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Za praznike bomo doma

Cepil se je tudi župan

Veliko noč, največji krščanski praznik, tudi letos zaznamuje epidemija koronavirusne bolezni. Zaradi
ponovnega hitrega povečevanja števila okuženih v zadnjem obdobju je vlada odločila, da se za enajst
dni odredi popolno zaprtje države.

Če bomo upoštevali zaščitne ukrepe in dosegli
ustrezno precepljenost, bomo učinkovito
preprečevali nove okužbe in zajezili epidemijo,
poudarjata tako župan Ciril Globočnik kot
direktorica občinske uprave Alenka Langus.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič

Pred nami so še eni prazniki, ki jih zaznamuje epidemija koronavirusne bolezni
in z njo povezani ukrepi za
preprečevanje širjenja virusa, ki je pred letom dni tako
globoko posegel v naša življenja. Velika noč ni samo
državni praznik, je predvsem največji krščanski praznik. Kristjani na ta dan
praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih, zato je velika

noč za kristjane praznik
veselja in upanja. Verujejo,
da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in
duhovno smrt ter za vse
prinesel upanje.
Obenem so prazniki obdobje, ko se, podobno kot za
božič, družine odpravijo k
bogoslužjem in predvsem v
skupnem druženju preživijo
več časa kot sicer. Letošnja
velika noč bo v tem drugačna, saj boj z epidemijo prinaša številne, v teh dneh še

posebno stroge ukrepe. Vlada je namreč sledila predlogu strokovne skupine in
sprejela zaprtje države od 1.
do vključno 11. aprila.
V tem času bo šolanje spet
potekalo na daljavo, gibanje
bo omejeno na regije, zbiranje do deset ljudi ne bo več
dovoljeno, ustavila se bo
večina storitvenih dejavnosti. Ustavljene so športne,
kulturne dejavnosti in dejavnosti bogoslužja, omejeno
je prehajanje državne meje,

na javnih površinah so spet
obvezne maske.
Na velikonočno nedeljo, ko
bo za en dan dovoljeno prestopati meje regij, bo dovoljeno druženje članov dveh
gospodinjstev. Ljubljanski
nadškof Stanislav Zore in
evangeličanski škof Leon
Novak sta v nagovoru pred
velikonočnimi prazniki vernike pozvala, naj praznike
preživijo doma, v ožjem
družinskem krogu, bogoslužja pa spremljajo na daljavo.

Prejšnji petek sta se v Zdravstvenem domu Radovljica
cepila tudi radovljiški župan
Ciril Globočnik in direktorica občinske uprave Alenka
Langus. Občane oba pozivata, naj se, ko bodo na vrsti,
tudi oni odločijo za cepljenje. "Prepričan sem, da so
cepiva varna in učinkovita,"
je po cepljenju s cepivom
AstraZenece poudaril župan
Globočnik. "Če bomo upoštevali zaščitne ukrepe in
dosegli ustrezno precepljenost, bomo učinkovito preprečevali nove okužbe in

zajezili epidemijo. S tem
bomo razbremenili zdravstveni sistem, omogočili
sproščanje omejitvenih
ukrepov in se postopoma
vrnili v normalno življenje."
K preprečevanju širjenja
virusa s svojim ravnanjem
prispeva prav vsak posameznik, sta poudarila tako
župan kot direktorica Alenka Langus in ponovno pozvala k upoštevanju osnovnih
previdnostnih ukrepov:
vzdrževanju ustrezne medosebne razdalje, nošenju zaščitnih mask, umivanju in
razkuževanju rok …
4. stran

Prejšnji petek se je v radovljiškem zdravstvenem domu
cepil tudi župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Velikonočne praznike si kljub strogim ukrepom, ki veljajo v teh dneh, lahko polepšamo na različne načine. Na primer
tako, kot so to storili pred Domom dr. Janka Benedika, kjer so v veselje stanovalcev in mimoidočih pripravili slikovit
pomladno-praznični vrtiček. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mednarodni dan knjig
za otroke

Prva slovenska
kuharska zvezda

Prav danes praznujemo
mednarodni dan knjig za
otroke, v Radovljici s sklopom spletnih delavnic za
mlade bralce.

Pred stotimi leti se je v okolici Krškega rodil mojster
Ivan Ivačič. Zadnja leta je
preživel v Radovljici, kjer je
tudi pokopan.

Predsednik državnega sveta
je svetnike seznanil z osnutki pokrajinskih zakonov
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Zaključni račun je pokazal,
da je občina kljub epidemiji
izvedla vse načrtovane investicije.
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V imenu Občine Radovljica vam želim
prijetne velikonočne praznike.
Ciril Globočnik
www.radovljica.si
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Poročilo nadzornega
odbora občine

Občinski svet o pokrajinah

Marjana Ahačič

Predsednik državnega sveta je svetnike seznanil z osnutki pokrajinskih zakonov: zakona o ustanovitvi
pokrajin, zakona o pokrajinah s katalogom pristojnosti in nalog ter zakona o financiranju pokrajin.

Predsednik Nadzornega
odbora občine Janez Reš je
na zadnji seji občinskega
sveta predstavil poročila o
opravljenih nadzorih v OŠ
A. T. Linharta Radovljica,
Muzejih radovljiške občine,
KS Otok in Glasbeni šoli
Radovljica za leto 2019 ter
izrednih nadzorih iniciative
Reši Sotočje in prometne
ureditve Gradnikove ceste.
Predsednik odbora je posebej poudaril oba izredna
nadzora. Pri ugotavljanju,
ali je Občina Radovljica pri
izdaji lokacijske informacijske dokumentacije za območje Sotočja ravnala zakonito,
je nadzorni odbor ugotovil,
da so prostorski dokumenti
občine sprejeti v skladu z
veljavno zakonodajo, kar
velja tudi za odlok o prostorskem redu Občine Radovljica. "Pri tem velja poudariti,
da ima nadzorni odbor pri
svojem delovanju omejene
pristojnosti. ne sme in ne
more preverjati ekoloških,
kulturnih oziroma socialnih

problematik, za kar so zadolžene druge institucije. Je pa
po opravljenem nadzoru
odbor občini dal priporočilo,
da v bodoče pri pripravljanju prostorskih dokumentov
več poudarka nameni obveščanju javnosti," je izpostavil Reš.
V poročilu o nadzoru, katerega namen je bil ugotoviti
zakonitosti in pravilnost
poslovanja občinskih organov v zvezi z zaprtjem dela
Gradnikove ceste, ugotavljajo, da je bila izdaja občinske
odločbe, na osnovi katere se
je postavila zapora, preuranjena in je predstavljala prestrog ukrep za umiritev prometa. "Nadzorni odbor je
zato dal priporočilo, naj se
občina v prihodnje pri izdaji
aktov, ki prizadevajo večje
število prebivalcev, oziroma
ko gre za izvedbo bolj zahtevnih projektov, ne ozira
zgolj na želje in pobude
nekaterih posameznikov,
temveč svoje odločitve sprejema preudarno, na podlagi
predhodno prejetih priporoči oziroma mnenj stroke."

