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13. 1. - 15. 1. 2022
V četrtek, 13. januarja, 
petek, 14. januarja, in
soboto, 15. januarja 2022

od 8.00 do 20.00
V ZDRAVSTVENEM 
DOMU RADOVLJICA.

Brez naročanja za vse starejše od 12 let,
cepljenje s cepivom P�zer. Po želji je 
istočasno možno tudi cepljenje 
proti gripi. Otroke od 5 od 11 let je 
treba naročiti na tel. št.: 030 702 882.

S seboj prinesite zdravstveno kartico, osebni dokument in podatke o predhodnem cepljenju.

Varno in zdravo naprej.

Marjana Ahačič

Epidemija covida-19 je 
ponov no v porastu zaradi 
zelo hitrega širjenja različice 
omikron. V občini Radovlji-
ca je po podatkih NIJZ polno 
cepljenih 57,9 odstotka obča-
nov (v Sloveniji 56,6), z eno 
dozo cepiva pa 60,2 odstotka 
(v vsej Sloveniji 59,4). S tre-
mi odmerki je za zdaj, upoš-
tevani so podatki do prejš-
njega petka, 7. januarja, 

cepljenih 22 odstotkov obča-
nov Radovljice.
V tednu pred božičem se je 
v cepilni akciji, ki so jo 
organizirali v okviru vse-
slovenskih Dnevov ceplje-
nja, cepilo 1110 ljudi, 311 
po krajevnih skupnostih in 
799 v zdravstvenem domu. 
Večina, 943, je bilo tistih, 
ki so se prišli cepit s tretjo 
dozo.
Za uspešno zajezitev epi-
demije si želimo višje pre-

cepljenosti,  opozarjajo 
zdravniki.
Zato se tudi radovljiški 
zdravstveni dom pridružuje 
vseslovenski akciji z ime-
nom Dnevi cepljenja, v okvi-
ru katere bodo v telovadnici 
Zdravstvenega doma Radov-
ljica od četrtka, 13. januarja, 
do sobote, 15. januarja, med 
8. in 20. uro s cepivom pro-
izvajalca Pfizer/BioNTech 
starejše od 12 let cepili brez 
naročanja. Otroke, stare od 5 

do 11 let, je treba naročiti. 
Tisti, ki bodo to želeli, se 
bodo lahko sočasno cepili 
tudi proti gripi.
Kot še pojasnjujejo v zdrav-
stvenem domu, se bo od 
nedelje, 16. januarja, dalje 
za cepljenje spet treba naro-
čiti, in sicer na telefonsko 
številko 030 702 882  od 
ponedeljka do petka od 7. do 
12. ure ali s spletnim obraz-
cem zVem plus.

Ponovno pozivajo  
k cepljenju
Zdravniki opozarjajo, da bi bila za zajezitev epidemije potrebna višja precepljenost. Zato se tudi 
Radovljica v teh dneh, med četrtkom in soboto, pridružuje akciji Dnevi cepljenja, v okviru katere se 
bo mogoče v zdravstvenem domu cepiti kadarkoli med osmo zjutraj in osmo zvečer, brez naročanja.

V prejšnji cepilni akciji se je v Radovljici cepilo več kot tisoč občanov, večina s tretjim odmerkom. Tokratna akcija,  
v okviru katere se je mogoče cepiti brez naročanja, poteka od četrtka do sobote, od nedelje naprej se bo za cepljenje  
spet treba naročiti. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Radovljica, Območna izpostava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti Radovljica, Glasbena šola Radovljica 
in Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica vabijo na 
virtualno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Na 
njej bodo nastopili učenci Glasbene šole Radovljica in dram-
ski igralec Gregor Čušin z recitacijami Prešernovih pesmi. 
Ogled bo na povezavi, ki bo objavljena na občinski spletni 
strani, mogoč od četrtka, 3. februarja, od 19. ure dalje.

Tudi letos virtualna proslava ob kulturnem prazniku

Marjana Ahačič

Tudi v letu 2022 bo izšlo 16 
rednih številk Deželnih 
novic, ena mesečno, aprila, 
junija, septembra in decem-
bra pa po dve. Naslednja šte-
vilka občinskega časopisa 
tako izide 4. februarja, tretja 
letošnja 4. marca, nato pa 1. 
aprila in 22. aprila, 20. 
maja, 3. junija in 24. junija, 
22. julija, 12. avgusta, 9. 
septembra in 30. septem-
bra, 14. oktobra, 11. novem-
bra ter 2. decembra in 23. 
decembra. 

V času volilne kampanje za 
lokalne volitve, ta se začne 
en mesec pred volitvami, to 
je 20. oktobra, načrtujemo 
še izid posebne volilne šte-
vilke Deželnih novic, ki bo 
predvidoma izšla v začetku 
novembra.
Nekaj sprememb je tudi v 
dostavi; v letošnjem letu 
bodo Deželne novice s petko-
vim datumom v nabiralnike 
radovljiških gospodinjstev 
prihajale že ob četrtkih; raz-
log za takšno spremembo je 
Pošta, ki ob petkih ne dostav-
lja več nenaslovljenih pošiljk. 

Izidi Deželnih novic  
v letu 2022

Spreminjam
moj kraj na bolje.

Glasujem.
Predlagam.

Imate idejo, kako vaš kraj urediti ali mu dati nove vsebine? 
Participativni proračun Občine Radovljica omogoča, da se del proračunskega 
denarja razporedi tako, da pri tem neposredno sodelujete občani in občanke. 
26. 6. 2020 bo objavljen javni poziv za zbiranje predlogov projektov.

Občina Radovljica
maja.stanojevic@radovljica.si

www.radovljica.si

• Kaj je participativni proračun? 
• Kako pripraviti predlog projekta? 
• Kako poteka izbor projektov? 

Informativne delavnice Projekt za moj kraj

Vljudno vabljeni,
Ciril Globočnik, župan

Petek,
19. 6. 2020

ob
19:30

ob
17:00

Radovljica Lesce
Čebelarski razvojno  
izobraževalni center 
Rožna dolina 50a, Lesce

Čebelarski razvojno  
izobraževalni center 

Rožna dolina 50a, Lesce

Četrtek,
18. 6. 2020

ob
19:30

ob
17:00

Begunje, 
Mošnje in Otok

Kamna Gorica, Kropa, 
Lancovo, Srednja Dobrava, 
Podnart, Ljubno in Brezje
Kulturni dom Podnart, Podnart 11

Kulturni dom Mošnje,  
Mošnje 41
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rojstva Alenke 
Bole Vrabec
Dne 14. januarja, na dan, ko 
bi dopolnila 85 let, bodo v 
Galeriji Čitalnica izobesili 
njen portret.

stran 10

Participativni proračun
Nekaj projektov je že zaključenih, drugi še čakajo na izvedbo.

strani 4–6

OBČINSKE NOVICE

Novi medobčinski 
inšpektorat
Ustanovile so ga občine 
Radovljica, Škofja Loka, 
Medvode in Naklo, sedež je 
v Radovljici.
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ŠPORT

Ključno je verjeti vase
Andrej Stavrov je mlad per-
spektiven košarkar, ki trenut-
no igra za novomeško Krko.
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KULTURA

Med tisoč pravljicami 
izbrali njeno
Na natečaju Radia Slovenija 
je komisija kot najboljšo 
izbrala pravljico, ki jo je 
napisala Mateja Črv Sužnik 
iz Hlebc.

stran 11

OBLETNICA

Ob obletnici rojstva 
Huga Robleka
Dne 27. decembra je minilo 
sto petdeset let, kar se je v 
Radovljici rodil Hugo Rob-
lek, lekarnar, planinec in 
narodni delavec.

stran 13
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ODGOVORNA UREDNICA: 

Marjana Ahačič (marjana.ahacic@g-glas.si, 031/352-514) 
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Urša Peternel (pomočnica odgovorne urednice),  
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DEŽELNE NOVICE (ISSN 1855-2927) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Radovljica, 
Go renj ska ce sta 19, 4240 Ra dov lji ca (se dež ča so pi sa in ured ni štva). Pra vi ce izdajate lja 
iz va ja: Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (tel. 04/201 42 00, 
faks 04/201 42 13, info@g-glas.si, oglas no tr že nje: Jana Triller, 04/201 42 30).

De žel ne no vi ce iz ha ja jo en krat na me sec v na kla di 23.400 iz vo dov, brez plač no jih  
pre je ma jo vsa go spo dinj stva in dru gi na slov ni ki v ob či ni Ra dov lji ca, pri lo že ne so  
tudi iz vo dom Go renj ske ga gla sa. Tisk: Tiskarsko središče d.o.o., Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve-
ni je, d. o. o., Ma ri bor. De žel ne no vi ce so vpi sa ne v Raz vid me di jev pod za po red no šte vil ko 
315. Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne ho no ri ra mo. Pis ma bral cev so ome je na 
na naj več 3000 zna kov s pre sled ki. Pri spev ke za na sled njo redno šte vil ko, ki bo iz šla v 
petek, 4. februarja 2022, mo ra te od da ti naj kas ne je do srede, 26. januarja 2022.

 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si bo  
v rubriki Razpisi in objave 14. januarja 2022 objavljen

Javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov  
za zorenje gnojevke na območju občine Radovljica  

v letu 2022

Rok za oddajo vlog na razpisu je 11. marec 2022.

Dodatne informacije: 
 –  Alenka Langus, tel. št.: 04 537 23 13, 
  e-naslov: alenka.langus@radovljica.si, 
 –  Žiga Erman, tel. št.: 04 537 23 32,  
  e-naslov: ziga.erman@radovljica.si.

Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine 
Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in objave ter v 
glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 
Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Marjana Ahačič

Svetnica Tea Beton je na 
župana in direktorico občin-
ske uprave v zvezi z izraže-
nim nezadovoljstvom neka-
terih krajanov Lesc in 
Begunj v občini Radovljica 
naslovila vprašanje o tem, 
katere investicije so bile v 
obeh krajevnih skupnostih 
narejene v zadnjih desetih 
letih s sredstvi občinskega 
proračuna in kakšna je nji-
hova vrednost. 
Zanimalo jo je tudi, katere 
investicije se še izvajajo, koli-
ko sredstev je bilo namenje-
nih za delovanje in vzdrževa-
nje cest v obeh krajevnih 
skupnosti ter koliko investi-
cij je za KS Lesce in KS 
Begunje načrtovanih v Raz-
vojnem načrtu do leta 2030.
Kot je v odgovoru svetnici 
zapisala občinska uprava, je 
bilo v krajevnih skupnostih 
Lesce in Begunje v zadnjih 
desetih letih (2011–2021) iz 

občinskega proračuna izve-
denih za 13,3 milijona evrov 
investicij, in sicer:
– za predšolsko in šolsko 
vzgojo 4,6 milijona evrov 
(energetska sanacija, prosto-
ri in oprema v Vrtcu Lesce, 
energetska sanacija in inve-
sticije v obnovo OŠ F. S. 
Finžgarja Lesce in POŠ 
Begunje, nakup kombijev za 
prevoz otrok);
– za otroška in športna igri-
šča 649 tisoč evrov (športno 
in otroško igrišče pri OŠ 
Lesce, nogometni center 
Lesce in oprema za igrišče 
pri PŠ Begunje);
– za letališče Lesce 1,03 mili-
jona evrov (investicije in 
investicijsko vzdrževanje na 
objektih in površinah letali-
šča, letališka steza, nadome-
stni objekti za družino Vovk 
in rušenje stanovanjskega 
objekta);
– za izgradnjo in investicij-
sko vzdrževanje Čebelarske-
ga razvojno-izobraževalnega 

centra Gorenjske 1,4 milijo-
na evrov;
– za komunalno opremo 4,5 
milijona evrov (odvajanje in 
čiščenje odpadne vode 
(Begunje); oskrba s pitno 
vodo (Hlebce), komunalna 
oprema 0 LN Dolina, OPPN 
TNC – 2, ALC Lesce, ZN 
Center Lesce 0 2. faza; vodo-
vod Begunje, Podgora, Dvor-
ska vas, Finžgarjeva ulica–
Plana, v rondoju cesta na 
Jezerca, Poljče; gradnja kana-
lizacije v Begunjah, v KS 
Lesce, v naselju Hraše; uredi-
tev vodnega zajetja in posta-
vitev merilne postaje vodne-
ga minimuma v Dragi, dal-
jinski nadzor v Mravlincu);
– za ceste in kolesarske 
povezave 871 tisoč evrov 
(cesta za Verigo, del infras-
trukture za pešce CPS – 1. 
faza, cestna povezava Zapu-
že–grad Drnča, razširitev 
ceste Hraše–Hlebce, cesta 
Lesce–Hlebce–Begunje, del 
obeležbe uličnih sistemov 

in obvestilna signalizacija, 
Letališka ulica v Lescah, del 
vzdrževanje lokalnih kole-
sarskih stez, rekonstrukcija 
Savske ceste, rekonstrukcija 
Železniške ceste v Lescah, 
cesta Hlebce–Begunje, ron-
do na državni cesti pri golf-
skem igrišču, del pločnika 
ob Cesti na Jezerca, promet 
v naselju Zgoša - Begunje, 
rekonstrukcija Begunjske 
ceste v Lescah, preplastitev 
javne poti v starem delu 
Begunj, brv za pešce v Zapu-
žah, Alpska cesta v Lescah, 
gradnja kolesarske steze v 
Lescah (oporni zid) in
– za ostalo 276 tisoč evrov 
(celovita revitalizacija gradu 
Kamen, pokopališče Begun-
je, sanacija ekoloških otokov 
(Alpska cesta Lesce, Studen-
čice), izvajanje participativ-
nega proračuna na območje 
2 – Lesce ter razne druge 
manjše investicije v KS 
Begunje.

Pobude in vprašanja svetnikov
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Simon Šubic

V Družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji (Dars) 
svetujejo, da z nakupom 
e-vinjete za leto 2022 ne 
odlašate do zadnjega dne. 
Letne vinjete za 2021 sicer 
veljajo do 31. januarja, a 
uporabniki lahko že zdaj 
kupijo letno e-vinjeto, ki 
začne veljati 1. februarja. 
Izkušnje iz dosedanje pro-
daje e-vinjet namreč kažejo, 
da so ob nakupih pogoste 
napake pri navedbi podat-
kov o registrski številki, te 
pa je le do začetka veljavno-
sti e-vinjete še možno pop-
raviti, kasneje pa ne, opozar-
jajo na Darsu. 
Na Darsu še opozarjajo, naj 
bodo uporabniki ob nakupu 
posebej pozorni pri vnosu 
registrske številke vozila, 
cestninskega razreda in 
začetka veljavnosti e-vinjete. 
Na prodajnem mestu pa naj 
te podatke, ki so jih nareko-
vali prodajalcu, preverijo, 
preden podpišejo potrdilo o 
pravilnosti podatkov, saj s 
tem podpisom odgovornost 
za pravilnost podatkov pre-

vzamejo nase. Samo če se 
e-vinjeta nanaša na pravilno 
registrsko številko in cest-
ninski razred ter je ob vsto-
pu na avtocesto veljavna, se 
šteje, da je cestnina plačana.
E-vinjeto je možno kupiti 
tudi na podlagi izdelave 
ponudbe v spletni trgovini 
in nakazila kupnine na tran-
sakcijski račun družbe Dars, 
a je treba v tem primeru 
e-vinjeto naročiti vsaj štiri 
delovne dni pred začetkom 
njene veljavnosti. Ta rešitev 
je primerna predvsem za 
pravne osebe, ki potrebujejo 
večje število vinjet za svoj 
vozni park. Tem svetujejo, 
da nakup opravijo kot regis-
trirani (in ne anonimni) 
uporabniki, saj bodo samo 
na ta način lahko prejeli 
račun v skladu z Zakonom o 
DDV.
Uporabnikom, ki niso vešči 
spletnih nakupov, je na vol-
jo pomoč v Darsovem klic-
nem centru za cestninjenje 
na telefonski številki 01 518 
83 50 oziroma na elektron-
skem naslovu evinjeta@
dars.si, 24 ur na dan in vse 
dni v letu.

Ne odlašajte z 
nakupom e-vinjete

V Sloveniji so trenutno dos-
topna štiri cepiva proti covi-
du-19, vendar je cepljenje s 
cepivom Janssen začasno 
ustavljeno, je pojasnila zdra-
vnica Tanja Leskovar. "V 
situaciji, ko je vseh cepiv 
dovolj, je priporočljiva pred-
nostna uporaba cepiv 
mRNA, to sta cepivo Comir-
naty (Pfizer/BioNTech) in 
Spikevax (Moderna). Za 
osnovno cepljenje z obema 
sta potrebni dve dozi."
Povedala je, da osebe z zma-
njšano pokretnostjo cepijo 
na domu, pri čemer se lahko 
uporabljajo vsa dostopna 
cepiva.
Ob tem ponovno poudarja, 
da se pri bolezni covid-19 
lahko pojavijo resni zapleti, 
zato so koristi cepljenja pri 
preprečevanju covida-19 
večje od tveganja zaradi 
neželenih dogodkov po cep-
ljenju. "Neželeni učinki so 
običajno blagi do zmerni in 
prehodni. Resni stranski 
učinki so izjemno redki."

Cepljenje nosečnic
Za nosečnice je priporočljiva 
uporaba cepiv mRNA, ker je 
za ta cepiva trenutno na voljo 
največ podatkov o varnosti in 
učinkovitosti pri nosečnicah, 
pojasnjuje Leskovarjeva.
"Tveganje za hujši potek 
covida-19 je pri nosečnicah 
do štirikrat večje kot v skupi-
ni enako starih nenosečih 
žensk. Tako tuja kot sloven-
ska perinatološka  stroka je 
enotna: priporočajo cepljen-
je nosečnic, doječih mater 
in žensk, ki načrtujejo nose-

čnost. Priporočajo tudi poži-
vitveni odmerek cepiva."

Cepljenje mladostnikov
Cepljenje proti covidu-19 je 
priporočljivo za vse mladost-
nike, stare 12 let in več. 
Cepijo jih s cepivom Comir-
naty. Priporočljivo je tudi za 
otroke, stare od 5 do 11 let s 
kroničnimi boleznimi, in 
otroke, ki so v stiku z oseba-
mi z večjim tveganjem za 
hud potek covida-19 in jih ni 
mogoče učinkovito zaščititi 
s cepljenjem. 
"Cepljenje proti covidu-19 je 
smiselno in varno tudi za 
ostale otroke, stare od 5 do 
11 let, saj tudi pri njih učin-
kovito prepreči okužbe ter 
zmanjša možnost hujšega 
poteka in zapletov covida-19. 
Cepljenje teh otrok opravi-
mo z otroško dozo cepiva 
Comirnaty. Z zmanjšanjem 
možnosti širjenja okužbe pa 
cepljenje otrokom omogoča 
tudi nemoteno šolanje in 
življenje," je opozorila.

Pojasnila je še, da je pri 
otrocih, mlajših od 15 let, za 
cepljenje potrebna privolitev 
staršev, zato je pri cepljenju 
potrebno spremstvo oziro-
ma pisna privolitev staršev 
ali skrbnikov, pa tudi pred-
hodno jih je treba naročiti. 
Pri otrocih, starih 15 let in 
več, privolitev staršev ni pot-
rebna.

Tretji odmerek 
Tretji odmerek cepiva proti 
covidu-19 je po navodilih 
NIJZ priporočljiv za vse od 
18. leta dalje. 
Posebej je priporočljiv za: 
oskrbovance DSO in drugih 
socialnovarstvenih zavodov 
(SVZ), za vse, ki so stari 50 
let in več, posebej ranljive 
kronične bolnike (ne glede 
na starost), za družinske čla-
ne imunsko oslabljenih 
oseb, za osebe z večjo pokli-
cno izpostavljenostjo in za 
tiste, ki so osnovno cepljen-
je opravili z vektorskimi 
cepivi.

Za mlajše od 18 let za zdaj 
tretji, poživitveni odmerek 
ni odobren, je povedala 
zdravnica Tanja Leskovar. 
"Za tretji odmerek se upora-
bi cepivo mRNA (Pfizer/
BioNTech ali Moderna). Pri-
poročen presledek med 
osnovnim cepljenjem s 
cepivom Pfizerja ali Moder-
ne in tretjim/poživitvenim 
odmerkom je od tri do šest 
mesecev. Po polnem ceplje-
nju s cepivom AstraZenece 
ali Janssena je cepljenje s 
tretjim odmerkom možno 
že po dveh mesecih," je 
pojasnila in dodala, da se s 
poživitvenim odmerkom 
lahko cepi tudi polno cep-
ljen prebolevnik, če želi pre-
jeti poživitven odmerek.
In še informacija o cepljen-
ju proti gripi: lahko se ga 
opravi sočasno s cepljenjem 
proti covidu-19 ali s kakrš-
nim koli presledkom.

