radovljice in 
železniško postajo v Lescah 
zajema ureditev manjkajo-
čih odsekov v dveh sklopih: 
ureditev obojestranske loče-
ne kolesarske steze in ploč-
nika ob regionalni cesti med 
krožiščem z Gorenjsko ces-
to in krožiščem z Boštjano-
vo ulico, ki jo bodo zgradili 
še letos, ter ureditev obojes-
transkega pomožnega kole-
sarskega pasu in pločnika 
na Železniški ulici v Lescah, 
kar je projekt, načrtovan za 
prihodnje leto.
Ocenjeni stroški izvedbe 
celotnega projekta znašajo 
2,4 milijona evrov, od tega 
bo Evropski sklad za regio-
nalni razvoj prispeval 1,4 
milijona evrov, je še pojasnil 
župan.
Gradnja kolesarske steze in 
hodnika za pešce ob regio-
nalni cesti med krožiščema 
z Boštjanovo ulico in 
Gorenjsko cesto se je začela 
v začetku letošnjega leta in v 

ta namen bosta skozi obsto-
ječi železniški nadvoz zgra-
jena dva preboja za ločeno 
vodenje pešcev in kolesar-
jev. Direkcija RS za infras-
trukturo bo sočasno izvedla 
rekonstrukcijo cestišča z 
ureditvijo cestnih priključ-
kov, občina pa bo poleg 
površin za pešce in kolesarje 
na rekonstruiranem cest-
nem odseku na novo uredila 
tudi cestno razsvetljavo, pro-
metno signalizacijo, vodo-
vod ter meteorno in fekalno 
kanalizacijo.
V drugem sklopu gradnje 
kolesarske povezave bo zaje-
ta rekonstrukcija ceste v 
Rožni dolini in Železniški 
ulici, in sicer na odseku od 
Žitove trgovine do železniš-
ke postaje v Lescah. Na jav-
nem razpisu je bila za izva-
jalca del že izbrana Gorenj-
ska gradbena družba s 
ponudbo v vrednosti približ-
no 679 tisoč evrov.

Ukinjanje nivojskih 
prehodov

Občina Radovljica bo ob 
nadgradnji železniške proge 
na odseku med Podnartom 
(Ovsišami) in Lescami v 
sodelovanju s Slovenskimi 
železnicami in Direkcijo RS 
za infrastrukturo izvedla več 
skupnih posegov na trasi, 
med drugim ukinitev treh 
nivojskih prehodov čez žele-
zniško progo: enega na 
območju naselja Ovsiše in 
dveh na območju naselja 
Zaloše, izgradnjo novih 
podvozov za promet oseb-
nih in tovornih vozil ter peš 
promet v Zalošah in na 
Ovsišah. Pogodba za izgrad-
njo navezovalne ceste do 
novega odvoza v Zalošah je 
že podpisana, gradnja nave-
zovalne ceste do novega 
podvoza na Ovsišah pa se bo 
začela aprila. Slednja je 
višinsko načrtovana tako, da 

bo preprečeno poplavljanja 
podvoza tudi v primeru dvi-
ga vodostaja Lipnice in Save 
na nivo stoletnih voda.

Most in sprehajalna pot
Med občinske projekte sodi 
tudi gradnja novega nadvo-
za čez železniško progo pri 
železniškem postajališču v 
Radovljici, kjer bodo tako 
Železnice kot občina uredili 
parkirišča. Ureditev podho-
da za pešce na območju 
Poljske poti v Radovljici ozi-
roma sprehajalne poti iz 
Radovljice na Šobec pa bo 
vključno z dostopnimi pot-
mi dokončana že do letoš-
njega poletja.  
Na območju železniške pro-
ge bo občina tudi obnovila 
in dogradila občinsko komu-
nalno infrastrukturo. Ocen-
jena vrednost izgradnje cest-
ne in komunalne infrastruk-
ture, ki se navezuje na inve-
sticije Slovenskih železnic 
in Direkcije RS za infrastru-
kturo, tako znaša kar 3,5 
milijona evrov. Občina sred-
stva zagotavlja v proračunih 
od leta 2023.

Pločnika v Podnartu še 
ne bo
Načrtovana je bila tudi uki-
nitev nivojskega prehoda čez 
progo v Podnartu in izgrad-
nja nadomestnega cestnega 
priključka do dveh objektov 
v Podnartu, česar pa se obči-
na ne bo lotila, saj za izvedbo 
priključka niso pridobili pot-
rebnega zemljišča. Kot je 
povedal župan Globočnik, je 
aktivnosti v zvezi s tem pre-
vzela Direkcija RS za infras-
trukturo. »Rešitev pa je 
pomembna, ker je od nje 
odvisna gradnja pločnika ob 
regionalni cesti v Podnartu. 
Slovenske železnice namreč 
pogojujejo izdajo soglasja h 
gradnji pločnika z ukinitvijo 
nivojskega prehoda čez pro-
go v Podnartu.«

Izjemen investicijski 
sklop občine in države
Obnova gorenjske železnice poteka po načrtih, prav tako projekti, ki jih v povezavi z njo vodi Občina 
Radovljica, je zagotovil župan Ciril Globočnik. Gre za največji investicijski sklop v zadnjih desetletjih. 
Pločnika v Podnartu še ne morejo graditi.

Gradnja kolesarske steze in hodnika za pešce ob regionalni 
cesti med krožiščema z Boštjanovo ulico in Gorenjsko 
cesto se je začela januarja. Za gradnjo kolesarske povezave 
med Lescami in Radovljico, ki vključuje tudi ureditev 
obojestranskega pomožnega kolesarskega pasu in pločnika 
na Železniški ulici v Lescah, občina namenja 2,4 milijona 
evrov, pri čemer bo 1,4 milijona prispeval Evropski sklad za 
razvoj. / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Ciril Globočnik je zadovoljen z izjemnim 
investicijskim sklopom, v katerem se prepletajo tako 
projekti države kot občine. Kot pravi, vsi projekti potekajo v 
skladu z načrti. / Foto: Gorazd Kavčič

Na novo bo zgrajen tudi nadvoz pri radovljiški železniški 
postaji. Nosilne stebre bodo obložili tudi s kamni, ki so bili 
del starega mostu, ki so ga decembra podrli, hranijo pa jih 
na Lancovem. / Foto: Gorazd Kavčič
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Prejeli smo

Današnja slika naše Slovenije 
je prav zanimiva. Celoten svet 
se zelo hitro sooča z vrsto pro-
blemov – od sečnje gozdov, 
pretirane paše do pomanjkan-
ja vode, izgubljanja rodovit-
nih površin ob istočasnem 
naraščanju števila prebivalcev 
– potrošnikov. Seveda se vse to 
ne dotakne našega koščka sve-
ta, saj vse to še imamo, in to v 
taki meri, da nam skoraj nič 
ne pomeni. 
Žal je sedaj pandemična kriza 
še poglobila slabo stanje in ne 
govorimo več o vladi, ki bo 
ustvarila nekoč pričakovano 
drugo Švico. Vladanje zahte-
va predvsem zvrhano mero 
kreativnosti, povezano z zna-
njem, zavzetostjo ljudi, ki 
delujejo v takih okoljih. Žal je 
danes več ali manj dokazova-
nje o edinem prav in napaja-
nju ega posameznikov. V 
dobrih podjetjih se razume, da 
naj bi strokovna izobrazba 
pomenila tudi v procesu ino-
vativnosti višje dosežke in s 
tem na koncu tudi rezultate, 
ki omogočijo podjetju uspeh 
na globalnem trgu. Če so v 
javnem sektorju plačani zapo-
sleni zaradi izobrazbe in dela, 
ki ga večina opravi v okviru 
»črke zakona«, bi morali pri-
čakovati, da se njihova izobra-
zba izkaže tudi na področju 
kreativnosti in včasih tudi pre-
seganja s predpisi določenih 
okvirov. Še vedno velja, da 
bomo lahko živeli samo od 
tistega, kar ustvarimo. Ne 
želim nikogar podcenjevati, 

Absurd 
današnjega časa

Oni dan sem napisala pismo 
gospe ravnateljici leške šole. 
Vsebina pisma morda ni bila 
prijazna, tako kot tudi vzrok 
za pisanje ni bil.
Živim streljaj stran od šole, 
mimo katere skoraj vsak dan 
lahko z veseljem opazujem 
otroški vrvež.  Z veliko manj 
veselja pa opažam smetenje 
šolske okolice. Na klopcah 
pred glavnim vhodom v šolo 
kljub smetnjakom mladež vse 
prevečkrat odlaga predvsem 
embalažo svojih malic. Na, ob 
in naokoli od omenjenih klo-
pic. Stran od smetnjakov, ki so 
večkrat prazni kot prepolni, 
kar bi morda lahko upraviče-

Zeitgeist *

Ob letošnjih praznikih me je 
po mnogih letih poklical kole-
ga – prijatelj, ki je kmalu po 
študiju odšel na Bavarsko in si 
tam ustvaril družino. Da se 
po mnogih letih najbrž sreča-
mo v Sloveniji, ker bo to leto 
dopust preživel v Sloveniji in 
bo svojim vnukom pokazal 
kraje, v katerih je preživljal 
mladost, je povedal. Na dopust 
v eksotične kraje zaradi stra-
hu, ki so ga doživljali, v času 
epidemije ne bodo več odhajali 
z letalom, ampak le tako daleč 

Virus spreminja 
turizem

Zakon o urejanju prostora 
(ZureP-2) občine zavezuje k 
sklicu javnih posvetov. Namen 
je seznanitev zainteresirane 
javnosti o novih izhodiščih za 
posege v prostor. Izvedejo se 
pred odločitvijo župana o smi-
selnosti priprave spremembe 
prostorskega akta, konkretno 
izpeljanega iz Razvojne strate-
gije 2007–2013. Zastarela? 
Verjetno, a veljavnost 'podaljša-
na' pri sprejemu enega od pro-
računov. Obravnave razvoja 
občine od leta 2006/7 še ni bilo.
Občina je prvi javni posvet 
bila dolžna sklicati za 12. 2. 
2019: Strategija prostorskega 
razvoja (SPR; sprožen posto-
pek 6/2018). Suhoparni uvo-
dni nastopi in predstavljen 
izdelovalec. Nič o sektorskih 
razlogih za novo ali popravlje-
no SPR. Tako se je odkljukal 
člen zakona, ki 'nadležno' 
obvezo nalaga. Namen posve-
tov pa je nasproten: depoliti-
zacija odločanja o prostoru. 
Drugi posvet je bil sklican za 
17. 12. 2019: Apartmajska 

Javni posveti

Odgovor na članek z naslo-
vom S seje občinskega sveta, ki 
je bil v Deželnih novicah obja-
vljen 19. februarja 2021.

Podjetje Avto Mony, d. o. o., in 
gospod Milan Kokalj sta lastni-
ka poslovnih prostorov na 
območju bivše Verige. V korist 
njunih nepremičnin je vknjiže-
na služnost parkiranja, hoje in 
vožnje z vsemi vozili pri parce-
lah, ki ležijo tudi v oziroma ob 
trasi ceste za Verigo. Gre za 
odplačno pridobljene stvarne 
pravice, ki so nujno potrebne 
za opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ne posegajo pa v 
dosedanji obseg in uporabo 
ceste, zato bi moralo biti njeno 
vzdrževanje občinsko breme. 
Med služnostnimi upravičenci 
in občino so sicer tekli dogovo-
ri in poskusi ureditve razme-
rij, vendar je občina v letu 
2006 samovoljno začela pose-
gati v stvarne pravice. To je 
bilo v letu 2010 občini sodno 
prepovedano. Ker občina ni 
prostovoljno izvršila obvezno-
sti po sodbi, sta lastnika mora-
la sprožiti izvršilni postopek, 
ki še ni končan. 
V nasprotju z nekaterimi dru-
gimi služnostnimi upravičenci 
Avto Mony, d. o. o., in gospod 
Milan Kokalj v postopku 
pogajanj z občino nista uspela 
doseči sporazuma o odškodni-
ni namesto ukinitve služnosti, 
čeprav nista zahtevala več kot 
drugi, sta pa med prvimi 
zainteresirana za ureditev 
ceste, vendar ne na način, da 
jima bo bistveno oteženo opra-
vljanje dejavnosti. Prav tako 
ne sprejemata neenakopravne-
ga obravnavanja, saj občina 
doslej ni obravnavala vseh 
lastnikov enako in je izplače-
vala odškodnine v očitnem 
nesorazmerju s cenitvijo, ki jo 
je sama naročila. 
Septembra 2018 je župan na 
sestanku ustno obljubil nado-
mestilo za izbris služnostnih 
pravic, do izpolnitve obljube 
pa kljub stisku rok še ni prišlo.

Po pooblastilu podjetja 
Avto Mony, d. o. o., in 

gospoda Milan Kokalja 
odvetnik Matej 

Gašperšič, Radovljica

Prikaz 
nasprotnih 
dejstev

Sedemintrideset let nazaj mi je 
slikarki, zavezani naravi, pre-
selitev iz Ljubljane na Lancovo, 
takrat stari ruralni zaselek pod 
Radovljico, ki mu je dajalo 
pečat nekaj mogočnih starih 
kmetij, dala tak zagon, da sem 
lahko definirala svoje zeleno sli-
karstvo. To se je naravnost 
napajalo ob zelenih bregovih 
obeh Sav in predela, kjer se zli-
jeta v eno reko, kar je rezultira-
lo v množici naslikanih platen 
s to motiviko. Vas ob Savi 
nedaleč od Sotočja je takrat še 
ohranjala staro integriteto hiš, 
funkcionalnih starih kmetijskih 
poslopij ob njih, starih sadov-
njakov, travnikov in pašnikov, 
na katerih se je še pasla živina. 
Kilometer, dva pod Radovljico 
je Lancovo, le s Savo ločeno od 
nje, delovalo arhaično. 
Seveda je razvoj terjal svoje in 
skozi ta čas se je začelo spre-
minjati v pretežno spalno 
naselje neokusnih, drugo z 
drugo že v zasnovi skreganih 
hiš, ki so izgubile vsak stik s 
tradicijo. Lancovo je postalo 

Sotočje 

po Evropi, do kamor bodo lah-
ko varno prišli s svojim avtom. 
Ker najbrž ni edini v Evropi, 
ki tako razmišlja, lahko raču-
namo, da bodo spet k nam 
prihajali turisti, ki pa bodo 
drugačni od tistih, ki so v veli-
kem številu prihajali zadnja 
leta. Ko bomo sedeli na Lin-
hartovem trgu ob kavici ali 
pivu, bomo le redko videli veli-
ke skupine večinoma azijskih 
turistov, ki se sprehodijo po 
trgu, da dobijo vtis o kraju, ga 
poslikajo in odhitijo na avto-
bus in nato naprej po Evropi, 
da bodo poslikali in videli čim 
več Evrope. Naši novi gostje 
bodo najbrž drugačni. Druži-
ne, kolesarske skupine, pohod-
niki, ki bodo želeli čim več 
videti, si privoščiti dobro 
domače kosilo; spoznati dušo 
in utrip dežele, ki so jo obiska-
li. Morda ne bo vse tako ideal-
no, kot sem naslikal, sem pa 
prepričan, da bo turizem sedaj 
drugačen in da letošnje leto 
pomeni prelomnico; za vse, ki 
živijo s turizmom in od turiz-
ma, pa velik izziv.
Turistični delavci, gostinci, 
hotelirji, župani se bodo 
morali potruditi, da bodo gos-
ta zadržali v kraju čim dlje. 
Poleg gostinskih lokalov, hote-
lov bodo morali poskrbeti za 
čim bolj pestro, kvalitetno 
infrastrukturo. To pa so ureje-
ne kolesarske, sprehajalne, 
pohodne, gorske poti, bazeni, 
kulturni dogodki, muzeji ... V 
Radovljici veliko tega že ima-
mo, žal pa je veliko zanemar-
jenega. Veliko dela nas čaka.
Da se vrnem na začetek. Pre-
pričan sem, da prijatelj, ki sem 
ga omenil na začetku, ni edi-
ni, ki bo v naslednjih letih 
raziskoval svojo ožjo in širšo 
domovino ter da bo doma, na 
Bavarskem, ponosno pripove-
doval, kako lepa je njegova 
domovina, ki jo je po desetlet-
jih spet odkril – zaradi virusa.