Marjana Ahačič
Na zadnji seji občinskega
sveta je svetnike po video
povezavi nagovoril predsednik Državnega sveta RS
Alojz Kovšca. Seznanil jih je
z osnutki pokrajinskih zakonov: zakona o ustanovitvi
pokrajin, zakona o pokrajinah s katalogom pristojnosti
in nalog ter zakona o financiranju pokrajin.
Državni svet je namreč prevzel vlogo koordinatorja oživitve in vodenja procesa
ustanovitve pokrajin in
občinske svete pozval, da se
opredelijo do osnutkov
zakonov in vprašanja same
ustanovitve pokrajin, njihovega imena in sedeža ter
umestitve občine v posamezno pokrajino.

Druga raven lokalne
samouprave
Z osnutki pokrajinskih
zakonov so predlagani teritorialna členitev Republike
Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa
pokrajine, področja nalog
pokrajine, organizacija
pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju,
pokrajinska uprava, načela
urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine in
pokrajinski predpisi, sodelovanje pokrajine z občinami,
državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin
ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin. Temeljno poslanstvo
pokrajin kot druge ravni

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV
Občina Radovljica obvešča, da bosta 2. 4. 2021 na spletni
strani www.radovljica.si v rubriki Razpisi in objave objavljena
naslednja javna razpisa:
1. Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih
projektov v občini Radovljica v letu 2021
Rok za oddajo vlog je 3. 5. 2021.
Dodatne informacije: Mojca Ahčin, tel. št.: 04 537 23 21,
e-naslov: mojca.ahcin@radovljica.si
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lokalne samouprave je zagotavljati učinkovit razvoj in
izvajati gospodarske, kulturne ter upravne funkcije.
Občina Radovljica je v predlogu umeščena v Gorenjsko
pokrajino skupaj z občinami
Bled, Bohinj, Cerklje na
Gorenjskem, Gorenja vas Poljane, Gorje, Jesenice,
Jezersko, Kranj, Kranjska
Gora, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka, Tržič,
Železniki, Žiri in Žirovnica
s predlaganim sedežem
pokrajine v Kranju. Območ-

je predlagane regije meri
približno 2.145 kvadratnih
kilometrov in ima 204.211
prebivalcev.

Podpora ustanovitvi
pokrajin
Razpravo o pokrajinski
zakonodaji je spremljal tudi
državni svetnik Radovljičan
Bogomir Vnučec. "V Državnem svetu že vseskozi zagovarjamo in podpiramo ustanovitev pokrajin kot nujni
korak za decentralizacijo in
uravnotežen razvoj Sloveni-

Potreba po konsenzu
Kot še poudarja, se lahko po
mnenju Državnega sveta
proces ustanavljanja pokrajin udejanji le, če se gradi
od spodaj navzgor. "Pri tem
se sicer zavedamo, da je
ustanovitev pokrajin politični projekt in je za njegovo
uresničitev v prvi vrsti potreben politični konsenz,
vendarle preverjanje predlaganih zakonodajnih rešitev v lokalnih okoljih povečuje možnosti, da politika
preseže nesoglasja in ustanovi pokrajine v skladu z
interesi občin in njihovih
prebivalcev."

Zaključek projekta Arhitektura gorenjskih vas, katerega namen je bil prepoznavanje prostorskih
kvalitet gorenjskih naselij, v sodelovanju s prebivalci pa tudi razmislek o njihovem prihodnjem
prostorskem razvoju.
www.radovljica.si

Občinska uprava Občine Radovljica

»Zavedamo se, da je ustanovitev pokrajin
politični projekt in je za njegovo uresničitev v
prvi vrsti potreben politični konsenz, vendarle
preverjanje predlaganih zakonodajnih rešitev v
lokalnih okoljih povečuje možnosti, da politika
preseže nesoglasja in ustanovi pokrajine v
skladu z interesi občin in njihovih prebivalcev.«

Arhitektura gorenjskih vasi

2.	Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini Radovljica v letu 2021
Rok za oddajo vlog je 7. 5. 2021.
Dodatne informacije: Manca Šetina Miklič, tel. št.: 04 537 23 23,
e-naslov: manca.setina-miklic@radovljica.si
Razpisna dokumentacija za oba razpisa 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.

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in državni
svetnik Bogmir Vnučec / Foto: Gorazd Kavčič

je ter zagotavljanje kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev Slovenije, saj so
danes razvojne razlike med
glavnim mestom kot najmočnejšim zaposlitvenim središčem in ostalimi območji
prevelike. Pokrajine bi lahko
prevzele skrb za skladen
regionalni razvoj in lažje ter
učinkoviteje opravljale določene upravne in razvojne
naloge, ki presegajo zmožnosti občin. Državni svet jih
razume kot spodbujevalca
razvoja ter nosilke boljšega
upravljanja države na nivoju, ki je bližje ljudem," meni
Vnučec in poudarja, da ustanovitev pokrajin ne sme
voditi v povečanje upravno-administrativnega sistema države, ampak mora
prenosu pristojnosti z države na pokrajine slediti tudi
prenos kadra in virov financiranja pokrajine.