Če imate znake bolezni
Bolniki, ki imajo simptome 
koronavirusne bolezni, naj 
pokličejo v ambulanto oseb-
nega zdravnika, izven njego-
vega rednega delovnega časa 
lahko tudi v ambulanto nuj-
ne medicinske pomoči. Ose-
bje poskrbi za organizacijo 
odvzema PCR-brisa na 
SARS-CoV- 2, bolniki naj 
ostanejo doma v samoizola-
ciji, pojasnjujejo v zdravs-
tvenem domu.
Hitri testi se izvajajo pri 
zdravih ljudeh brez simpto-
mov bolezni. Termine v 
radovljiškem zdravstvenem 
domu prilagajajo potrebam, 
tedensko so objavljeni na 
njihovi spletni strani. 

Ponovno pozivajo  
k cepljenju
1. stran

Testiranja opravljajo v Zdravstvenem domu, pa tudi po 
nekaterih drugih lokacijah po občini. / Foto: Gorazd Kavčič
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Naštete so zgolj investicije, 
za katere so bile v proraču-
nu samostojne proračunske 
postavke oz. NRP-ji, še poja-
snjujejo na občinski upravi 
in dodajajo, da je bilo nekaj 
investicij, kot so prilagoditev 
cest ob nadgradnji železniš-
ke infrastrukture, investicije 
v cestno razsvetljavo po KS, 
sanacija cest po izgradnji 
vodovodov in kanalizacijske-
ga omrežja, kolesarske 
povezave Radovljice z zaled-
nimi naselji, investicije v 
zagotovitev prostorov za 
predšolsko vzgojo, sanacije 
lokalnih cest, izgradnja 
meteorne kanalizacije, ure-
ditev hodnikov za pešce, 
drugi športni objekti in 
nakup opreme, izvedba 
energetskih ukrepov na jav-
nih objektih, spomeniki, 
grobišča, spominska obele-
žja, sanacija vodnih zajetij, 
sanacija mostov in rak, 
odmere in odškodnine za 

zemljišča cest ter postavitev 
e-polnilnic, izvedenih znot-
raj drugih NRP-jev.

Investicije v teku
V krajevni skupnosti Begu-
nje: prometna ureditev in 
sanacija igrišča pri Podruž-
nični šoli Begunje, ureditev 
mostu na cesti Zgoša–Begu-
nje z vso pripadajočo infras-
trukturo, izvedba varovalnih 
ograj ob cestah v Begunjah, 
ureditev pokopališča v Begu-
njah – izvedba pripravljal-
nih del (parkirišče), ureditev 
fekalne kanalizacije za prik-
ljučitev objektov pri naslo-
vih Zgoša 13 in Begunje 5 in 
5a, sanacija mostu čez 
Begunjščico, gradnja manj-
kajočega kanalizacijskega 
omrežja, iz participativnega 
proračuna pa še javna raz-
svetljava v delu naselja Polj-
če in idejna zasnova uredit-
ve kulturne dvorane.
V krajevni skupnosti Lesce: 
izvedba vodovoda s prečka-
njem železniške proge na 

Alpski cesti, ureditev poti in 
odvodnjavanja pri Hraški 
cesti 5, gradnja kolesarske 
povezave pod železniško 
progo, gradnja manjkajoče-
ga kanalizacijskega omrežja 
in iz participativnega prora-
čuna dodatno opremljanje 
prehoda za pešce na Dežma-
novi ulici in športni objekt.
Za delovanje Krajevne sku-
pnosti Begunje je v proraču-
nu za leto 2021 namenjenih 
6.130 evrov in za vzdrževa-
nje 55.657 evrov. Za delova-
nje Krajevne skupnosti Les-
ce je namenjenih 15.399 
evrov in za vzdrževanje 
39.483 evrov.

Razvojni načrt do leta 
2030
Pred začetkom priprave raz-
vojnega programa je bila 
izvedena anketa ''Kakšno 
Radovljico 2030 si želimo?'' 
ter več področnih in temat-
skih delavnic. Iz razprav in 
analize SWOT je bilo izluš-
čenih dvanajst ključnih raz-

vojnih izzivov Občine Rado-
vljica. Za uresničevanje vizi-
je Radovljica 2030 se na 
osnovi opredeljenih ključ-
nih razvojnih izzivov priho-
dnji razvojni model občine 
osredotoča na šest med 
seboj soodvisnih strateških 
ciljev in en podporni cilj. 
Vsak cilj je v programu 
predstavljen po strateških 
področjih ukrepanja in sis-
temsko rešuje izzive. Znot-
raj sistemskih projektov so 
poudarjeni le najpomem-
bnejši posamezni projekti. 
V krajevni skupnosti Lesce 
so to naslednji projekti: pre-
veritev možnosti nadgrad-
nje oz. posodobitve enot 
Lesce, Begunje in Brezje, 
celostna zasnova ureditve 
središča pri železniški pos-
taji in križišč ob Alpski ces-
ti, prometna ureditev širše-
ga območja železniške pos-
taje Lesce - Bled, vključno z 
ureditvijo varnega izvenni-
vojskega prečenja križanja 
železnice, izgradnja sprem-

ljajoče občinske navezoval-
ne infrastrukture na držav-
ni cesti Bled–Lesce, rekons-
trukcija lokalne ceste Les-
ce–Hlebce–Begunje, ki 
vključuje obvoznico Hlebce, 
kolesarsko povezavo, ploč-
nike in komunalno infras-
trukturo, ureditev infrastru-
kture za kolesarje, izgradnja 
medobčinskega parkirišča 
P+R, vzpostavitev TIC na 
železniški postaji Lesce, 
razvoj Alpskega letalskega 
centra Lesce, rekonstrukcija 
ceste za Verigo in sanacija 
degradiranih industrijskih 
območij.
V krajevni skupnosti Begu-
nje so izpostavljeni nasled-
nji projekti: ureditev novega 
pokopališča in poslovilnih 
vežic, posodobitev, obnova 
oziroma razširitev večna-
menskega doma oziroma 
dvorane, preveritev možno-
sti nadgradnje oz. posodobi-
tve enote knjižnice, nadgra-
dnja in širitev kanalizacij-
skega omrežja aglomeracije 

Zgoša (del Zgoša, Zapuže), 
optimizacija vodnih virov na 
območju občine, prednost-
no v Dragi, izgradnja občin-
ske navezovalne infrastruk-
ture na odseku državne ces-
te Poljče–Begunje–Zadnja 
vas, rekonstrukcija lokalne 
ceste Radovljica–Nova vas–
Zapuže (vključuje kolesar-
sko povezavo, pločnike in 
obnovo vodovoda) in rekon-
strukcija lokalne ceste Les-
ce–Hlebce–Begunje (vklju-
čuje obvoznico Hlebce, 
kolesarsko povezavo, pločni-
ke in komunalno infrastruk-
turo), kolesarska infrastruk-
tura, obnova paviljonov 
Jožamurka in Brezjanka, 
nadaljnja celovita revitaliza-
cija in vzpostavitev razgled-
ne točke na Gradu Kamen, 
obnova Muzeja in grobišča 
talcev Begunje ter uvajanje 
režimov izvajanja dejavnosti 
na prostem ter dostopa in 
parkiranja v naravnem oko-
lju za širše območje Begun-
je–Draga–Krpin.

Pobude in vprašanja svetnikov
2. stran

Marjana Ahačič

Občinski svet je na decembr-
ski redni seji začrtal okvirni 
časovni in vsebinski plan sej 
v letošnjem letu. Prvič letos, 
na 23. redni seji v tem man-
datu, se bodo svetniki sestali 
zadnjo sredo v januarju, 
nato pa predvidoma še 23. 
marca, 25. maja, 22. junija 
in 28. septembra, ko je načr-
tovana zadnja seja tega skli-
ca občinskega sveta. Dne 20. 
novembra bodo namreč že 
lokalne volitve, na katerih 
bomo volili predstavnike 
občinskega sveta in župana. 
Letu 2022 pogosto rečejo 
tudi super volilno leto, saj 
bomo že spomladi volili 
poslance v državni zbor, 

jeseni pa še predsednika 
države. Kdaj bodo redne 
volitve poslancev, odloči 
predsednik države, ki jih 
razpiše in določi datum. 
Skladno z zakonom o volit-
vah v državni zbor se lahko 
redne volitve opravijo naj-
prej dva meseca in najkas-
neje 15 dni pred potekom 
štirih let od prve seje prejš-
njega državnega zbora, kar 
pomeni, da ima predsednik 
možnost, da za prvi dan gla-
sovanja določi nedeljo, 24. 
april, zadnji možni datum 
pa je nedelja, 5. junij. Prvi 
možni datum predsedniških 
volitev (predsednika države 
volimo vsakih pet let) je 11. 
september, zadnji pa 6. 
november 2022.

V načrtu pet rednih sej 
občinskega sveta 

Občinski svetniki se bodo v tem sestavu srečali le še na 
petih rednih sejah. Skupaj bodo tako v štiriletnem mandatu 
opravili 27 rednih sej. Nekatere so bile v času epidemije 
opravljene v Linhartovi dvorani, ki je večja od velike 
občinske sejne dvorane, v kateri se srečujejo običajno. 
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Marjana Ahačič

Z novim letom začenja dela-
ti novi medobčinski inšpek-
torat, ki so ga ustanovile 
občine Radovljica, Škofja 
Loka, Medvode in Naklo, 
sedež pa ima v Radovljici. 
Občine ustanoviteljice se v 
tej obliki združujejo za izva-
janje nalog inšpektorata in 
redarstva z možnostjo kas-
nejšega dodajanja novih 
skupnih nalog, so pojasnili 
na radovljiški občinski upra-
vi. Kot poudarjajo, občine na 
ta način s sodelovanjem 
združujejo in optimizirajo 
kadrovske, finančne in orga-
nizacijske vire. Skupne 
občinske uprave spodbuja 
tudi zakonodaja, saj država 
dodatno sofinancira izvaja-
nje nalog, ki jih občine orga-
nizirajo na ta način.
Kot je povedal Tomaž 
Dolar, vodja uprave skup-
nega medobčinskega inšpe-
ktorata, so se glede na dokaj 
obsežno območje, ki ga 
pokrivajo, organizirali tako, 
da Škofja Loka in Medvode 
delujta v okviru dislocirane 
enote. Zaposleni na inšpek-
toratu, zdaj jih je deset, po 
sistematizaciji pa jih bo 
skupaj trinajst, pa lahko po 
potrebi menjajo področja, 
kjer delujejo. 
"Oblikovanje medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva 
ima poleg optimizacije še 
nekaj drugih prednosti, 

med drugim možnost izme-
njav na področju dela, razši-
ritev specifik, dodatne izku-
šnje pa tudi možnost izme-
njave mnenj.
Občini Radovljica in Naklo 
sta imeli skupni občinski 
inšpektorat in redarstvo s 
sedežem v Radovljici že od 
leta 2017, občini Medvode 
in Škofja Loka pa sta imeli 
izvajanje teh nalog doslej 
organizirano v okviru svojih 
občinskih uprav. Na podlagi 
skupnega interesa so nato v 
lanskem letu občinski sveti 

vseh štirih občin sprejeli 
odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave, ki 
je začel delovati 1. januarja 
letos. Tudi sedež novega 
organa skupne občinske 
uprave bo v Radovljici – v 
prostorih občine na Gorenj-
ski cesti 19.
Medobčinski inšpektorat bo 
deloval na območju 370 kva-
dratnih kilometrov, na kate-
rem je več kot osemsto 
lokalnih cest in v štirih obči-
nah skupaj več kot 63 tisoč 
prebivalcev. Kot poudarjajo 

ustanovitelji, je osnovna 
naloga novega inšpektorata 
oziroma redarstva preventi-
vno delovanje in pomoč 
občanom, ne izdajanje glob 
in kazni. 
Lokalni predpisi določajo 
pravila skupnosti občanov in 
omogočajo kakovostno sobi-
vanje v občini. Z upoštevan-
jem cestnoprometnih pred-
pisov in drugih pravil pa se 
lahko izognemo neprijetnim 
sporočilom redarjev in inšpe-
ktorjev, ob tem še opozarjajo 
na občinski upravi.

Delati začenja  
novi inšpektorat
Skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo so ustanovile občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode 
in Naklo, sedež skupnega organa pa je v Radovljici in tudi vodi ga radovljiški inšpektor Tomaž Dolar.

Tomaž Dolar, vodja skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva,  
s sodelavcema / Foto: Gorazd Kavčič

Eko sklad je 31. decembra 2021 v Uradnem listu RS in na 
spletni strani www.ekosklad.si objavil štiri nove javne pozi-
ve. Ponovno so na voljo nepovratna sredstva za skoraj niče-
nergijske stavbe in spodbude v obliki ugodnega kredita. 
Informacije so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20.

Nove spodbude Eko sklada 
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Participativni proračun

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je spom-
ladi leta 2020 pod naslovom 
Za moj kraj začela postopke 
za pripravo participativnega 
proračuna. Gre za obliko 
vključevanja občanov, ki 
tako lahko odločajo o porabi 
dela proračunskih sredstev. 
Na ta način bodo v dveh 
letih izvedeni manjši proje-
kti v vrednosti do 15 tisoč 
evrov, za katere občani 
menijo, da so zanimivi in 
potrebni. Za celotno občino 
je sicer v participativnem 
proračunu v dveh letih na 
voljo skupaj tristo tisoč 
evrov, projekti so porazdel-
jeni po petih območjih.

Več kot sto predlogov
Poleti istega leta je stekel 
postopek zbiranja predlogov 
projektov, oddanih jih je 
bilo več kot sto. Projekte je 
pregledala in ocenila poseb-
na komisija, ki so jo sestav-
ljali predstavniki občinskega 
sveta, krajevnih skupnosti 
in občinske uprave. 
Komisija je 65 tistih, ki so 
bili skladni z razpisom in 
izvedljivi, uvrstila na sez-
nam za glasovanje, ki je bilo 
izvedeno novembra. Glaso-
vali so lahko vsi, ki so 31. 
julija 2020 imeli stalno pre-
bivališče v občini Radovljica 
in so bili 12. oktobra 2020 
stari vsaj 15 let. Vsi upravi-
čenci so lahko oddali glas 
zgolj prek spletne aplikacije. 
Tisti, ki uporabe računalni-
kov niso vešči ali z ustrezno 
opremo ne razpolagajo, so 
prav tako prek spletne apli-
kacije lahko oddali glas na 
sedežih krajevnih skupnosti 
in občine.

Glasovala tretjina 
upravičencev
Glasovalo je 4.847 upravi-
čencev, kar predstavlja 30,23 
odstotka vseh upravičencev, 
ki so skupaj oddali 8.755 gla-
sov; glasovati je bilo namreč 
mogoče za neomejeno števi-
lo projektov na svojem 
območju. Najvišja udeležba 
pri glasovanju je bila v 
območju številka 4, ki obse-
ga krajevne skupnosti Pod-
nart, Ljubno in Brezje, in je 
znašala 38,13 odstotka. 
Strokovna komisija nato 
razvrstila izglasovane pro-
jektne predloge glede na šte-
vilo prejetih glasov ter jih 
potrdila kot izbrane glede na 
razpoložljiva sredstva za 
posamezno območje in skla-
dno z določili pravilnika. 
Končni izbor 25 projektov je 
nato potrdil občinski svet. 

Načrtovanje in izvedba
Projekti so šli nato v izved-
bo, ki se bo večinoma zak-
ljučila v letošnjem letu. V 
okviru participativnega pro-
računa je bilo izglasovanih 
več projektov ureditev 
tematskih poti. S ciljem nji-
hove enotne označitve in 
podobe je bil izdelan katalog 
opreme in urejanja temat-

skih poti v občini. Za večino 
je bila v letu 2021 izdelana 
projektna dokumentacija in 
pridobljena soglasja, letos 
pa bo po pridobitvi soglasij 
lastnikov zemljišč sledila 
ureditev poti.
Nekaterih projektov pa zara-
di negotovih razmer in ome-
jitev, povezanih z epidemijo 
covida-19, v letu 2021 ni bilo 
mogoče izvesti in bodo izve-
den v letos, če bodo to dopu-
ščale razmere.

Območje 1: 
Krajevna skupnost

Radovljica
1    TELOVADBA V 

GOZDU IN RAZGLED 
NA DEŽELO  
(OBLA GORICA IN 
VOLČJI HRIB)

Predlagatelj: Aljoša Špiler
Vrednost: 15.000 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Obla gorica 
in Volčji hrib sta območji, ki 
bi jih uredili za gibanje in 
doživljanje lepote kraja in 
okolice. Obla gorica je pri-
meren in neizkoriščen javni 
prostor, ki bi ga obogatili s 
telovadno stezo tako, da bi 
se območje geografsko in po 
namembnosti priključilo 
drugim športno-rekreativ-
nim objektom v bližini. Pro-
jekt predvideva izvedbo kro-
žne telovadne steze na 
območju Oble gorice, ki bi 
bila sestavljena iz telovadnih 
postaj, med seboj povezanih 
s stezo. Postaje bi bile sesta-
vljene iz elementov različ-
nih zahtevnosti. Volčji hrib 
je poleg tega, da je nenava-
dna ledeniška morena, tudi 
svojevrsten razgledni stolp, 
po naravi dostopen tudi sta-

rejšim. Z njegovega vrha je 
razgled na celotno Deželo in 
širše. Projekt predvideva 
ureditev na način, da bo 
lažje dostopen tudi starej-
šim generacijam.
Stanje: Nameščenih je šest 
telovadnih točk in informa-
cijske table z opisi vaj. 
Osnovna informacijska tab-
la ob vstopu na območju 
Oble gorice bo zaradi bliž-
njega gradbišča postavljena 
spomladi. Za projekt je bilo 
pridobljeno naravovarstve-
no soglasje. Opremo je 
dobavilo podjetje Taurus 
šport, d. o. o., iz Šempasa, 
za pripravo terena pa sta 
poskrbeli občina in Komu-
nala Radovljica.

2   ZUNANJA UREDITEV 
ŠPORTNEGA PARKA 
VRBNJE

Predlagatelj: Tadej Gomboc
Vrednost: 15.000 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Športni park 
Vrbnje uporabljajo mlade 
družine z otroki, mladina in 
starejši. Posamezna igrala v 
njem so dotrajana in jih je 
treba bodisi zamenjati bodi-
si obnoviti. Športni park ni 
omejen z lovilnimi mreža-
mi, kar povzroča škodo na 
poljščinah pa tudi slabo vol-
jo pri sosedih. V parku 
manjka tudi del zunanje 
opreme. Projekt predvideva 
izvedbo ureditvenih del in 
nakup   potrebne opreme 
(zamenjava in obnova posa-
meznih igral v parku, nakup 
in montaža visečih lovilnih 
mrež, postavitev klopi, košev 
za smeti in zasaditev dre-
ves).
Stanje: Projekt je bil v letu 
2021 delno že izveden, in 
sicer je bilo v celoti obnov-
ljeno otroško igrišče, prido-
bljena so bila soglasja za 
namestitev lovilnih mrež, ki 

so tudi dobavljene. Namesti-
tev urbane opreme in zasa-
ditev dreves pa sta v dogovo-
ru s predlagatelji zaradi gra-
dnje večnamenskega objek-
ta predvideni v letu 2022.

3 PASJI PARK  
 RADOVLJICA
Predlagateljica: Doris Krivič 
Vrednost: 15.000 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  V Radovljici 
je registriranih nekaj več kot 
dva tisoč psov. Kljub temu 
da ima Radovljica veliko 
zelenih površin, sprehajanje 
psov brez povodca ni varno, 
urejenih površin za prosto 
sprehajanje in igranje psov 
pa ni. Predlaga se ureditev 
ograjenega parka/igrišča za 
pse v velikosti približno 
tisoč kvadratnih metrov v 
Radovljici. Takšen park bo 
omogočil psom prosto giba-
nje brez povodca, hkrati pa 
bo zmanjšana tudi nevar-
nost, da bi psi ogrožali dru-
ge pse in ljudi. Po ureditvi 
pasjega parka se določi tudi 
skrbnik prostora, ki bo skr-
bel za urejanje parka, za red 
in čistočo pa bo odgovoren 
tudi vsak skrbnik psa.
Stanje: Pasji park bo umeš-
čen pri OŠ A. T. Linharta 
Radovljica ob atletskem par-
ku. V letu 2021 je bila v 
sodelovanju s predlagatelji 
pripravljena projektna doku-
mentacija, pridobljena so 
tudi vsa soglasja za izvedbo, 
ki je načrtovana v letu 2022.