Avgust Mencinger

pozidava Podvina. Konkret-
no, a bolj tipanje pulza 'zain-
teresirane javnosti'. Predno 
investitor gre v vlaganje, preve-
ri dobiček tako, da angažira 
načrtovalca. Po predstavljenih 
izhodiščih se je dalo sklepati 
na vložek. Računico mu je 
pokvarilo nekaj Mošnjanov in 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Kranj (ZVKD). 
Posvet pa ni bil potreben, saj 
bi uradnik (verjetno tudi je) 
prinašalcu izhodišč pojasnil, 
da odlok apartmajev v Podvi-
nu ne dovoli.
Pa je župan sklical še tretjega, 
četrtega in petega: 3. 3. 2021. 
»Zoom-posvet« o izhodiščih 
za tri spremembe občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov 
(OPPN) v Lescah. Vse tri je 
na podlagi občini znanih raz-
vojnih planov Lesc KS zavrnil. 
Enako bi moral storiti urad-
nik, saj, med drugim, odlok ni 
naklonjen širitvi igralnice v 
TNC, enako tudi nadrejeni 
akt – SPR. Kaj bo sedaj storil 
župan, ve le on.
Župan upravne postopke s 
posveti politizira, saj bi urad-
niki morali odločati po odlo-
kih. Zdi pa se, da ne upošteva 
(od njega predlaganega poda-
ljšanega) Razvojnega progra-
ma. Že pred osmimi leti bi ga 
lahko začel spreminjati. Za 
novega (2021–2030) občina 
zamuja dve leti, pa ni niti 
komisije. Še več: osnutek 5. 
sprememb PRO je v delu od 
2/2019, in to po 'podaljšanem' 
dokumentu. Zakaj uprava ne 
opozori župana, da se vrti v 
začaranem krogu? Kaj počne 
nadzorni odbor OR? Bo smer 
razvoja jasna skozi naročni-
kovo interpretacijo odgovorov 
nedavne ankete? Bo samopo-
trjevanje s strani občine suge-
riranih odgovorov enačeno z 
razvojem? Vse za to, da se 
'pokrije' bazen?

Janez Urbanc, arhitekt 
Begunje na Gorenjskem

grdo. Travniki in sadovnjaki 
so izginili, v smeri proti Soto-
čju pa kamionsko parkirišče 
in vedno večji kup odpadnega 
gradbenega materiala nazor-
no kaže, kako odveč je bilo 
prostorskim odločevalcem 
pomisliti, da bi morali okolico 
Sotočja ohranjati kar se da 
intaktno oziroma vsaj čim 
manj škodovati njenemu 
naravnemu videzu. 
Slovenski turistični bum ni 
prizanesel lokacijam ob Savi, 
ki so zato zamikale tudi nove-
ga lastnika Sotočja. Območje, 
kjer se obe Savi čudovito in 
skoraj veličastno združita v 
eno, katerega bregovi so še pol-
ni skrivnega življenja redke 
favne in flore, je brezvestno, 
robustno in naravnost nesra-
mno degradiral za namen 
novega turističnega centra, 
kjer bi se, po planih sodeč, tržil 
cenen tretjerazredni turizem, 
ki je v nasprotju z logiko nad-
standardnih zelenih destina-
cij, ki bi ji pri nas zaradi naše 
majhnosti in omejenosti nara-
vnih virov morali slediti in 
prav zaradi katere tuji gosti 
radi zahajajo k nam. 
Vsaj na Sotočju, tej pomem-
bni točki slovenske geografske, 
zgodovinske in vsakršne iden-
titete, tak turizem ne bi smel 
dobiti mesta.

Brigita Požegar - Mulej, 
akademska slikarka, 

Lancovo

vendar ne moremo pričakova-
ti, da bodo »politiki« znali in 
vedeli, kako na državni ravni 
skreirati tak model, da bo 
omogočil zadostno količino 
ustvarjene nove vrednosti za 
pokritje vseh stroškov socialne 
države ob istočasnem vlaganju 
v razvoj za prihodnje rodove 
od znanja in zavesti. Ali bodo 
pravniki sposobni ustvariti 
takšno okolje, ki bo delo javne-
ga sektorja znalo povezati v 
soodvisen odnos z ustvarjalci 
nove vrednosti? 
Tako kot je usmerjena vladna 
politika sedaj, se ne bo nič 
spremenilo. Enkrat sem slišal 
izjavo, da se ne naredi konkre-
ten in seveda obvezujoč strate-
ški načrt razvoja Slovenije 
predvsem zato, ker potem ni 
več manevrskega prostora za 
obljube. Je res tako?
Ni mi vseeno predvsem zaradi 
mojih otrok in sedaj tudi vnu-
kov. Rodili so se že zadolženi. 
Imeli bodo mogoče pitno vodo 
iz pipe. Imeli bodo mogoče 
polnilo, ki ga imenujemo hra-
na, tudi sredi zime jagode in 
podobno. Kaj pa naša pričako-
vanja? Kaj bodo pa še proda-
li? Seveda je velik del Sloven-
cev naklonjen tako imenova-
nim desnim strankam, kar 
ima tudi nekaj dobrih strani. 
V Genezi je namreč opisano 
več čudežev. Naivno in provo-
kativno razmišljanje me vodi, 
da je mogoče rešitev v tem, da 
Slovenci poenotimo prošnjo k 
Bogu, ki bo mogoče rekel: 
»Naj bo Slovenija konkurenč-
na in bo konkurenčna.« 
Ampak do takrat pa bo treba 
še marsikaj narediti. Spisek 
želja ni dovolj, ampak bo tre-
ba realno in konkretno prouči-
ti vse možnosti in danosti, da 
naredimo kakšen premik nap-
rej. Ta premik v rasti bi moral 
imeti izhodišče v vladi, ki se 
resnično trudi za »narodov 
blagor« v kreativni in ustvar-
jalni politiki. V primerjavi z 
ostalim svetom imamo dokaj 
dobre možnosti. Če tega ne 
storimo, bomo šli na pot naza-
dovanja. Velja se spomniti na 
tisto sporočilo umirajočega 
očeta, ki je sinovom pokazal, 
kako lahko je zlomiti posame-
zno palico in kako je nemogo-
če zlomiti snop palic, tesno 
povezanih.

Vincenc Faladore

valo smetenje. Smeti ostanejo 
tam, dokler jih nekdo ne prelo-
ži na mesto, ki jim pritiče. V 
smetnjake.
Svoje razočaranje sem zapisa-
la na družbenem omrežju, 
skupaj s fotografijami. Z obja-
vo sem želela opozoriti našo 
krajevno skupnost oziroma 
njeno predsednico. 
V zadnjih Deželnih novicah je 
bila zapisana vest, da so mla-
doletniki oskrunili Plečnikovo 
Jožamurko v Begunjah. Starši 
njihovo dejanje opravičujejo s 
slabim stanjem objekta, ki se bo 
tako ali tako podrl sam vase, in 
da so prava težava le tisti, ki 
zganjajo hrup okoli tega.   
Smeti v Lescah in vandalizem 
v Begunjah nimata skupno le 
skrunitev okolja. Imata veliko 
več kot to. Skrunitev je le pos-
ledica nečesa drugega, precej 
pomembnejšega, usodnejšega.
Prejela sem odgovor gospe 
predsednice in odgovor gospe 
ravnateljice. 
Gospa predsednica v njem 
pravi, da so za smetenje po 
kraju k odgovornosti že več-
krat pozvali restavracijo hitre 
prehrane, komunalno podjetje 
in občino, ki bi morala pogos-
teje pobirati smeti in skrbeti, 
da je kraj čist. 
Ravnateljica je odgovorila, da 
učence vzgajajo v duhu skrbi 
za okolico in da je to tudi del 
njihovega načrta življenja in 
dela šole. Zapisala je, da pote-
kajo tedenske akcije čiščenje 
okolice šole, a so bile te zaradi 
epidemije na stranskem tiru. 
Avtobusno postajo pa, da ima 
na skrbi čistilka na šoli. 
Ljudje mislimo, da je čisto 
postajališče odgovornost gospe 
čistilke, da je dolžnost komu-
nalnega podjetja, da se smeti 
znajdejo na pravem mestu, 
morda celo pomislimo na 
občinske redarje, ki naj poskr-
bijo, da neodgovorni najdejo 
smetnjake, celo pozivamo kra-
jevno skupnost in občino, da 
uredita smetarske zadeve. 
Takšno razmišljanje je daleč 
od mojega. Pojasnila, ki so 
bolj izgovori, da je za vse kriva 
trenutna epidemija, so prazni 
odgovori. Opravičila, da je 
temu stanju vzrok zaprtje gos-
tinskih lokalov, podcenjujejo 
moj um. Smeti so bile pred 
epidemijo in tudi že pred 
odprtjem restavracije s hitro 
prehrano. Gre za prelaganje 
odgovornosti na druge. 
Spoštovani gospa predsednica 
in gospa ravnateljica, spošto-
vani sokrajani in spoštovani 
mimoidoči.
Odgovor na vprašanje, kdo je 
odgovoren na opisane posledi-
ce zasmetenega in z vandali-
zmom oskrunjenega okolja, je 
preprost. Vsem nam manjka 
čuta za odgovornost. Enim 
več, drugim manj, tretji ga žal 
sploh nimajo.
Šola v otroku ne more vzbudi-
ti čuta za odgovornost, če tega 
prej v njem ne vzbudijo njego-
vi starši. Šola, učitelji in okolje 
moramo ta čut s svojim zgle-
dom spodbujati. Včasih s(m)o 
to znali. 

*Duh časa

Renata Jutriša Lukežič
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VELIKONOČNE FIGURE  
IN PLETENJE
zanke za pirhe, putke, zajčki ...

POTICE PO  
VAŠEM OKUSU
orehova, lešnikova,  
pehtranova, makova,  
kokosova, čokoladna,  
lahko so brez rozin,  
iz pirine moke  
ali manj sladke …

PIŠKOTI
več kot 20 vrst, brez ali z  
minimalno pecilnega praška, 
100% masleni piškoti, piškoti  
brez jajc in mleka, iz pirine  
moke, medenjaki …

ODPRTO:  PETEK: 6.00–16.00, SOBOTA: 6.00–13.00
druge dni po naročilu ali dogovoru tudi v Domači trgovini  

v Radovljici, KZ Križe in na Domačiji Globoko.  
Naročila sprejemamo do vključno torka, 30. marca.

Zgoša 44, 4275 Begunje na Gorenjskem
Telefon: 031 257 125, 04 53 33 340, 041 437 463 in 031 555 348

IZ PEKARNE RESMAN NA ZGOŠI VAM  
ŽELIMO VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE

ZA PRAZNIKE PRIPRAVLJAMO  
DOMAČE DOBROTE IZ NARAVNIH SESTAVIN  

BREZ DODATKOV

V starem delu Športnega parka Radovljica bo med igriščema 
za košarko in rokomet postavljen med mladimi priljubljen 
kolesarski poligon. Pogodbo za ureditev atraktivnega poli-
gona, ki bo delno vkopan, je župan podpisal z najugodnej-
šim ponudnikom, zavodom Aliansa iz Ljubljane. Vrednost 
investicije znaša približno 67 tisoč evrov, dobro polovico bo 
zagotovila občina iz proračuna, za del sredstev pa kandidira 
tudi na javnem razpisu Fundacije za šport, so sporočili z 
občinske uprave. Novi poligon bo predvidoma v uporabi že 
za letošnje prvomajske praznike.

Radovljica bo dobila kolesarski poligon

Novi kolesarski poligon bo postavljen med igriščema za 
košarko in rokomet in predvidoma v uporabi že za letošnje 
prvomajske praznike.

V Splošni bolnišnici Jesenice so ponovno objavili razpis 
kadrovskih štipendij, namenjen študentom oziroma absol-
ventom programa prve stopnje zdravstvene nege. Kot pravi-
jo v bolnišnici, ponujajo privlačno štipendijo, opravljanje 
prakse, mentorstvo pri praktičnem usposabljanju, podporo 
pri seminarskih in projektnih nalogah ter zaposlitev po zak-
ljučku študija. Prijave sprejemajo do 31. marca.

Štipendije za študente zdravstvene nege

V sklopu nadgradnje železniške proge so se v ponedeljek 
začela dela na območju nivojskega prehoda čez železniško 
progo v Otočah, zaradi česar je predvidoma do konca pri-
hodnjega tedna zaprt prehod čez železnico. Skozi območje 
popolne zapore bo izvajalec ves čas zagotavljal koridor za 
pešce in kolesarje, obvoz za vozila pa je vzpostavljen skozi 
Zaloše, zaradi česar je bila odstranjena zapora ceste med 
Otočami in Zalošami.

Popolna zapora ceste v Otočah

Marjana Ahačič

Zahtevo za izgradnjo grad-
benega dovoljenja za grad-
njo turistično-rekreativnega 
centra na sotočju Save Bohi-

njke in Save Dolinke smo 
zavrnili. Zoper odločbo se je 
investitor pritožil, o njej bo 
odločalo Ministrstvo za oko-
lje in prostor, so na kratko 
pojasnili na radovljiški upra-
vni enoti. 
Bolj natančni so z razlago v 
podjetju RCR projekt, ki je s 
pooblastilom investitorja 
vložil pritožb na okoljsko 
ministrstvo, v kateri predla-
gajo, da odločbo upravne 
enote v celoti razveljavi in 
jim določi rok za dopolnitev 
vloge in tako omogoči prido-
bitev dodatnih mnenj pris-
tojnih naravovarstvenih 
institucij, kljub temu da so v 
postopku, kot navajajo v pri-
tožbi, že pridobili pozitivno 
mnenje Zavoda za varstvo 
narave. 

Kamp in apartmaji
Kot je prepričan prokurist 
podjetja Andrej Golčman, je 
bil namreč na upravni enoti 
postopek zaključen brez 
možnosti dopolnitve z doda-
tnimi mnenji, ki so potreb-
na zaradi naknadnih zahtev. 
Odprti vprašanji pred izdajo 
gradbenega dovoljenja sta 
ostali dopolnitev mnenja 
Zavoda RS za varstvo narave 
glede gnezdenja velikega 
žagarja in vprašanje pristoj-
nosti Zavoda za ribištvo Slo-
venije glede potrebnega 
vodnega dovoljenja.
Zasebni investitor, lastnik 
območja na sotočju Save 

Bohinjke in Save Dolinke 
na Lancovem pri Radovljici, 
si sicer že dlje časa prizade-
va, da bi na območju uredil 
kompleks, ki bi vseboval 
osrednji gostinski objekt z 

ribnikom, leseni toplar, 
sanitarije za potrebe kam-
pa, ureditev območja za 
kampiranje z 62 mesti, dva 
apartmajska objekta s po 
štirimi enotami ter prostor 
za piknik.

Kampanja Rešimo sotočje
V javnosti pa vzporedno 
vse od lanske pomladi pote-
ka intenzivna kampanja, v 
kateri domačini in naravo-
varstveniki z različnimi 
akcijami izražajo svoje nes-
trinjanje z načrtovano pozi-

davo sotočja Save Bohinjke 
in Save Dolinke pod Radov-
ljico. Pobudniki akcije 
Rešimo sotočje pa želijo 
sotočje zaščititi pred posegi 
in obenem ohraniti dostop 
javnosti do te naravne zna-
menitosti.
»Sotočje Save Bohinjke in 
Save Dolinke je ena najbolj 
dragocenih in hkrati spre-
gledanih ključnih točk slo-
venskega prostora,« med 
drugim opozarja Janko 
Rožič, arhitekt in urbanist. 
»Sotočje ima v okviru vseh 

treh Sav status varovane 
naravne vrednote državnega 
pomena. Dejstvo, da je ogro-
ženo s posegi, ki kršijo reži-
me varovanja, je zato še toli-
ko bolj absurdno. Nikar ne 

dopustimo, da njegovo pra-
vo vrednost spoznamo šele 
potem, ko ga izgubimo.«

Prostor opredeljen za 
turizem
Rabo zemljišča ob sotočju 
Save Dolinke in Save Bohi-
njke za izgradnjo centra je 
sicer radovljiški občinski 
svet odobril že pred več kot 
15 leti, s spremembo pros-
torskega reda občine v letu 
2014 pa je celotno območje 
obravnavano kot površina 
za turizem.