Marjana Ahačič
"Ukvarjali smo se s kulturno dediščino, ki ni neposredno povezana s turizmom,
ampak namenjena predvsem ljudem, ki v naseljih, s
katerimi smo se ukvarjali,
živijo," je ob zaključku projekta Arhitektura gorenjskih
vasi, katerega namen je bil
med drugim prepoznavanje
prostorskih kvalitet izbranih
naselij ter v sodelovanju s
prebivalci razmislek o njihovem prihodnjem prostorskem razvoju, povedala Saša
Roškar s kranjske enote
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
Projektni partnerji BSC
Kranj, občine Naklo, Radovljica, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,
Razvojna agencija Zgornje

Gorenjske in Zavod za varstvo kulturne dediščine so
skupaj pripravili niz aktivnosti tako s področja ozaveščanja o pomenu prostora in
možnostih razvoja kot tudi z
nekaterimi obnovami objektov kulturne dediščine.
Pomen arhitekture gorenj-

Tako so izvedli tako imenovane tipološke študije nekaterih gorenjskih vasi, v okviru katerih so prepoznali kvalitete bivalnega okolja, ki ga
danes nudijo naselja. Za
naselja Dobrave, Zaloše in
Ovsiše v občini Radovljica,
vasi Bitnje in Nomenj v

»Ljudi smo povprašali, kaj jim je v krajih, kjer
živijo, všeč in kaj jih moti, nato pa skušali
razložiti, kaj je tisto, kar je v njihovih vaseh
kvalitetno in vredno ohraniti.«
skih vasi so v okviru delavnic s predavanji strokovnjakov z namenom dviganja
zavesti o kulturni dediščini
in identiteti naselij približali
občanom ter poiskali skupna izhodišča za nadaljnji
prostorski razvoj nekaterih
naselij.

občini Bohinj ter naselje
Naklo so bili narejeni projekti prostorskega razvoja vasi
in prostorska analiza.
"Ljudi smo na delavnicah
povprašali, kaj jim je v krajih, kjer živijo, všeč in kaj jih
moti, nato pa skušali razložiti, kaj je tisto, kar je v nji-

hovih vaseh kvalitetno in
vredno ohraniti. Tudi prostor je eden od kriterijev, ki
vpliva na kvaliteto našega
življenja. To, da v nekem
naselju radi živimo in ga
cenimo, je znak, da to razumemo, čeprav ne vedno na
razumskem nivoju," je poudaril arhitekt Maj Juvanec.
V okviru projekta je ob tem
Občina Radovljica sanirala
dotrajane rake, nekoč lesena, danes pa betonska vodna
korita v Kropi, kjer so tudi
na novo tlakovali enega od
trgov.
Ob tem je bil izdelan popis
kozolcev na Gorenjskem,
dendrokronološka analiza
petih izbranih kozolcev, izvedene praktične delavnice o
kozolcih, izdelavi, popravilu
in pomenu v prostoru ter pripravljeno ozaveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu.
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Seja občinskega sveta
Občina je kljub epidemiji nemoteno izvajala vse načrtovane investicije, med katerimi so bile največje
energetska sanacija osnovne šole v Lipnici, začetek gradnje kanalizacije na Spodnjem Lancovem in
preureditev elektro strojnice v okviru prve faze rekonstrukcije radovljiškega kopališča.
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet je
prejšnjo sredo na 17. redni
seji potrdil zaključni račun

proračuna občine za lansko
leto. Zaključni račun izkazuje 86-odstotno realizacijo
načrtovanih odhodkov in
89-odstotno realizacijo pri-

hodkov več kot 19-milijonskega proračuna. Občina je
kljub omejitvam, ki so lani
veljale zaradi preprečevanja
širjenja okužb z novim

koronavirusom, proračunsko leto uspešno zaključila z
višjo realizacijo kot v preteklih letih, ugotavljajo na
občinski upravi.
"Leto 2020 je bilo težko za
vse in zares nisem pričakoval, da ga bomo izpeljali
tako uspešno, kot smo ga.
Glede na razmere in ob upoštevanju vseh trenutno
odprtih gradbišč v občini pa
sem zdaj vendarle prepričan, da bomo lahko enako
uspešni tudi letos," je bil ob
tem kljub zahtevnim razmeram optimističen župan
Ciril Globočnik.

Investicije so tekle
nemoteno
Kot je svetnikom pojasnila
Maja Stanojević, vodja referata za proračun in finance
na občinski upravi, je sicer
epidemija najbolj vplivala
na prihodke režijskega obrata ALC Lesce (letališče),
najemnin za stanovanja in
poslovne prostore, turistično takso in koncesijsko

Svetniki so se tokrat spet zbrali v Linhartovi dvorani.

Novi odlok o oglaševanju
Občinski svet je potrdil osnutek novega odloka o oglaševanju, ki med drugim ukinja možnost
uporabe svetlobnih reklamnih panojev in velikost oglasnih panojev omejuje na dvanajst kvadratnih
metrov.
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet je v
prejšnjo sredo obravnaval
osnutek novega odloka o
oglaševanju v občini, katerega namen je po eni strani
vsa merila in pogoje za oglaševanje opredeliti v enem
samem dokumentu in pri
tem upoštevati vso aktualno
zakonodajo ter hkrati uvesti
nekatere spremembe,
pomembne za zaustavitev
onesnaževanja okolja.

Za zajezitev svetlobnega
onesnaževanja
Osnutek odloka določa
merila za postavitev in oblikovanje objektov za oglaševanje ter postopek pridobitve pravice za oglaševanje,
nadzor in kazni za prekrške,
za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje
za lastne potrebe in oglaševanje za potrebe volitev –
volilne in referendumske
kampanje.
Predlagane spremembe glede na veljavni predpis obsegajo predvsem omejitev
oglaševanja z obešankami
na drogovih javne razsvetljave, ki jih ne dopušča zakon
o cestah, ter omejitev postavljanja utripajočih svetlobnih objektov in elektronskih

– svetlobnih prikazovalnikov zaradi svetlobnega obremenjevanja in onesnaževanja okolja.

Omejitev velikosti
panojev
Novost je tudi omejitev postavljanja velikih oglasnih
panojev, večjih od 12 kvadratnih metrov, in omejitev oglaševanja kot gospodarske
dejavnosti na javnih površinah v lasti ali upravljanju
občine. Oglaševanje za lastne potrebe se bistveno ne
spreminja, ohranja se dopustnost oglaševanja na stavbah in pripadajočih gradbenih parcelah sedeža družbe,
kjer se dejavnost izvaja, kar
velja tudi za poslovne stavbe
in območja, v katerih je več
poslovnih subjektov, so pojasnili na občinski upravi.
Merila in pogoji za oglaševanje za potrebe volitev ostajajo
nespremenjeni.

V veljavi tudi dosedanje
omejitve
Sicer pa novi odlok med
drugim ohranja že z obstoječimi predpisi prepovedano nameščanje objektov za
oglaševanje na vsa kmetijska in gozdna zemljišča, na
kozolce, skednje, hleve in
druge pomožne kmetij-

dajatev od posebnih iger na
srečo. Povedala je, da je bila
večina sredstev rezervnega
sklada porabljena za zaščitno opremo in izvajanje
ukrepov za preprečevanje
širjenja epidemije. Investicije pa je občina nemoteno
izvajala kljub epidemiji, ob
tem, da se je za njihovo izvedbo namensko zadolžila v
višini šeststo tisoč evrov.