4   EKOLOŠKA TRŽNICA 
V RADOVLJICI

Predlagateljica: Monika 
Brinšek
Vrednost: 15.000 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Radovljica 
nima lastne ekološke tržni-
ce. Projekt predvideva orga-

nizacijo ekološke tržnice, 
kjer bodo občani lahko kupi-
li hrano neposredno od 
lokalnega kmeta. Poleg 
organizacije tržnice bodo 
izvedeni tudi predavanja in 
delavnice s tremi osrednji-
mi temami: opazovanje pos-
ledic slabega prehranjevan-
ja, preusmeritev pozornosti 
h kvalitetnim sestavinam, ki 
so v ekološki hrani, praktič-
no poučevanje o možnostih 
samopreskrbe.
Stanje: Projekta zaradi 
negotovih razmer in omeji-
tev, povezanih z epidemijo 
covida-19, v letu 2021 ni bilo 
mogoče izvesti in bo izve-
den v letu 2022, če bodo to 
dopuščale razmere.

Območje 2: 
Krajevna skupnost

Lesce
1  ŠPORTNI OBJEKT

Predlagateljica: Helena 
Šolar 
Vrednost: 15.000 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  V Lescah ni 
pokritega prostora, kjer bi se 
v primeru slabega vremena 
izvajale različne športne, 
kulturne in druge družbene 
dejavnosti na prostem. Zato 
je predlagana izdelava pro-
jektne dokumentacije, pri-
dobitev upravnih dovoljenj 
in postavitev pokritega obje-
kta (oblika dvojnega kozolca 
površine okoli šestdeset kva-
dratnih metrov) v Lescah, 
kjer bi se izvajale različne 
športne, kulturne in druge 
družbene dejavnosti na pro-
stem.
Stanje: V letu 2021 je bila 
izdelana projektna doku-
mentacija in v avgustu pri-

dobljeno gradbeno dovolje-
nje za gradnjo nezahtevnega 
objekta. Izvedba bo sledila v 
letu 2022. Ker vrednost pro-
jekta presega razpoložljiva 
proračunska sredstva, ga je 
Občina Radovljica v septem-
bru 2021 prijavila za prido-
bitev nepovratnih sredstev. 
Izgradnja športnega objekta 
je del projekta Medgenera-
cijski živ žav, s katerim je 
radovljiška občina skupaj s 
še nekaterimi gorenjskimi 
občinami kandidirala na 
poziv Lokalne akcijske sku-
pine Gorenjska košarica za 
izbor operacij Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (sredstva CLLD). 
Odločitev o sofinanciranju 
še bila sprejeta.

2   IZDELAVA IN  
NAMESTITEV  
GNEZDILNIC  
ZA PTICE IN 
NETOPIRNIC TER 
ROČNO  
ODSTRANJEVANJE 
INVAZIVNIH  
RASTLIN OB  
POTOKU BLATNICA

Predlagatelj: Boris Kozinc
Vrednost: 4.340 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Projekt pred-
laga namestitev gnezdilnic 
za lesno sovo, velikega sko-
vika, smrdokavro, vse vrste 
sinic, škorca, brgleza, pogo-
relčka in poljskega vrabca 
ter odstranitev invazivnih 
tujerodnih rastlin na parce-
lah ob potoku Blatnica. 
Namen namestitve gnezdil-
nic je doseči stabilnejše 
populacije ptic, ki gnezdijo v 
duplih, ter netopirjev. Z 
odstranjevanjem invazivnih 
tujerodnih rastlin pa bi pre-
prečili zamake, ki jeseni ovi-
rajo pretok vode in kazijo 
videz območja.
Stanje: Izbrani izvajalec 
Društvo za varstvo okolja 
Bled je v letu 2021 izdelal in 
ob potoku Blatnica namestil 
gnezdilnice za ptice in neto-
pirnice, in sicer: eno gnez-
dilnico za lesno sovo, 36 
gnezdilnic za smrdokavro, 
velikega skovika, sinico, 
vijeglavko, brgleza, plavčka 
in močvirsko sinico ter pet 
netopirnic.
Opravljeno je bilo tudi čišče-
nje potoka Blatnica v dolžini 
1,9 kilometra, ki bo spet 
izvedeno letos spomladi. 

3   UTRIPAJOČ ZNAK 
PREHOD ZA PEŠCE

Predlagateljica: Tatjana 
Justin
Vrednost: 6.100 (12.620 
EUR)
Rok izvedbe: 2021

Opis projekta:  Na križišču 
Dežmanove ceste in Hraške 
ceste pri OŠ F. S. Finžgarja 
Lesce je prehod za pešce, ki 
ga uporabljajo otroci, ki pri-
hajajo v šolo, pa tudi krajani. 
Ker je območje prometno 
obremenjeno, je predlagano, 

Projekti participativnega proračuna

Na Obli gorici je že nameščenih šest telovadnih točk in informacijske table z opisi vaj. Osnovna informacijska tabla ob 
vstopu na območju Oble gorice bo zaradi bližnjega gradbišča postavljena spomladi. / Foto: Gorazd Kavčič
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da se na prehodu postavi 
utripajoč znak za prehod za 
pešce, s čimer bo zagotovlje-
na večja varnost pešcev in 
varnejša šolska pot.
Stanje: Zaradi povišanja 
ocenjene vrednosti projekta 
na račun dodatne zagotovit-
ve stalnega vira električne 
napetosti je strokovna komi-
sija za participativni prora-
čun za izvedbo namenila 
dodatnih 6.520 EUR. Osve-
tlitev in sistemska označitev 
prehoda za pešce na Dežma-
novi ulici v Lescah sta bili 
izvedeni v novembru 2021. 

4  TURISTIČNA TOČKA

Predlagatelj: Vid Grašič 
Vrednost: 15.000 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Železniška 
postaja Lesce (Bled) je ena 
izmed bolj izpostavljenih. 
Notranjost postaje je slabe-
ga videza in ne nudi nobe-
nih informacij o kraju, obči-
ni, turističnih destinacijah, 
naravnih znamenitostih 
ipd. Zato se predlaga uredi-
tev notranjosti železniške 
postaje Lesce (kot informa-
cijske točke) s postavitvijo 
oglasnih tabel, panojev z 
lokalno ponudbo, postavitvi-
jo multimedijske plošče na 
dotik, kjer bi obiskovalci in 
turisti dobili najnujnejše 
turistične informacije.
Stanje: Lastniku objekta Slo-
venskim železnicam je 
občinska uprava predstavila 
projekt, glede na organiza-
cijsko strukturo Slovenskih 
železnic in navezavo na dru-
ge njihove projekte pa bodo 
potrebna nadaljnja usklaje-
vanja. Izvedba je predvidena 
do začetka glavne turistične 
sezone leta 2022.

5   POČITNIŠKE 
DELAVNICE

Predlagateljica: Zlatica 
Demšar 
Vrednost: 3.000 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Projekt je 
namenjen osnovnošolcem 
med šolskimi počitnicami, 
predvideva pa organizacijo 
delavnic (slikarska, mozaič-
na, spoznavanje zelišč, špor-
tna dejavnost s pohodniš-

tvom) z namenom aktivne-
ga preživljanja prostega 
časa.
Stanje: Projekta zaradi 
negotovih razmer in omeji-
tev, povezanih z epidemijo 
covida-19, v letu 2021 ni bilo 
mogoče izvesti in bo izve-
den v letu 2022, če bodo to 
dopuščale razmere.

6   VAŠKA TRŽNICA, 
IZMENJEVALNICA, 
BOLŠJI SEJEM

Predlagatelj: Vid Grašič 
Vrednost: 5.500 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Na območju 
starega vaškega jedra v Les-
cah (Begunjska cesta) je 
zaradi slepe ulice promet 
motornih vozil upadel, vsak 
se lahko mirno sprehodi in 
si ogleda še ohranjene stare 
vaške hiše ter cerkev Mariji-
nega vnebovzetja. Za dodat-
no promocijo območja se 
predlaga organizacija dveh 
dogodkov v starem vaškem 
jedru v Lescah (Begunjska 
cesta) z vaško tržnico, izme-
njevalnico, bolšjim sejmom, 
ki bi kasneje lahko postala 
vsakomesečna in tradicio-
nalna.
Stanje: Projekta zaradi 
negotovih razmer in omeji-
tev, povezanih z epidemijo 
covida-19, v letu 2021 ni bilo 
mogoče izvesti in bo izve-
den v letu 2022, če bodo to 
dopuščale razmere.

Območje 3: 
Krajevne skupnosti 

Kamna  
Gorica,  
Kropa,  
Lancovo, 
Srednja  
Dobrava
 
1  PETROVA POT 
Predlagatelj: Mitja Kapus 
Vrednost: 15.000 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Predlog se 
nanaša na ponovno vzpos-
tavitev sprehajalne poti ob 
potoku Lipnica, ki jo je 
konec 19. stoletja naredil 
prof. Peter Novak. Zadnjih 
dvajset let je pot v slabem 
stanju, na delu težko preho-
dna. Pot poteka ob levem 
bregu Lipnice od hišne št. 
Kamna Gorica 2a proti hiš-
ni št. Zgornja Dobrava 1. 
Predlaga se ureditev poti z 
razširitvijo in postavitvijo 
zaščitne ograje na izpostav-
ljenih mestih, uredijo se 
premostitve.
Stanje: Zaradi več projektov 
ureditev tematskih poti, ki 
so bili izglasovani v postop-
ku participativnega prora-
čuna, in s ciljem njihove 
enotne označitve in podobe 
je bil izdelan katalog opre-
me in urejanja tematskih 
poti v občini. V letu 2021 je 
bila izdelana projektna 
dokumentacija in pridoblje-
na soglasja, v letu 2022 pa 
bo po pridobitvi soglasij 
lastnikov zemljišč sledila 
ureditev poti.

2   OBNOVA VODNE 
UČNE POTI  
GRABNARICA IN 
NARAVOSLOVNE 
UČNE POTI  
PUSTI GRAD

Predlagatelj: Simon Resman 
Vrednost: 15.000 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Vodna učna 
pot Grabnarica in Naravos-
lovna učna pot Pusti grad 
sta v slabem stanju. Zaradi 
trohnečega lesa na mostovih 
in ograjah sta nevarni, zato 
je njuna obnova nujno pot-
rebna. Predlog predvideva 
zamenjavo dotrajanih delov 
infrastrukture ter ureditev 
poti (odstranitev grmovja na 
poteh).
Stanje: Vodna učna pot Gra-
bnarica je bila obnovljena v 
letu 2021. Zamenjani so bili 
vsi dotrajani elementi, pred-
vsem mostovi in ograje. 
Naravoslovna učna pot Pusti 
grad bo obnovljena v letu 
2022.

3   GOZDNA UČNA POT 
KAMNA GORICA

Predlagatelj: Božidar Drozg 
Vrednost: 15.000 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Projektni pre-
dlog se nanaša na vzpostavi-
tev gozdne učne poti, ki bi 
potekala po že vpeljanih 
sprehajalnih poteh in bo 
vključevala čudovite razgle-
de, informacije s področij 
kulturne dediščine, naravo-
slovja, geografije, varstva 
narave. Potekala naj bi od 
območja starega vaškega 
jedra Kamne Gorice do Zija-
vke, razgledne točke Ojstra 
peč do energetske točke 
Frtala, proti križišču pešpoti 
za Globoko, Radovljico, Pus-
ti grad in Kamno Gorico. 
Navezana bo na Gozdno 
učno pot Pusti grad skozi 
Galerije (razgledna točka 
Mil pogled–Police–Kamna 
Gorica). Celotna dolžina 

poti je ocenjena na pet kilo-
metrov.
Stanje: Zaradi več projektov 
ureditev tematskih poti, ki 
so bili izglasovani v postop-
ku participativnega prora-
čuna, in s ciljem njihove 
enotne označitve in podobe 
je bil izdelan katalog opre-
me in urejanja tematskih 
poti v občini. V letu 2021 je 
bila izdelana projektna 
dokumentacija in pridoblje-
na soglasja, v letu 2022 pa 
bo po pridobitvi soglasij 
lastnikov zemljišč sledila 
ureditev poti.

4  TRIM STEZA KROPA 
Predlagateljica: Saša Pavlič 
Vrednost: 15.000 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Od športnega 
igrišča mimo cerkve Pr 
Kapelc vodi pešpot proti 
Brezovici. Pešpot vse več 
uporabljajo krajani in obis-
kovalci, zato se predlaga nje-
na ureditev in postavitev 
trim steze (postavitev vadbe-
nih postaj) ter ureditev tabel 
z navodili na vsaki vadbeni 
postaji.
Stanje: V letu 2022 bo naj-
prej določena trasa trim 
steze in pridobljena sogla-
sja lastnikov zemljišč, sle-
dila bosta pridobivanje 
naravovarstvenih soglasij 
in izvedba.

Območje 4: 
Krajevne skupnosti 

Brezje,  
Ljubno, 
Podnart 
 
1  FITNES V NARAVI – 

ČRNIVEC 
Predlagatelj: Mitja Potočnik 
Vrednost: 9.500 EUR 
Rok izvedbe: 2021

Opis projekta:  V sklopu 
Športnega parka Črnivec se 
namestijo raznovrstne nap-
rave za telovadbo v naravi. 
Naprave bo lahko uporab-
ljala za rekreacijo tako mla-
dina kot tudi starejše gene-
racije.
Stanje: Fitnes v naravi z vad-
beno napravo, za katero sta 
teren pripravila Krajevna 
skupnost in Športno društvo 
Brezje, je bil urejen v letu 
2021.
 

2  OBNOVA POTI 
IN STUDENCA 
ZDRAVILNE VODE  
V CIZLJU

Predlagatelj: Boštjan Soklič
Vrednost: 15.000 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Projekt je 
usmerjen k zaščiti enega 
izmed izvirov zdravilne pit-
ne vode. Z namenom zašči-
te vira in ureditve dostopa 
do izvira zdravilne vode v 
Cizlju se uredita dostopna 
pot, okolica izvira, postavijo 
se klopi in miza za obisko-
valce, informativne table, 
vodo se spelje v korito.
Stanje: Zaradi več projektov 
ureditev tematskih poti, ki 
so bili izglasovani v postop-
ku participativnega proraču-
na, in s ciljem njihove enot-
ne označitve in podobe je bil 
izdelan katalog opreme in 
urejanja tematskih poti v 
občini. V letu 2021 je bila 
izdelana projektna doku-
mentacija in pridobljena 
soglasja, v letu 2022 pa bo 
po pridobitvi soglasij lastni-
kov zemljišč sledila ureditev 
poti.

3  NAKUP PETIH  
AED-ENOT

Predlagatelj: Nejc Šter 
Vrednost: 9.000 EUR 
Proračunsko leto: 2021 
Rok izvedbe: 2021 

Opis projekta:  Razvejana 
mreža razpoložljivih aparatov 

Vodna učna pot Grabnarica je bila obnovljena v letu 2021. Zamenjani so bili vsi dotrajani elementi, predvsem mostovi  
in ograje. / Foto: Simon Resman

Osvetlitev in sistemska označitev prehoda za pešce na Dežmanovi ulici v Lescah sta bili 
izvedeni novembra lani. / Foto: Gorazd Kavčič
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AED (avtomatskih ekster-
nih defibrilatorjev) je ključ-
nega pomena za reševanje 
življenj krajanov, kajti bis-
tveno skrajša čas od vpokli-
ca prvih posredovalcev do 
uporabe enote AED pri 
pacientu. Zato se predlaga 
nakup   petih AED-enot s 
postavitvijo v krajih Poljši-
ca, Ovsiše, Prezrenje, Zalo-
še in Rovte.
Stanje: Avtomatski eksterni 
defibrilatorji so bili v vseh 
petih krajih nameščeni lani. 
Lokacije so izbrali krajani in 
pridobili soglasje lastnikov 
stavb, za montažo naprav pa 
je poskrbela KS Podnart.

4   POSTAVITEV 
NADSTREŠKA NA  
INFORMACIJSKI 
TOČKI PODNART

Predlagatelj: Nejc Šter
Vrednost: 10.000 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Obstoječa 
informacijska točka že dalj 
časa služi kot avtobusno 
postajališče za šolske otroke. 
Projektni predlog vključuje 
postavitev enostavnega 
jeklenega nadstreška s kriti-
no na informacijski točki 
pred Gasilskim domom 
Podnart nasproti Kulturne-
ga doma Podnart.
Stanje: Za postavitev nad-
streška na informacijski toč-
ki Podnart je bila v letu 2021 
pripravljena projektna doku-
mentacija, izvedba projekta 
pa je načrtovana v letu 2022.

5  ZAŠČITIMO IN 
OHRANIMO  
NARAVO ZA 
DOMAČINE,  
TURISTE IN ŽIVALI

Predlagatelj: Tomaž Šlibar 
Vrednost: 7.500 EUR 
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  V zadnjih 
letih se po gozdovih in dru-
gih naravnih območjih okoli 
Svetega Petra, Krpina, Pol-
ške planine, Drage, Ledene 
trate in Dobrče pa vse do 
Grofije vozijo motokrosisti 
in štirikolesniki, ki pravilo-
ma hitro in hrupno vozijo 
po makadamskih poteh, pla-
ninskih poteh in po brezpo-
tjih po gozdovih. Zaradi 

hrupa in hitrosti so nevarni 
in moteči za obiskovalce, 
predstavljajo pa tudi veliko 
motnjo za živali. Območje je 
pomembna destinacija za 
dnevno rekreacijo (zlasti 
pohodništvo, kolesarjenje), 
kar prav tako povzroča pove-
čano obremenjenost parki-
rišč in narave same. Za del-
no reševanje navedene pro-
blematike se predlaga posta-
vitev informacijskih tabel po 
parkiriščih, ki opozarjajo in 
informirajo o potrebnem 
bontonu v gozdovih. Na tab-
lah bo med drugim opozori-
lo o netrganju rož, zmanjša-
nju glasnosti, hoji le po ure-
jenih poteh, hoji podnevi in 
ne ponoči.
Stanje: Zaradi več projektov 
ureditev tematskih poti, ki so 
bili izglasovani v postopku 
participativnega proračuna, 
in s ciljem njihove enotne 
označitve in podobe je bil 
izdelan katalog opreme in 
urejanja tematskih poti v 
občini. V letu 2021 je bila 
izdelana projektna doku-
mentacija in pridobljena 
soglasja, v letu 2022 pa bo po 
pridobitvi soglasij lastnikov 
zemljišč sledila ureditev poti.
 

6   UNIVERZA ZA  
2. ŽIVLJENJSKO  
OBDOBJE

Predlagateljica: Petra Čebulj
Vrednost: 2.100 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Projekt je 
namenjen aktivnim odras-
lim. Problem današnje 
ponudbe izobraževanj je, da 
je večinoma namenjena ali 
mlajši populaciji ali pa sta-
rejšim. Aktivne generacije 
pa večinoma tako pestre 
ponudbe izobraževanj 
nimajo. S spodbujanjem 
netradicionalnih aktivnosti 
bi aktivne odrasle spodbudi-
li k odkrivanju novih hobi-
jev in več socialnim stikom. 
Projekt predvideva organi-
zacijo predavanj in izobraže-
vanj za aktivno odraslo 
populacijo.
Stanje: Projekta zaradi 
negotovih razmer in omeji-
tev, povezanih z epidemijo 
covida-19, v letu 2021 ni bilo 
mogoče izvesti in bo izve-
den v letu 2022, če bodo to 
dopuščale razmere.

Območje 5: 
Krajevne skupnosti

Begunje na 
Gorenjskem, 
Mošnje, Otok 

1   PRENOVA 
OTROŠKEGA 
IGRIŠČA V KRPINU

Predlagatelj: Peter Kolman 
Vrednost: 9.950 EUR 
Rok izvedbe: 2021 

Opis projekta:  Rekreacijski 
center Krpin je bil v občini 
eden prvih z zgledno ureje-
nim otroškim igriščem, ki 
pa ga je treba posodobiti in 
urediti v sodobno, varno in 
atraktivno otroško igrišče. 
Zato se predlaga namestitev 
ustreznih certificiranih 
igral, zamenjava dotrajanih 
delov, barvanje, namestitev 
ustreznih podlog na mestih, 
kjer so že dotrajane, zame-
njava dotrajanih igral oz. 
namestitev novih.
Stanje: Projekt obnove otroš-
kega igrišča je bil izveden v 

letu 2021, za igrišče je prido-
bljena tudi izjava o skladnosti 
z varnostnimi standardi.