"To območje je bilo v pros-
torskih aktih dolga leta 
namenjeno proizvodno-ser-
visnim dejavnostim. Današ-
nje stanje, ko je celotno 
obravnavano območje 
namenska površina za turi-
zem, je bilo določeno s spre-
membami prostorskega 
reda v letu 2014. Parcele 
zasebnega investitorja ne 
segajo povsem do vodotoka, 
povsod je vmes obrežni oze-
lenjen pas (obrežje je v lasti 
RS). Kljub več postopkom 
sprejemanja novega prostor-

skega načrta občine in spre-
memb tega akta, vključno z 
vsakokratnimi javnimi raz-
grnitvami in obravnavami 
ter obravnavami na sejah 
občinskega sveta, se do 
danes prostorski red v tem 
delu ni spremenil in nanj 
tudi ni bilo pripomb," pojas-
njuje župan Ciril Globočnik 
in opozarja, da občina v pos-
topku pred izdajo gradbene-
ga dovoljenja sodeluje kot 
eden od mnenjedajalcev in 
ne daje soglasij.
"Že zavrnjena zahteva za 
izdajo gradbenega dovoljen-
ja je lahko rešitev, da bo 
turistično-rekreativni center 
na sotočju Save Bohinjke in 
Save Dolinke načrtovan bolj 
sprejemljivo tako z naravo-
varstvenega vidika kot za 
krajane in okoljske nevladne 
organizacije. Prepričan sem, 
da je Upravna enota Radov-
ljica zahtevo za izdajo grad-
benega dovoljenja obravna-
vala strokovno in jo zavrnila 
argumentirano. V nadalje-
vanju pa pričakujem, da bo 
Ministrstvo za okolje in pro-
stor poglobljeno in vsebin-
sko odločalo o vloženi prito-
žbi investitorja," pravi 
župan.

Upoštevati vse 
naravovarstvene pogoje
Gregor Remec, prvi sosed 
nastajajočega turističnega 
kompleksa na sotočju in 
tudi predsednik sveta KS 
Lancovo, že vrsto let pozor-
no spremlja dogajanje, o 
katerem so pred časom 
ponovno razpravljali tudi na 
svetu krajevne skupnosti. 
Pravi, da osebno sicer ne 
nasprotuje ureditvi območ-
ja v turistične namene, ob 
upoštevanju vseh naravo-
varstvenih pogojev. »Z 
nekaj truda bi se dalo uredi-
ti dostop do območja tako, 
da ne bi bilo treba poti do 
tja speljati po zasebnem 
zemljišču, tako kot je to 
sedaj. Mislim tudi, da dejav-
nost – kamp – ne bi preveč 
obremenjeval kraja, saj 
sezona kampiranja traja 
maksimalno dva meseca.«
Zato meni, da bi se z nekaj 
truda dalo najti rešitev, ki bi 
bila sprejemljiva tako za 
investitorja kot za lokalno 
skupnost, seveda ob upošte-
vanju varstva narave in 
zagotavljanju možnosti za 
javen dostop do območja. Se 
je pa, poudarja, prav zato, 
ker je najbližji sosed, pri gla-
sovanju izločil. Svet krajev-
ne skupnosti Lancovo je 
odločil, da ne podpira grad-
nje na Sotočju.

Sotočje za zdaj brez 
gradbenega dovoljenja
Načrtovane gradnje turistično-rekreativnega kompleksa na sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke na 
Lancovem pri Radovljici za zdaj še ne bo. Upravna enota Radovljica je namreč investitorju, ki je na 
sotočju želel urediti območje za kampiranje in šport ter postaviti gostinski objekt in dve apartmajski 
stavbi, zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja. Na odločitev upravne enote je že vložil pritožbo.

Lastnik je pred časom prehod čez svoje zemljišče, ki so ga v preteklosti uporabljali za 
dostop do sotočja, zaprl. / Foto: Gorazd Kavčič

"Že zavrnjena zahteva za izdajo gradbenega 
dovoljenja je lahko rešitev, da bo 
turistično-rekreativni center na sotočju Save 
Bohinjke in Save Dolinke načrtovan bolj 
sprejemljivo tako z naravovarstvenega vidika kot 
za krajane in okoljske nevladne organizacije."
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NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - ČISTILNE NAPRAVE 
IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko prihra-
nite do 50 % pitne vode. 
In denarja. Priporočamo vam upo-
rabo brezplačne deževnice za pra-
nje avtomobila, splakovanje WC-ja, 
pranje perila in zalivanje vrta. 

Čistilna naprava 
One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške 
kakovosti, ki poskrbi za družinski 
proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju 
ni električnih komponent. Praznje-
nje le enkrat na tri leta, nizka poraba 
energije in minimalno vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

Ponikalni sistemi
Enostavnejši, učinkovitejši in bolj 
kompaktni sistemi, ki nadomeščajo 
navrtane betonske cevi in kamnita 
nasutja. Sestavite poljubno velikost 
ponikalnice. Vse v povozni izvedbi.

Lovilci olj in maščob
Uporaba povsod, kjer se v iztočnih 
odpadnih vodah pojavljajo masti ali 
olja. 

Marjana Ahačič

V sklopu priljubljenega pro-
jekta Kuham domače Razvoj-
na agencija Zgornje Gorenj-
ske (RAGOR) v sodelovanju 
z lokalnimi društvi, posame-
zniki in podjetniki tudi v 
letošnjem letu pripravlja 
sklop kulinaričnih delavnic. 

Prva od radovljiških, ki jih 
RAGOR pripravlja v sodelo-
vanju z Društvom žensk z 
dežele občine Radovljica, bo 
velikonočno obarvana. Olga 
Kajfež z Mišač bo preko Zoo-
ma na delavnici z naslovom 
"Kako porabimo suho meso, 
ki nam je ostalo od velike 
noči" prikazala izdelavo veli-
konočne prate. Delavnica bo 
v torek, 30. marca, ob 16. uri, 
nanjo pa se je treba predho-
dno prijaviti na elektronski 
naslov ambroz.cerne@ragor.
si ali na telefonsko številko 
04 581 34 15.

Kot je povedal Ambrož Čer-
ne, ki vodi projekt, se za 
ostale delavnice v Radovljici 
še dogovarjajo, potekale pa 
bodo tako spomladi kot jese-
ni. Dokler bo epidemija še 
trajala, bodo načeloma še 
vedno potekale po aplikaciji 
Zoom, sicer pa se bodo 
organizatorji sproti prilaga-

jali situaciji. Projekt na 
območju občine Radovljica 
še vedno v celoti financira 
Občina Radovljica. 
Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske sicer v sklopu 
velikonočnih delavnic in v 
sodelovanju z Gornjesav-
skim muzejem pripravlja 
tudi delavnico priprave peh-
tranove potice. Delavnica, 
ki jo bo vodila Cirila Rabič 
Kosmač, bo na aplikaciji 
Zoom v sredo, 24. marca, 
ob 17. uri. Tudi za to delav-
nico je potrebna predhodna 
prijava.

Kuham domače
Prva v sklopu letošnjih delavnic bo zadnji torek v 
marcu, ko bo mojstrica Olga Kajfež z Mišač 
pokazala, kako iz ostankov suhega mesa, ki nam 
je ostalo od velike noči, pripraviti prato.

Mojstrica Olga Kajfež je lani pred božičem po Zoomu že 
prikazala peko orehove potice. Konec marca bo prikazala 
še pripravo velikonočne prate. / Foto: Špela Ankele, arhiv RAGOR

Marjana Ahačič

Agencija za varnost prometa 
vsako leto organizira preven-
tivno akcijo Varnostni pas. 
Letošnja je potekala v prete-
klem tednu, od 8. do 14. mar-
ca. V času nacionalne akcije 
je agencija delila informativ-
na gradiva, s katerimi so voz-
nike spomnili na pomen 
uporabe varnostnega pasu in 
odgovornost za varnost vseh 
potnikov v vozilu. V akciji so 
sodelovali tudi občinski sveti 
za preventivo in vzgojo v ces-
tnem prometu.
Raziskave kažejo, da bi z 
dosledno uporabo varnost-
nih pasov in otroških var-
nostnih sedežev lahko za 
petdeset odstotkov zmanj-
šali število smrtno in hudo 
poškodovanih voznikov in 
potnikov, preprečili bi lah-
ko smrtne žrtve med otroki 
potniki, poudarjajo na 
agenciji.

En klik lahko reši življenje
V Sloveniji umre letno v 
povprečju približno 15 voz-
nikov osebnih vozil, eden do 
dva voznika tovornih vozil 
ter v povprečju sedem potni-
kov, ki v času nesreče niso 
uporabljali varnostnega 
pasu, navajajo črno statisti-
ko. Skupni delež voznikov 
osebnih vozil in potnikov v 
njih, ki med nesrečo niso 
uporabljali varnostnega 
pasu in so utrpeli hujše poš-
kodbe, je štirideset odstot-
kov. "A le en klik, ki ga sliši-
mo, ko se pripnemo z var-

nostnim pasom, lahko reši 
življenje, zato je uporaba 
pasu bistvenega pomena," 
poudarjajo.

Boljša pripetost  
v zadnjih letih
V zadnjih letih se je pripetost 
tako otrok kot drugih potni-
kov v vozilih izredno izbolj-
šala, v letu 2005 je bila tako 
povprečna pripetost otrok 54 
odstotkov, v letu 2016 pa že 
93,6 odstotka. Opazen je 

tudi trend povečanja pripeto-
sti odraslih potnikov na zad-
njih sedežih, kjer se zdaj pri-
pne 68 odstotkov potnikov. 
Cilj pa je, pravijo na agenciji 
za varnost prometa, da bi 
bilo pripetih 98 odstotkov 
voznikov in potnikov na 
sprednjih sedežih, večja pri-
petost odraslih na zadnjih 
sedežih osebnih vozil pa tudi 
pripetost na krajših vožnjah 
ter pripetost voznikov tovor-
nih in kombiniranih vozil na 

vseh vožnjah in potnikov na 
avtobusih na medkrajevnih 
razdaljah.

Posebej pozorni na 
otroke
Agencija opozarja tudi na 
dosledno uporabo otroških 
varnostnih sedežev in varno-
stnih pasov, saj so prav otroci 
najpogosteje udeleženi v 
prometnih nesrečah in kot 
potniki v avtomobilih utrpijo 
tudi najhujše posledice. S 
projektom Pasavček, pa 
otroke in starše spodbujajo 
k uporabi varnostnih pasov 
ter pravilni in dosledni upo-
rabi otroških varnostnih 
sedežev med najmlajšimi 
udeleženci v prometu, torej 
pri otrocih, manjših od 150 
centimetrov.

Varnostni pas, 
preventivna akcija
Akcija je namenjena opozarjanju na pomembnost pripetosti z varnostnim pasom vseh potnikov  
v vozilu na vsaki, tudi najkrajši poti ter povečanju deleža pripetosti z varnostnim pasom.

V Sloveniji umre letno v povprečju približno 15 
voznikov osebnih vozil, eden do dva voznika 
tovornih vozil ter v povprečju sedem potnikov, 
ki v času nesreče niso uporabljali varnostnega 
pasu.

Prostovoljke in prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega 
križa in predsednica radovljiškega območnega združenja 
Anica Svetina so ob dnevu žena zaposlenim ženskam v 
Domu starejših občanov Janka Benedika v Radovljici poda-
rili rože v zahvalo za trud med epidemijo.

Rože ob dnevu žena
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Kmetijstvo

7

Cveto Zaplotnik

Minister je v okviru priprav 
na novo programsko obdob-
je Skupne kmetijske politike 
Evropske unije želel na tere-
nu dobiti čim več informacij 
o tem, kako kmetje vidijo 
prihodnost slovenskega 
kmetijstva, kaj so po njiho-
vem mnenju ključni proble-
mi in izzivi, kako jim država 
v času koronarazmer lahko 
pomaga ... "Slišal sem veliko 

pozitivnih zgodb in dobil 
nekaj zanimivih pobud," je 
dejal minister. 
Minister je eno od pozitiv-
nih zgodb slišal tudi na sad-
jarski kmetiji pr' Jernejc v 
Hrašah pri Lescah, kjer gos-
podari Anže Legat. Anže 
izhaja iz učiteljske družine 
na Bledu, že v mladosti je 
rad hodil pomagat na kmeti-
jo k stricu Branku v Hraše. 
Po študiju agronomije – 
smer sadjarstvo se je prese-

lil na kmetijo, pred devetimi 
leti je tudi formalno postal 
njen gospodar. Že stric je 
nekdaj tipično živinorejsko 
kmetijo začel spreminjati v 
sadjarsko, zdaj se že vrsto 
let ukvarjajo samo sadjars-
tvom – s pridelavo in prede-
lavo sadja, zadnji dve leti pa 
v okviru dopolnilne dejavno-
sti tudi s turizmom – odda-
janjem dveh apartmajev. 
Njihov sadovnjak obsega 6,5 
hektarja, v nasadu prevladu-
jejo jablane, pet hektarjev 
nasada so tudi že zaščitili z 
mrežami proti toči. Lanska 
letina je bila dobra, tako po 
količini in kakovosti sadja, a 
takšnih letin ni prav veliko, 
vse pogostejše so pozebe in 
suše. Da bi bili v prihodnje 
manj odvisni od "muhaste" 
narave, načrtujejo vsaj na 

eni parceli ureditev namaka-
nja in oroševanja – namaka-
nje bi uporabljali ob suši, 
oroševanje ob pozebi. Prvi 
korak so že naredili in za 
koriščenje vode iz bližnjega 
potoka pridobili dovoljenje. 
Minister je ob predstavitvi 
Anžetovih načrtov dejal, da 

bosta država in Evropska 
unija tudi v okviru ukrepov 
prihodnje kmetijske politike 
zagotavljali denar za postavi-
tev protitočnih mrež ter za 
ureditev sistemov za nama-
kanje in oroševanje. Anže je 
ministru predstavil tudi pro-
blem odkupnih cen. Ker na 

kmetiji kar sedemdeset 
odstotkov sadja prodajo trgo-
vcem, je njihov dohodkovni 
položaj zelo odvisen od vele-
prodajnih cen. "Te so zelo 
nizke," je dejal Anže in nave-
del primer, ko je pri velepro-
daji za kilogram jabolk dobil 
vsega dvanajst centov.

Minister obiskal Legatovo kmetijo
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je na začetku marca obiskal pet gorenjskih kmetij, med drugim tudi Legatovo sadjarsko 
kmetijo v Hrašah pri Lescah.

Minister Jože Podgoršek med obiskom na Legatovi sadjarski kmetiji v Hrašah pri Lescah 

Na kmetiji za 
škropljenje sadja 
uporabljajo naprave, ki 
zmanjšujejo vplive 
škropiva na okolje.
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 d
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Na sadjarski kmetiji pr' Jernejc v Hrašah gospodari Anže 
Legat. / Foto: Primož Pičulin
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Maša Likosar

O poklicih prihodnosti – jih 
sploh poznamo, kakšna zna-
nja ter kompetence bodo 
potrebne – so se pogovarjali 
Marija Hudovernik, predse-
dnica Obrtne zbornice 
Radovljica in podjetnica, 
Nataša Mikelj, direktorica 
TIC Radovljica, Irena Pogač-
nik, direktorica računovod-
ske družbe, Jernej Žmitek, 
prejemnik nagrade vesna za 
najboljši animirani film, 
Rok Magister, arhitekt teh-
nologije v podjetju s sede-
žem v tujini, Irena Punger-
čar, svetovalna delavka 
EGSŠ, in Ksenija Lipovšček, 
ravnateljica EGSŠ. »Danes 
lahko govorimo že o četrti 
industrijski revoluciji, kar 
pomeni vključevanje infor-
macijsko-komunikacijske 
tehnologije v industrijo. V 
šolskih strokovnih progra-
mih imamo možnost, da v 
okviru odprtega kurikula 
dodajamo vsebine in prena-
vljamo strokovne predmete, 
kamor uvajamo ravno tovrs-
tna informacijska znanja,« 

je dejala ravnateljica in 
dodala: »Pri mladih razvija-
mo kompetence, ki so pre-
nosljive na različna področ-
ja, saj verjetno ne bodo delo-
vali le znotraj enega poklica. 