Največ za sanacijo šole
Med večjimi naložbami
občine v lanskem letu so
zaključek energetske sanaci-

med drugim obnovljene
rake in del trga v Kropi.

Začetek gradnje
kolesarskih povezav
Obnovljeni sta bili tudi cesta
in komunalna infrastruktura na odseku Spodnja Dobrava–Prezrenje, dokončan
oporni zid in obnovljena
cesta in komunalna infrastruktura na Gubčevi ulici v
Radovljici, obnovljen pločnik ter meteorna kanalizacija na Tavčarjevi ulici in Ulici
Staneta Žagarja v Radovljici.
Začet je bil projekt gradnje

»Leto 2020 je bilo težko za vse in zares nisem
pričakoval, da ga bomo izpeljali tako uspešno,
kot smo ga.«
je in obnova Osnovne šole
Staneta Žagarja Lipnica,
začetek projekta gradnje
kanalizacije na Spodnjem
Lancovem in preureditev
elektro strojnice, kar je bilo
izpeljano v okviru prve faze
rekonstrukcije radovljiškega
kopališča. Med zahtevnejše
lanske projekte sodijo še
izgradnja vodovoda in obnova cest na območju Ovsiš,
Dobravice in Poljšice, začetek urejanja prometne infrastrukture, ki spremlja nadgradnjo železniške proge od
Podnarta do Lesc, in projekt
Arhitektura gorenjskih vasi,
v okviru katerega so bile

kolesarskih povezav, ki v
prvi fazi obsega gradnjo
kolesarske steze in pločnika
ob regionalni cesti med krožiščem z Gorenjsko cesto in
krožiščem z Boštjanovo ulico v Lescah. V Vrtcu Posavec je bila obnovljena vodovodna instalacija, za obnovo
vrtca v Kamni Gorici pa je
občina pridobila projektno
dokumentacijo. Na Letališču Lesce je bilo med drugim
obnovljeno parkirišče pred
upravno stavbo, je svetnikom, ki so brez večje razprave zaključni račun tudi potrdili, še pojasnila občinska
uprava.

Vrtci v prihodnjem šolskem letu
Radovljiške vrtce bo v novem šolskem letu lahko obiskovalo predvidoma do 783 otrok v 44 oddelkih. Svetniki so
soglašali, da lahko število otrok v oddelku glede na potrebe predšolske vzgoje presega veljavne normative za največ dva otroka. Sprejeli so tudi sklep, da bo lahko v prihodnjih dveh šolskih letih notranja igralna površina vrtcev
manjša od predpisanih treh kvadratnih metrov na otroka.
Pred uveljavitvijo sklepa mora soglasje izdati še pristojni
minister. Sprejeta odločitev omogoča sprejem 74 otrok
več v vrtce, so pojasnili na občinski upravi. Občinski svet
je na seji podal tudi soglasja k delovni uspešnosti ravnateljev osnovnih šol A. T. Linharta Radovljica, F. S. Finžgarja Lesce, Staneta Žagarja Lipnica, Antona Janše Radovljica, Glasbene šole Radovljica in Vrtca Radovljica, direktorice Ljudske univerze Radovljica in direktorja ter strokovnega vodje Osnovnega zdravstva Gorenjske, kakršno so
določili sveti zavodov.

Višje položnice za komunalo

Ena od večjih novosti novega odloka o oglaševanju je
omejitev uporabe svetlobnih reklamnih panojev z
namenom zmanjšanja svetlobnega obremenjevanja in
onesnaževanja okolja. / Foto: Gorazd Kavčič
sko-gozdarske objekte, v
območja kulturnih spomenikov in območja varovanja
kulturne dediščine, razen za
lastne potrebe.
Prav tako se ne smejo postavljati v območja varovanja
naravnih vrednot, v javne
parke, na drevesa in zelenice ter ob vodotoke ter tudi
na lokacije, kjer bi bil oviran
pogled na značilno veduto
naselja, kvalitetne mestne
ali vaške ureditve, krajinske
podobe, javne objekte, spomenike in podobno, pa tudi

tam, kjer bi zakrivali pogled
na prometno signalizacijo
oziroma bi se zaradi postavitve zmanjšala prometna varnost. To velja tudi za potrebe plakatiranja v času volilne kampanje.
Novi odlok predvideva tudi
dveletno prehodno obdobje,
v katerem bo treba obstoječe
objekte za oglaševanje
uskladiti z določili dokumenta. Predvidene kazni za
kršilce pa so od sto evrov za
fizične in tisoč za pravne
osebe.

S 1. aprilom se kljub subvenciji občine nekoliko povečujejo
končni stroški komunalnih storitev v Radovljici. Kot je pojasnil direktor Komunale Radovljica Matija Žiberna, na spremembo cen vplivajo višji stroški prevzema blata iz čistilnih
naprav in greznic kot obdelave odpadkov, po drugi strani pa
tudi nižja omrežnina za čiščenje odpadne vode ter občinske
subvencije cene omrežnine. Za povprečno gospodinjstvo z
mesečno porabo vode 12 kubičnih metrov in uporabo
120-litrskega zabojnika za mešane komunalne odpadke bo
znesek povišanja na mesečni ravni znašal 0,37 ali 0,21 evra.
Višina podražitve je odvisna od vrste odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode, torej ali gre za priklop na kanalizacijo ali greznico. Cena komunalnih storitev
v občini bo tudi po uskladitvi najnižja v regiji, še zagotavljajo pristojni.

Soglasje dosedanji direktorici knjižnice
Občinski svet je dal soglasje k imenovanju Božene Kolman
Finžgar za direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
za novo petletno mandatno obdobje. Dosedanja dolgoletna direktorica knjižnice je bila tokrat edina, ki se je prijavila na razpis. Medtem kot Kolman Finžgarjeva za uspešno
kandidaturo potrebuje soglasja radovljiške občine, ki je s
53-odstotnim deležem največja soustanoviteljica, od drugih občin soustanoviteljic – Bled, Bohinj in Gorje – potrebuje le mnenje.
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Cepil se je tudi župan

Marjana Ahačič

1. stran

S 1. aprilom se je zaključila
popolna zapora regionalne
ceste na odseku od križišča s
cesto Rožna dolina do krožišča z Boštjanovo ulico v Lescah in s tem tudi oba obvoza, ki sta bila urejena zaradi
gradnje peš in kolesarske
povezave pod železniško
progo.
V obdobju od 2. aprila do 15.
junija je na tem odseku predvidena le še delna zapora
regionalne ceste. Gradbena

dela bodo izvajali v dveh
fazah, kar pomeni izmenično zaporo leve in desne
polovice vozišča.
Kot so sporočili z občinske
uprave, bo promet med krožiščem z Gorenjsko cesto in
križiščem s cesto Rožna
dolina urejen s pomočjo
začasnih semaforjev. Pešci
in kolesarji bodo glede na
fazo gradnje vodeni po dveh
trasah: v smeri PIC Lesce ali
pa bodo preusmerjeni v
smeri bližnjih pločnikov in
pešpoti.