2   IZDELAVA  
DOKUMENTACIJE 
DGD ZA IZVEDBO 
REKONSTRUKCIJE 
VEČNAMENSKEGA 
OBJEKTA

Predlagateljica: Monika 
Štefelin 
Vrednost: 9.897 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta:  Krajani v 
Begunjah nimajo dvorane za 
kulturne, izobraževalne in 
družabne dejavnosti. Takšna 
dvorana bi obogatila življenje 
v kraju. Predlaga se, da se za 
obstoječi večnamenski 
objekt z gasilskim domom 
na lokaciji v centru Begunj 
izdela projektna dokumenta-
cija (DGD) za izvedbo rekon-
strukcije obstoječega večna-
menskega objekta, v katerem 
bi se v zgornjih prostorih 
pridobil prostor za kulturno 
dvorano.
Stanje: Občina Radovljica se 
je v letu 2021 s Krajevno sku-
pnostjo Begunje dogovorila, 
da bo najprej izdelana idejna 
zasnova za pridobitev projek-
tnih pogojev. Skupen interes 
za ureditev nove večnamen-
ske dvorane v Begunjah so v 
oktobru s podpisom dogovo-
ra potrdili predsednica Kra-
jevne skupnosti Begunje, 
predsednik Prostovoljnega 
gasilskega društva Begunje 
in župan Občine Radovljica. 
Dogovorili so se, da bodo 
sodelovali pri pripravi proje-
kta idejne zasnove in tudi pri 
vseh nadaljnjih postopkih za 
realizacijo predvidenega pro-
jekta, Občina Radovljica pa 
nadaljuje postopek priprave 
novega OPPN Begunje Cen-
ter, na podlagi katerega bo 
med drugim omogočena pri-
dobitev ustreznih dovoljenj. 
Veljavni zazidalni načrt 
namreč ne dopušča predvi-
dene prizidave objekta. Pri-
dobitev projektne in investi-
cijske dokumentacije ter 
gradbenega dovoljenja je 

predvidena v letu 2022 ozi-
roma takoj po sprejemu 
OPPN Begunje Center.

3   ARHEOLOŠKA POT 
MOŠNJE

Predlagatelj: Jože Biček 
Vrednost: 15.000 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Skozi Mošnje 
je speljana arheološka pot 
od Kulturnega doma do Vil-
le Rustice. Zadnji del poti se 
pri vodenju obiskovalcev ne 
uporablja, ker je pot ob 
deževju in zaradi izliva gnoj-
nih jam neurejena in težko 
prehodna. Predlaga se preu-
smeritev arheološke poti pri 
ribogojnici mimo Koroščeve 
žage do zadnje hiše, tam pa 
po stari nekdanji pešpoti do 
viadukta Dobruša do Ville 
Rustice. V ta namen se pop-
ravi tudi informacijska tabla 
pri turistični pisarni, posta-
vijo nove in prestavijo obsto-
ječe table ter izvedejo druga 
ureditvena dela na poti.
Stanje: Zaradi več projektov 
ureditev tematskih poti, ki so 
bili izglasovani v postopku 
participativnega proračuna, 
in s ciljem njihove enotne 
označitve in podobe je bil 
izdelan katalog opreme in 
urejanja tematskih poti v 
občini. V letu 2021 je bila 
izdelana projektna doku-
mentacija in pridobljena 
soglasja, v letu 2022 pa bo po 
pridobitvi soglasij lastnikov 
zemljišč sledila ureditev poti.

4   PODGORSKA 
PEŠPOT

Predlagateljica: Andreja 
Mrak 
Vrednost: 15.000 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: Projekt pešpo-
ti, ki povezuje vasi s skup-
nim imenom Podgora (Slat-
na, Srednja vas, Zadnja vas, 
Mlaka), povezuje že obstoje-
če pohodne poti v KS Begu-
nje in KS Brezje. Poti in ste-
ze se ponekod zaraščajo in 
opuščajo, zato se predlaga 
njihova ureditev. V okviru 

projekta se označi celotna 
trasa pešpoti z usmerjevalni-
mi in informativnimi tabla-
mi s prikazom zanimivosti 
ob poti. Urejanje se izvede v 
dolžini okoli štiri tisoč met-
rov z vstopom v Slatni (polj-
ska pot) do gozda in potoka 
Peračica in gozda Žalostna 
gora, kjer se delno uredi 
obstoječa steza ter mostički 
čez potoke. Pot se nato nada-
ljuje proti Brezjanski poti 
miru, vmes pa se odcepi pro-
ti SV ob gozdnem robu Žalo-
stne gore in nato po grebenu 
in poljski poti do sv. Lucije 
do Zadnje vasi.
Stanje: Zaradi več projektov 
ureditev tematskih poti, ki so 
bili izglasovani v postopku 
participativnega proračuna, 
in s ciljem njihove enotne 
označitve in podobe je bil 
izdelan katalog opreme in 
urejanja tematskih poti v 
občini. V letu 2021 je bila 
izdelana projektna doku-
mentacija in pridobljena 
soglasja, v letu 2022 pa bo po 
pridobitvi soglasij lastnikov 
zemljišč sledila ureditev poti. 

5   JAVNA  
RAZSVETLJAVA 
V DELU NASELJA 
POLJČE

Predlagateljica: Zdenka 
Nedeljkovič 
Vrednost: 7.500 EUR
Rok izvedbe: 2022

Opis projekta: V delu nasel-
ja Poljče (od hišne št. 38 do 
45) še ni urejene javne raz-
svetljave. V tem delu naselja 
živi približno 55 stanovalcev. 
Za zagotavljanje ustrezne 
varnosti pešcev se predlaga 
postavitev ustrezne javne 
razsvetljave. 
Stanje: V letu 2021 je bil 
izveden ogled na terenu za 
določitev točke priklopa na 
obstoječe omrežje javne raz-
svetljave ter pripravljen pre-
dlog poteka kabelske kanali-
zacije za javno razsvetljavo 
in lokacij za postavitev sve-
tilk. Po pridobitvi soglasij 
lastnikov zemljišč je izvedba 
predvidena v letu 2022.

Projekt obnove otroškega igrišča Krpin je bil v sodelovanju z družbo Elan izveden v letu 2021, za igrišče je pridobljena tudi 
izjava o skladnosti z varnostnimi standardi. / Foto: Gorazd Kavčič

Avtomatski eksterni defibrilatorji so bili v vseh petih predlaganih krajih v KS Podnart,  
tudi na Ovsišah, nameščeni lani.
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Sedanja sestava sveta KS Begu-
nje je stopila v zadnje, četrto leto 
svojega delovanja. KS Begunje 
so res tretja največja krajevna 
skupnost v občini Radovljica in 
– da, res si zaslužimo napredek 
in razvoj. Vse pisarjenje okoli 
nekonsistentnega dela sveta KS 
tukaj odločno zanikam in zav-
račam očitke g. Urbanca. Svet 
KS mu z nobenim sklepom ni 
zaupal mesta svetovalca v pros-
torskih zadevah, saj so se njego-
ve zamisli že večkrat izkazale 
za iluzorne. Res pa je, da smo 
se na drugi redni seji 15. januar-
ja 2019 strinjali, da vas po pot-
rebi povabimo na sestanke 
odbora za prostor kot strokovne-
ga sodelavca, kar pa ste sami 
odločno zavrnili. Podeželje 
smo, g. Urbanc, in prav imate, 
glasba je tu doma pa preprosti 
ljudje, ampak to ni vaša zaslu-
ga. OPPN Begunje center je 
razvojno naravnan in tukaj so 
sodelovali tisti, ki s krajem diha-
jo in vedo, kaj si Begunje zaslu-
žijo. Nekaterih stvari iz prete-
klosti žal ne moremo več popra-
viti. Ne morem niti mimo tega, 
da onemogočate in na vse prete-
ge kritizirate prizadevanja v 
zvezi z večnamensko dvorano 
in rekonstrukcijo gasilskega 
doma, ko pa je bil projekt sprejet 
v okviru participativnega prora-
čuna, podprt tudi s strani seda-
njega sveta KS, začet pa že v 
prejšnjih mandatih, ko je osnu-
tek načrta pripravil g. Dacar; in 
njegovo mnenje sama spoštu-
jem, ker je strokoven, načelen, 
realen. Moti vas tudi projekt 
prometne ureditve okoli osnov-
ne šole. Z vsem spoštovanjem do 
vašega preteklega dela vas spra-
šujem, kaj ste do danes vi kon-
kretno naredili za Begunje? 
G. Urbanc, poimenovali ste se 
za mojega svetovalca; pa lepo 
vas prosim … Tukaj, na tem 
mestu, pa od vas zahtevam 
takojšen demanti in najmanj, 
kar lahko storite – opravičilo 
meni osebno in nazadnje celo-
tnemu svetu KS Begunje.

Marija Hrovat, 
predsednica Sveta  

KS Begunje

Razvoj in vizija 
Begunj
Odgovor na pisanje g. Urban-
ca v Deželnih novicah 31. 
decembra 2021 Na decembrski seji radovljiš-

kega občinskega sveta je bil 
podan odgovor občinske upra-
ve na vprašanje svetnice 
Občinskega sveta Občine 
Radovljica, koliko sredstev je 
bilo oziroma bo iz proračuna 
Občine Radovljica vloženih 
za potrebe KS Lesce in KS 
Begunje v obdobju desetih let 
in za katere investicije. 
Odgovor je obravnaval tudi 
Svet Krajevne skupnosti Lesce 
na svoji 22. seji in ugotovil, da 
je takšen odgovor občinske 
uprave zavajajoč, zato z 
navedbami ne soglaša,  saj je 
odgovor  neobjektiven, necelo-
vit in nesorazmeren. 
Za objektivno presojo usmer-
janja sredstev občinskega pro-
računa  za posamezna obmo-
čja je vzporedno treba obrav-
navati vse dele občine. Treba 
je objektivizirati kriterije, na 
osnovi   katerih se lahko ugo-
tovi udeležba posamičnega 
dela pri naložbah, ki presega-
jo okvir posamezne krajevne 
skupnosti. Ovrednotiti bi bilo 
treba še veliko drugih vsebin, 
ki bi pomagale odgovoriti na 
vprašanje, ali je razvoj občine 
sorazmeren. Poenostavljeno 
prikazovanje podatkov   (pri 
tem le nekaterih analitično 
neobdelanih finančnih podat-
kov) lahko prispeva le k neob-
jektivnim zaključkom, zato 
bi bilo smiselno, da se ustano-
vi skupina oziroma komisija, 
v katero bodo vključeni pred-
stavniki vsake krajevne skup-
nosti, ki bodo s pomočjo 
občinske uprave, ki bo pripra-
vila natančen pregled vseh 
vloženih sredstev občinskega 
in državnega oziroma evrop-
skega proračuna po posamez-
nih krajevnih skupnostih, 
pregledali in analizirali vsa 
vložena sredstva po posamez-
nih krajevnih za obdobje 
desetih let, saj bi bil samo 
tako – z natančno analizo po 
posameznih krajevnih skup-
nostih – pregled vloženih 
sredstev objektiven.

Tatjana Justin,  
predsednica Sveta  

KS Lesce

Stališče KS Lesce 
glede odgovora 
občinske uprave

Marjana Ahačič

Sredi decembra so na Pod-
ružnični šoli Ovsiše organi-
zirali dvajseto strokovno sre-
čanje podružničnih šol Slo-
venije. Kot je povedala Vil-
ma Kravanja Gosnik, vodja 
podružnice na Ovsišah, je 
namen tovrstnih srečanj 
izobraževanje in izmenjava 
dobrih praks, obenem pa 
tudi druženje, formalno in 
neformalno, ki udeležen-
cem da priložnost, da se 
pogovorijo o specifikah pod-
ružničnih šol, prednostih in 
radostih dela na takšnih 
šolah ter tudi o težavah, ki 
so jim skupne. 

Tokrat udeleženke žal niso 
imele možnosti neformal-
nega druženja, saj je sreča-
nje potekalo virtualno. Kot 
je povedala Kravanja Gosni-
kova, so dogodek dolgo 
načrtovali, ga lani zaradi 
razmer odpovedali in ga z 
upanjem na druženje v živo 
prestavili najprej na letošnjo 
jesen, nato pa ga tik pred 
koncem leta izvedli na splet-
ni aplikaciji. Običajno jih na 
srečanjih, na katerih vedno 
pripravijo tudi bogat sprem-
ljevalni program, sodeluje 
okoli dvesto, letos pa se ga je 
zaradi situacije, povezane z 
epidemijo, udeležilo okoli 
petdeset učiteljic.
Glavna tema tokratnega sre-
čanja pa je bila Vloga podru-
žničnih šol pri ohranjanju 
dediščine kraja. Ker se ga 
nekatere učiteljice niso 
mogle udeležiti, nekateri pri-
spevki niso bili predstavljeni, 
so pa zato izšli v zborniku, ki 
ga Društvo učiteljev podruž-
ničnih šol izda ob vsakem 
strokovnem srečanju.

Šola kot del kulturne 
dediščine
Kot so poudarili na strokov-
nem posvetu, so podružnič-
ne šole del bogate kulturne 
dediščine. Tako je bilo v pre-
teklosti in tako bo tudi v pri-
hodnje. "Biti in ostati učitelj 
na podružnici ni vprašanje. 

Je privilegij pogumnih, 
ustvarjalnih, ponosnih pod-
ružničarjev," poudarja dol-
goletna vodja podružnične 
šole. "Sama sem še vedno 
hvaležna, da me je tedanji 
ravnatelj Stane Mihelič pos-
lal službovat na 'Voše'. Še 
uživam med učenci, zadovo-
ljna in vesela sem, ko sreču-
jem nekdanje učence, učen-
ce, ki so že starši, sosede, 
krajane. Prirasli so mi k 
srcu in tam bodo ostali …"
Po desetletjih službovanja 
na Ovsišah iz lastnih izku-
šenj lahko potrdi, da je pod-
ružnična šola srce kraja, 
pravi. "Tu se srečujejo gene-
racije otrok, staršev in starih 
staršev. Sploh v trenutnem 
času, ko se zapirajo pošte, 
trgovine ... Srečamo se na 
prireditvah, ob prihodih v 
šolo in odhodih iz nje. Lepo 
nam je! "

Majhnost je prednost
Kot pravi, imajo manjše 
šole, kakršne so podružnič-
ne, številne prednosti. "Ker 
so oddelki manjši, lahko 
učitelj hitro zazna potrebe 
otrok, za vsakega ima več 
časa pa tudi pouk lažje prila-
gaja učencem." Poudarja 
tudi pomen medsebojne 
povezanosti različno starih 
otrok v kombiniranih oddel-
kih. "Učenci v teh oddelkih 
so samostojnejši in odgovor-
nejši, različno stari otroci so 
si že med seboj vzgojitelji in 
učitelji." Všeč ji je, ker na 
prireditvah lahko nastopajo 
vsi učenci, velika prednost 
manjših vaških šol pa je tudi 
okolje, v katerem so – obi-
čajno sredi vrtov, travnikov 
in polj.

Pravi, da je delo na podruž-
nični šoli v veliki meri tudi 
prednost za učitelje. "Oddel-
ki so manjši, več je možno-
sti za prilagajanje pouka, s 
pridom lahko izkoriščamo 
naravno okolje."
Ena od prednosti – ki je lah-
ko tudi breme – je poznava-
nje razmer na različnih 
področjih, še pove. Tisto, 
kar je tudi njej osebno kot 
učiteljici posebno pomem-
bno, pa je tesna povezanost 
s krajani.

Seveda imajo tudi podruž-
nične šole svoje slabosti, se 
strinja. Ena od teh je manjše 
število učencev v šoli, zaradi 
česar, pove, je včasih težko 
najti "sorodno dušo" ali se 
igrati igre, pri katerih sode-
luje več igralcev. Med slabe 
strani uvršča raztresen šol-
ski okoliš in dejstvo, da se 
večina učencev v šolo vozi. 
Manj je možnosti za izbiro 
interesnih dejavnosti, odhod 
do mesta, kjer so na voljo 
kulturne in športne dejavno-
sti, pa je večji projekt kot v 
mestu.

Znajdejo se s tistim, kar 
imajo
A ima življenje, delo in šola-
nje v vaškem okolju tudi 
veliko prednosti. "Zelo dob-
ro sodelujemo tudi z lokalno 

skupnostjo. Komaj čakamo, 
da bodo koronski časi mimo 
in bo vse po starem. Od pro-
slav, prireditev, gasilskih 
obiskov do obiska domači-
nov pri različnih šolskih 
urah, odprtih vrat podjetij in 
podobno," pravi. 
Ena od prednosti šole na 
Ovsišah je tudi to, da je 
nekaj kilometrov oddaljena 
od matične OŠ Staneta 
Žagarja v Lipnici. "Učitelji 
in svetovalni delavci lahko 
poučujejo na obeh šolah, 

kosila, ki jih kuhajo na mati-
čni šoli, pa k nam pripelje 
hišnik. Vodstvo šole skrbi za 
šolo, vsako leto vlagamo 
materialna sredstva v obno-
vo in opremo. Ravnateljica 
Zdenka Varl nas podpira pri 
vseh zamislih, projektih. 
Strinja se tudi, da je pouk 
osnovno poslanstvo šole."
Sicer pa Vilma Kravanja 
Gosnik še poudarja, da uči-
telji podružničnih šol niso 
zahtevni glede pogojev 
dela. "Znajdemo se s tistim, 
kar imamo, tako da trenut-
no ne pogrešamo ničesar 
materialnega. Močno pa 
pogrešamo trajnejša navo-
dila in mir, da bi lahko izva-
jali pouk in vse, kar sodi k 
njemu na najvišjem nivoju 
in v korist otrok. Enako 
želimo vsem ljudem."

Podružnična šola  
je srce kraja
Sredi decembra je Podružnična šola Ovsiše organizirala dvajseto strokovno srečanje podružničnih šol 
Slovenije. O življenju in delu na teh, običajno majhnih vaških šolah smo se pogovarjali z Vilmo 
Kravanja Gosnik, vodjo podružnične šole na Ovsišah, ki deluje v okviru OŠ Staneta Žagarja Lipnica.

Vilma Kravanja Gosnik, vodja podružnične šole na Ovsišah / Foto: Gorazd Kavčič

 »Sama sem še vedno hvaležna, da me je tedanji 
ravnatelj Stane Mihelič poslal službovat na 
'Voše'. Še uživam med učenci, zadovoljna in 
vesela sem, ko srečujem nekdanje učence, 
učence, ki so že starši, sosede, krajane. Prirasli 
so mi k srcu in tam bodo ostali …«

»Tu se srečujejo 
generacije otrok, 
staršev in starih 
staršev. Sploh v 
trenutnem času, ko se 
zapirajo pošte, 
trgovine ... Srečamo se 
na prireditvah, ob 
prihodih v šolo in 
odhodih iz nje. Lepo 
nam je!«

Tik pred božičem so glasbeniki iz Begunj pred vhodom v 
stavbo Splošne bolnišnice Jesenice pripravili tradicionalno 
glasbeno presenečenje za paciente in zaposlene. Jure Valja-
vec, sicer član ansambla Gašperji, ter Veseli Begunjčani 
Niko Legat, Robert Štucin, Anže Pipan in Rok Ristič so raz-
veselili vse tiste, ki so morali praznike preživeti v bolnišnici.

Bolnim in zdravstvenemu osebju polepšali dan

Glasbeniki iz Begunj na nastopu pred bolnišnico / Foto: Tina Dokl
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Marjana Ahačič

Prejšnji petek so se v Rado-
vljici s predsednikom 
Olimpijskega komiteja Slo-
venije Bogdanom Gabrov-
cem srečali župani zgornje-
gorenjskih občin, v katerih 
so olimpijski športni cen-
tri, in drugih občin z moč-
no športno tradicijo in 
infrastrukturo.
Župani so predsednika 
Olimpijskega komiteja Slo-
venije povprašali po načr-
tih za sofinanciranje šport-
ne infrastrukture v krajih, 
ki so pridobili v letu 2013 
uvedeno licenco športnih 
centrov, pri čemer ne bi 
smeli zmanjševati sredstev 
za sofinanciranje športnih 
programov. Naziv olimpij-
skega športnega centra naj 
bi namreč omogočal sofi-
nanciranje dejavnosti in 
strokovnega kadra na pod-
ročju vrhunskega športa iz 
državnih in evropskih sred-
stev, prav tako naj bi bili 
sofinancirani obratovalni 
stroški oziroma amortizaci-
ja objektov ter gradnja in 
posodabljanje športne 
opreme.
Predsednik Bogdan Gabro-
vec je povedal, da cilji doslej 
niso bili uresničeni, ker niso 
bili sistemsko podprti. 
Olimpijski komite Slovenije 
si prizadeva povečati vire za 
sofinanciranje športnih pro-
gramov in investicij ter uve-
sti zakonsko podlago, ki bo 

ob določenih pravilih omo-
gočala prednostno sofinan-
ciranje olimpijskih športnih 
centrov, je povedal. Kot pra-

vi, upa, da bo še v tem man-
datu sprejeta sprememba 
zakona, ki bi omogočala 
financiranje športnih cen-
trov, sočasno pa bodo spelja-
li postopke za obnovo pode-
ljenih licenc.