Začenja se namreč proces 
spreminjanja nekaterih 
poklicev, ki bodo zahtevali 
nova znanja.«
Proces razvoja poteka v 
smeri digitalizacije, zato 

bodo tehnološka in IKT-zna-
nja vse bolj pomembna. 
»Formalna izobrazba bo 
premalo. Osredotočiti se 
bomo morali na kompeten-
ce, kar pomeni skupek zna-

nja, spretnosti in veščin. 
Kompetence se nenehno 
spreminjajo in prilagajajo 
novim delovnim razmeram, 
zato tudi v šoli poudarjamo 
vseživljenjsko učenje,« je 
dejala Irena Pungerčar in 
nadaljevala: »Na trgu dela se 
v zadnjem času izpostavljajo 
tri velike skupine prenoslji-
vih oziroma ključnih kom-
petenc, ki jih lahko uporabi-
mo pri slehernem poklicu, 
in sicer kompetence podjet-
nosti, socialne in digitalne 
kompetence, pri katerih gre 
zlasti za zanesljivo, kritično 
in odgovorno uporabo digi-
talnih tehnologij.« 
Gostje so v razpravi kot klju-
čna znanja in kompetence, 
ki bodo nujna pri poklicih 
prihodnosti, med drugim 
poudarili nenehno učenje, 
razvijanje idej, prepoznava-
nje potreb trga, trdo delo, 
ustvarjalnost, kritično miš-
ljenje, sposobnost vodenja, 
sodelovanje, timsko delo, 
obvladovanje stresa in vztraj-
nost. Z globalnega vidika 
razvoja poklicev in iskanja 
zaposlitve pa je poleg pozna-

vanja tehnologij vse večji 
poudarek na znanju jezikov 
in razumevanju ter uporabi 
podatkov. Poudarili so tudi, 
da bo v delovnem okolju stik 
med ljudmi ne glede na vse 
večje vključevanje digitaliza-
cije vedno prisoten in potre-
ben, kar pomeni, da ne 
bomo priča manjšemu števi-
lu delovnih mest, temveč le 
prerazporeditvi dela. »Digi-
talizacija bo zagotovo postala 
nujen del našega življenja. 
Prihranila nam bo čas in 
omogočila, da bomo storitev 
opravili bolj kvalitetno. Na 
drugi strani pa se bo posa-
meznik res lahko osredotočil 
na svoje poklicno poslans-
tvo,« je povedala Nataša 
Mikelj. Okroglo mizo so 
sklenili z mislijo, da je glede 
na hiter razvoj težko napove-
dati, kakšni in kateri bodo 
poklici prihodnosti, temeljili 
bodo verjetno na informacij-
skih, socialnih in interdisci-
plinarnih znanjih. Vsekakor 
pa bodo ljudje v procesu dela 
potrebni, le prilagoditi se 
bodo morali tehnologiji in 
digitalizaciji.

Poklici prihodnosti v naši regiji
V okviru projekta Popestrimo šolo je Ekonomska gimnazija in srednja šola (EGSŠ) Radovljica organizirala virtualno okroglo mizo o poklicih prihodnosti  
v naši regiji, kjer so gostili goste s področja podjetništva, turizma in šolstva.

Na virtualni okrogli mizi o poklicih prihodnosti v naši regiji so gostje med drugim razpravljali 
o kompetencah in znanjih, ki bodo nujna pri poklicih prihodnosti. / Foto: zajem zaslona
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A

- 
 sprejem

 stališč do pripom
b in javna objava stališč, priprava predlo-

ga sprem
em

b in dopolnitev P
R

O
 –

 3
0

 dni
- 

objava predloga, pridobitev m
nenj –

 3
0

 dni
- 

 priprava usklajenega predloga, potrditev predloga s strani m
inistr-

stva –
 4

5
 dni   

- 
 sprejem

 sprem
em

b in dopolnitev P
R

O
 na seji občinskega sveta, 

posredovanje odloka m
inistrstvu, javna objava, izdelava končnega 

elaborata –
 3

0
 dni.  

O
kvirni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku 

lahko tudi sprem
enijo, saj pripravljavec sprem

em
b in dopolnitev P

R
O

 
na to ne m

ore im
eti vpliva.

V prim
eru, da M

inistrstvo za okolje in prostor, D
irektorat za okolje, 

S
ektor za strateško presojo vplivov na okolje izda odločbo o izdelavi 

celovite presoje vplivov na okolje, je treba izdelati okoljsko poročilo 
ter pridobiti potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani m

inistr-
stva, kar posledično okvirne roke za izdelavo sprem

em
b in dopolnitev 

P
R

O
 podaljša.

7. 
(nosilci urejanja prostora)

N
osilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprem

em
b in dopol-

nitev P
R

O
 sodelujejo s posredovanjem

 sm
ernic za načrtovanje, stro-

kovnih podlag urejanja prostora ter m
nenj k predlogu akta, so:

1. 
 M

inistrstvo za okolje in prostor, S
ektor za S

P
VO

, D
unajska 47

, 
10

0
0

 Ljubljana (za pridobitev odločbe o S
P

VO
)

2
. 

M
inistrstvo za zdravje, Š

tefanova 5
, 10

0
0

 Ljubljana (za S
P

VO
)

3
. 

 M
inistrstvo za okolje in prostor, D

irektorat za prostor, graditev in 
stanovanja, D

unajska 4
8

, 10
0

0
 Ljubljana (za področje razvoja 

poselitve)
4

. 
 M

inistrstvo za km
etijstvo, gozdarstvo in prehrano, D

irektorat za 
km

etijstvo, D
unajska 2

2
, 10

0
0

 Ljubljana (za področje km
etijstva)

5
. 

 M
inistrstvo za km

etijstvo, gozdarstvo in prehrano, D
irektorat za 

gozdarstvo in lovstvo, D
unajska 2

2
, 10

0
0

 Ljubljana (za področje 
gozdarstva, lovstva in ribištva)

6
. 

 Zavod za gozdove S
lovenije, Večna pot 2

, 10
0

0
 Ljubljana (za 

področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
7. 

 M
inistrstvo za okolje in prostor, D

irekcija R
S

 za vode, H
ajdrihova 

ulica 2
8

c, 10
0

0
 Ljubljana (za področje upravljanja z vodam

i)
8

. 
 Zavod R

S
 za varstvo narave, Tobačna ulica 5

, 10
0

0
 Ljubljana (za 

področje ohranjanja narave)
9

. 
 M

inistrstvo za kulturo, D
irektorat za kulturno dediščino, M

aistro-
va 10

, 15
3

5
 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)

10
.  M

inistrstvo za infrastrukturo, D
irektorat za kopenski prom

et, Lan-
gusova 4

, 15
3

5
 Ljubljana (za področje cestnega prom

eta)
11. 

 M
inistrstvo za infrastrukturo, D

irektorat za trajnostno m
obilnost in 

prom
etno politiko, Langusova 4

, 10
0

0
 Ljubljana (za področje 

trajnostne m
obilnosti)

12
.  M

inistrstvo za infrastrukturo, D
irektorat za letalski in pom

orski 
prom

et, Langusova 4
, 10

0
0

 Ljubljana (za področje zračnega 
prom

eta)
13

.  M
inistrstvo za infrastrukturo, D

irektorat za energijo, Langusova 
4

, 10
0

0
 Ljubljana (za področje energetike)

14
.  M

inistrstvo za obram
bo, U

prava R
S

 za zaščito in reševanje, Voj-
kova 61, 10

0
0

 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)
15

.  M
inistrstvo za obram

bo, D
irektorat za logistiko, Vojkova 5

9
, 

10
0

0
 Ljubljana (za področje obram

be)
16

.  M
inistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake m

ožnost, 
D

irektorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, 
Š

tukljeva cesta 4
4

, 10
0

0
 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih 

grobišč)
17. 

 M
inistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, K

otnikova ulica 
5

, 10
0

0
 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv)

18
. E

lektro G
orenjska d.d., M

irka Vadnova 3
a, 4

0
0

0
 K

ranj
19

. E
LE

S
 d.o.o., H

ajdrihova 2
, Ljubljana 

2
0

. P
etrol d.d., D

unajska 5
0

, 10
0

0
 Ljubljana

21. P
linovodi d.o.o., C

esta Ljubljanske brigade 11
b, 10

0
0

 Ljubljana

2
2

.  Telekom
 S

lovenije d.d., D
ostopovna om

režja, S
tegne 19

, 10
0

0
 

Ljubljana 
2

3
. Telem

ach d.o.o., B
rnčičeva ulica 4

9
a, 12

31
 Ljubljana - Č

rnuče 
24

. K
om

unala R
adovljica d.o.o., Ljubljanska 27

, 4
24

0
 R

adovljica
2

5
.  O

bčina R
adovljica, G

orenjska 19
, 4

24
0

 R
adovljica (R

eferat za 
infrastrukturo)

Č
e se v postopku priprave sprem

em
b in dopolnitev akta ugotovi, da 

je treba pridobiti sm
ernice in m

nenja nosilcev urejanja prostora, ki 
niso našteti v prejšnjem

 odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. 
V postopek priprave izhodišč so bili z vlogam

i za izdajo predhodnih 
sm

ernic že vključeni nosilci urejanja prostora: Zavod za varstvo kultur-
ne dediščine K

ranj (O
E

 K
ranj), Zavod za varstvo narave (O

E
 K

ranj), 
O

bčina R
adovljica, K

om
unala R

adovljica in D
irekcija R

S
 za vode (Lju-

bljana).

8
.

(načrt vključevanja javnosti)

Javnost je sodelovala pri oblikovanju izhodišč za pripravo 6
sd P

R
O

, 
preko javne predstavitve in javnega posveta. S

klep o začetku priprave 
6

sd P
R

O
 se objavi na spletni strani občine. V nadaljnjem

 postopku 
se javnost vključuje skladno z ZU

rep-2
.

9
. 

(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev)

Za pripravo 6
sd P

R
O

 m
ora investitor zagotoviti pripravo vseh potreb-

nih strokovnih podatkov in strokovnih podlag, kot npr.: prikaz stanja 
prostora, elaborat lastništva zem

ljišč, utem
eljitev skladnosti načrtova-

nih posegov s splošnim
i sm

ernicam
i nosilcev urejanja prostora, ute-

m
eljitev skladnosti načrtovanih posegov s S

trategijo prostorskega 
razvoja občine R

adovljica, elaborat ekonom
ike, druge študije glede 

na zahteve nosilcev urejanja prostora, okoljsko poročilo, če bo ugo-
tovljeno, da je v postopku 6

sd P
R

O
 treba izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje, in druge podatke ter strokovne podlage, če bo v 
postopku 6

sd P
R

O
 ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

V skladu z določili 17. člena P
ravilnika o vsebini, obliki in načinu pri-

prave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev obm
o-

čij sanacij razpršene gradnje in obm
očij za razvoj in širitev naselij 

(U
r.l. R

S
, št. 9

9
/07

 in 61
/17

 –
 ZU

reP
 –

 2
) sta natančnost in podrob-

nost prostorskih izvedbenih pogojev v P
R

O
 odvisni od opredeljene 

nam
enske rabe prostora, predvidenih dejavnosti in m

orfoloških zna-
čilnosti prostora. P

rostorski izvedbeni pogoji se lahko v P
R

O
 za po-

sam
ezno enoto urejanja prostora določijo z enako natančnostjo in v 

taki vsebini, kot ju določa pravilnik, ki ureja vsebino, obliko in način 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. V tem

 prim
eru 

m
orajo biti rešitve prikazane na geodetskem

 načrtu.

10
. 

(obveznosti v zvezi s financiranjem
 6

sd P
R

O
)

Izdelavo 6
sd P

R
O

 in vseh potrebnih strokovnih podlag financira po-
budnik ozirom

a investitor sprem
em

be prostorskega akta. 

11. 
(objava in uveljavitev)

Ta sklep začne veljati z dnem
 objave in se objavi v D

eželnih novicah, 
glasilu O

bčine R
adovljica –

 U
radne objave ter na spletnih straneh 

O
bčine R

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

PRISRČNO VABLJENI K VPISU V PROGRAME 
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

SREDNJA ŠOLA:
 Gimnazija
 Hortikultura
 Naravovarstvo
 Kmetijstvo
 Živilstvo in prehrana

tadeja.fricovsky@bc-naklo.si
04 277 21 24, 070 464 747

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA:
 Hortikultura
 Naravovarstvo
 Upravljanje podeželja in krajine
 Živilstvo in prehrana NOVO  

(redni in izredni študij)

andreja.zupancic@bc-naklo.si
04 277 21 45, 070 485 353

MIC: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V vse izobraževalne programe se lahko vpišete 
tudi odrasli. Izvajamo številne aktualne in praktično  
naravnane TEČAJE ter STROKOVNE SEMINARJE.

tina.kosir@bc-naklo.si  
04 277 21 20, 041 499 934

www.bc-naklo.si 

»V štirih letih gimnazijskega izobraževanja mi je BC 
Naklo ponudil veliko dodatnih izkušenj. Vključil sem 
se v mednarodni projekt SLAVIT in se v drugem let-
niku udeležil dvotedenske izmenjave v Trstu. 
Izkušnje sem nabiral tudi v Biosfernem parku Nock-
berge v Avstriji. 
Uspelo mi je pridobiti zlato geografsko priznanje, kar 
je bilo seveda super za ohranitev Zoisove štipendije. 