Cepiva proti covidu-19 so
učinkovita in preprečujejo
obolenje, še posebej težko
obliko covida-19 in smrt, ob
tem poudarjajo tudi v radovljiškem zdravstvenem
domu. "Na našem trgu imamo za zdaj cepiva proizvajalcev Pfizer, Moderna in
AstraZeneca. Vsa cepiva po
polnem cepljenju učinkovito preprečujejo hud potek te
bolezni. Raziskave, koliko in
kako dolgo nas ščitijo pred
prenosom in širjenjem virusa in kako učinkovita so
cepiva proti različicam virusa, pa še potekajo."

Cepljenje za polno zaščito
Kot pojasnjujejo, za polno
zaščito potrebujemo: dve
dozi cepiva proizvajalca Pfizer v presledku treh tednov,

Popolne zapore regionalne ceste v Lipniško dolino pod
železnico v Lescah ni več, do sredine junija je na tem
odseku predvidena le še delna zapora. Dela bodo potekala
v dveh fazah, kar pomeni izmenično zaporo leve in desne
polovice vozišča. / Foto: Gorazd Kavčič

Podaljšanje zapore Savske ceste
V sklopu nadgradnje gorenjske železniške proge se bo predvidoma še do konca aprila izvajala delna in popolna zapora
občinske ceste proti separaciji oziroma zbirnemu centru
Komunale. Zapora je nujna zaradi del pri sanaciji obokanega podvoza pod železnico. Delna zapora se bo izvajala vsak
dan, popolna pa ob sobotah od 14. ure dalje, ob nedeljah,
ob delavnikih pa med 20. in 7. uro.

Sklep o določitvi višine prosto oblikovane
najemnine
Zadnja sprememba stanovanjskega zakona med drugim
določa, da mora občina vsakih pet let preveriti, ali najemniki občinskih neprofitnih stanovanj še izpolnjujejo pogoje
za pridobitev neprofitnega stanovanja. Občina Radovljica,
ki ima v lasti 161 stanovanj, je pri tem v lanskem letu ugotovila, da je pri sedemdesetih najemnikih presežen predpisan površinski normativ velikosti stanovanja, pet najemnikov pa pogojev za neprofitni najem ne izpolnjuje več. V
takšnih primerih se v skladu z zakonom najemnina določi
v višini tržne oz. t. i. prosto oblikovane najemnine. Ta se
obračuna le za tisto površino neprofitnega stanovanja, ki
presega površinski normativ. Višino prosto oblikovane
najemnine je občinski svet na seji določil s sklepom, ki se
bo uporabljal od 1. julija, znaša pa 6,50 evra na kvadratni
meter. V občinah, ki so to prakso že uveljavile, se višina
prosto oblikovane najemnine giblje od pet do devet evrov
na kvadratni meter.

Kmetijski namakalni priključki
Občinski svet je potrdil dopolnitev odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica, ki ureja namakanje kmetijskih zemljišč z vodo iz javnega vodovoda. Odlok je dopolnjen z določbo, ki opredeljuje
kmetijski namakalni priključek, namenjen za potrebe lastnikov kmetijskih zemljišč za namakanje površin in napajanje
živine na prostem. Pridobil ga bo lahko vsak, ki je vpisan v
register kmetijskih zemljišč. Predlagani so bili tudi pogoji
glede velikosti kmetijskih zemljišč, vendar so svetniki Andrej
Potočnik, Gorazd Fajfar in Maksimiljan Kalan z amandmajem predlagali njihovo izločitev, da bi omogočili tudi razvoj
majhnih kmetij. Občinski svet je ta predlog sprejel.

skoraj tri tisoč odmerkov
cepiva znamke Pfeizer in
šeststo cepiva AstraZeneca.
S prvo in drugo dozo je bilo
v ZD Radovljica cepljenih
993 starejših od sedemdeset
let, samo s prvo dozo pa še
229 starejših od sedemdeset
let. V Dom dr. Janka Benedika in Center za delo usposabljanje in varstvo Radovljica so predali 386 odmerkov
cepiva ter s prvo in drugo
dozo cepili 190 zaposlenih v
zdravstvu.
Ker je svetovani razmik med
prvo in drugo dozo pri cepivu AstraZenece po trenutnih navodilih 12 tednov, so
bili vsi, ki so bili cepljeni s
tem cepivom, cepljeni le
enkrat in na drugi odmerek
še čakajo. Med njimi je bilo
347 kroničnih bolnikov, 214
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, 16 zaposlenih v

Po cepljenju na zadostno zaščito pred boleznijo
lahko računamo en teden po drugi dozi cepiva
Pfizerja, dva tedna po drugi dozi cepiva
Moderne in tri tedne že po prvi dozi cepiva
AstraZenece. Pri cepivu proizvajalca Johnson &
Johnson je potrebno le eno cepljenje, zadostna
zaščita se pričakuje 14 dni po cepljenju.
dve dozi cepiva Moderne v
presledku štirih tednov ali
dve dozi cepiva AstraZenece
v presledku od devet do dvanajst tednov.
Po cepljenju na zadostno
zaščito pred boleznijo lahko računamo en teden po
drugi dozi cepiva Pfizerja,
dva tedna po drugi dozi
cepiva Moderne in tri tedne že po prvi dozi cepiva
AstraZenece.
Po informacijah zdravstvenega doma lahko pričakujemo tudi cepivo proizvajalca
Johnson & Johnson. Pri
tem cepivu je potrebno le
eno cepljenje, zadostna zaščita se pričakuje 14 dni po
cepljenju.