Olimpijski komite je mrežo 
športnih centrov za pripra-
vo vrhunskih in drugih 
športnikov vzpostavil za 

sistematično izboljšanje 
pogojev za razvoj športnih 
panog. Na Gorenjskem sta 
olimpijska športna centra 
Bled - Radovljica in Planica 
- Kranjska Gora ter Nacio-
nalni nogometni center 

Brdo ter Plavalni in vater-
polski panožni športni cen-
ter Kranj.
Župani so predsednika 
olimpijskega komiteja še 
pozvali, da podpre njihovo 
pobudo ministrstvoma za 
izobraževanje in za gospo-
darstvo, da se v naslednjem 
šolskem letu zimske počit-
nice ne načrtujejo v času 
svetovnega prvenstva v nor-
dijskem smučanju, ki bo v 
Planici med 21. februarjem 
in 5. marcem 2023. S tem bi 
namreč ne le razbremenili 
turistične kapacitete, temveč 
bi omogočili gospodarstvu 
optimizacijo učinkov prven-
stva, učencem pa v okviru 
organiziranih športnih dni 
ogled prvenstva.

Župani s predsednikom 
Olimpijskega komiteja 
Župani zgornjegorenjskih občin so se v Radovljici srečali s predsednikom Olimpijskega komiteja 
Slovenije Bogdanom Gabrovcem. Ta je povedal, da si olimpijski komite prizadeva povečati vire za 
sofinanciranje olimpijskih športnih centrov.

Zgornjegorenjski župani so se s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije 
Bogdanom Gabrovcem srečali prejšnji petek v Radovljici.

Olimpijski komite Slovenije si prizadeva 
povečati vire za sofinanciranje športnih 
programov in investicij ter uvesti zakonsko 
podlago, ki bo ob določenih pravilih omogočala 
prednostno sofinanciranje olimpijskih športnih 
centrov.

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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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

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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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

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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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

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani

EUR



Deželne novice, petek, 14. januarja 2022

Šport

9

*Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen 
do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Vsak fizični kupec novega vozila Dacia Duster prejme brezplačno letno vinjeto. Ponudba velja ob nakupu z Dacia 
Financial Services. V akcijo je vključeno enoletno avtomobilsko zavarovanje, ki obsega 1 leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja in velja ob nakupu z Dacia Financial Services.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7 l/100km. Emisije CO2: 126−144 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

     DACIA.SI

5 let podaljšanega jamstva*

15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov 
LPG goriva s Petrol Klub kartico*

Brezplačna vinjeta*

1 leto osnovnega brezplačnega kasko zavarovanja*

Dacia priporoča  

NOVI DACIA DUSTER ECO-G
Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

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

V mesecu januarju 

BREZPLAČNE ZIMSKE 

PNEVMATIKE

Lara Humerca

Dvajsetletni Stavrov, ki je 
otroštvo preživljal v Ljub-
nem in Kranju, je tudi štu-
dent drugega letnika Fakul-
tete za šport in uspešno 
usklajuje šport in študij.

Kaj je bil glavni razlog, da 
ste začeli trenirati košarko?
Košarko sem začel igrati v 
drugem razredu osnovne 
šole. Nekaj časa sem igral 
tudi nogomet, nasploh pa se 
veliko ukvarjam tudi z drugi-
mi športi. Moj prvi resni klub 
je bil Košarkarski klub Straži-
šče, nato pa sem še v osnovni 
šoli prešel v kranjski Triglav, 
kjer sem igral do pretekle 
sezone. Trenutno igram v 
KK Krka v Novem mestu.

S košarko sem se najprej sre-
čal na zunanjih igriščih, ob 
druženju s prijatelji in soi-
gralci v osnovni šoli. Čez 
nekaj časa sem šel tudi na 
prvi trening, kjer sem ugoto-
vil, da mi gre zelo dobro, zato 
sem se odločil za ta šport, v 
katerem zelo uživam.

Igrali ste za kranjski Triglav, 
nato pa ste se za kratek čas 
preselili v Koper, kjer pa 
niste ostali dolgo. Zakaj? Je 
bilo težko usklajevati vse 
obveznosti?
Res je, da sem se leta 2018 
za kratek čas preselil v Koper. 
Tam nisem ostal dolgo, saj 
bi težko usklajeval šolanje in 
vsakodnevne košarkarske 
obveznosti. Prav tako po vsej 
verjetnosti še ne bi dobil pri-

ložnosti, da bi zaigral za prvo 
ekipo, zato bi kot posojen 
igralec igral v drugi sloven-
ski ligi. Mislim, da je bila to 
dobra odločitev, saj sem v 
zadnjih sezonah veliko nap-
redoval in izboljšal svoje 
košarkarsko znanje.

Od lanske sezone pa ste 
novinec v novomeškem klu-
bu Krka. Kako se ujamete s 
soigralci? Zelo hitro ste 
namreč postali pomemben 
član ekipe. 
V Košarkarskem klubu Krka 
se počutim odlično. Imamo 
odličnega trenerja, tako da 
je ekipa dobro vodena, poleg 
tega pa se zelo dobro razu-
mem s fanti – tako na košar-
karskem terenu kot tudi 
zunaj njega.

S prestopom v Ligo ABA ste 
naredili velik korak naprej. 
Se je bilo težko prilagoditi 
na višji nivo igre? 
S preskokom v Ligo ABA 
nisem imel pretiranih težav. 
Zagotovo mi je tu pomagala 
tudi moja višina, saj lahko 
kombinirano igram na polo-
žajih ena, dve in tri. Brez 
dvoma je igra tukaj hitrejša, 
agresivnejša, a mislim, da 
sem se dokaj hitro prilago-
dil. Lahko rečem, da se kari-
era lepo počasi vzpenja. Prej 
sem v Kranju igral v drugi 
ligi, se nato lani srečal s 
prvo, zdaj pa je s prihodom 
h Krki narejen velik korak 
naprej. Nekateri so dvomili, 
da sem sposoben tako zgo-
daj zaigrati na tej ravni. Ver-
jel sem vase, kar je bilo klju-
čnega pomena.

Ste prejeli tudi kakšne 
ponudbe iz tujine? 
Iz tujine sem prejel nekaj 
ponudb, vendar nič resnega. 
Trenutno se ne obremenju-
jem z drugimi klubi, temveč 
se osredotočam na trenutno 
sredino in našo igro. Kaj pa 
prinese prihodnost, pa 
bomo še videli.

Vas oče Jurij veliko usmerja, 
ga kdaj prosite za nasvet?
Oče je bil profesionalni 
košarkar, kljub temu pa se 
ne vtika v treninge in trener-
je, ampak pusti, da si sam 
izborim mesto brez njegove 
pomoči. To mi ustreza, saj 
si želim sam izboriti čim 
boljši položaj. Če pa ga pro-

sim za kakršenkoli nasvet, 
mi z veseljem pomaga in 
svetuje.

Kako ste do zadovoljni z 
napredkom v karieri?
S svojim napredkom in kari-
ero sem zelo zadovoljen, 
mislim, da se vztrajno vzpe-
nja, in prepričan sem, da so 
bile vse moje pretekle odlo-
čitve pravilne.

Kakšne načrte imate za pri-
hodnost? 
Rad bi enkrat nastopil v 
Evroligi, da bi občutil čar, 
kako je zaigrati na najvišji 
evropski ravni. Seveda pa je 
velika želja priti v člansko 
reprezentanco. To so sanje 
vsakega košarkarja, kar pa bi 
bila tudi velika potrditev 
mojega dela in seveda hkrati 
izjemna čast.

Ključno je verjeti vase
Andrej Stavrov je mlad perspektiven košarkar, ki trenutno igra za novomeško Krko. Osnovno šolo je obiskoval v Radovljici, kjer 
se je tudi prvič srečal s tem športom. Pred letošnjo sezono pa se je iz Ljubnega preselil v Novo mesto.

Biatlonci so svetovni pokal 
po prekinitvi nadaljevali v 
Oberhofu. Uvodna tekma v 
letu 2022 je bil sprint. Jakov 
Fak je zadel vseh deset stre-
lov, a slabše tekel. Na koncu 
mu je oboje skupaj prineslo 
18. mesto. Jakov ni nastopil 
v štafeti (mešana štafeta, 
mešani pari). Za zaključek v 
Oberhofu je v nedeljo nas-
topil še v zasledovalni tek-
mi. Na tej tekmi Jakov žal ni 
izboljšal uvrstitve s sprinta. 
V težkih razmerah je od 
dvajsetih strelov trikrat 
zgrešil, kar v danih razme-
rah ni bilo slabo. Slabo je 
tekel in bil na koncu na 48. 
mestu. Včeraj so se biatlon-
ci spet zbrali v Nemčiji, v 
Ruhpoldingu. Do olimpij-
skih iger v Pekingu se bodo 
biatlonci pomerili še v Ant-
holzu v Italiji. 

Biatlon

Streljanje solidno, 
slabši tek

Prejšnjo soboto se je nadaljevalo košarkarsko tekmovanje v 
četrti slovenski ligi. Radovljica je gostovala pri ekipi Šentvid 
– Ljubljana in na koncu izgubila z rezultatom 90 : 78. Gosti-
telji so bili v vsaki četrtini za korak boljši (23 : 19, 21 : 19, 20 
: 19, 26 : 21) in so na koncu zasluženo zmagali. Jutri Radov-
ljičani doma gostijo Podbočje.

Košarka

Poraz na uvodni tekmi v novem letu

Končana je 70. novoletna skakalna turneja. Peter Prevc na 
prvih treh tekmah zagotovo ni bil zadovoljen z razpletom. 
Na drugi tekmi v Garmisch-Partenkirchnu se mu ni uspelo 
uvrstiti v finale. Tekmo je končal na 37. mestu. V Oberstdor-
fu in na prvi tekmi v Bischofshofnu (Innsbruck je odpadel 
zaradi premočnega vetra) je Peter Prevc po prvi seriji obetal, 
a žal je obakrat dobro uvrstitev iz prve serije v finalu pokva-
ril. V Oberstdorfu je bil po prvi seriji 11., v finalu 19. V Bis-
chofshofnu je bil osmi. V finalu je skočil slabo in bil na kon-
cu 28. Na drugi tekmi v Bischofshofnu je bil po prvi seriji 
24., v finalu pa 21. Svetovni pokal se je nadaljeval v Bischof-
shofnu. V soboto je bila posamična tekma. Po prvi seriji je 
bil Peter 19. V finalu je uvrstitev še popravil in bil na koncu 
16. V nedeljo je bila na sporedu še ekipna tekma. Slovenci, 
nastopili so v postavi Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc, 
Anže Lanišek, so bili do zadnjega skoka v igri za drugo ali 
tretje mesto. Na koncu se jim je zgodil najslabši scenarij in 
zasedli so nehvaležno četrto mesto. Ta konec tedna se bodo 
smučarski skakalci zbrali v Zakopanah na Poljskem. Jutri bo 
na sporedu ekipna tekma, v nedeljo pa še tekma posamez-
nikov.

Smučarski skoki

Trije finali Petra Prevca na novoletni turneji

Andrej Stavrov 
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Ob koncu leta sta imeli 
smučarski selekciji U14 in 
U16 zadnji dve tekmi v letu 
2021. V Kranjski Gori so 
imeli tekmi zahodne regije 
v slalomu in veleslalomu. 
Pobliže poglejmo, kako so 
se odrezali radovljiški smu-
čarji. Slalom – deklice U14: 
3. Živa Rozman, 4. Neža 
Šparovec; dečki U14: 7. 
Lukas Potočnik; deklice 
U16: 4. Lana Jarc; dečki 
U16: 5. Lan Kunstelj; veles-
lalom – deklice U14: 1. Taja 
Prešern, 2. Brina Stroj Sku-
bic, 6. Neža Šparovec, 7. 
Živa Rozman; dečki U14: 2. 
Miha Mertelj, 10. Lukas 
Potočnik; deklice U15: 3. 
Lana Janc; dečki U16: 5. Tri-
stan Blažič.

Smučanje

Konec leta v Kranjski 
Gori

V dresu novomeške Krke /Foto: osebni arhiv
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Kultura

Marjana Ahačič

Dne 14. januarja 1937 se je 
rodila Alenka Bole Vrabec, 
radovljiška dramska igralka, 
režiserka, prevajalka, direkto-
rica in umetniška vodja v šte-
vilnih ljubiteljskih gledališ-
čih in gledaliških skupinah 
ter organizatorka kulturnega 
življenja na Gorenjskem. Na 
dan, ko bi praznovala 85. roj-
stni dan, bodo v na novo 
ustanovljeni Galeriji Čitalni-

ca v radovljiški knjižnici 
odkrili njen portret, naslikal 
ga je slikar in glasbenik Ivan 
Prešern - Žan.
Alenka Bole Vrabec se je po 
kratki bolezni poslovila spo-
mladi 2020, umetniško akti-
vna je bila vse do zadnjih dni 
svojega ustvarjalno bogatega 
in pestrega življenja.
V Kranju rojena Bole Vrab-
čeva se je v Radovljico prese-

lila v začetku sedemdesetih, 
ko je delovala kot strokovna 
sodelavka za gledališko deja-
vnost pri Zvezi kulturnih 
organizacij Kranj. Med leto-
ma 1992 in 1999 je bila 
direktorica in umetniška 
vodja Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah, od leta 
1999 do upokojitve v letu 
2005 pa direktorica Linhar-
tove dvorane Radovljica. 
Desetletja dolgo je bila tudi 
sodelavka Gorenjskega gla-

sa, v zadnjih letih kot avtori-
ca priljubljenih kolumn z 
naslovom Mizica, pogrni se, 
v katerih je iskrivo prepleta-
la svojo strast do umetnosti, 
potovanj in kulinarike.
Bila je predsednica Združen-
ja gledaliških in lutkovnih 
skupin Gorenjske, selektorica 
Festivala gorenjskih komedi-
jantov, selektorica festivala 
Čufarjevi dnevi in vse do kon-

ca članica strokovnega sveta 
Prešernovega gledališča v 
Kranju. Bila je tudi dolgoletna 
predsednica Kulturno-umet-
niškega društva Radovljica in 
Turističnega društva Radov-
ljica. V okviru KUD Radovlji-
ca je ustanovila Linhartov 
oder, ki se je s komedijo Ta 
veseli dan ali Matiček se ženi 
prvič predstavil v letu 1977. Z 
Linhartovim odrom je ustva-
rila številne predstave, literar-
ne večere, kulturne dogodke, 
občinske proslave ...

Pomemben in obsežen je 
njen prevajalski opus, v 
katerem je največ prevodov 
iz španske in južnoameriš-
ke književnosti, med njimi 
so nobelovci Gabriel García 
Márquez, Miguel Ángel 
Asturias, José Saramago in 
Camilo José Cela.
Za svoje delo je med drugim 
prejela Severjevo nagrado, 
Sovretovo nagrado, veliko 
plaketo Občine Radovljica ...
"Njena ustvarjalna energija, 
ideje in svetovljanstvo so 

brez primere tako v našem 
okolju kot širše. Močno se 
zavedamo njenega življenj-
skega prispevka k razvoju 
kulture v radovljiški občini 
in uveljavitvi Linhartovega 
mesta kulture. Njen opus 
tako na profesionalnem 
področju kot na področju 
ljubiteljske kulture pa je 
pomembna dediščina in 
navdih še za mnoge genera-
cije kulturnih ustvarjalcev," 
je na spominski slovesnosti, 
ki jo je ob njenem slovesu 

pripravila občina, poudaril 
župan Ciril Globočnik.
Portret Alenke Bole Vrabec 
bo prvi portret v Galeriji 
Čitalnica, ki sta jo skupaj 
ustanovili Občina Radovljica 
in Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica in v kateri se bo 
postopno izoblikovala stalna 
razstava portretov občanov, 
ki so pomembno prispevali 
k razvoju in bogatenju kul-
turnega življenja v občini 
Radovljica ali širšem okolju, 
prepoznavnosti in ugledu 
občine.
Portrete bodo v galerijo 
umeščali postopno in prilo-
žnostno, na primer ob živ-
ljenjskem jubileju, prelom-
nici v ustvarjalnem opusu in 
podobno.

Prvi portret v galeriji
Ob petinosemdeseti obletnici rojstva Radovljičanke Alenke Bole Vrabec, dramske igralke in prevajalke, bodo danes v radovljiški knjižnici odkrili njen 
portret in ga umestili v novoustanovljeno Galerijo Čitalnica.

Portret Alenke Bole Vrabec, delo Radovljičana Ivana Prešerna - Žana, je prvi portret v 
Galeriji Čitalnica v radovljiški knjižnici. / Foto: Gorazd Kavčič

»Njena ustvarjalna 
energija, ideje in 
svetovljanstvo so brez 
primere tako v našem 
okolju kot širše. 
Močno se zavedamo 
njenega življenjskega 
prispevka k razvoju 
kulture v radovljiški 
občini in uveljavitvi 
Linhartovega mesta 
kulture.«Portret Alenke Bole Vrabec bo prvi portret v 

Galeriji Čitalnica, ki sta jo skupaj ustanovili 
Občina Radovljica in Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica in v kateri se bo postopno 
izoblikovala stalna razstava portretov občanov, ki 
so pomembno prispevali k razvoju in bogatenju 
kulturnega življenja v občini Radovljica ali 
širšem okolju, prepoznavnosti in ugledu občine.

Marjana Ahačič

"Spomnim se, da je prišlo 
več kot trideset različnih lju-
di: predstavniki lokalnih 
skupnosti, lastniki kozolcev, 
etnologi ... Od tedaj naprej 
je Rut postal domicil projek-
ta Slovenski kozolec," je 
povedal Mežek.
A zgodba, pravi, se je zače-
la že tri leta prej, s knjigo 
Slovenski kozolec, delom 
priznanega fotografa Jaka 
Čopa in etnologa dr. Tone-
ta Cevca, in že kmalu zatem 
s prvo maketo kozolca, ki jo 
je za natečaj Turistične zve-
ze Slovenije – ta je iskala 
kvaliteten in avtentičen 
spominek – izdelal bosan-
ski arhitekt slovenskega 
rodu Boran Hrelja, ki je iz 
takrat okupiranega Saraje-
va v Ljubljano pribežal s 
prvim tako imenovanim 

slovenskim konvojem, pri-
poveduje Mežek.

Najprej spominek, nato 
razstava
Kasneje je Hrelja, ki danes 
živi v Torontu, iz knjige v 
makete "prevedel" in v obli-
ki maket izdelal vse glavne 
tipe v knjigi predstavljenih 
kozolcev. Skupaj jih je v 
zbirki, ki je v 25 letih kot 
razstava prepotovala velik 
del sveta, zdaj že 21, pred-
stavljajo pa glavne tipe 
kozolcev iz vseh slovenskih 
pokrajin. Med njimi je tudi 
edini, ki ima status kultur-
nega spomenika državnega 
pomena in v originalu stoji v 
Bistrici pri Šentrupertu. Kot 
poudarja dr. Tone Cevc, 
modeli odkrivajo tipološko 
bogastvo slovenskega kozol-
ca. Napravljeni so v različ-

nih merilih, od 1 : 50 do 1 : 
125. Razstavljeni so razvrš-
čeni v zapovrstju, ki naglaša 
postopno razvojno rast 
kozolcev.