V tretjem letniku sva skupaj s sošolko Lucijo pod 
mentorstvom profesorja fizike raziskovala možnosti 
pridobivanja električne energije s pomočjo kvasovk. 
Izvedla sva številne eksperimente, optimizirala 
parametre in uspela s pomočjo pridobljene električ-
ne energije pognati šolsko uro.«

Matej, gimnazijec na Srednji šoli BC Naklo

Matej, prvi z desne, na izmenjavi v Trstu

Alenka Brun

Begunje – Od prvega dne, 
kar sta sedli v srednješolske 
klopi, sta prijateljici. Julia 
Arnšek prihaja iz Slatne in 
je od Nine Železnik, ki šteje 
19 let in prihaja iz Zaloš, 
leto dni mlajša. Ko je prva 
doma obelodanila, da bi 
želela biti modna oblikoval-
ka, so jo podprli. Pri drugi, 
kljub temu da je bila mama 
šivilja, pa nad idejo najprej 
niso bili navdušeni, sedaj 
pa, ko vidijo, da praktično 
živi za svoj bodoči poklic, so 
spremenili mnenje. Želez-
nikova že razmišlja tudi o 
študiju modnega oblikovan-
ja na Nizozemskem, med-
tem ko bi se Arnškova želela 
posvetiti njuni skupni bla-
govni znamki, potem pa bo 
videla, kako naprej.
JUИI je ugledala luč sveta 
lanskega prvega decembra.
»V bistvu se je vse zgodilo 
zelo po 'gorenjsko',« smeje 

Arnškova razlaga, kako sta 
dekleti sploh prišli na idejo 
skupnega modnega ustvarja-
nja in jo dejansko tudi reali-
zirali. »Odpravili sva se na 
Roblek in se pogovarjali o 
tem, kako bi lahko najino 
znanje izkoristili v praksi.« 
Železnikova jo dopolni, da 
ko sta enkrat začeli ustvarja-
ti, je bilo treba kar držati 
tempo. Najbolj ju je presene-
tilo to, da ko sta predstavili 
prvo kolekcijo na Instagra-
mu, so naročila zanjo začela 
dejansko prihajati. 
Danes ima njuna znamka 
svojo spletno stran, ime 
zanjo pa sta dobili tako, da 
sta združili začetni črki nju-
nih imen, z nekaj umetniš-
ke svobode prezrcalili N in 
JUNI je postal JUИI.
Zimski lanskoletni kolekciji 
je letos februarja že sledila 
pomladna, počasi prihaja 
poletna. 
Pravita, da ko gre ven ena 
kolekcija, že vesta, kaj bo vse-

bovala naslednja. Kljub temu 
da gre za mlado blagovno 
znamko, najdemo v kolekciji 
vse od modnih dodatkov, 
puloverjev, do trenirk in dru-
gih kosov oblačil – vse tisto, 
kar se dekletoma zdi, da 
pogrešata v ponudbi na trgu 
in seveda tudi sami radi oble-
četa. Stremita k temu, da so 
stvari narejene kvalitetno in s 
pridihom svežine. »Začeli 
sva z modnimi dodatki, razvi-
li pa sva tudi muf, ki je obe-
nem lahko torbica. Potem so 
sledila oblačila,« pripoveduje 
Železnikova. 
Želeli sta nekaj bolj elegant-
nega, preprostega, izčišče-
nega z detajli, kjer piko na i 
da celotnemu videzu tudi 
njun v zlato »oblečen« znak 
znamke. Gre za nosljive 
kose nevtralnih barv, ki jih 
oblečeš lahko praktično k 
vsemu. Zanimiv kos v kole-
kciji so tudi nogavice, kate-
rih motiv potiska, ki sta ga 
oblikovali sami, izhaja iz 

narave, organskih oblik in 
ga najdemo na še nekaterih 
modnih kosih v kolekciji. 
Največ uporabljata naravne 
materiale, kot sta to volna in 
bombaž; materiale, ki imajo 
certifikat, da so koži neškod-
ljivi. Modni kos sami zriše-
ta, skrojita in potem tudi 
sešijeta. Zelo pazita, da je 
pri tem čim manj ostanka, 
kar ga pa je, ga podarita nap-
rej lokalnim vrtcem, da 
potem najmlajši dajo prosto 
pot svoji ustvarjalni domiš-
ljiji, povesta v en glas.
V prihodnosti se vidita tudi 
na tujem trgu; tako kot vidita 
med ženskimi kosi tudi kak-
šen moški modni kos. Poča-
si, pravita. Je pa v osnovi nju-
na kolekcija namenjena mlaj-
ši ciljni skupini, čeprav, pravi 
Arnškova, jo v bistvu lahko 
nosi kdorkoli: »Vsak, ki se 
pač v oblačilu počuti dobro.« 
Ogromno časa dekleti preži-
vita v Slatni, vasi ob vznožju 
Dobrče, kje imata delavnico. 

Vprašamo ju, ali neprestano 
kreirata. Spogledata se in 
smeje prikimata, da njuni 

možgani res kar naprej 
’brnijo’ v tej smeri. »Še med 
šolskimi odmori,« skleneta.

Mladi modni ustvarjalki
Nina Železnik in Julia Arnšek obiskujeta zadnji letnik Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v 
Ljubljani, smer modno oblikovanje. Dekleti sta nedavno izdali kolekcijo za letošnjo pomlad, že drugo 
skupno. Prijateljici in sošolki ustvarjata pod blagovno znamko JUИI.

Julia Arnšek in Nika Železnik
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Šport

Matjaž Klemenc

Je bilo za vaš klub težje prvo 
ali drugo obdobje epidemije 
covida-19?
Prvi val koronavirusa je bil za 
nas šok in smo potrebovali kar 
nekaj časa, da smo se na novo 
stanje privadili. Ko se je začel 
drugi val koronavirusa, je ime-
la Radovljica najslabšo epide-
miološko sliko. Eden izmed 
ukrepov je bil, da so zaprli 
radovljiški atletski stadion. V 
bližnjih občinah se je še treni-
ralo na stadionu in izkoristili 
smo možnost, da lahko treni-
rajo tisti, ki bodo tekmovali na 
državnem članskem nivoju (v 
Atletskem klubu Radovljica so 
to vsi od mlajših mladincev, 
mlajših mladink navzgor, op. 
a.). Žal je šlo glede korone 
samo na slabše in zaprle so se 
občinske meje. Tako nam ni 
ostalo nič drugega, kot da so 
vsi naši člani, ki ne tekmujejo 
na članskem nivoju, dobili 
program, po katerem so se 
pripravljali sami. 

Po prvem valu epidemije je 
Atletski klub Radovljica 
doletela čast, da ste organi-

zirali prvi atletski miting na 
prostem v letu 2020.
Res je, saj smo 1. junija na 
našem stadionu v Radovljici 
pripravili tradicionalni 
miting v spomin na Marja-
no Lužar. Ta miting je bil 
močno promoviran po vseh 
medijih in je bil velik plus 
za Atletski klub Radovljica 
in mesto Radovljica. Miting 
je trajal en dan, a je bil kar 
velik zalogaj, saj smo se 
morali držati vseh ukrepov, 
ki so bili postavljeni. Orga-
nizacija je več kot odlično 
uspela. Upam, da nam bo 
tudi letos uspelo pripraviti 
miting, ki je planiran za 24. 
april. Stroge ukrepe, ki smo 
jih uvedli na lanskem mitin-
gu, bomo upoštevali tudi 
letos. Na stadionu so bili 
samo sodniki, trenerji in 
tisti, ki so imeli tekmo. 
Takoj, ko so jo zaključili, so 
stadion zapustili. 

Kljub epidemiji je bilo letos 
organiziranih nekaj atlet-
skih tekmovanj, predvsem 
za starejše kategorije.
Med prvim in drugim valom 
koronavirusa so bile izpeljane 

vse planirane tekme za vse 
kategorije. Zadnja tekma je 
bila izvedena 10. oktobra. Po 
novem letu so bila organizira-
na samo članska tekmovanja. 
Veseli me, da so 6. marca 
imeli tekmovanje starejši 
mladinci in starejše mladin-
ke. To soboto so tekmovali 
mlajši mladinci in mlajše 
mladinke. Za ostale kategori-
je so tekmovanja prestavljena. 

Ukrepi so se malo umilili. 
Zdaj že trenirajo vse vaše 
selekcije?
Drugi teden marca so se tre-
ningom priključile tudi 
mlajše selekcije. Kar nekaj 
klicev je bilo pred tem, saj so 
tako otroci kot starši komaj 
čakali, kdaj se bo začela 
organizirana vadba. 

V času epidemije je bilo veli-
ko športov prikrajšanih. Vaša 
športna panoga ima to pred-
nost, kjer vsak posameznik 
lahko kvalitetno trenira.
Kot sem že prej omenil, smo 
bili v primerjavi z drugimi 
atletskimi klubi hendikepira-
ni glede stadiona. Pozimi je 
bil stadion najprej zaklenjen, 

potem, ko je bilo možno, 
smo z najstarejšimi tekmo-
valci dvakrat tedensko hodili 
v dvorano v Novo mesto.

Septembra je bil nov vpis. 
Ste bili z njim zadovoljni?
Več kot zadovoljni, saj se je 
številka gibala nekje okrog 
trideset novih članov, kar se 
mi zdi glede na veliko števi-
lo različnih športnih panog 
v radovljiški občini veliko. 
Tudi osipa pri obstoječih 
članih nismo beležili.

Vrnimo se v leto 2020, 
zagotovo eno najuspešnej-
ših v zgodovini Atletskega 
kluba Radovljica.
Dovolj zgovoren je podatek, 
da smo ekipno najboljši v 
Sloveniji v kategorijah U12 
in U14. Za dobre rezultate v 
prihodnosti se nam ni treba 
bati. V prejšnjem letu so tri-
je naši tekmovalci postavili 
tri državne rekorde. Mark 
Bizjak v teku na 300 metrov 
ter Patrik Tolar in Živa 
Kovačič v skoku v višino. Ne 
dolgo nazaj je Karin Avsenik 
postavila državni rekord v 
hoji na 3000 metrov. Vse 

skupaj kaže, da delamo pra-
vilno. 

Klub je pred dvema letoma 
slavil desetletnico delovan-
ja. Dobro delo skozi vsa leta 
že kaže sadove, saj dosegate 
medalje tudi že v članski 
kategoriji.
Pri tem bi šli lahko še sto-
pničko višje, a večina njih, 
ko zaključi srednjo šolo in 
gredo študirat v Ljubljano, 
poišče klub blizu Ljubljane 
ali enostavno prenehajo tre-
nirati. Taki, ki ne morejo 
nastopiti v drugi kategoriji 
razen članski, so v našem 
klubu trije, in sicer Neja 
Omanovič, Barbara Štuhec 
in Lea Holc.

Za dobro delovanje so pot-
rebni dobri trenerji. Jih 
imate v klubu dovolj?

Da, dovolj. Velika izguba za 
nas je bila smrt Marjane 
Lužar, ki je res dobro delala. 
Sam v trenerske vode uva-
jam Leo Holc. Dobro sta ji 
znani skok v daljino in tros-
kok in mi lahko veliko 
pomaga. Dobili smo Gorico 
Stevanovič, ki je trenerka za 
hitro hojo. Tečaj za trenerja 
ena obiskujeta Jerneja Pav-
lič in Mateja Pfajfar. 

Najboljše rezultate dosega-
te v skoku v daljino, v tros-
koku, skoku v višino, metu 
krogle, metu diska in metu 
kopja. Se boste specializira-
li še za kakšno panogo?
V prihodnosti si želimo, da 
bi bili močni še v tekih, kar 
bi še bolj pripomoglo k 
prepoznavnosti in uspeš-
nosti Atletskega kluba 
Radovljica.

Dobro delo kaže sadove
Iztok Omerza, nekdanji atlet in od samega začetka delovanja kluba leta 2009 trener v Atletskem 
klubu Radovljica

Iztok Omerza, trener v Atletskem klubu Radovljica

Matjaž Klemenc

V prejšnji številki smo poro-
čali o prvem delu svetovne-
ga prvenstva v biatlonu na 
Pokljuki. Dodajamo še dru-
gi del. Jakov Fak je individu-
alno tekmo na dvajset kilo-
metrov končal na enaindvaj-
setem mestu. Enkrat je 
zgrešil leže in dvakrat stoje. 
Najboljše je prihranil za 
konec, ko je tekmo s skupin-
skim startom končal na pet-
em mestu. Kaj bi bilo, če ne 
bi zgrešil zadnjega, dvajsete-
ga strela, ne bomo nikoli 
izvedeli. 
Fak je nastopil še v dveh šta-
fetah. V mešanih parih je 
skupaj s Polono Klemenčič 
osvojil trinajsto mesto. Moš-
ka štafeta, v kateri so poleg 
Faka nastopili še Miha Dov-
žan, Rok Tršan in Alex Cisar, 
je osvojila osmo mesto. 
Dva konca tedna v češkem 
Novem mestu sta bila za slo-
venskega biatlonca Jakova 
Faka več kot odlična. Oba-
krat so se biatlonci merili v 
sprintu in zasledovalni tek-
mi. Prvi konec tedna je bil 
Jakov deveti v sprintu, v 
zasledovalni tekmi pa je bil 
blizu stopničk, na četrtem 
mestu. Na obeh tekmah je 
podrl vse tarče. Prejšnji 
konec tedna je na posamez-

ni tekmi dosegel še dve uvr-
stitvi med prvo deseterico. V 
sprintu je bil deseti, v zasle-
dovalni tekmi pa osmi. Oba-
krat je zgrešil en strel. Prvi 
konec tedna je navdušila 
moška štafeta (Miha Dov-
žan, Jakov Fak, Klemen 
Bauer, Rok Tršan), ki je 
zasedla visoko četrto mesto. 
Tekmovanje je sicer končal 
s tekmo mešanih štafet, kjer 
so slovenske barve zastopali 
še Polona in Živa Klemenčič 
ter Miha Dovžan. Slovenska 
štafeta ni dokončala nasto-
pa, saj je bila Živa Klemen-
čič ujeta za cel krog, tako da 
Jakov Fak in Miha Dovžan 
sploh nista dobila priložno-
sti za nastop.

Fak odličen na Češkem
Dva konca tedna v češkem Novem mestu sta 
bila za slovenskega biatlonca Jakova Faka več kot 
odlična. Obakrat so se biatlonci merili v sprintu 
in zasledovalni tekmi.

V Novem mestu je potekalo 
prvenstvo Slovenije v dvorani 
za starejše mladince in mla-
dinke ter za mlajše mladinke 
in mladinke. V obeh kategori-
jah so radovljiški atleti osvoji-
li kar nekaj medalj. Pobližje si 
poglejmo radovljiške medal-
je po kategorijah: starejši 
mladinci: 2. Rok Makuc, skok 
v daljino, 3. Tjaž Peterlin, tro-
skok; starejše mladinke: 2. 
Eva Pačnik, troskok, 3. Ana 
Vogelnik, skok v višino; mlaj-
ši mladinci: 2. Nik Kozel 
Tomše, tek na 200 m, 3. Tjaž 
Peterlin, skok v daljino, 3. 
Tjaš Peterlin, troskok; mlajše 
mladinke: 2. Kaja Maltarič, 
troskok, 3. Kaja Maltarič, 
skok v daljino.

Atletika

Po članih še mlajši in 
starejši mladinci

Po koncu tedna v Lahtiju je 
koronavirus od smučarskih 
skokov oddaljil Petra Prevca. 
Vrnil se je šele na svetovnem 
prvenstvu v Oberstdorfu. 
Prvo priložnost je dobil na 
veliki skakalnici, kjer je osvojil 
šestnajsto mesto. Nastopil je 
tudi na zadnji skakalni tekmi, 
na moštveni ekipni tekmi. 
Poleg njega sta bila v ekipi še 
brata Cene in Domen ter 
Anže Lanišek. Ekipa se je uvr-
stila na peto mesto. Tako na 
posamični kot ekipni tekmi je 
bil Peter boljši v prvi seriji. Za 
konec sezone čakajo skakalce 
še poleti v naši Planici.

Smučarski skoki

Prevc v Oberstdorfu



Deželne novice, petek, 19. marca 2021

Občinske novice

11

V letošnjem šolskem letu, ko nas je 
prizadel že drugi val pandemije, je 
bilo treba vse dejavnosti organizirati 
na daljavo, od obveznih in prostih 
izbirnih vsebin do predstavitve šole in 
našega dela osnovnošolcem. V prete-
klem šolskem letu nas je covid-19 pri-
zadel šele marca, ko smo po šolah 
opravili že veliko dejavnosti.

Devetošolci kot tudi dijaki četrtih let-
nikov potrebujejo informacije, da se 
bodo lažje odločili, na kateri srednji 
šoli oziroma fakulteti nadaljevati šola-
nje. Osnovne šole so imele virtualne 
dogodke karierne orientacije, na kate-
rih smo radi sodelovali s predstavitvijo 
programov in dejavnosti. Imeli smo 
informativne dneve, informacije smo 
devetošolcem objavljali na spletnih 
straneh šole, Facebooku, Instagramu 
in različnih portalih, vendar smo se 
dijaki na GFP odločili, da bodočim 
GFP-jevcem pripravimo tudi neformal-
ni informativni dan »Postani naš 
'zoom' dijak za en dan«. Tako kot so se 
študentje potrudili in ga pripravili 
našim četrtošolcem, smo ga dijaki GFP 
devetošolcem. Dogodek »Postani naš 
dijak za en dan« je na naši gimnaziji že 
tradicionalen, tokrat je bil žal organizi-
ran virtualno.

Zadnji dve šolski leti sta bili drugačni, 
zahtevni, asocialni in prav se nam je 
zdelo, da se za učence devetih razre-
dov potrudimo tudi dijaki na malo dru-
gačen način, kot so ga bile vajene pre-
tekle generacije. Delavnice in predsta-
vitve so potekale virtualno v popol-

danskem času po uradnem informativ-
nem dnevu in so bile zelo raznolike: 
Just do it. Our way. (slogans in 
advertising), Po poti transsibirske 
železnice, Naj ti zapojem sliko?, Pre-
glednice – računanje z datumi, Lju-
bezen rodijo besede, Zgradba celic 
in izolacija DNA, Fun facts about 
France Prešeren (angleščina z narav-
nim govorcem), Od karbidovke do 
plastičnega žvepla, Ko nas zapusti 
matematična intuicija, Berlin proti 
Parizu – bitka dveh mest, Prešerno v 
svet podjetništva, Gravitacijski pos-
pešek na površju Zemlje.