Podatki o cepljenih
Po podatkih Zdravstvenega
doma Radovljica je bilo doslej v naši občini porabljenih

tako imenovani kritični
infrastrukturi ter 23 zaposlenih v zdravstvu.
Cepiva Moderne v Radovljici niso prejeli, je pojasnila
direktorica zdravstvenega
doma Maja Petrovič Šteblaj,
in ob tem dodala, da na število cepljenih v posamezni
prioritetni skupini vpliva
tudi zainteresiranost prebivalstva. "Če bi starejši občani izkazali interes, bi bili
lahko precepljeni vsi, ki
sodijo v skupino, ki smo jo
že precepili."
Zdravstveni dom Radovljica
je pretekli teden že cepil
tudi posameznike, zaposlene v kritični infrastrukturi,
kamor sodita tudi župan in
direktorica občinske uprave;
drugje teh skupin še niso
začeli cepiti. Ob tem na
ministrstvu za zdravje trenutno namenjajo veliko

Foto: Gorazd Kavčič

Spremenjena prometna
ureditev

pozornost izenačenju precepljenosti prioritetnih skupin, saj so na nivoju države
zaznali razlike, je še povedala direktorica.

Z aprilom nova strategija
S prvim aprilom se zato po
vsej državi pri cepljenju
uporablja nova strategija, po
kateri se spreminja vrstni
red cepljenja oziroma prioritetne skupine. Kot je pojasnila direktorica zdravstvenega doma, bodo zato prekinili že začeto cepljenje zaposlenih v kritični infrastrukturi in nadaljevali cepljenje
starejših od šestdeset let in
kroničnih bolnikov ne glede
na starost.

Kako ravnamo po
cepljenju
Po popolnem cepljenju, v
obdobju, ko smo predvidoma razvili imunost proti
covidu-19, še vedno upoštevamo preventivne ukrepe v

Še vedno moramo biti
pozorni na simptome,
predvsem če smo bili v stiku z obolelim. Če jih opazimo, pokličemo osebnega
zdravnika.

Testiranje po ustaljenem
urniku
Zdravstveni dom še vedno
opravlja tudi testiranja, tako
za naročene skupine kot
množično testiranje. Slednje je običajno organizirano
ob torkih, četrtkih in petkih
od 10. do 12. ure, ob sredah
od 16. do 19. ure. Za zaposlene, ki potrebujejo redna
tedenska testiranja za opravljanje dela, se delodajalec za
termin dogovori z Zdravstvenim domom Radovljica.
V primeru pozitivnega izvida testa na množičnem testiranju ostanite doma in se
samoizolirajte, pokličite svojega zdravnika, počivajte in
dovolj pijte, ponovno opozarjajo v zdravstvenem

V primeru pozitivnega izvida testa na
množičnem testiranju ostanite doma in se
samoizolirajte, pokličite svojega zdravnika,
počivajte in dovolj pijte, ponovno opozarjajo v
zdravstvenem domu.
javnosti in če se srečamo z
necepljenimi osebami. Še
zlasti moramo biti dosledni
pri osnovnih preventivnih
ukrepih, če obiščemo necepljeno osebo, ki je visoko
rizična za hud potek covida-19. Izogibamo se večjim
zbiranjem ljudi in nenujnim potovanjem.

domu. Obvestite kontakte.
To pomeni, da mora oseba s
pozitivnim izvidom sama
obvestiti vse ljudi, s katerimi
je bila v stiku do dva dni
pred potrditvijo okužbe.
Karantena je samoizolacija
oseb, ki so bile v stiku s
pozitivno osebo z namenom
preprečitve širjenja okužbe.

Gorenjski glas je res odličen časopis
Ima 74-letno tradicijo, izhaja vsak torek in petek, in ker ne izhaja vsak dan, ga lahko berete več dni. Prinaša novice
iz vse Gorenjske, zato v njem čisto vsak bralec najde kaj zanimivega zase, saj je poln informacij, ki jih ni mogoče najti nikjer
drugje. Del časopisa so številne občinske in tematske priloge, novice, zanimive zgodbe, intervjuji, osmrtnice, zahvale, križanka,
strip in šale, ki vas bodo nasmejale.
Gorenjski glas je prijazen prijatelj, ki vas bo obiskoval dvakrat tedensko.
Verjemite, da boste tako kot naši naročniki tudi vi komaj čakali,
da se bo spet znašel v vašem nabiralniku.
Za naročilo in več informacij pokličite 04/201 42 41
vsak delovni dan od 8. do 15. ure ali pišite na narocnine@g-glas.si.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov!

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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V Lescah gradijo
nov trgovski center
Na zemljišču med obstoječim nakupovalnim središčem in avtocesto pri tako imenovanem
Avsenikovem krožišču v Lescah so v teh dneh začeli graditi nakupovalni center. V kompleksu bo
delovalo šest trgovin, osemmilijonska investicija bo predvidoma končana še letos.
Marjana Ahačič

Radovljica je pristopila k vseslovenskemu
projektu Evropska gastronomska regija. Projekt
spodbuja povezovanje in razvoj kulinarične
ponudbe ter promovira Slovenijo kot destinacijo
za vrhunska kulinarična doživetja.
Marjana Ahačič
Radovljica je kot turistična
destinacija pristopila k vseslovenskemu projektu Evropska gastronomska regija
2021, ki ga obeležujemo v
letošnjem letu, so sporočili z
zavoda Turizem in kultura
Radovljica.
"Kulinarična ponudba destinacije 'Radol'ca' je bila predstavljena že v procesu ocenjevanja Slovenije kot primerne nosilke naslova
evropska gastronomska
regija 2021. Julija 2018 se je

namreč mednarodna komisija ustavila na večerji v Vili
Podvin, kjer se je srečala s
predstavnikom destinacije,"
pojasnjujejo.
Projekt Slovenija – Evropska gastronomska regija
2021 spodbuja povezovanje
in razvoj kulinarične ponudbe v Sloveniji ter promovira Slovenijo kot destinacijo
za vrhunska kulinarična
doživetja. V projekt se kot
partnerji vključujejo gostilne, restavracije, proizvajalci, trgovska podjetja ter
destinacije.