Razstava navdušuje 
doma in v tujini
Projekt je domicil dobil v 
ustanovi Kultura-natura, ki 
jo vodi Slavko Mežek, zado-
voljen, da je razstava Sloven-
ski kozolec doslej že skoraj 
140-krat navdušila ljubitelje 
slovenskega ljudskega stav-
barstva v Sloveniji in tujini, 
tudi v ZDA. "V okviru giba-
nja, ki sta ga spodbudili 
knjiga in razstava, je bilo 
doslej skozi različne pobude 
obnovljenih ali rešenih več 
kot dvesto objektov. Med 
njimi tudi tisti v Rutu, ki ga 
je gibanje odkupilo od dedi-
čev nekdanjih lastnikov. V 

projektu je doslej sodelovalo 
že blizu šestdeset občin in 
več kot osemsto lastnikov 
skrbno ohranjenih objektov, 
ob tem pa še mnogo zanese-
njakov in strokovnjakov, 
zgodba pa je tudi medijsko 
odmevna."
Cilj, h kateremu so v pro-
jektu usmerjeni v zadnjih 
štirih letih, pa je vpis kozol-
ca na Unescov seznam kul-
turne dediščine; ne le slo-
venskega, ampak tudi 
kozolcev iz sosednjih, avs-

trijskih in italijanskih 
pokrajin.

Dediščino ohranjajo 
gospodarji kmetij
Kot poudarja Mežek, se v 
gibanju zavedajo, da kozolec v 
današnjem kmetovanju ni več 
potreben. Zato so še toliko 
bolj ponosni na vse, ki so se v 
zadnjega četrt stoletja vendar-
le ohranili kot pomemben del 
naše tradicionalne kulturne 
krajine. "Vedno znova smo z 

razstavo, knjigo in pojavljan-
jem v javnosti opozarjali nan-
je in dosegli, da so Slovenci 
kozolec opazili, s pomočjo 
skrbnih gospodarjev pa mar-
sikaterega tudi rešili pred pro-
padom," pravi Mežek.
Ob tem pa poudarja, da so 
kozolci, ki še stojijo na slo-
venskem podeželju, tam zato, 
ker sodijo v družinski ponos. 
"Gospodarji kmetij ohranjajo 
tisto, čemur pravimo naša 
kulturna dediščina, in njim je 
treba pri tem pomagati."

Za ohranitev 
slovenskega kozolca
Sredi decembra je minilo četrt stoletja, odkar je bilo v vasi Rut nad Baško 
grapo leta 1996 ustanovljeno civilno gibanje, ki si še danes prizadeva za 
ohranitev slovenskega kozolca, tega »spoznavnega znamenja Slovenije,« 
kot ga imenuje pobudnik gibanja Slavko Mežek iz Krope. 

Razstava bo konec marca spet na ogled, tokrat na sejmu Alpe-Adria na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, kjer je doslej gostovala že petkrat.
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"Zajec je odbiral korenje. 
Zdravo korenje je polagal 
na en kup, na drugega je 
odlagal nagnitega. Kaj pa je 
hotel? Zima bo, zaloga bo 
še prav prišla ... Hitel je, 
kar je mogel, in to kar sredi 
jase. Čisto je pozabil na 
previdnost. 'O, smo pa pri-
dni ... ' je naenkrat nekaj 
sladko reklo za njegovim 
hrbtom ..."
Tako se začne pravljica z 
naslovom Zajec, lisica in 
noč, ki jo je na natečaj, s 
katerim je Radio Slovenija 
iskal izvirne slovenske prav-
ljice za legendarno oddajo 
Lahko noč, otroci!, poslala 
Mateja Črv Sužnik iz Hlebc. 
Strokovna komisija jo je tik 
pred koncem leta med sko-
raj tisoč prispelimi pravljica-
mi izbrala kot najboljšo.
"Seveda sem bila vesela 
pozitivnega odziva. Sem lju-
biteljica te zvrsti, a nisem 
prav pridna pri pošiljanju 
svojih besedil v objavo. 
Tokrat nisem pomišljala, 
predvsem zaradi imenitne 
komisije; pa tudi zato, ker je 
bil natečaj anonimen, kar je 
pomenilo, da je bilo treba 
samo napisati dobro besedi-
lo in ne tudi nekoga pravega 
poznati, kot je to običajno," 
je povedala Črv Sužnikova, 

po poklicu profesorica slo-
venščine, sicer pa ustanovi-
teljica majhne, a uveljavlje-
ne založbe Zala, ki izdaja 

dela vrhunskih tujih in 
domačih avtorjev. Številne 
njihove knjige so prejemni-
ce zlate hruške, znaka, s 
katerim knjižničarji označu-
jejo posebej kvalitetne knji-
ge za mladino.

"Pišem že zelo dolgo in veli-
ko, čeprav s presledki. Za ta 
razpis sem eno pravljico, ki 
sem jo potegnila iz predala, 

že uredila, drugo pa urejala, 
z obema pa nisem bila zares 
zadovoljna. Nakar sta se od 
nekod priklatila zajec in lisi-
ca in tako je nastala pravlji-
ca, ki sem jo poslala na nate-
čaj že takoj naslednji dan. 
Sem si rekla, če pa zdaj ne 
bom poslala …"
In če se zdi odločitev za 
objavo lahkotna, je sam 
ustvarjalni proces resno in 
odgovorno delo. Morda 
tudi zato, ker kot založnica 
dobi v roke "morje rokopi-
sov," kot pravi, in zato dob-
ro ve, kaj je dobro napisana 
zgodba. "Že vse življenje 
pišem: pesmi, kratko pro-
zo, pravljice ..., a nikoli 
nisem imela dovolj možno-
sti za ustvarjanje. Skoraj 

mimogrede sem si tu in 
tam vzela nekaj časa zanj. 
A to je delo, ki zahteva cele-
ga človeka in zelo veliko 
časa," je jasna. In otroci so 
najbolj kritično in zahtevno 
občinstvo, še doda.
Črv Sužnikova je bila, pre-
den se je podala v založniš-
ke vode, skoraj dvajset let 
profesorica slovenskega 
jezika na Ekonomski gim-
naziji in srednji šoli Radov-
ljica, kjer je poleg pedagoš-
kega dela vodila tudi dram-
ski in bralni krožek ter ure-
jala šolsko glasilo. Pred 
dobrimi desetimi leti se je 
odločila za novo kariero. 
Pravi, da si je na začetku 
naivno predstavljala, da bo 
njeno delo predvsem prebi-
ranje najrazličnejših besedil 
ter dogovori z avtorji in pre-
vajalci, v realnosti pa je 
predvsem veliko pisarniške-
ga dela, birokracije, pove.
A je zadovoljna. Tudi zato, 
pravi, ker opaža, da ljudje 
vendarle bolj posegajo po 
kakovostnem branju. Tako 
otroci kot odrasli.
Zmagovalna pravljica in 
drugih dvajset pravljic, ki 
jih je komisija, ki so jo ses-
tavljali pesnik in predava-
telj Peter Svetina, režiserka 
v Igranem programu ARS-a 
Ana Krauthaker ter uredni-
ca oddaje Alja Verbole, 
izbrala za odkup – med nji-
mi je tudi pravljica Natalije 
Šimunović iz Begunj O 
hitrem polžku in počasni 
miški – bodo objavljene v 
oddaji Lahko noč, otroci! na 
Prvem programu Radia 
Slovenija.
Nagrajeno pravljico Zajec, 
lisica in noč pa je v imenitni 
interpretaciji igralke Mojce 
Fatur ob glasbeni spremljavi 
Primoža Flajšmana že 
mogoče poslušati na spletni 
strani Radia Slovenija.

Med tisoč pravljicami 
izbrali njeno
Na natečaju Radia Slovenija, v okviru katerega so iskali izvirne slovenske pravljice za legendarno 
radijsko oddajo Lahko noč, otroci!, je strokovna komisija med skoraj tisoč prispelimi kot najboljšo 
izbrala pravljico z naslovom Zajec, lisica in noč, ki jo je napisala Mateja Črv Sužnik iz Hlebc.

Mateja Črv Sužnik / Foto: Adrian Pregelj, arhiv RTV Slovenija

»Zajec je gledal za njo, gledal korenje na jasi, 
prisluhnil pticam, ki so žvrgolele in šumele v 
krošnjah. Kakšna noč, je pomislil. Z lisico! 
Pomel si je oči. Mogoče pa je ta svet bolj čuden, 
kot se zdi, je zamomljal in se spet lotil odbiranja 
korenja.«

Marjana Ahačič

Čebelarski muzej je postal 
del svetovne digitalne zbirke 
muzejev Google Arts & Cul-
ture: Slovenija. Slovenska 
zbirka prikazuje našo kul-
turno dediščino, naravne 
lepote dežele, mite, legende, 
običaje, Čebelarski muzej 
pa vse, kar je povezano s 
čebelarstvom.

Kot pojasnjujejo v muzeju, 
je Google Arts & Culture 
spletna platforma, ki jo 
oblikujejo izredno kakovo-
stne fotografije in posneti 
kulturnih del, umetnin par-
tnerskih organizacij z vse-
ga sveta. "Sodobna tehnolo-
gija uporabniku omogoča, 
da si ogleda umetniška 
dela, razstave v digitalizira-
ni obliki. Iz udobja doma-

čega doma si tako lahko 
ogledate stalno razstavo 
Čebelarskega muzeja in se 
sprehodite po čudoviti 
baročni Radovljiški grašči-
ni," je povedala direktorica 
Muzejev radovljiške občine 
Petra Bole.
Poseben del zbirke so t. i. 
Stories (zgodbe), ki s foto-
grafijami in kratkim opi-
som virtualnega obiskoval-

ca popeljejo v svet spozna-
vanja kulturne dediščine, 
naravne lepote, mitov, 
legend določene dežele. 
Zgodbe Čebelarskega 
muzeja govorijo o apitera-
piji, poslikanih panjskih 
končnicah, medičarstvu in 
svečarstvu … Poseben raz-
delek pa je posvečen čebe-
larjenju, medovitim rastli-
nam ter opraševalcem.

Čebelarski muzej je postal del 
svetovne digitalne zbirke muzejev

Na božič se je iztekel prvi natečaj Kresnice za nove pesniške 
zbirke na temo Ženske (v) pesmi. Kot je povedal Slavko 
Mežek, so prejeli kar 18 zbirk v obsegu od 1000 do 1500 
verzov. Natečaj je, kot je znano, posvečen spominu na pes-
nico Kristino Šuler, ki se je v Kropi rodila leta 1866, umrla pa 
na božič leta 1959 v Ljubljani. Petčlanska žirija bo rezultate 
razglasila 8. marca, predstavitev lavreatke oziroma lavreata 
in natisnjene zbirke pa bo 17. julija na pesniškem večeru na 
vrtu Šmelove hiše v Kropi, je še povedal Mežek. Pesniško 
branje bo nato še v stari šoli na Stari Gori, pri Sv. Juriju ob 
Ščavnici, kjer je Šulerjeva kar 24 let živela in poučevala na 
tamkajšnji osnovni šoli in kjer ima nagrada Kresnice drugi 
domicil. Mežek je sporočil še, da se je z novim letom sedež 
društva Kultura-natura, v okviru katerega je organiziran 
natečaj Kresnice, zaradi racionalizacije stroškov seli v bliž-
njo Mežnarijo "pr Kapelc". 

Lep odziv na natečaj Kresnice

Pesnica Kristina Šuler (na fotografiji je s hčerko) se je 
rodila 17. julija 1866 v Kropi in umrla 25. decembra 1959 v 
Ljubljani.

Prihodnji petek, 21. januarja, bo ob 19. uri v Baročni dvorani 
Radovljiške graščine koncert harmonikarskih orkestrov, ki ju 
vodi Gašper Primožič. Nastopila bosta Mlajši harmonikar-
ski orkester Glasbene šole Radovljica ter Harmonikarski 
orkester GŠ Radovljica in KUD A. T. Linharta Radovljica. 
Kot je povedal Primožič, se bo starejši orkester predstavil s 
Händlovo uverturo v opero Rinaldo, z nekaj glasbe iz vester-
na Veličastnih sedem, tangom Tanguera ter nekaj moder-
nejšimi skladbami. Izbira programa za mlajši orkester pa je, 
tako Primožič, običajno letom učencev primerna. "Tako 
igramo skladbe bolj zabavnega žanra, da imajo otroci kljub 
koronskim časom nekaj veselja za prihod k vajam," je pove-
dal Primožič, sicer zadovoljen, da se je zasedba v obeh 
orkestrih kljub epidemiji v zadnjem obdobju celo okrepila. 
Prav tako jim je lani uspelo pripraviti nekaj koncertov in 
izpeljati nekajdnevne intenzivne vaje na Hrvaškem.

Prihodnji petek koncert harmonikarskih orkestrov

Harmonikarski orkester pod vodstvom Gašperja Primožiča 
je lani med drugim nastopil na slovesnosti ob obletnici 
Turističnega društva Radovljica.
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Dne 21. decembra je Julijana 
Frelih iz Begunj praznovala 
visok jubilej, okroglih devet-
deset let. Julka, kot jo kličejo, 
se je rodila na Hudem v trži-
ški občini kot šesta od sed-
mih otrok. »Lepo smo se 
imeli, ker smo se imeli tako 
zelo radi,« pravi. »Imeli smo 
kmetijo in pri mizi nas je 
bilo vedno deset. Poleg nas, 
otrok, mame in ata še stari 
ata. Živeli smo skromno, a 
lepo. Ata in mama sta poskr-
bela za vse in otroci smo ju 
ubogali; niti pomislili nismo, 
da ne bi naredili tako, kot sta 
onadva rekla,« se spominja 
starih časov.

Od pionirke do veteranke 
»Bila sem pionirka, potem 
mladinka, med vojno skoje-
vka … zdaj pa sem veteran-
ka, a še vedno imam parti-
zanski duh v sebi. Vojnega 
časa se zelo dobro spomin-
jam, ko smo otroci z odprti-
mi usti poslušali očeta, ko je 
razlagal o partizanih. Tudi 
eden od bratov, komaj 
17-leten, je odšel v partizane, 
prav tako sestra, ki je kasne-
je preživela tudi taborišče.«
Po vojni so tedaj že odrasli 
otroci odšli od hiše, le Julka 
in en brat sta ostala doma. 
Tedaj je bila obvezna oddaja 
mleka in morala je hoditi po 
hišah, saj je bila v mlekarni 
za kontrolorko. V Tržiču se 
je šest mesecev učila šivan-
ja, leta 1954 pa je opravila na 
Golniku dva tečaja za kuha-
nje, tako da je pridobila kva-
lifikacijo za kuharico. Tudi 
kasneje se je rada udeleževa-
la različnih tečajev. 
 

Vsak dan bolj rada ga je 
imela
»Poročila sem se leta 1955, 
moža pa sem spoznala, ker 
je bila njegova sestra poro-
čena z mojim bratom. Več-
krat ju je hodil obiskovat, 
mimogrede pa se je oglasil 
tudi pri nas. Istega leta sva 
dobila hčerko in čez dve leti 
še eno, sin pa se je rodil 
1963. Bila sva prav hudo 
zaljubljena. V 'fabriki' so se 
včasih ženske jezile na svoje 
može, jaz pa sem se vedno 
čudila, kako morejo govoriti 
kaj takega, saj jaz sem svoje-
ga imela vsak dan bolj rada 

…« se spominja. Bil je zelo 
dober mož, pravi zdaj že 23 
let vdova, saj je umrl star 
komaj 68 let.
Živeli so skupaj z moževimi 
starši, ki so imeli kmetijo. 
»To je bilo veliko garanja! Že 
ob šestih zjutraj sem šla z 
vozičkom in otrokom na pol-
je, da sem pobirala krompir, 
vodila konja ali kaj drugega. 
Mož ni bil zaposlen, jaz pa 
sem vse sobote, nedelje in 
praznike honorarno delala v 
gostilni, tako da se je naša 
družina lažje prebijala.«
Nato se je zaposlila v Iskri 
Otoče kot kuharica in tam 
po 24 letih šla v pokoj. 

Med lonci in za volanom
»Zelo rada sem kuhala. 
Delo je bilo dvoizmensko, 
dopoldan smo bile v kuhinji 
štiri, popoldan ena sama. 
Vedno sem vstajala zgodaj, 
da sem bila prva v kuhinji, 
treba je bilo pripraviti kotle, 
narediti razpored, pripraviti 
hrano. Zelo radi so me ime-
li, še zdaj me pozdravljajo, 
kadar pridemo v stik.« 
Kako bi je ne imeli radi, saj 
je bila vedno pozitivna in 
dobre volje, pa tudi rada jim 
je delila 'repete' ali lačnemu 
dodala še kakšen 'šnicelj' 
več na krožnik. 
Šoferski izpit je naredila 
kmalu po poroki in z možem 
sta kupila avto, ki je bil eden 
prvih na Brezjah. »Oh, kako 
rada sem vozila! Vozila sem 
ljudi k zdravniku, pa rojeva-
joče ženske v porodnišnico 
in nune na izlete. Dokler je 
bil mož živ, sva se peljala 
skupaj na Pokljuko, ko ga ni 
bilo več, sem šla sama in 
nabirala borovnice cel dan. 

Toliko energije in moči mi 
je dala Pokljuka, da sem pri-
šla domov čisto druga.« 

Človek veliko prenese
Leta 1984 je k hiši sin pripe-
ljal snaho. »Tako sem vese-
la, da je prišla. Srečna sem, 
da jo imam. Brez nje mene 
že ne bi bilo več!« Vendar so 
se sinovi mladi družini 
dogajale tragedije, ki so 
dotolkle tudi njo. »Snaha je 
rodila punčko in eno leto 
stara je umrla, prav ko je 

bila snaha v porodnišnici z 
drugo hčerko in je domov 
prišla na pogreb. Čez 20 let 
pa je umrla tudi druga hčer-
ka, moja druga vnukinja. To 
me je zelo prizadelo. Človek 
ne more verjeti, koliko 
hudega prenese. Mlada dva, 
ki živita zgoraj, imata še 
enega sina; družine pa ima-
ta tudi moji hčerki, tako da 
imam sedaj štiri vnuke in že 
šest pravnukov. Vsi radi pri-
dejo, z vsemi smo si dobri.«

Življenje na nitki
Snahe kar ne more prehvali-
ti, saj ne samo da se ves čas 
odlično razumeta, ampak je 
ob njeni bolezni leta 2019 in 
v začetku lanskega leta požr-
tvovalno skrbela zanjo, jo 
vozila okoli zdravnikov in po 
bolnišnicah ter jo skrbno 
negovala doma. 
Ne pozabi pohvaliti tudi zdra-
vnice Šterove, ki se je res zav-
zela zanjo. Njeno življenje je 
viselo na nitki, saj je najprej 
imela razlit slepič, nato pa še 
zlom hrbtenice zaradi osteo-
poroze. Celo zdravniki so bili 
skeptični, če bo preživela.

Zdaj se dobro počuti. Poleg 
zdravil, ki jih mora jemati, 
pa ima tudi svoja mazila. 
»Pred štirimi leti so me stra-
šno bolela kolena in naroče-
na sem bila že za blokado. 
Pa sem si pripravila tinkturo 
in mazilo iz gabeza in pleš-
ca. Masaža s tem zelo poma-
ga, kolena me sploh ne boli-
jo več.«

Tako lepo kot zdaj ji še ni 
bilo
»Kar dva dni smo praznovali 
mojo 90-letnico. En dan so 
bili tu sorodniki, otroci, vnu-
ki, njihove družine, drugi 
dan smo povabili sosede. 
Lepo mi je, le časa nimam 
nobenega. Zjutraj se ure-
dim in si pripravim zajtrk. 
Kuham še sama. Čeprav 
nisem podobna stereotipu 
kuharice, ker sem tako suha, 
zelo rada kuham. Jem vse, 
kar se mi zljubi.«
Ko je imela osemdeset let, 
se je vpisala na Ljudsko uni-
verzo Jesenice v tečaj za roč-
na dela in tečaj za računal-
nik. »Vsak dan grem po zaj-
trku na Facebook. Potem 
sem zapečatena za dve uri. 
Igram igrice, kot bi bila gor 

v Admiralu, samo da imam 
tukaj vse zastonj! Rada rešu-
jem tudi križanke in sudo-
ku. Naročeni smo na 
Gorenjski glas, kjer sta vsa-
kič po dva sudokuja; komaj 
čakam, da ju rešim. Imam 
veliko knjig, zdaj jih berem 
že drugič. Rada imam tudi 
turške nadaljevanke. Ker 
slabo slišim, slovenskim 
težko sledim, pri tujih pa mi 
branje ne dela težav.«
Spomin ji odlično služi, pri-
poveduje gladko in tekoče, 
pripoved določa tudi z letni-
cami in imeni. Mimogrede 
omeni tudi slavnega sorod-
nika, astronavta Jerrija M. 
Linnegarja, ki je sin njene 
sestrične, in pokaže časopi-
sne izrezke o njem. 
Ob koncu je povedala še 
nekaj življenjskih resnic: 
vsak naj bi se zavedal, da je 
tisto, kar človeka najbolj gor 
drži, občutek, da te imajo vsi 
tvoji radi. Julko imajo radi 
vsi – od "tamal'ga do 
tavelč'ga". Življenje je sesta-
vljeno iz žalosti in veselja, iz 
hudih in lepih stvari, a treba 
se je spominjati le dobrih 
stvari, slabe pa pozabiti.  