Pozornosti v februarju nismo namenili 
samo našim bodočim GFP-jevcem, am-
pak tudi našim nekdanjim dijakom. 

Spomnili smo se prav vsakega njihove-
ga uspeha in jim izkazali pozornost tako 
s čestitko kot s steno slavnih, ki jo pri-
pravljamo v šoli. Pravkar končano sve-
tovno prvenstvo v nordijskih disciplinah 
je bilo do sedaj najuspešnejše v sloven-
ski zgodovini. Slovenija je osvojila kar 
šest odličij in pet medalj so si okoli vratu 
nadeli naši nekdanji dijaki Nika Križnar, 
Anže Lanišek in Anamarija Lampič. Za 
nekdanje GFP-jevce je bilo uspešno tudi 
mladinsko svetovno prvenstvo. Alex 
Cisar, zlati matu rant, je postal svetovni 
podprvak v biatlonu. Dvema zlatima 
odličjema in srebrni medalji na ekipni 
tekmi iz leta 2019 je tako dodal v letu 
2021 še srebrno odličje.

Ni veliko šol v Sloveniji, ki bi jo obisko-
valo toliko izvrstnih športnikov. Naši 

dijaki osvajajo medalje na svetovnih 
prvenstvih in olimpijskih igrah in so v 
ponos celi Sloveniji. Niso pa GFP-jevci 
le uspešni športniki, ampak so uvelja-
vljeni podjetniki, raziskovalci, glasbe-
niki, likovni umetniki … Februarja 
smo praznovali desetletnico, odkar 
sta naša nekdanja dijaka, Vladimir 
Balukčić in Mihael Mirt, ustanovila 
podjetje eŠola, d. o. o., in razvila eAsi-
stent-a ter ustvarila enega uspešnej-
ših “startupov” v Sloveniji.

Poslanstvo GFP je, da si prizadevamo, 
da dijaki razvijajo svoja močna podro-
čja in uspešno dokončajo gimnazijo. 
Le na ta način se bodo razvili v uspeš-
ne mlade ljudi in se znali prilagajati 
neprestano spreminjajoči se družbi 
prihodnosti.

PESTRO NA GFP, DEVETOŠOLCI POSTALI TUDI »ZOOM« DIJAKI
Osmi marec je bil letos še prav posebno prazničen. Dijaki prvih treh letnikov so se lahko po dolgih mesecih ponovno vrnili v šolske klopi,  
čeprav se bodo delno še vedno šolali na daljavo.

Dijaki v šolskem laboratoriju, oktober 2020, arhiv GFP

Marjana Ahačič

Fotografsko društvo Radov-
ljica je v sodelovanju z Obči-
no Radovljica izvedlo že dva-
najsti natečaj za pregledno 
razstavo fotografij o dogod-
kih v občini. Razpisana je 
bila tudi dodatna tema Kova-
ška tradicija Krope. Šest 
avtorjev je na natečaj prijavi-
lo 164 fotografij, 134 na 
temo 30-ih dogodkov in tri-
deset na temo kovaške tradi-
cije Krope. Fotografije je 
pregledala žirija v sestavi 
Stane Vidmar, MF FZS, 
EFIAP, FD Jesenice, predse-
dnik žirije, Tanja Frelih 
Egart, Občina Radovljica, in 
Saša Florjančič, Kovaški 
muzej Kropa. Podelili so 
šest nagrad in izbrali petde-
set fotografij za digitalno 
prezentacijo in razstavo, ki 
bo razstavljena v občinski 
Galeriji Avla. 
Prva nagrada je šla letos v 
roke Matjažu Klemencu za 
fotografijo z naslovom 

Močan odriv, nastala je na 
atletskem mitingu v Radov-
ljici. "Močan odriv in želja 
po dobrem skoku atletinje, 
diagonalna kompozicija in 
dober izraz tekmovalke, ki 
izraža željo po uspehu, opi-
sujeta športni dogodek," je 
svojo odločitev utemeljila 
žirija.
Drugo nagrado je žirija 
podelila Marijanu Ješetu za 
pustni Vlak smrti, pri foto-

grafiji je žirija poudarila 
predvsem dobro izraznost 
otrok na veselem in zabav-
nem dogodku, ter tretjo Vidi 
Markovc za fotografijo z 
naslovom Razstava v pritlič-
ju v spomin Alenki Bole 
Vrabec; na fotografiji je žiri-
jo prepričala predvsem odli-

čna kompozicija.
Prejemniki nagrad na temo 
Kovaška tradicija Krope so 
Jasim Suljanović za fotogra-
fijo Plesalka in vrtnica (prva 
nagrada), Janez Resman za 
fotografijo Mestna lampa 
(druga nagrada) in Damjan 
Markovec za fotografijo Uli-
čna svetilka (tretja nagrada). 
Pri zmagovalni fotografiji je 
žirija poudarila dobro posta-
vljeno figuro plesalke, ki je, 

kot poudarjajo, prikazana v 
vsej svoji lepoti, ozadje in 
svetloba pa dopolnjujeta 
obliko izdelka. Pri drugi 
fotografiji so izpostavili sve-
tilko in njeno senco, ki sta 
dobro vključeni v fasado 
stavbe, pri tretje-nagrajeni 
pa barvno svetlobo in koni-

co, ki lepo dopolnjujeta 
osrednjo figuro, ulično sve-
tilko.
Žirija je bila pri podelitvi 
nagrad enotna. Kot je zapi-
sal predsednik žirije Stane 
Vidmar, je dokumentarna 
tematika – dogodki v občini 
Radovljica – na prvi pogled 
videti enostavna, vendar ni 
tako. "Za nastanek dobre 
fotografije so pomembne 
hitre in pravilne odločitve, 
prave nastavitve in postavit-
ve, kar zmorejo izurjeni 
fotografi. Privlačni so nepo-
novljivi trenutki, ki z vsebi-
no fotografije dobro opišejo 
dogodek." 

Natečaj za leto 2021
Fotografski natečaj Dogodki 
v občini Radovljica bo objav-
ljen tudi za letošnje leto. 
Dodatna tema bo tokrat 
Posegi v prostor ob nadgrad-
nji železniške proge Pod-
nart–Lesce. Gre predvsem 
za fotografije, ki prikazujejo 

in dokumentirajo gradbišča 
oz. gradnjo kolesarske steze 
in hodnika za pešce ob regi-
onalni cesti med Radovljico 
in Lescami, novih nadvozov 
pri železniškem postajališču 
v Radovljici in pri Lipcah v 
Lescah, podvozov v Zalošah 

in na Ovsišah, obnove posta-
jališč, gradnjo novih podho-
dov za pešce na območju 
Poljske poti in pod Cankar-
jevo ulico v Radovljici. Poda-
tki o aktualnih posegih so 
objavljeni na spletni poveza-
vi na www.radovljica.si.

Fotografski natečaj 
Prva nagrada na tradicionalnem fotografskem natečaju Dogodki v občini Radovljica je šla v roke 
Matjažu Klemencu, sodelavcu Deželnih novic, za fotografijo z naslovom Močan odriv. Najboljša na 
temo Kovaška tradicija Krope pa je fotografija Plesalka in vrtnica avtorja Jasima Suljanovića. 

Močan odriv, zmagovalna fotografija natečaja Dogodki v 
občini Radovljica 2020, avtor Matjaž Klemenc

"Močan odriv in želja po dobrem skoku 
atletinje, diagonalna kompozicija in dober izraz 
tekmovalke, ki izraža željo po uspehu, opisujeta 
športni dogodek."
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Marjana Ahačič

V Kropi rojena sopranistka 
Zlata Gašperšič Ognjanović, 
vrsto let vodilna solistka lju-
bljanske Opere, je pred dne-
vi praznovala devetdeset let. 
Rojena je bila v znani kro-
parski družini; oče Jože, 
tudi sam odličen glasbenik, 
ki mu je profesionalno glas-
beno pot preprečila poškod-
ba na fronti prve svetovne 
vojne, je za glasbo navdušil 
vseh dvanajst otrok v druži-
ni.

Iz Krope v Ljubljano
»V mladih kroparskih letih 
je sodelovala v očetovih zbo-
rih, ob posebnih priložnos-
tih pa je tudi pozneje več-
krat bogatila domače kultur-
ne prireditve,« je povedal 
njen brat Egi Gašperšič, 
skladatelj in pevovodja šte-
vilnih zborov v Kropi in oko-
lici. »Ne le z arijami in 
samospevi, z zbori v Kropi 
in Podnartu je s prirojeno 
pristno predanostjo prepe-
vala ljudske pesmi, zlasti 
koledniške.«
Rodno Kropo je zapustila 
mlada, komaj 14-letna, ko je 
po drugi svetovni vojni odšla 
v šolo. »S sestro Zalko sva 
bili v Dijaškem domu Anice 
Černejeve, kjer sva sodelo-
vali tudi v pevskem zboru. 
'Punca, ti bi se šla lahko pa 
malo učit,' mi je nekoč rekel 
zborovodja, pa sem se šla,« 
se z nasmehom spominja 
začetkov profesionalnega 
ukvarjanja s petjem. Sledila 
je srednja glasbena šola, 
sodelovanje v radijskem 
komornem zboru in nato 
povabilo v Opero, še preden 
je sploh prestopila prag aka-

demije. »Kar peljala me je 
pot, na nič drugega kot na 
petje nisem mislila ...« poja-
sni, kako se je razvijala nje-
na pevska kariera.

Samospevi ljubši od 
popevk
V radijskem zboru jo je sli-
šal tudi mojster Bojan Ada-
mič in jo vabil k petju 
popevk. »Nekoč se je poleti 
z motorjem kar pojavil pri 
hiši v Kropi. Pregovarjal jo 
je, da bi se usmerila v zabav-
noglasbeno sceno. Pa je 
opera zmagala. Podobno se 
je zgodilo ob povabilu za 
Avsenikov ansambel,« se 
spomni brat Egi. »Jaz sem 
pa vedno imela pod pazdu-
ho Schubertove pesmi ... 
Tudi v tistih časih ni bilo 
prav, da si se ukvarjal z 
zabavno glasbo, če si se 
namenil, da se boš ukvarjal 
z resno,« misel dokonča 
gospa Ognjanović.

Tri desetletja v operi
Nato je več kot tri desetletja 
svojega življenja, vse do leta 
1985, ko se je upokojila, tako 
rekoč preživela v Operi. 
Prvič je nastopila že leta 
1953, v stranski vlogi Siebel 
v Gunodovi operi Faust in 
vzporedno kot Kerubin v 
Mozartovi Figarovi svatbi, 
nato pa v bogati pevski kari-
eri še v več kot tisoč opernih 
predstavah v 65 vlogah in na 
številnih koncertih. V tako 
imenovanih zlatih časih slo-
venske opere je občinstvo 
stalo v vrstah za vstopnice 
na predstave, v katerih jih je 
navduševala kot Rusalka, 
jokalo, ko je umirala kot 
Mimi v La Boheme, jo obo-

ževalo kot Marinko v Proda-
ni nevesti. Njena kreacija 
Tatjaninega prizora s pis-
mom iz opere Jevgenij 
Onjegin je v svetovnem 
merilu ena najboljših izvedb 
te opere, ocenjuje stroka. 
Operni pevec je bil tudi njen 
zdaj že pokojni soprog 
basist Dragiša Ognjanović.
Zadnja vloga, v kateri je nas-
topila v Operi, je bila vloga 
prve dame v Mozartovi čaro-
bni piščali. Nato se je od 
opernega odra poslovila in 
ga, kot pravi, po odhodu ni 
pogrešala. Po upokojitvi je 
še nekaj časa poučevala, 
zadnja leta pa predvsem uži-
va v krogu družine. Kljub 
lepi starosti rada poskrbi za 
»svoji dekleti«, hčer Tatja-
no, profesorico klavirja na 
ljubljanski akademiji za 
glasbo, ter vnukinjo Saro.

Jubilej priljubljene 
operne solistke
Zlata Gašperšič Ognjanović, v Kropi rojena sopranistka, solistka ljubljanske Opere, je 17. marca 
praznovala devetdeset let. V zlati dobi slovenske opere je navduševala ljubitelje klasične glasbe, redno 
pa je nastopala tudi na gorenjskih odrih, posebej z domačimi zbori, ki jih je vodil njen brat Egi 
Gašperšič.

Zlata Gašperšič Ognjanović je ta teden praznovala 
devetdeset let. / Foto: družinski arhiv Roka Gašperšiča

Radovljica 2011, ko je sodelovala z ženskim zborom Koledva, pevovodja Egi Gašperšič 

Zlata Gašperšič Ognjanović kot grofica v Figarovi svatbi v 
ljubljanski Operi leta 1971 / Foto: družinski arhiv Roka Gašperšiča
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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

12Mehka vezava , 12,5 x 19,0 cm, 448 strani

EUR

Cecilia »Cilka« Klein 
ima rosnih 16 let, 
ko jo leta 1942 
odpeljejo  
v koncentracijsko 
taborišče  
Auschwitz-Birkenau ...

Priročnik Vsak 
dan znova na 
sistematičen način 
prikaže vse, kar 
ste si želeli in bi 
morali vedeti o 
demenci, življenju 
z demenco in o 
preventivi. Knjigo, 
polno napotkov 
in dejstev, 
spremljajo tudi 
kratke in iskrene 
izpovedi oseb z 
demenco, svojcev 
in oskrbovalcev, 
ki bodo še kako 
znane in hkrati v 
pomoč vsem, ki 
se z boleznijo na 
kakršen koli način 
soočajo tudi 
sami. 
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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

25274 strani, 235 x 165 mm

EUR

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

4Mehka vezava, 22 x 29 cm, 112 strani

EUR

V knjigi je 
veliko receptov 
prikazanih s 
fotografijami korak 
za korakom, z 
nasveti in namigi. 
Tu so jedi, 
kakršne imajo 
otroci najraje, 
od receptov, 
ob katerih smo 
odraščali že njihovi 
starši in stari straši, 
do domiselnih 
sodobnih receptov 
– za zajtrk in 
malico, za kosilo 
in večerjo, za 
piknik in zabavo, 
za sladkanje in za 
praznike. 
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Marjana Ahačič

Platformo so pripravili v želji, 
da v času zaprtja kinemato-
grafov ohranijo stik s svojimi 
obiskovalci, je povedala Katja 
Stušek, ki vodi Linhartovo 
dvorano. "K večji dostopnosti 
do kakovostnih filmov bo 
nova platforma pomembno 
prispevala tudi v času, ko bo 
obisk kina spet mogoč," je 
prepričana. "Filme si bodo 
tako po spletu lahko ogledali 
vsi, ki zaradi katerega koli raz-
loga ne bodo mogli v kino."

Nova vprašanja in izzivi
"Pred dobrim letom dni je 
Art kino mreža Slovenije pra-
znovala desetletnico svojega 
delovanja. Člani združenja 
smo bili upravičeno ponosni 
na svoje dosežke in narašča-
joče število obiskovalcev, ki je 
svojo najvišjo rast dosegla 
prav v letu 2019 s skoraj pol 
milijona gledalci. Devet dni 

po obletnici so se za obisko-
valce zaprli vsi kinematografi. 
Začelo se je leto, v katerem se 
je celotno avdiovizualno pod-
ročje znašlo pred vrsto vpra-
šanj in izzivov. V AKMS smo 
se člani še bolj povezali. Raz-
mišljali in delili smo izkušnje 
s kolegi doma in po svetu, da 
bi se kar najbolje prilagodili 
in pripravili na spremenjene 

pogoje delovanja," čas epide-
mije in zaprtja kinodvoran 
opisuje Katja Stušek. 