Kolesarski poligon že dobiva podobo
Foto: Gorazd Kavčič

Investitor, družba MM Omikron iz Ljubljane, ima od
sredine meseca v rokah pravnomočno gradbeno dovoljenje, gradnja novega trgovskega kompleksa – imena
zanj še niso izbrali – pa naj
bi bila predvidoma zaključena še v letošnjem letu.
Objekt bo dolg 174 in širok
37 metrov in bo zgrajen v
dveh etažah, to pomeni, da
bo imel pritličje in klet. Bruto površina pritličja objekta
bo znašala šest tisoč kvadratnih metrov, opremljen bo z
več kot dvesto parkirnimi
mesti.
»Tlorisna zasnova objekta je
pahljačaste oblike oziroma
četrtina kroga z zunanjo ulico pod nadstreškom z vhodi
v trgovine. Južna vhodna
fasada bo steklena, severna
iz lesenih vertikalnih letev.
Streha objekta bo ravna z
ekstenzivno zazelenitvijo,«
pojasnjuje investitor.
V kompleksu bo delovalo
šest trgovin z raznoliko
ponudbo, v kateri bodo prehrana, tekstil, čevlji, drogerija, športna oprema, mešano
blago, v sklopu novega trgovskega centra bosta tudi lekarna (Gorenjske lekarne) in
gostinski lokal. »V kompleksu bodo vrata odprle naslednje trgovine: Spar, Müller,
Hervis, Mass, Kik in Tedi,«
že lahko natančno navedejo
v investicijski družbi.
Kompleks bo opremljen s
skupno 213 parkirnimi mesti, od tega bo 45 parkirnih

Gastronomska regija

Na zemljišču za leškim McDonald'som so že začeli graditi nakupovalni center.
mest za obiskovalce na
zunanjem parkirišču pred
centrom in 168 parkirnih
mest za obiskovalce in zaposlene v kletni etaži. Kletna

letom in pol investitorju
postavila precej stroge zahteve v smislu vključevanja
objekta v okolje. "Objekt bo
zgrajen skladno z zahteva-

V kompleksu bodo vrata odprle trgovine Spar,
Müller, Hervis, Mass, Kik in Tedi. Opremljen s
skupno 213 parkirnimi mesti, od tega bo 45
parkirnih mest za obiskovalce na zunanjem
parkirišču pred centrom in 168 parkirnih mest
za obiskovalce in zaposlene v kletni etaži.
etaža bo povezana s pritličjem preko komunikacijskega jedra z vetrolovom, dvigali, stopniščem in sanitarijami, so še pojasnili.
Občina Radovljica je ob
sprejemanju podrobnega
prostorskega načrta pred

mi, ki jih je v OPPN opredelila Občina Radovljica in na
podlagi katerih je bilo izdano tudi gradbeno dovoljenje,« zagotavljajo investitorji.
»Posebne zahteve občine so
bile: izvedba členjene fasade
pahljačaste oblike, izvedba

ravne strehe z ekstenzivno
zazelenitvijo, izvedba podzemne garaže, ki bo zagotavljala zadostno število parkirnih mest ter hkrati dovolj
zelenih površin v okolici
kompleksa, to je ureditev
zelenice z drevoredom na
severnem in severovzhodnem robu območja ter ureditev drevoreda vzdolž javnih poti na južnem in jugozahodnem robu območja ter
seveda ustrezna ureditev
prometne in druge infrastrukture območja.«
Stroški projektiranja in
izgradnje objekta bodo po
oceni investitorja znašali
okoli osem milijonov evrov,
trgovski center pa naj bi bil
predvidoma dokončan in
odprt do konca letošnjega
leta.

V starem delu Športnega parka Radovljica med igriščema za
košarko in rokomet že postavljajo med mladimi priljubljen
kolesarski poligon. Vrednost investicije znaša približno 67
tisoč evrov, dobro polovico bo zagotovila občina iz proračuna, za del sredstev pa kandidira tudi na javnem razpisu Fundacije za šport. Novi poligon bo predvidoma v uporabi že za
prvomajske praznike.

Gradijo javno razsvetljavo
Zaradi gradnje javne razsvetljave bo do sredine meseca vsak
dan med sedmo zjutraj in šesto zvečer delna zapora ceste
proti Vrbnjam. Dela bodo potekala na 400-metrskem odseku od križišča z državno cesto Radovljica–Zapuže do kmetije Dolenc. Investitorja del sta Krajevna skupnost Radovljica
in Občina Radovljica.

Destinacija Radovljica pridobila
pomembne certifikate
Marjana Ahačič
Turizem Radovljica je pred
prihajajočo poletno sezono
pridobil dva pomembna certifikata za organizacijo
dogodkov in turističnih
doživetij. Gre za certifikat
Varno in zdravo na dogodke
ter znamko Green & Safe
(Zeleno in varno), s katerim
se na javnem zavodu zavezujejo, da je destinacija trajnostna ter da pri organizaciji dogodkov upoštevajo varnostna priporočila.
"V Radovljici smo pridobili
certifikat Varno in zdravo na
dogodke, ki ga podeljuje
Kongresni urad Slovenije.
Hkrati smo že pristopili k

S certifikatom Varno in zdravo na dogodke ter
znamko Green & Safe (Zeleno in varno) se na
javnem zavodu zavezujejo, da je destinacija
trajnostna ter da pri organizaciji dogodkov
upoštevajo varnostna priporočila.
implementaciji znamke Green & Safe, ki jo podeljuje Slovenska turistična organizacija (STO), in k temu pozvali
tudi turistične ponudnike v
destinaciji," so pojasnili. Kot
ob tem poudarjajo na STO,
je v času negotovosti zaradi
novega koronavirusa uspešnost v turistični panogi odvisna od zaupanja gostov, da
lahko pri nas dopustujejo

tako, da ne ogrožajo svojega
zdravja in varnosti.
"S pridobljenim znakom, ki
smo ga namestili na vhod v
TIC in ga bomo umeščali v
druga komunikacijska orodja, sporočamo, da je
'Radol'ca' trajnostna in
odgovorna destinacija," so
še pojasnili.
Znak, ki ga podeljuje Slovenska turistična organiza-

cija, je na mednarodni turistični borzi v Berlinu prejel
srebrno priznanje za odličnost v promociji turizma, v
Slovenski turistični organizaciji pa menijo, da je zaradi sprememb, ki jih povzroča pandemija, bolj kot
kadarkoli doslej pomembno, da turistične destinacije in ponudniki s poenotenim delovanjem in medsebojnim sodelovanjem ohranjajo, kar so v slovenskem
turizmu skupaj v preteklih
letih že dosegli.
Kot so prepričani na radovljiškem zavodu za kulturo in
turizem, bodo na ta način še
naprej navduševali za obisk
zelene in varne "Radol'ce".

Odsek ceste proti Vrbnjam bo zaradi gradnje javne
razsvetljave delno zaprt do sredine aprila.

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave
• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim
razmeram in vladnim ukrepom.

Že 30 let
z vami!