Kar človeka gor drži, 
je ljubezen bližnjih
Nekaj dni pred božičem je Julijana Frelih z Brezij praznovala devetdeset let. Čila in vitalna gospa še 
vedno vsako jutro sede za računalnik, rešuje križanke, bere knjige in kuha.

Julka Frelih

 »Oh, kako rada sem vozila! Vozila sem ljudi k 
zdravniku, pa rojevajoče ženske v porodnišnico 
in nune na izlete. Dokler je bil mož živ, sva se 
peljala skupaj na Pokljuko, ko ga ni bilo več, 
sem šla sama in nabirala borovnice cel dan.«

»Vsak dan grem na Facebook. Potem sem 
zapečatena za dve uri. Igram igrice, kot bi bila v 
Admiralu, samo da imam tukaj vse zastonj! 
Rada rešujem tudi križanke in sudoku. Naročeni 
smo na Gorenjski glas, kjer sta vsakič po dva.«

Marjana Ahačič

Preteklo nedeljo so v Draž-
gošah pripravili tradicional-
no svečanost, letos ob že 
osemdeseti obletnici boja 
Cankarjevega bataljona z 
nemškimi policisti in vojaki. 
Napad Nemcev na partizane 
v vasi se je začel prav 9. 
januarja 1942. Padlo je 
devet partizanov, Nemci pa 
so po njihovem umiku 11. 
januarja začeli pobijati 
domačine, skupaj 41, vas so 
požgali in zravnali z zemljo. 
Med udeleženci nedeljske 

svečanosti sta bila tudi pred-
sednik državnega zbora Igor 
Zorčič in predsednik Repu-
blike Slovenije Borut Pahor, 
slavnostni govornik pa je bil 
tokrat prvi predsednik Slo-
venije Milan Kučan.
Na spominsko slovesnost v 
Dražgoše se je vsako leto čez 

Mlako in Jamnik odpravila 
tudi skupina pohodnikov iz 
Radovljice.
"Startali smo na Mlaki pod 
Radovljico, pred hišo pokoj-
nega partizana Vinka Berce-
ta, kjer je bila ustanovljena 
Osvobodilna fronta. Njego-
va želja je bila, da se pohod 
začne tam. Bil je že star, le 
tri leta je lahko spremljal, 
kako nam gre. Šli smo čez 
Fuksovo brv v Kamno Gori-
co, od tam pa čez na Jamnik, 
kjer so nas pogostili njegovi 
sorodniki, naprej do Draž-
goš. Vedno nas je bilo med 
15 in 20, kakšno leto tudi 25. 
Začeli smo vedno zgodaj 
zjutraj. Hoje je bilo za štiri 
do pet ur. Za nazaj smo 
imeli prevoz in vedno smo 
se ustavili še na Mlaki, kjer 
je Bercetova hčerka pripravi-
la pogostitev," se spominja 

duša pohodov Slavica Sor-
šak. 
"Zadnje leto, ko je bil Vinko 
še živ, je prosil, da mu oblju-
bimo, da bomo še naprej 
hodili, tudi ko njega več ne 
bo ... In zato še vedno hodi-
mo." Opremijo se s prapo-
rom, kapami in šali. Razve-
selijo se najave ob prihodu v 
šotor, toplega sprejema s 
ploskanjem, ko so šli mimo 
ljudi, ki so že bili tam. "To 
so nepopisni občutki tudi za 
nas, ki nismo bili nikoli par-
tizani," se spominja Sorša-
kova.

Pravi, da Vinko ni nikoli rad 
govoril o stvareh, ki so se 
dogajale med vojno. "Samo 
čakal nas je vsako leto, 
dokler je bil živ, da smo pri-
šli nazaj in da smo mu pri-
povedovali, kako smo preži-
vljali pot, kaj smo doživeli v 
Dražgošah in podobno. 

Hotel je, da se na dogodke v 
Dražgošah ne pozabi. Vesel 
je bil, da je zraven čim več 
mladih. Zato bomo nadalje-
vali, dokler bomo lahko. 
Tudi nam to, da pridejo 
mladi, veliko pomeni. Ogro-
mno ljudi, ki bi radi šli peš v 
Dražgoše, tega ne zmore več 
in jim je to, da tradicijo 
nadaljujejo mladi, v veliko 
tolažbo". 
Letos zaradi razmer ob epi-
demiji pohoda ni bilo mogo-
če organizirati. Kot je pove-
dala Slavica Soršak, se je 
nekaj nekdanjih pohodni-
kov pridružilo skupini 
Združenja borcev za vred-
note NOB, ki se je v Dražgo-
še z Bleda čez Radovljico 
odpravila z avtobusom, 
nekaj posameznikov pa se je 
na pot od Jamnika do Draž-
goš vendarle odpravilo peš.

Tudi letos so šli  
v Dražgoše
Tokrat v manjši skupini in z avtobusom, drugo 
leto, upajo radovljiški pohodniki, pa se bodo v 
partizanske Dražgoše vendarle spet lahko 
odpravili peš.

Letos se je zaradi epidemije v Dražgoše odpravilo manj 
pohodnikov kot običajno. Skupina iz Radovljice se je 
odločila za avtobusni prevoz, ki ga je organiziralo 
Združenje borcev za vrednote NOB.

»Tudi nam to, da pridejo mladi, veliko pomeni. 
Ogromno ljudi, ki bi radi šli peš v Dražgoše, 
tega ne zmore več in jim je to, da tradicijo 
nadaljujejo mladi, v veliko tolažbo.«
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Okrogli obletnici rojstva zna-
menitega rojaka, za katerega 
zgodovinar Jurij Sinobad 
pravi, da je bil najbolj znan 
in zaslužen Radovljičan svo-
je dobe, je posvečena januar-
ska številka Radolčana, pub-
likacije, v kateri skupina 
avtorjev že 17 let objavlja 
članke na temo radovljiške 
zgodovine in narodopisja.

Izobraževanje v tujini
Hugo Roblek se je rodil v 
starem mestnem jedru 
Radovljice, v Mestu št. 29, 
danes Linhartov trg št. 27, 
kot prvorojenec Jožefe Zalo-
kar, vdove po radovljiškem 
lekarnarju Jožefu Zalokarju, 
in Aleksandra Robleka, po 
poklicu lekarnarja, doma iz 
Bašlja. Že oče Roblek je bil 
izjemno cenjen in priljub-
ljen meščan, opozarja Sino-
bad, to potrjuje tudi njegov 
kar 34-letni staž radovljiške-
ga župana. Poleg Huga so 
se v zakonu rodile še štiri 
hčerke, od katerih sta dve 
kmalu umrli. Usoda je hote-
la, v zapisu navaja Sinobad, 
da si noben Roblekov otrok 
ni ustvari družine v domači 
hiši.
Mladi Roblek si je naziv 
magistra farmacije pridobil 
na Dunaju, prve poklicne 
izkušnje pa je nabiral v oče-
tovi lekarni v Radovljici. 
Nato se je šest let izobraže-
val v tujini, v Švici in Egiptu, 
leta 1906 pa se je vrnil v 
domovino, kjer je nadaljeval 
farmacevtsko dejavnost. Šti-
ri leta, do 1911, je vodil prvo 
lekarno, ki jo je imel njegov 
oče tudi v Tržiču, nato pa 
odprl t. i. sezonsko lekarno 
na Bledu in kasneje kupil še 
lekarno v Neumarktu na 
Južnem Tirolskem. 

Lekarna na Bledu
Blejsko lekarno je leta 1918, 
ko sta s soprogo Pavlo kupi-
la gostilno Pri Jagru – danes 
je to stari del Hotela Lovec 
– preselila tja. Božo Benedik 
v knjigi Bled nekoč in danes 
piše, da je bila v sobi, kjer 
sta uredila lekarno, kasneje 
hotelska recepcija, v kateri 
se je po pripovedovanju last-
nikov hotela še dolga leta po 
njunem odhodu zadrževal 
vonj po zdravilih.
"Hugo Roblek je bil znan po 
veliki vnemi za turistični raz-
voj Bleda in njegovo promo-
cijo v svetu. Bil je med prvi-
mi, ki so spoznali pomen 
Bleda kot turističnega sredi-
šča. Skupaj s pravnikom in 

organizatorjem turizma dr. 
Valentinom Krisperjem ima 
zasluge, da se je Bled po prvi 
svetovni vojni spet napolnil z 
gosti. Roblek je na Bledu 
tesno sodeloval tudi s posest-
nikom in hotelirjem Ivanom 
Kendo, ki velja za najpo-
membnejšo osebnost blej-
skega turizma med obema 
vojnama," v svojem zapisu 
še poudarja Sinobad.

Najbolj znan Radovljičan
Zagotovo je bil tudi najbolj 
znan in zaslužen Radovlji-
čan svoje dobe, še poudarja. 
"Z župnikom Jakobom Alja-
žem je položil temelje slo-
venskega planinstva na 
Gorenjskem. Prav na Roble-
kovo pobudo so leta 1984 
ustanovili t. i. Radovljiško 
podružnico Slovenskega 
planinskega društva, ki je že 
leto zatem zgradila prvo 
Vodnikovo kočo na ravnini 
Velega polja, pridobila kočo 
na Rodici in leta 1901 Tom-

čevo kočo na Poljški planini. 
Isto leto so postavili tudi 
most čez Savo pod Pustim 
gradom (Fuksovo brv) in 
tako po najkrajši poti pove-
zali Radovljico s Kamno 
Gorico in Jelovico. Roblek je 
v letih 1903 in 1904 sam ali 
s člani podružnice markiral 
ves Bohinjski kot, njegove 
zveze s Tolminsko, vso oko-
lico Bleda in Radovljice ter 
severozahodne dele Ratitov-
ca," še navaja.
Roblek je bil v letih 1895–
1897 tudi načelnik radovlji-
ških gasilcev. "Bil je zelo 
prizadeven in učinkovit 
organizator, zato se je takoj 
lotil gradnje gasilskega 
doma. Parcelo za dom, ki je 
zrasel ob cesti Radovljica–
Lesce, je darovala Marija 
Hudovernik. Člani društva 
so sredstva za gradnjo doma 
pridobivali s prirejanjem 
veselic, koncertov in raznih 
zabavnih dejavnosti, kot so 
srečelovi, kegljanje in kole-
sarstvo. Za kolesarstvo je 

kolege gasilce navdušil prav 
Roblek, ki je bil začetnik 
kolesarskega športa v Rado-
vljici," lahko preberemo v 
zadnjem Radolčanu.

Nesrečna žrtev požiga
Roblek se je decembra 1917 
poročil s Pavlo Tominšek, 
hčerko odvetnika in planinca 
dr. Frana Tominška; znana 
Tominškova pot na Triglav 
je poimenovana prav po 
njem in je, kot poudarjajo na 
Planinski zvezi Slovenije, 
ena najstarejših planinskih 
poti v Sloveniji ter prva, ki je 
bila nadelana s pomočjo 
sredstev iz slovenskih virov 
in je zato postavljena na prav 
posebno mesto med sloven-
skimi planinskimi potmi.
Skupnih potomcev Pavla in 
Hugo Roblek nista imela. Ko 
sta se julija 1920 vračala iz 
Neumarkta, kjer je prodal 
lekarno, na Bled, sta se spo-
toma ustavila v Trstu. Preno-
čevala sta v Hotelu Balkan, v 
tretjem nadstropju tržaškega 
Narodnega doma, ki so ga 13. 
julija 1929 zažgali italijanski 
fašisti. Zakonca Roblek sta 
se iz gorečega poslopja reše-
vala s skokom na nastavljeno 
ponjavo, a si je Hugo ob pad-
cu zlomil tilnik in bil na 
mestu mrtev, Pavla pa je, 
sicer hudo poškodovana, 
preživela.

Premoženje zapustil 
planincem
Hugo Roblek je hišo v Rado-
vljici z oporoko zapustil 
radovljiški podružnici Slo-
venskega planinskega druš-
tva. Z izkupičkom od proda-
je so leta 1933 na Begunjšči-
ci zgradili planinsko kočo in 
jo poimenovali Roblekov 
dom. Kočo so deset let za 
tem požgali partizani, rado-
vljiški planinci pa so po 
osvoboditvi zgradili nov 
dom, ki so ga odprli že 15. 
septembra 1946 in ga še 
vedno upravljajo. 
Slovensko planinsko društvo 
Trst se je odločilo, da ob stoti 
obletnici požiga Narodnega 
doma in s tem Roblekove 
smrti na dom namesti spo-
minsko ploščo; to so zaradi 
epidemije lahko storili šele 
lani, leto dni po obletnici.

Aleks Roblek, dolgoletni 
radovljiški župan
Sinobad v svojem zapisu 
posebej opozarja tudi na 
očeta Huga Robleka, Alek-
sandra ali Aleksa. Prav tako 
kot sin lekarnar je bil izjem-
no cenjen in priljubljen 

meščan. Kot kandidat katoli-
ške stranke je postal radov-
ljiški župan že v osemdeset-
ih letih 19. stoletja in župa-
noval vse do leta 1904, ko je 
za osem let župan Radovlji-
ce postal dr. Janko Vilfan. 
Po njegovi smrti leta 1912 je 
vodenje mesta spet prevezel 
Roblek, ki je radovljiški 
župan ostal vse do leta 1922. 
Leta 1898 mu je cesar pode-
lil odlikovanje zlati zaslužni 
križec s krono.
Radolčanu je Sinobad dodal 
tudi kopijo nekrologa, ki je 
bil leta 1926, ob smrti Rob-
leka starejšega, objavljen v 
časopisu Slovenec. V njem 
med drugim piše: "Radovlji-
ca je pretekli petek izgubila 
enega svojih najodličnejših 
meščanov: umrl nam je 
daleč naokoli poznani lekar-
nar g. Aleksej Rob1ek v viso-
ki starosti 84 let ...
Življenjska doba pokojnega 
g. Robleka je bila velevažnega 
pomena za razvoj mesta 
Radovljice. Vsled izrednih 
zmožnosti je stal skozi 34 let 
– s kratkim presledkom - na 
čelu občine. Iz dobe njegove-
ga županovanja datirajo sko-
ro vse važnejše naprave v 
mestu, tako kanalizacija, 
ustanovitev Mestne hranilni-
ce, graditev stanovanj, hiš, 
nova cesta s prijaznim drevo-
redom od šole do gas. doma, 
električna razsvetljava, 
moderna železniška postaja, 
ki se je zgradila s prispevki 
občine, skratka, povsod je ini-
ciativno in organizatorično. 
Sodeloval pri razvoju in pro-
cvitu našega po lepi legi slo-
večega mesta. Pokojni je bil 
mož širokega obzorja in 

povsem originalnega znača-
ja. Kdor je kdaj občeval z 
njim, mu je ostal gotovo v 
neizbrisnem spominu ... 
Radovljica bo svojemu čast-
nemu meščanu ohranila 
hvaležen spomin!"

Pokopana v Radovljici, 
groba ni več
Kot je po daljšem raziskova-
nju ugotovil Jurij Sinobad, 
sta tako Aleks kot Hugo 
Roblek pokopana na starem 
radovljiškem pokopališču, 
ob zidu blizu cerkvice. Grob 
ni označen, ker ga je deset-
letja po njegovi smrti pre-
vzela druga družina.
Morda sta tudi zato skoraj 
povsem zbledela iz spomina 
Radovljičanov; stoto obletni-
co Roblekove smrti leta 
2020 so zaznamovali le v 
Društvu zbiralcev Sciuros, ki 
je pripravilo osebno znam-
ko, priložnostni ovitek in žig 
z motivi Narodnega doma v 
Trstu, Roblekovega doma ter 
podobo Huga Robleka.
Na 150. obletnico rojstva pa 
jih je spomnil zapis v Radol-
čanu, publikaciji, ki ga sku-
pina zanesenjakov ustvarja 
že skoraj dve desetletji. Na 
svoje stroške poskrbijo za 
natis 125 ročno spetih izvo-
dov, ki jih nato razpošljejo 
po pošti ali osebno brezplač-
no dostavijo bralcem. "Ker v 
igri ni denarja, tudi politike 
ni blizu, zato se je ta način 
delovanja oz. zalaganja pub-
likacije izkazal kot najboljši 
v obstoječih razmerah," pra-
vijo avtorji in založniki teh 
unikatnih radovljiških pub-
likacij.

Ob obletnici rojstva žlahtnega 
rojaka Huga Robleka 
Sedemindvajsetega decembra je minilo sto petdeset let, kar se je v Radovljici rodil Hugo Roblek, lekarnar, planinec in narodni delavec, ki je bil edina 
smrtna žrtev požiga slovenskega Narodnega doma v Trstu pred stotimi leti. Svoje premoženje je z oporoko zapustil radovljiškim planincem, ki so v njegov 
spomin zgradili še vedno po njem poimenovani planinski dom pod Begunjščico.

Hugo Roblek Aleks Roblek

Zanimiv in s podatki bogat zapis o Hugu Robleku je 
decembra, ob 150. obletnici njegovega rojstva, v Radolčanu 
objavil Jure Sinobad. / Foto: Gorazd Kavčič



14 Deželne novice, petek, 14. januarja 2022

Zanimivosti

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

Vaša ocena, naša  
priložnost za izboljšanje
Ocena zadovoljstva uporabnikov s komunalnimi storitvami v letu 2021 ostaja na visoki ravni, kar 
nam daje potrditev, da delujemo v pravi smeri. Ugotovitve raziskave bodo podlaga za razvoj  
storitev v smeri pričakovanj uporabnikov.

Pričakovanja uporabnikov imajo odločilno vlogo pri načr-
tovanju in izvajanju dejavnosti družbe, zato njihovo zado-
voljstvo redno spremljamo. Zadovoljstvo uporabnikov 
komunalnih storitev že trinajst let ugotavljamo s telefon-
sko anketo, ki jo izvaja neodvisna raziskovalna institucija. 
V raziskavi, ki je potekala med 1. in 3. decembrom 2021, je 
sodelovalo 326 oseb iz različnih naselij v občini Radovljica. 
Raziskava je bila anonimna, naša ciljna skupina pa so bile 
osebe v gospodinjstvu, ki najbolje poznajo storitve Komu-
nale Radovljica. 
Sodelujoče smo prosili, naj posamezno področje dela oce-
nijo z oceno od 1 do 5. V primeru, da so določeno aktivnost 
ocenili s slabšimi ocenami (1 ali 2) smo jih povprašali tudi, 
kakšen je razlog za tako slabo oceno. Uporabniki ocenjujejo 
zadovoljstvo z naslednjimi storitvami Komunale Radovljica: 
obveščanje komunale, odziv na poziv stranke, oskrba s pitno 
vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih 
vod in urejanje javnih površin. 

Kako ste zadovoljni
Ocena zadovoljstva uporabnikov s storitvami Komunale 
Radovljica v letu 2021 je bila 4,47. 
Uporabniki ste nadpovprečno zadovoljni s storitvijo oskrbe 
s pitno vodo (4,68), saj je storitvi več kot 76 odstotkov vpra-

šanih pripisalo najvišjo oceno (5). Priložnosti za izboljšanje 
se kažejo predvsem v uvajanju tehnologij za pripravo pitne 
vode, za katere je značilno, da ni potrebno dodajanje nobe-
nega dezinfekcijskega sredstva, niti klora. 
Ravnanje z odpadki velja za občutljivo področje, kjer se pri-
čakovanja uporabnikov nenehno zvišujejo. Veseli nas, da 
storitev ravnanja z odpadki 67 odstotkov vprašanih oce-
njuje z najvišjo oceno in da je skupna ocena na najvišji ravni 
doslej (4,54). Uporabniki pričakujete predvsem zviševanje 
ravni storitev pri odlaganju odpadkov v zbiralnicah. Kritični 
ste tudi do nedoslednega ločevanja posameznikov.
Zadovoljstvo uporabnikov z dejavnostjo odvajanja in čiščen-
ja odpadnih voda je nad povprečjem zadnjih petih let (4,35). 
Ugotavljamo, da bo večje zadovoljstvo pogojeno predvsem z 
vlaganji v kanalizacijsko infrastrukturo, ki vpliva na kakovost 
storitev ravnanja z odpadnimi vodami. Potrebnih bo tudi več 
rešitev za učinkovitejše odvajanje meteornih voda.