Drugačne poti do 
gledalcev
"Že v času prvega zaprtja 
dvoran smo skušali na raz-
lične načine ohranjati stik s 

svojimi občinstvi in uporab-
ljati nove poti posredovanja 
vsebin. Razvoj spletne plat-
forme, ki bi filmske vsebine 
ponujala iz kinoperspektive, 
je združenje AKMS načrto-
valo že pred epidemijo. Pos-
ledice epidemije in zaprtje 
kinodvoran pa nas je le še 
utrdilo v prepričanju, da je 
storitev, ki omogoča spletni 

dostop do filmov, pomem-
bna za kinematografe in nji-
hove obiskovalce. Z njeno 
pomočjo lahko kinemato-
grafi, kljub spremenjenim 
gledalskim navadam v času 
pandemije, ostanejo prva 
vez med gledalcem in fil-
mom in ostajajo ponudnik 
kuriranih programov in 
spremljevalnih dejavnosti."

Program izbira kino
V času drugega zaprtja kino-
dvoran so tako zasnovali kar 
se da preprosto in varno (gle-
de plačila in uporabe) spletno 
platformo za legalen ogled 
filmov, z enotnim kuriranim 
programom in cenikom. 
"Programa ne izbira algori-
tem, ampak kino, ki ga gle-
dalci poznajo in mu zaupajo. 
Pripravljen je tedensko, z 
enim dogodkom – predstavi-
tev novega filma – za splošno 
publiko (vsak četrtek ob 19. 
uri) in enim dogodkom za 
mlada občinstva (vsako sobo-
to ob 17. uri). Sledili bodo 

tudi spremljevalni dogodki in 
vsebine."

Dostop za tiste, ki ne 
morejo v kino
"Spletna platforma je kinu 
komplementarna storitev, ki 
jo Art kinematografi in s tem 
Linhartova dvorana Radovljica 
omogočajo v tesnem partner-
stvu z distributerji oziroma 
ponudniki vsebin," ob tem 
poudarja Katja Stušek. "V času 
zaprtja kinematografov gledal-
cem ponuja spletni ogled fil-
mov, ko pa so kini odprti, 
omogoča dostop do filmskega 
programa vsem tistim, ki zara-
di katerega koli razloga ne 
morejo ali težje obiščejo kino. 
Ponudba spletne platforme 
AKMS se bo zato razvijala in 
dopolnjevala."
Filmski program je dosto-
pen na spletni strani http://
www.ld-radovljica.si/ in si 
ga je mogoče ogledati na 
osebnem ali prenosnem 
računalniku, tablici, pamet-
nem telefonu in televizorju.

Tudi kino po spletu
Linhartova dvorana Radovljica se s Kinom Radolca pridružuje dvajsetim drugim kinematografom, 
članom Art kino mreže Slovenije, ki bodo od začetka meseca na svoji spletni platformi ljubiteljem 
filmske umetnosti omogočali ogled skrbno izbranega filmskega programa.
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Platforma v času zaprtja kinematografov 
gledalcem ponuja spletni ogled filmov, ko pa so 
kini odprti, omogoča dostop do filmskega 
programa vsem tistim, ki zaradi katerega koli 
razloga ne morejo ali težje obiščejo kino.

Marjana Ahačič

In kaj imajo knjižničarji še 
raje kot knjige? Odgovor je 
čisto preprost: bralce, zlasti 
mlade, ki knjige listajo, pre-
gledujejo in izbirajo tiste 
prave, da jih bodo odnesli 
domov in uživali v branju, 
kajti branje ni le potreba in 
navada, branje je predvsem 
radost in užitek, pravi direk-
torica Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Božena 
Kolman Finžgar. 
Tako in zato knjižnica vsako 
leto pripravi akcijo Knjižni-
ca – Ves@lje zakladov. "V 
knjižnici je na tisoče zakla-
dov – vsaka knjiga je svoj 

svet in vsaka zgodba nas 
odpelje na čarobno potova-
nje. In tudi slogan knjižnice 
je: »Knjižnica – dom tisoče-
rih zgodb," ime akcije pojas-
njuje direktorica.
"Vsako leto povabimo vse 
mlade bralce, naj pridejo v 
knjižnico, si sami izberejo 
knjige in si jih izposodijo. 
Ob vsakem obisku v splošni 
knjižnici, ko si otroci izpo-

sodijo vsaj eno knjigo, dobi-
jo štampiljko Knjižka. Za 
sedem zbranih štampiljk 
prejmejo sladko nagrado – 
čokolado. Seveda pa lahko 
berejo, berejo in berejo in si 
'priberejo' več čokolad pa 
tudi vstopnico na zaključno 
prireditev. In letos zaključna 
prireditev bo," obljublja Kol-
man Finžgarjeva.
Knjižničarka Anja Ptiček je 
o knjižnici in branju izbrala 
nekaj mnenj udeležencev, 
ki sodelujejo v akciji: »V 
knjižnici so mi všeč štampi-
ljke in igralnica.« (Brigita, 
vrtec), »Knjižnica je dobra, 
ker lahko brezplačno vza-
meš knjige.« (Kira, 4. raz-

red), »To je najboljša knjiž-
nica na svetu!« (Julija, 3. 
razred), »Knjižnica in bran-
je = življenje.« (Aljaž, 4. raz-
red), »Rada bi pohvalila 
knjižničarke, ki so prijazne 
in se vedno potrudijo, da bi 
mi pomagale.« (Lina, 8. raz-
red)
Akcija traja do konca maja, 
datum zaključne prireditve 
pa bodo še sporočili.

Vesolje zakladov
Kaj je v knjižnici najlepše? Če vprašate 
knjižničarje, so to zagotovo knjige in zgodbe v 
njih, najljubši pa so jim navdušeni mladi bralci.

V Knjižnici A. T. Linharta Radovljica z različnimi akcijami 
posebej spodbujajo branje pri najmlajših.

Mestni muzej Radovljica je februarja za muzejski projekt Alp-
ska modna industrija – preteklost oblikuje sedanjost prejel 
mednarodno nagrado Going Green Global. Razstava je bila v 
Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici na ogled v drugi polovici 
lanskega leta, nastala pa je v sodelovanju muzeja, ki hrani 
obsežno zbirko gradiva nekdanje Almire, in Fakultete za 
dizajn. Na razstavi je prikazan del bogatega gradiva depoja 
Almire, ki ga hrani Mestni muzej Muzejev radovljiške občine, 
pa tudi izdelki študentov, ki so oblikovali vzorce in oblačila, ki 
se navezujejo na oblikovno in vsebinsko dediščino Almire.

Muzeju nagrada za projekt Almira
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Mislimo zeleno!

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

Barve: oranžna, rumena, modra

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

Barva: rumena

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

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

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

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

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

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

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

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

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

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

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

www.komunala-radovljica.si

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

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

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

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

www.komunala-radovljica.si

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

Kakšno vodo smo pili v letu 2020
Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov na območju občine Radovljica je bila 
v letu 2020 zdravstveno ustrezna in varna. V letu 2020 je bilo na vodovodnih sistemih 
odvzetih skupaj 179 mikrobioloških in kemijskih vzorcev pitne vode, od katerih je večina 
ustrezala zahtevam.

Nadzor kvalitete pitne vode v občini Radovljica je v prete-
klem letu potekal z izvajanjem notranjega nadzora (po siste-
mu HACCP) s strani Komunale Radovljica, d. o. o., kakor tudi 
z neodvisnim državnim monitoringom. Ob tem je bila upoš-
tevana področna zakonodaja (Pravilnik o pitni vodi, UL RS, 
št. 19/04 in dopolnitve) ter izvajano načelo dobre higienske 
prakse. Oglede objektov za oskrbo s pitno vodo, terenske 
meritve, odvzem vzorcev in njihove preiskave je v okviru 
notranjega nadzora izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano iz Kranja.

Komunala Radovljica je v letu 2020 izvajala gospodarsko jav-
no službo oskrbe s pitno vodo na območju celotne občine 
Radovljica in upravljala šest vodovodnih sistemov (v nada-
ljevanju VS): Radovljica, Radovna–Bled–Lesce, Kropa–Kam-
na Gorica, Ovsiše–Podnart, Zaloše in Dobravica. Vključenost 
posameznih naselij v VS je naslednja:
  VS Radovljica: Begunje, Brda, Brezje, Črnivec, Dobro polje, 

Globoko, Lancovo, Ljubno, Mlaka, Mošnje, Noše, Peračica, 
Poljče, Posavec, Radovljica, Ravnica, Slatna, Spodnja Lipni-
ca, Spodnji Otok, Srednja vas, Vošče, Zadnja vas, Zapuže, 
Zgornja Lipnica, Zgornji Otok, Zgoša, Praproše;

  VS Radovna–Bled–Lesce: Dvorska vas, Gorica, Hlebce, 
Hraše, Lesce, Nova vas, Studenčice, Vrbnje;

   VS Kropa–Kamna Gorica: Brezovica, Češnjica pri Kropi, 
Kamna Gorica, Kropa, Lipnica, Mišače, Otoče, Poljšica pri 

Podnartu, Prezrenje, Rovte, Spodnja Dobrava, Srednja 
Dobrava, Zgornja Dobrava;

  VS Ovsiše–Podnart: Podnart, Ovsiše;
  VS Zaloše: Zaloše;
  VS Dobravica: Dobravica.

Število odvzetih vzorcev in obseg preiskav sta odvisna od 
količine distribuirane pitne vode ter od njene pričakovane 
kvalitete. V letu 2020 je bilo na VS v okviru notranjega nad-
zora odvzetih 179 mikrobioloških in kemijskih vzorcev pitne 
vode, od katerih je večina ustrezala zahtevam Pravilnika o 
pitni vodi.

V letu 2020 smo zabeležili 10 neustreznih mikrobioloških 
vzorcev. Od tega smo 8 vzorcev zaznali na rezervnih vodnih 
virih in 2 na aktivnih vodnih virih, vse na surovi vodi pred 
obdelavo. Na javnem omrežju v okviru notranjega in zunan-
jega monitoringa pri distribuciji nismo zabeležili nobenega 
neustreznega vzorca.

V lanskem letu je bilo na vodovodnem omrežju izvedenih 
še nekaj dodatnih izboljšav glede nadzora zanesljivosti in 
kakovosti oskrbe.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2020 pitna voda iz javnih VS 
v upravljanju Komunale Radovljica zdravstveno ustrezna in 
varna.

VODOVODNI SISTEM Število Mikrobiološke preiskave Kemijske preiskave
naselij SKUPAJ Skladne Neskladne SKUPAJ Skladne Neskladne

A B C
Radovljica 26 81 81 0 0 0 13 13 0
Radovna–Bled–Lesce 8 19 13 0 0 6 1 1 0
Kropa–Kamna Gorica 13 21 21 0 0 0 2 2 0
Ovsiše–Podnart 2 24 22 0 0 2 5 5 0
Zaloše 1 6 5 0 0 1 1 1 0
Dobravica 1 5 4 0 0 1 1 1 0
SKUPAJ 51 156 146 0 0 10 23 23 0

Skupaj MB + KE 179

Legenda:
A: neskladen vzorec na javnem vodovodnem omrežju
B: vzrok za neskladen vzorec v internem vodovodnem omrežju posameznih objektov
C:  vzrok za neskladen vzorec na vodnem viru oz. na vodovarstvenem območju (gre za vzorce,  

odvzete pred obdelavo oz. dezinfekcijo, po dezinfekciji je ta voda skladna z normativi)

Število vzorcev (preiskav) pitne vode v okviru notranjega nadzora na posameznih VS v letu 2020

Omejitve zbiranja v času epidemije covida-19 letos ne dovo-
ljujejo organizacije tradicionalne akcije Očistimo našo obči-
no, ki so jo v zadnjem obdobju izvajala in koordinirala 
domača društva in organizacije. Občina in Komunala Rado-
vljica bosta kljub temu tudi letos podprli prizadevanja za 
čiščenje odpadkov v krajih in naravnem okolju, so sporočili 
z radovljiške občinske uprave. Vse tiste krajevne skupnosti, 
društva ali posamezniki, ki se boste za to odločili ob upoš-
tevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s covi-
dom-19, se za podporo tako lahko obrnete na Komunalo 
Radovljica, ki bo zagotovila vreče za odpadke in rokavice, 
poskrbeli pa bodo tudi za odvoz zbranih odpadkov z dogo-
vorjenih mest. Svojo namero sporočite po elektronski pošti 
na naslov: mojca.dolar@komunala-radovljica.si.

Spomladansko čiščenje okolja

Marjana Ahačič

Pa je sežig prava rešitev? 
Seveda ne. 
V občini Radovljica, kjer 
nadzor opravlja Medobčin-
ski inšpektorat in redarstvo 
občin Radovljica in Naklo, je 
z občinskim predpisom 
(Odlok o načinu opravljanja 
obvezne lokalne gospodar-
ske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v 
občini Radovljica) prepove-
dano sežiganje vseh vrst 
komunalnih odpadkov, 
vključno z vrtnimi odpadki 
iz gospodinjstev. Pristojnost 
ukrepanja po občinskih 
predpisih ima medobčinski 
inšpektorat in redarstvo.
Zeleni odrez lahko odpelje-
mo v Zbirni center Radovlji-
ca ali naročimo odvoz do 
dveh kubičnih metrov zele-
nega odreza z dopisnico 

Komunale Radovljica oz. 
kuponom za kosovni odvoz, 
ki ga v januarju vsako leto 
prejme vsako gospodinjstvo, 
ki je plačnik stroškov ravna-
nja z odpadki.
"Uredba o ravnanju z odpad-
ki določa, da morajo biti vsi 
odpadki, tudi naravni, pri-
merno obdelani, torej ali 
predelani ali odstranjeni v 
skladu z določili uredbe. To 
pomeni, da je tudi kurjenje 
odpadkov v naravi prepove-
dano. Uredba o varstvu pred 
požarom v naravnem okol-
ju, zakon o gozdovih in 
občinski predpisi so le neka-
teri izmed predpisov, ki 
določajo prepovedi in omeji-
tve kurjenja v naravnem in 

bivalnem okolju," pojasnju-
je Tomaž Dolar, vodja 
medobčinskega inšpektora-
ta.
"Obdobja pogostih požarov 
v naravi se v zadnjih letih 
zaradi toplih in suhih pom-

ladi in jeseni podaljšujejo. 
Najpogostejši povzročitelj je 
človek; nekateri celo ob raz-
glašeni določeni stopnji 
požarne ogroženosti tega ne 
spoštujejo in s kurjenjem 
ogrožajo življenja ljudi, živa-
li, naravo in premoženje," 
opozarja.
Sicer pa je glede na čas, v 
katerem živimo, treba vars-
tvu okolja nameniti veliko 
večjo vlogo in spremeniti 
miselnost in ravnanje, je 
prepričan Dolar. K temu nas 
zavezujejo tudi evropske 
direktive, med njimi tiste, ki 
narekujejo prepoved kurje-
nja odpadkov v naravnem in 
bivalnem okolju in veljajo 
tudi v Sloveniji.

Zelenega odreza 
ne sežgite na vrtu 
Spomladi, ko začnemo urejati okolico hiš, 
marsikdo ne ve, kam z odpadki. Pogosto se kot 
najhitrejša rešitev ponudi kar sežig. Posledica je 
gost dim, ki se vije po naselju, onesnažuje in 
povzroča smrad. 

Z občinskim predpisom je prepovedano 
sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov, 
vključno z vrtnimi odpadki iz gospodinjstev. 
Zeleni odrez lahko odpeljemo v Zbirni center 
Radovljica ali naročimo odvoz do dveh kubičnih 
metrov zelenega odreza z dopisnico Komunale 
Radovljica oz. kuponom za kosovni odvoz. 

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji že četrto 
leto zapored zagotavlja izvajanje meritev radona v zasebnih 
hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na področjih z več 
radona ter v šolah in vrtcih po Sloveniji. Meritve radona v 
zasebnih hišah in stanovanjih se izvajajo predvsem v tistih 
občinah, ki so na področjih z več radona, dodatno pa tudi 
nekaterih drugih, med njimi so letos tudi Radovljica, Žirovni-
ca, Bohinj, Gorje, Jesenice, Škofja Loka in Tržič. Zainteresira-
ni posamezniki lahko več informacij dobite na povezavi, 
objavljeni na spletni strani Občine Radovljica, kjer se lahko 
tudi prijavite. Število meritev je omejeno. Uprava za varstvo 
pred sevanji sicer že vrsto let zagotavlja redne preglede obje-
ktov, ki so namenjeni izvajanju vzgojno-varstvenega, kultur-
nega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa – vrtci, 
osnovne in srednje šole, dijaški domovi, bolnišnice, zdravs-
tveni domovi in drugi. Izvajalec meritev vsako leto pripravi 
poročilo, v katerem predstavi merske rezultate in ugotovitve.

Uprava za varstvo pred sevanji o meritvah 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Pod-
jetniška kavica pripravlja več brezplačnih spletnih delavnic. 
Prva, Poskrbite za svojo hrbtenico, bo že prihodnjo sredo, 
24. marca, od 9. do 10.30. Na delavnici boste spoznali akti-
vni odmor ter praktične rešitve, kako prilagoditi delovno 
okolje, da bo to bolj ergonomsko, bolj prijazno do hrbtenice 
in da bo sedenje na delovnem mestu čim bolj varno, udob-
no in zdravo. Sledila bo delavnica, Excel za poslovne upora-
bnike v petek, 9. aprila, ter delavnica strategij nastopa na 
trgu z naslovom Naj vas potencialne stranke opazijo v četr-
tek, 15. aprila. Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna, 
obvezne pa so predhodne prijave. Število mest je omejeno. 
Projekt Podjetniška kavica sofinancira večina zgornjegorenj-
skih občin, med njimi tudi Občina Radovljica.

Delavnice v projektu Podjetniška kavica
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Brezplačno in hitro s spletno aplikacijo ECE Sonce. 

Na ece.si lahko s spletno aplikacijo ECE Sonce z nekaj 
kliki pridobite izčrpno poročilo s celostnim vpogledom v 
energetske potrebe svojega objekta in konkretno rešitvijo 
za sončno elektrarno ter ogrevalni sistem. Odgovorimo 
vam na vprašanja o potrebni moči elektrarne, predvideni 
letni proizvodnji, denarnih prihrankih, višini naložbe in 
njeni dobi vračanja ter višini subvencije Eko sklada.

Brezplačni informativni izračun za lastno sočno elektrarno je 
lahko v vašem e-nabiralniku že danes.

Izračunajte,  
koliko bi prihranili  
z lastno sončno 
elektrarno. 
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Dodatne informacije in pogoji za pridobitev informativnega izračuna so dosegljivi na www.ece.si.  

Otroci iz Vrtca Radovljica so pod vodstvom vzgojiteljic Kata-
rine Žvokelj in Marinke Birk konec februarja v centralno 
skladišče Območnega združenja Rdečega križa Radovljica 
prinesli oblačila, ki so jih zbirali v okviru celomesečnega 
projekta Eko šole – Ne zavrzi oblek, ohrani planet. Otroci so 
v okviru projekta ves mesec spoznavali glavne korake odgo-
vornega ravnanja z rabljenimi oblačili. Nekaj zbranih oblačil 
so predelali v igrače, druge pa podarili. Projekt namreč spo-
dbuja ločeno zbiranje odpadnih oblačil, njihovo izmenjavo, 
podarjanje, popravila, predelavo in ponovno uporabo. Pris-
peva, da odslužena oblačila ne končajo na odlagališču 
odpadkov. Ekošola je program celostne okoljske vzgoje in 
izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozavešče-
nosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki sko-
zi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno 
udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Otroci so podarili rabljena oblačila

Po tem, ko je bilo kar nekaj mesecev zaradi ukrepov za pre-
prečevanje širjenja epidemije covida-19 zaprto, je centralno 
skladišče območnega združenja Rdečega križa v Radovljici 
od prvega marca spet odprto. Oblačila in obutev sprejemajo 
ob torkih od 16. do 18. ure, za izdajanje prehranskih pake-
tov, hrane, oblačil ter drugih oblik pomoči pa je skladišče za 
uporabnike odprto ob sredah od 16. do 18. ure in ob četrtkih 
od 10. do 12. ure. Na območnem združenju RK Radovljica 
uporabnike prosijo, da v skladišče pridejo z maskami, upoš-
tevajo varnostno razdaljo in si ob vstopu razkužijo roke. 
Število obiskovalcev v skladišču je omejeno.

Skladišče Rdečega križa je spet odprto

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je v 
začetku leta organiziralo dobrodelno akcijo zbiranja sred-
stev za nakup aparata CAT-T, ki bi bolnikom omogočil uspe-
šnejše zdravljenje in s tem preživetje. V odmevni akciji so že 
zbrali več, kot je bilo potrebno za aparat, eden od donator-
jev je sam prispeval za nakup še enega. V združenju so se 
zato odločili, da akcijo nadaljujejo toliko časa, da zberejo 
dovolj sredstev še za nakup dodatkov, ki bodo omogočili, da 
se bosta na enem aparatu lahko zdravila dva bolnika. Denar 
zbirajo na računu SI 56 0284 30 26 2315 528  ter s pomočjo 
SMS-donacij s ključno besedo ZDRAV5 na 1919.

Donacije še vedno zbirajo

Program Kina Radolca poteka trenutno samo na spletu. Do filmov 
lahko dostopate na spletni strani www.ld-radovljica.si, kjer najdete 
tudi podrobnejšo filmsko vsebino. Povezave vas bodo vodile do 
spletne filmske platforme, ki je kar se da preprosta in varna (glede 
plačila in uporabe).

Filmski program je kuriran, platforma pa omogoča legalen ogled fil-
mov, ki si jih lahko ogledate na osebnem ali prenosnem računalni-
ku, tablici, pametnem telefonu in televizorju. 

Vsi filmi so plačljivi, nakup je možen tudi v predprodaji, torej pred 
datumom začetka predvajanja. Po nakupu filma imate sedem dni 
časa, da začnete ogled. Od začetka gledanja filma imate 48 ur časa, 
da film pogledate do konca. 

Asistentka, do 4. 4., drama, ZDA, Liffe 2020

Sklop: Jadralke (dokumentarni), Portret mladenke v ognju (drama), 
Prekla (drama), do 4. 4.

Sklop: Mustang (drama), Colette (biografska drama), Dnevni Diane 
Budisavljević (biografska drama), do 4. 4. 

Sklop: Tiha strast (drama), Žarek v srcu (romantična drama), Tu je 
bila Britt-Marie (komedija), do 4. 4. 

Poletje '85, do 7. 4., romantična drama, Francija, Liffe 2020 

Sklop: V hiši (drama), Frantz (drama), Mlada in lepa (drama), do 7. 4.

Martin Eden, od 19. 3. do 24. 3., romantična drama, Italija, Francija, 
Nemčija (nagrada Art kino mreže Slovenija na Liffe 2020)

Sklop: Ema (glasbena drama), Razbijalka sistema (drama), od 18. 3. 
do 14. 4. (oba filma sta prejela nagrado Art kino mreže Slovenija)

Najboljši Sune, samo 20. 3. od 17.00 do 21.00, družinski film, 8+, 
Švedska

Sune in Sune, od 20. 3. do 27. 3., družinski film, 8+, Švedska

Zverinice iz gozda Hokipoki, od 20. 3. do 27. 3., animirani družinski 
film, 4+, Norveška

Švic, premiera, od 25. 3. do 21. 4., drama, Poljska, Švedska (posebna 
omemba Art kino mreže Slovenija na Liffe 2020)

Sklop: Glej in se čudi: sanjarjenje o povezanem svetu (dokumentar-
ni), Moj najboljši profil (drama) , Citizenfour (dokumentarni), sklop 
treh filmov, od 25. 3. do 21. 4., 

Salon pri Romy, samo 27. 3. od 17.00 do 21.00, drama, Nizozemska

Navihani Bram, od 27. 3. do 3. 4., družinski film, 6+, Nizozemska

Učitelj Žaba, od 27. 3. do 3. 4., družinski film, 6+, Nizozemska

Zakaj skačem, premiera, od 1. 4. do 28. 4., dokumentarni, VB, ZDA

Program Kina Radolca na spletu

www.gorenjskiglas.si
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RADOVLJICA, ŠPORTNI PARK; TEL.(04)597 12 67
RADOVLJICA, ZA AVTOBUSNO POSTAJO; TEL.(04)531 50 66
LESCE, ŽELEZNIŠKA ULICA 1; TEL.(04)53 18 332

M
E

S
AR

IJ
A 

M
LI

N
AR

IČ
 D

.O
.O

.,
 L

E
S

C
E

, 
ŽE

LE
ZN

IŠ
K

A 
1,

 L
E

S
C

E

VSE ŠUNKE SO SUHO SOLJENE        
       IN PREKAJENE Z BUKOVINO  
            PO TRADICIONALNEM  
            POSTOPKU.

Velikonočne 
šunke! 

Urša Peternel

Leška Gorenjka je v sklopu 
dobrodelne akcije, v kateri 
so moči združili z aplikacijo 
Gorenjc in Anino zvezdico, 
podarila kar pol tone čokola-
de za sladko razvajanje, ki si 
je mnoge družine v stiski ne 
morejo privoščiti niti za naj-
mlajše.
Akcija je potekala tako, da so 
uporabniki brezplačne apli-
kacije za nadzor nad nakupi 
in vodenje stroškov gospo-
dinjstva Gorenjc slikali 
račune in tako v treh tednih 
zbrali kar petsto kilogramov 
čokolade Gorenjka za druži-
ne v stiski. Ob predaji dona-
cije je Jerneja Strmšek Turk, 

vodja kategorije čokolade 
Gorenjka, poudarila: »Izre-
dno nas veseli, da smo sku-
paj dosegli magično številko 
pol tone čokolade in s tem 
omogočili sladko razvajanje 
številnim družinam v stis-
ki.« 
Ana Lukner Roljić, ustano-
viteljica dobrodelne organi-
zacije Anina zvezdica, ki je 
doslej pomagala že več kot 
280.000 socialno ogrože-
nim družinam, pa je pove-
dala: »Verjemite mi, za neš-
teto otrok in odraslih je 
čokolada nekaj, česar si pra-
ktično nikoli ne morejo pri-
voščiti. Vesela sem, da sku-
paj delamo dobro. Dajati 
pomeni zares živeti.«

Pol tone čokolade 
za družine v stiski
Leška Gorenjka je v sodelovanju z aplikacijo 
Gorenjc podarila petsto kilogramov čokolade 
dobrodelni organizaciji Anina zvezdica.

Pol tone Gorenjkine čokolade za družine v stiski

Marjana Ahačič

Uporabniki Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo 
(CUDV) Radovljica so 
županu Cirilu Globočniku 
podarili moder stol, simbol 
prijateljstva in veselja. Stol 
je nastal v okviru projekta, 
katerega osrednja tema so 
bili medsebojni odnosi in 
vrednote. »Projekt povezu-
je socialno učenje s tehniš-
ko-likovno kulturo in spod-
buja ekološko občutljivost z 
vidika uporabe starih in 
odsluženih stolov. Učenci 
so se na delavnici pogovar-
jali o tem, zakaj je lepo 

živeti skupaj in kaj nam 
prinaša prijateljstvo, nato 
pa odsluženi stol prebarvali 
z modro barvo, ga predelali 
in opremili s silhueto 
rumenega metulja, ki pred-
stavlja veselje in prijatelj-
stvo,« so pojasnili v CUDV 
Radovljica. Stol so županu 
podarili, ker jim je, kot pra-
vijo, v težkih časih stal ob 
strani. Tako je dobil poseb-
no vlogo, saj bo postavljen 
na javnem mestu. »Na 
občini bo stol lahko ustavil 
hitenje, nudil možnost 
počitka ali pa bo le kot 
medij sporočal svoja huma-
na sporočila.«

Moder stol za župana
Stol je nastal v okviru projekta o medsebojnih odnosih in vrednotah.

Moder stol, simbol veselja 
in prijateljstva

Marjana Ahačič

Na predvečer gregorjevega 
so vse do letos tudi v Kropi in 
Kamni Gorici, kjer ima obi-
čaj večstoletno tradicijo, pri-
pravili prireditev spuščanja 
barčic v vodo. V Kropi otroci 
spuščajo barčice na bajerju 
nekdanje spodnje fužine, v 
Kamni Gorici pa po enem od 
številnih rak in vodnih kana-
lov v središču vasi. »Barčice, 
ki jih vržejo v vodo, so prav-
zaprav hišice, cerkvice, fuži-
nice, kozolci in tudi prave 
umetniške stvaritve iz papir-
ja, kartona, lesa. Vsem je 
skupno, da jih razsvetljujejo 

sveče. V Kropi in Kamni 
Gorici so poznane kot barči-
ce, v drugih krajih kot gre-
gorčki,« pojasnjuje etnologi-
nja Kaja Beton s Turizma 
Radovljica, sicer domačinka 
iz Kamne Gorice.
Letos pa se je praznovanje 
prihoda pomladi tudi v 
Kamni Gorici in Kropi pre-
selilo na splet. Na Javnem 
zavodu Turizem in kultura 
Radovljica so zato povabili k 
podoživljanju praznovanja 
ob starih fotografijah in 
otroški ustvarjalnosti. Pova-
bili so k pošiljanju risb ali 
drugih izdelkov na temo 
gregorjevega oziroma foto-

grafij doma izdelanih bar-
čic, kot v tem delu Gorenj-
ske pravijo gregorčkom. 
Izdelke so sproti objavljali 
na virtualni razstavi v splet-
ni galeriji na www.radolca.
si, kjer si jih je še vedno 
mogoče ogledati. Na predve-
čer gregorjevega pa so pre-
mierno objavili tudi kratek 
film o spuščanju barčic v 
Kropi in Kamni Gorici. 
Povezavo prav tako še vedno 
najdete na njihovi spletni 
strani.
Gregorjevo, ki je nekoč 
pomenilo prihod pomladi, 
so kovači v Kropi in Kamni 

Gorici od nekdaj praznovali 
tako, da so "vrgli luč v vodo". 
Preprosta šega izvira iz časa 
ročnega kovanja. God sv. 
Gregorja, 12. marec, je nam-
reč do uvedbe gregorijan-
skega koledarja leta 1582 
veljal za prvi pomladni dan. 
Pomlad, ki je pomenila dalj-
ši dan, več svetlobe in toplo-
te, so pozdravili tudi kovači. 
Dan se je takrat že toliko 
podaljšal, da obrtniki pri 
svojem delu niso več potre-
bovali umetne razsvetljave. 
Luč so tako na predvečer 
gregorjevega simbolično 
vrgli v vodo.

Tudi gregorjevo letos 
le doma in na spletu
Na gregorjevo se po starem ljudskem običaju ženijo ptički in s tem naznanjajo pomlad. V današnjem 
času na predvečer gregorjevega v številnih gorenjskih krajih s spuščanjem barčic obujajo ta stari 
običaj slovesa od zime. Letos pa se je, tako kot številne druge prireditve, tudi ta preselila na splet.

Kljub temu da prireditve letos ni bilo, je po "bajerju" v 
Kropi na predvečer gregorjevega zaplavalo nekaj barčic. 

Otroci iz vrtca Kropa pa so poleg barčic letos ustvarili tudi 
maketo potoka, po katerem so jih spustili.

S Knjižnice A. T. Linharta Radovljica so sporočili, da s pone-
deljkom po nekaj mesecih ponovno začne teči zamudnina. 
Uporabnike zato prosijo, naj bodo pozorni na rok vrnitve 
izposojenega gradiva. Če želite rok izposoje podaljšati ali pa 
preveriti, katero gradivo imate izposojeno, lahko to storite 
na več načinov: v spletni aplikaciji Moja knjižnica, v mobilni 
aplikaciji mCobiss, po telefonu 04 537 39 00 ali pa jim poš-
ljete elektronsko pošto na info@rad.sik.si.

S ponedeljkom v knjižnici spet teče zamudnina

Gregorjevo, ki je nekoč pomenilo prihod 
pomladi, so kovači praznovali tako, da so "vrgli 
luč v vodo". God sv. Gregorja, 12. marec, je 
namreč do uvedbe gregorijanskega koledarja 
leta 1582 veljal za prvi pomladni dan. Dan se je 
takrat že toliko podaljšal, da obrtniki pri svojem 
delu niso več potrebovali umetne razsvetljave. 
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