Pričakovanja uporabnikov so naše vodilo 
Ocena zadovoljstva uporabnikov s komunalnimi storitvami 
v letu 2021 ostaja na visoki ravni. Ugotovitve raziskave pre-
sojamo skrbno in preudarno, saj nakazujejo priložnosti za 
izboljšanje ter nam pomagajo pri upravljanju tveganj.
Ugotavljamo, da uporabniki zaznavajo prizadevanja podjetja 
za zanesljive in kakovostne komunalne storitve, ki so rezul-
tat stalne prenove in izboljševanja procesov v okviru sistema 
vodenja kakovosti ISO 9001. Ocena zadovoljstva naših upora-
bnikov je zagotovilo, da imajo naše storitve dobro razmerje 
med kakovostjo in ceno. Analiza trenutnih cen komunalnih 
storitev Zgornje Gorenjske (Naklo, Bled, Gorje, Tržič, Žirovni-
ca, Jesenice, Radovljica) je pokazala, da je cena komunalnih 
storitev v občini Radovljica najnižja v regiji.
Komunala Radovljica, d. o. o., bo v prihodnjih letih svoje 
poslovanje prenesla na lokacijo Centralne čistilne naprave 
Radovljica. Z naložbo bo povezala glavnino dejavnosti rav-
nanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda na enem mestu. Prepričani smo, da bodo 
boljši pogoji dela in možnost učinkovitejše organizacije pos-
lovanja spodbudno vplivali na kakovost komunalnih stori-
tev ter zagotavljali zadovoljstvo uporabnikov.

Ozaveščenost se začne  
z A in konča z Ž
Zadnji teden decembra ste vsi uporabniki storitev v 
radovljiški občini na svoj naslov prejeli priročnik o 
ravnanju z odpadki. Naj bo priročnik, ki vsebuje tudi 
abecednik odpadkov, vaš vsakdanji pomočnik pri 
ločevanju odpadkov.

Ne spreglejte prilog:
• koledar odvoza odpadkov ter 
•  dopisnice za individualno 

naročilo odvoza kosovnih 
odpadkov 2022.

Marjana Ahačič

Tovarna čokolade Gorenjka 
iz Lesc letos praznuje 
100-letnico delovanja in 
zato bodo v radovljiških 
muzejih pripravili razstavo, 
posvečeno razvoju te prizna-
ne in priljubljene tovarne.
"Ker predvidevamo, da ste 
tudi vi naklonjeni sladkim 
razvadam in morda doma 
hranite kakšne posebne spo-
mine, fotografije, stare 
embalaže Gorenjkinih slad-
karij ali česa podobnega, vas 
prosimo za pomoč pri 
ustvarjanju zgodbe Gorenj-
kinega razvoja," vabijo k 
sodelovanju.
Če imate kaj, kar bi ustvar-
jalcem razstave morda lahko 
koristilo, pišite na naslov 
katja.praprotnik@mro.si, 
pokličite 04 53 20 528, lahko 
pa se tudi osebno oglasite v 

Muzejih radovljiške občine 
ali se obrnete na @Gorenj-
ka. Ne odlašajte preveč, kajti 
razstava je že v pripravi, še 
opozarjajo in dodajajo: 
"Veseli bomo delitve poziva, 
naj glas o dolgoletni tradiciji 
seže še v 'deveto vas', kjer se 
morda skrivajo sladki spo-
mini ..."

Sto let Gorenjke

V Športnem parku Radovljica je v zimskih dneh odprto drsa-
lišče, ki že drugo sezono obratuje ob upoštevanju ukrepov 
za preprečevanje širjenja covida-19. Drsališče je med ted-
nom odprto med 15. in 18. uro, ob sobotah, nedeljah, praz-
nikih in med počitnicami pa med 10. in 18. uro. Omejitev je 
25 oseb na drsališču na uro, drsanje pa je možno ob izpol-
njevanju pogoja PCT in ob predhodni rezervaciji na tel. št. 
031 218 737. Klice sprejemajo v času obratovanja drsališča. 
Drsanje je brezplačno.

Drsališče je odprto vsak dan
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Stanovalci Doma dr. Janka Benedika so se prejšnji petek 
razveselili prav posebnega obiska. Na svete tri kralje so jih 
namreč obiskali koledniki iz Kamne Gorice. Zapeli so jim 
venček ljudskih in nekaj domačih pesmi ter jim voščili veliko 
sreče, zadovoljstva, predvsem pa zdravja v novem letu.

Koledniki voščili stanovalcem doma za starejše

Trikraljevski koledniki so prejšnji petek razveselili 
stanovalce Doma dr. Janka Benedika v Radovljici.

V Klubu radovljiških študentov (KRŠ) so ob novem letu izve-
dli akcijo zbiranja hrane, šolskih potrebščin in copat za soci-
alno šibkejše. Donacijo je Območnemu združenju RK Rado-
vljica predala predsednica KRŠ Aleksandra Noč. S pomočjo 
Šmeks bara iz Radovljice pa so pred prazniki družine poleg 
običajnega prehranskega paketa Rdečega križa prejele tudi 
Čokolino in rulade. 

Donacija Rdečemu križu

Z naslovom V našem igrivem svetu so mladi ustvarjalci in 
njihovi mentorji poimenovali razstavo del učencev Osnovne 
šole Antona Janše Radovljica, ki je v tem mesecu na ogled v 
radovljiški Knjižnici Antona Tomaža Linharta. V pritličju 
knjižnice je najprej na ogled veliki kartonski kolaž, ki so ga 
izdelali učenci od tretjega do osmega razreda. Tokrat so 
ustvarjali na temo zimzelene popevke Zemlja pleše, umetni-
na pa je nastajala z željo, da živahne barve in postavitev 
razigrajo tudi srca vseh obiskovalcev knjižnice. Drugi del 
razstave je v tretjem nadstropju knjižnice. Pripravili so učen-
ci posebnega programa osnovne šole A. Janše. Njihov svet 
je posebej iskriv, razigran in pisan, zato je prav čisto vsak 
majhen delček pomemben, da na koncu izpade tako čudo-
vito (po)poln.

V našem igrivem svetu …
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Nekateri recepti v 
knjigi so preprosti, 
za druge je 
potrebno malo več 
spretnosti, vendar 
so vsi preskušeni, 
tudi večkrat. S 
krašenjem ni 
pretiravala, da se 
sladice ne bi zdele 
že na prvi pogled 
prezahtevne: 
Uporablja 
bolj naravne 
sestavine, kot 
so koščki sadja, 
posušeni cvetovi, 
drobljeni oreščki, 
nasekljana 
čokolada in 
drugo.
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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

26Število strani: 152 strani, 20 x 24 cm, trdo vezana    

EUR

IŠČEMO SODELAVCE 
(m/ž), ki so pripravljeni sprejeti izzive obdelave  
nerjavne pločevine, si želijo novih izkušenj, znanj  

in imajo motivacijo za delo.

Če si želite delo s super sodelavci, vam poleg tega nudimo 
tudi dolgoročno zaposlitev s stimulativnim plačilom. 

Svojo predstavitev nam lahko pošljete po klasični pošti 
NIRO STEEL, d. o. o., Cesta železarjev 8 d, 4270 Jesenice  
ali na info@nirosteel.si. 

www.nirosteel.si

Petek, 14. januarja 
Drive My Car, ob 19.00, drama, Liffe po Liffu, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Sobota, 15. januarja
Pika in Packa, ob 16.00, animirani film, Kino za malčke in malčice, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Igra sovraštva, ob 17.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Deset v pol, ob 19.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 16. januarja
Volk in lev, ob 16.00, družinski film, Linhartova dvorana Radovljica*

Zastoj, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Jagnje, ob 20.00, misteriozna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 17. januarja
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v 
živo na strani English Storytime na Facebooku, Knjižnica ATL Radov-
ljica

Torek, 18. januarja
Torkov bralni klub, ob 9.00; z Ireno Kotnik se bomo tokrat pogovarja-
li o knjigi Pečat stvarjenja, Knjižnica ATL Radovljica

Torek, sreda, četrtek, 18., 19., 20. januarja
Otroška spletna delavnica Lego robotika, ob 17.30, Prijave na elektron-
ski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica ATL Radovljica

Sreda, 19. januarja
Sredin bralni klub, ob 9.00; z Boženo Kolman Finžgar se bomo tokrat 
pogovarjali o knjigi Petje sveta, Knjižnica ATL Radovljica 

Spletna delavnica Prehrana in skrb zase v času dojenja, ob 10.00; več 
informacij v skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki na Face-
booku, Knjižnica ATL Radovljica 

Zastoj, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 20. januarja
Drive My Car, ob 19.00, drama, Liffe po Liffu, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Petek, 21. januarja
Koncert Harmonikarskih orkestrov Glasbene šole Radovljica, ob 
19.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Palček Nos, ob 17.00, lutkovna predstava za otroke, za izven, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Jagnje, ob 20.00, misteriozna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 22. januarja
Veliki rdeči pes Clifford, ob 16.00, družinski film, sinhronizirano, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Telesce, ob 18.00, zgodovinska drama, projekciji filma bo sledil pogo-
vor z antropologinjo Manco Račič, Kinoklub, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nedelja, 23. januarja
Veliki rdeči pes Clifford, ob 16.00, družinski film, sinhronizirano, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Igra sovraštva, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Telesce, ob 20.00, zgodovinska drama, Linhartova dvorana Radovlji-
ca*

Ponedeljek, 24. januarja
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v 
živo na strani English Storytime na Facebooku, Knjižnica ATL Radov-
ljica

Torek, sreda, četrtek, 25., 26., 27. januarja
Otroška spletna delavnica Lego robotika, ob 17.30, Prijave na elektron-
ski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica ATL Radovljica

Sreda, 26. januarja
Klub kratkih, ob 19.00, Kinoklub, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 27. januarja
Čudovita, ob 19.30, gledališče, glasbena komedija, za izven, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Petek, 28. januarja
Srečanje flavtistov gorenjskih glasbenih šol, ob 18.30, Baročna dvora-
na Radovljiške graščine

Petek, 28. januarja
Vzporedni materi, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Od 14. januarja do 3. februarja
Sobota, 29. januarja 

Volk in lev, ob 16.00, družinski film, Linhartova dvorana Radovljica*

Preko meje, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Vzporedni materi, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 30. januarja
Veliki rdeči pes Clifford, ob 16.00, družinski film, sinhronizirano, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Preko meje, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Francoska depeša, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Ponedeljek, 31. januarja
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v 
živo strani English Storytime na Facebooku, Knjižnica ATL Radovljica

Torek, 1. februarja
Otroška spletna delavnica Lego robotika, ob 17.30, Prijave na elektron-
ski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica ATL Radovljica

Četrtek, 3. februarja
Nastop učencev Glasbene šole Radovljica ob kulturnem prazniku, ob 
19.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Drugi dogodki v Knjižnici ATL Radovljica

Od 20. januar do 17. februar: Pravljične rokodelnice – Klepetavi sne-
žak: V vseh enotah lahko najdete že pripravljene kuverte z materialom 
in navodili za ustvarjanje, ki jih otroci lahko odnesejo domov, Knjižni-
ca ATL Radovljica

Ves mesec, V našem igrivem svetu: Razstava izdelkov učencev OŠ 
Antona Janše Radovljica pod mentorstvom Tadeje P. Rozman in Maje 
Odar, Knjižnica ATL Radovljica

Ves mesec, V 'FIGL' po film in glasbo: Vesolje, vabljeni v 'FIGL' po 
znanstvenofantastični film in glasbo, Knjižnica ATL Radovljica

Ves mesec, Ustvarjanje s kuhalnico in predpasnikom: razstava likov-
nih izdelkov učencev podaljšanega bivanja OŠ F. S. Finžgarja Lesce., 
Knjižnica Lesce

Ves mesec, Zimsko vzdušje: razstava izdelkov ročnih del udeleženk 
skupine ročnih del Društva upokojencev Kropa, Knjižnica Kropa

Ves mesec, Ptice pozimi: razstava likovnih izdelkov učencev POŠ 
Begunje pod mentorstvom Jane Vouk, Knjižnica Begunje

Razstave

Društvena pregledna fotografska razstava črno-belih fotografij, raz-
stava Fotografskega društva Radovljica, od 2. do 31. januarja. 2022 v 
času odprtosti graščine, Fotografska galerija Pasaža, Radovljiška gra-
ščina.

Marjana Ahačič

Radolška tržnica, ki so jo na 
trgu pred cerkvijo prvič 
organizirali prvo soboto v 
decembru, bo odslej na spo-
redu vsako prvo soboto v 
mesecu, in sicer med 10. in 
12. uro. V Radovljico bo pri-
peljala sejem lokalnih doba-
viteljev, rokodelskih izdel-
kov in starin.
Kot obljubljajo organizator-
ji, zavod Turizem in kultu-
ra Radovljica, bodo dobavi-
telji, ki sicer skrbijo tudi za 
pridelke, ki bogatijo lokal-
no ponudbo gostincev, 
združenih  v  Okuse 
Radol'ce, ponudili najbolj-
še, kar nudi lokalna pride-
lava. 

"Na voljo bodo domače 
meso, namazi, sokovi, mar-
melade, siri, pivo, moka, 
polenta, zdrobi in kaše, čaji, 
jajca, vložena zelenjava, piš-
koti in še mnoge dobrote, ki 
jih boste lahko uporabili v 
domači kuhinji," je povedala 
Blanka Grašič iz Turizma 
Radovljica. 
"Hkrati se bodo vsakič na 
stojnicah predstavili tudi 
Okusi Radol'ce, ki bodo s 
svojimi izdelki popestrili 
jedilnik: od jedi v kozarcih, 
kruha iz krušne peči do 
domačih štrukljev, sladic, 
klobase s tepko, namazov in 
drugih odličnih jedi."
Lokalnim dobaviteljem se 
bodo pridružili še rokodelci 
s svojimi unikatnimi izdelki 

in pa starinarji. Ponudba 
Radolške tržnice, ki je nasle-
dnica Podvinske, bo tako 
zares pestra in bo odlična 
priložnost za nakup lokal-
nih sestavin in izdelkov ter 

daril zase in za druge, še 
poudarja Grašičeva.
Naslednja tržnica bo v sobo-
to, 5. februarja, med 10. in 
12. uro na Linhartovem trgu 
in trgu pred cerkvijo.

Utrip mesta bo popestrila še 
Radolška tržnica 
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VRTEC RADOVLJICA                                      
Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA
Tel.: 04/53 25 720
E-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
E-naslov: www.vrtec-radovljica.si

VRTEC RADOVLJICA VABI

K VPISU OTROK
V VRTCE RADOVLJIŠKE OBČINE ZA ŠOLSKO 

LETO 2022/2023.
Vpis v vrtec bo potekal od ponedeljka, 7. 2. 2022,  

do petka, 18. 2. 2022. 

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

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

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

svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si. 

Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2022, so razpisani naslednji programi:
 DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur;
 DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6 do 9 ur;

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani vrtca: www.
vrtec-radovljica.si, na tel. št.: 04/53-25-729 ali 04/53-25-735 
(vsak dan od 7.00 do 15.00) ali po e-pošti: svetovalna.vpis@
vrtec-radovljica.si ali tatjana.kozelj@vrtec-radovljica.si.

 

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za mnenje 
in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

Marjana Ahačič

Lani so zaradi razmer, pove-
zanih z epidemijo, na občini 
pripravili le en sprejem za 
starše z novorojenčki. Veči-
na staršev je darilo zato pre-
vzela v sprejemni pisarni 
občine. Tudi letos se bodo 
na občini z organizacijo 
sprejemov prilagajali okoliš-
činam; predvidoma bodo 
enega organizirali v prvi in 
drugega v drugi polovici 
leta. 
 Z letošnjim letom sicer 
starši namesto vrednostnih 
bonov prejmejo denarno 

pomoč, nakazano na račun. 
Vrednost se zvišuje, in sicer 
na 200 evrov za prvega, 250 
za drugega in 300 evrov za 
tretjega ter vsakega nadalj-
njega otroka.
Vloga za uveljavitev pomoči 
za novorojene otroke je dos-
topna na spletni strani Obči-
ne Radovljica. Vlagatelji naj-
prej prejmejo odločbo, nato 
pa vabilo na sprejem k župa-
nu oziroma k prevzemu 

darila v sprejemni pisarni.
V letu 2021 so na občini 
prejeli 132 novih vlog za 
uveljavitev pomoči za novo-
rojene otroke in podelili 
skupaj 134 pomoči ob rojs-
tvu otroka sicer 26 za otro-
ke, rojene v letu 2020, ter 
108 za otroke, rojene v 
2021. Leto prej je bilo preje-
tih 147 novih vlog in podel-
jenih skupaj 152 pomoči ob 
rojstvu otroka.
V občini Radovljica se je 
sicer v letu 2020 rodilo 171 
otrok, 85 dečkov in 86 
deklic, kar je 21 otrok več kot 
v letu 2019 in približno toli-

ko kot v letu 2018. Največ se 
jih je v preteklem desetletju 
rodilo leta 2011, kar 211. 
Kot je sporočila Mojca Ahčin 
z občinske uprave, je pov-
prečno število rojstev zad-
njih desetih let, to je za 
obdobje 2011–2020, 172,1 
otroka, za obdobje zadnjih 
petih let, to je 2016–2020, 
pa 163,8 otroka. Statistični 
podatki za leto 2021 še niso 
na voljo.

Lani nekaj manj otrok

Knjižnemu darilu bo še naprej priložena slovenska zastava. 
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Lani so na občini prejeli 132 novih vlog za 
uveljavitev pomoči za novorojene otroke in 
podelili 134 pomoči ob rojstvu otroka. Leto prej 
je bilo podeljenih 152 pomoči ob rojstvu otroka.

Matjaž Klemenc

Fotografsko društvo Radov-
ljica po tradiciji v decembru 
in januarju pripravi društve-
no razstavo, ki je na ogled v 
avli Radovljiške graščine. 
Tokrat je bila tema prosta, 
vendar v dveh variantah. 
Vsak avtor je lahko sodelo-
val z do desetimi barvnimi 
in prav toliko črno-belimi 
projekcijskimi fotografija-
mi. Žirant za obe temi je bil 
Vasja Doberlet, ki je za raz-
stavi – decembra so bile na 
ogled barvne, januarja pa 
črno-bele fotografije – izbral 
po 29 fotografij.
Na vsako temo so bile pode-
ljene po tri nagrade in pet 
diplom. 
Med nagrajenci v kategoriji 
barvnih fotografij so: Jasim 
Suljanović, prva nagrada za 
fotografijo z naslovom Sne-
žna ploha; Janez Kramar, 
druga nagrada za fotografijo 
Sprostitev, in Damjan Mar-
kovec, tretja nagrada za foto-
grafijo z naslovom Svetloba 
in sence. 
Diplome so v kategoriji bar-
vnih fotografij prejeli Benja-
min Vrankar (Turkizni valo-
vi), Drago Vogrinec (Cer-
kljansko polje), Janez Res-
man (Bratca), Saša Slamnik 
(Cerkvica) in Žarko Petrovič 
(Kosovka 01). 
Med nagrajenci za črno-bele 
fotografije pa so: Janez Kra-
mar, prva nagrada za foto-

grafijo z naslovom Sipina, 
Drago Vogrinec, druga 
nagrada za fotografijo Del-
fin-BW, in Saša Slamnik, 
tretja nagrada za fotografijo 
z naslovom Forever. 
Diplome so v teh kategoriji 
prejeli Anica Šolar (Otroci 
ribičev), Jasim Suljanović 
(Potepuh), Vida Markovc 
(Veslač) in Žarko Petrovič 
(Konflikt 230421).
Barvne fotografije so bile na 
ogled ves december, 
črno-bele pa si lahko še do 
konca meseca ogledate v 
galeriji Pasaža v pritličju 
Radovljiške graščine.

Razstava del 
fotografskega društva
Prejšnji mesec so bile na ogled barvne, v januarju pa črno-bele fotografije članov Fotografskega 
društva Radovljica. Na natečaju so izbrali in nagradili najboljše. Prvo nagrado v kategoriji barvnih 
fotografij je za fotografijo z naslovom Snežna ploha prejel Jasim Suljanović, med črno-belimi pa je 
bila za najboljšo izbrana fotografija Sipina avtorja Janeza Kramarja.

Sipina, avtor Janez Kramar

Snežna ploha, avtor Jasim Suljanović