Deželne novice, petek, 2. aprila 2021
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Zlata maturantka
študira medicino

Tudi letos akcija
Varno na kolesu
Rok za oddajo izdelkov v okviru akcije, ki
ozavešča mlade kolesarje o pomenu spoštovanja
prometnih predpisov in kolesu kot trajnostnem
prevoznem sredstvu, je podaljšan do sredine
maja.
Marjana Ahačič

Brina Skaza iz Radovljice je v preteklem šolskem letu med trinajstimi zlatimi maturanti devete
generacije programa mednarodne mature na Gimnaziji Kranj dosegla največ točk, do vseh 45 jo je
ločila le ena točka. Izobraževalno pot nadaljuje na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Ker pomlad prinaša še dodatne možnosti za kolesarsko
udejstvovanje na prostem in
razmišljanje o varnosti najmlajših udeležencev v prometu, so slovenski učitelji
spregovorili o priljubljenosti
kolesarjenja v času epidemije in opozorili na opazno
poslabšanje gibalne sposobnosti otrok zaradi prekomernega sedenja v času
pouka na daljavo. V spletni
anketi so poudarili tudi
pomemben vpliv staršev pri
kolesarski vzgoji otrok in
skrb vzbujajoče dejstvo, da
je kar četrtina kolesarskih
poti v šolskih okoliših nezadostno urejena, poročajo
organizatorji kampanje Varno na kolesu.

V kopici sprememb, ki jih je
prinesel pouk na daljavo, so
šole iskale različne načine,
kako bi učence dodatno spodbudile h gibanju in športnem udejstvovanju v prostem času, saj so vsi učitelji
enotnega mnenja, da je skrb
za zadostno mero fizične
aktivnosti ključnega pomena
za zdravje otrok. Programi,
ki spodbujajo učence h gibanju v prostem času, so zaradi
skrb vzbujajočih opažanj še
kako dobrodošli, poudarjajo
v projektu Varno na kolesu.
Organizatorji akcije še poročajo, da je kljub oteženim
razmeram zaradi širjenja
koronavirusa vseslovenski
program letos združil več kot
deset tisoč osnovnošolcev iz
140 osnovnih šol, ki so po
svojih močeh in glede na varnostne ukrepe med šolskim
letom pridno opravljali naloge – med njimi sta tudi OŠ
A. T. Linharta Radovljica in
OŠ Staneta Žagarja Lipnica.

Zaradi epidemije manj
spretni
Navajajo ugotovitve učiteljev, da učenci po letu dni
epidemije niso več tako
spretni na kolesu, gibanje je
okornejše, telesne značilnosti pa slabše. "To je velik
alarm za vse nas, da je treba
nekaj spremeniti, in to čim
prej, saj se otrokom dela
velika škoda za njihovo
zdravje, telo in odnos do
gibanja oziroma športa," so
še poudarili.

Maša Likosar
Brina Skaza se je za mednarodno maturo odločila v
drugem letniku gimnazije,
ker ji je bolj odgovarjal način
dela in ocenjevanja. "Že od
tretjega letnika sem imela le
predmete, ki sem jih imela
potem na maturi in so se mi
zdeli koristni za nadaljnji
študij. Tako sem pridobila
več znanja, primernega za
študij medicine. Všeč mi je
bilo tudi, da sem pri vsakem
predmetu morala napisati t.
i. internal assessment, gre
za neke vrste raziskovalno
nalogo, ki se je potem štela k
oceni na maturi," je pojasnila sogovornica.
Ko se je končal pouk v živo
zaradi epidemije, so na
programu mednarodne
mature praktično končali
pouk, zato gimnazijskega
šolanja na daljavo ni zares
doživela. "Bilo pa je zelo
naporno, saj nisem vedela,
ali izpiti bodo ali ne," je
dodala. Ker ni bilo zaključnih izpitov, so jim oceno
določili na podlagi njihovega dela pri določenem predmetu, torej predvidenih
ocen na podlagi rezultatov
poskusne mature in delov
mature, ki so jih že opravili. "Tak sistem se mi je
zdel primeren glede na
situacijo s pandemijo," je
povedala. Na maturi so ji
dodelili 44 od 45 točk, s
čimer je bila zadovoljna.
Glede svojega načina učenja je dejala: "Ne zdi se mi,
da imam kakšen poseben
način učenja, le nisem ravno navdušena nad delanjem zapiskov. Mislim, da

Podaljšan rok
Vsem sodelujočim šolam, ki
bi se v razpisanih nalogah še
rade izkazale, pa sporočajo,
da je rok oddaje vseh izdelkov podaljšan do 12. maja.
Spletno srečanje za vse
sodelujoče, na katerem bodo
znani finalisti programa, pa
bo 27. maja.

/voznice
Iščemo nove voznike

am!

Pridruži se n

Brina Skaza / Foto: Gorazd Kavčič
je predvsem pomembno,
da snov razumeš in jo čim
večkrat ponoviš."
Po uspešno končani Gimnaziji Kranj se je odločila za

se mi, da je študij na ljubljanski Medicinski fakulteti
kvaliteten, zato nisem preveč razmišljala o študiju v
tujini," je dejala.

»Predavanja potekajo na daljavo, kar se mi sploh
ne zdi tako slabo, veliko manj je vožnje in
prilagajanja. Med odmori si lahko naredim čaj
in pobožam kužka, tako da je učenje
prijetnejše.«
študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
"Medicina me je pritegnila,
saj se mi zdi zelo nagrajujoč
in zanimiv študij. V prihodnosti se vidim kot zdravnica,
vem pa, da je do tega pot še
dolga, saj moram pred tem
usvojiti še veliko znanja. Zdi

Tekoči semester imajo vsak
drugi teden vaje v živo na
fakulteti, tako se omeji število študentov v vajalnicah.
"Za vaje v živo se moramo
testirati, večina študentov
pa je cepljena. Vaje in opazovanja v ambulantah potekajo normalno. Predavanja
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Ministrstvo za kulturo je
konec marca oddalo nominacije enote nesnovne dediščine čebelarstva v Sloveniji
za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Nominacija, ki jo je
pod vodstvom Direktorata
za kulturno dediščino pripravljala skupina strokovnjakinj Slovenskega etnografskega muzeja in Čebelarskega muzeja iz Radovljice skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije, dokazuje bogastvo

čebelarske dediščine, njeno
dolgo zgodovino in tradicionalne izraze kot tudi razširjenost nesnovnih veščin,
znanj in praks, ki se prena-

ski prostor, v sodobnem
času ga zaznamuje tudi
čebelarstvo v urbanem okolju, uspešno pa se usmerja
tudi v apiterapijo in apituri-

S svojo nepremično in premično dediščino je
čebelarstvo močno vpeto v slovenski prostor, v
sodobnem času ga zaznamuje tudi čebelarstvo v
urbanem okolju.
šajo iz roda v rod, poudarjajo na ministrstvu.
"S svojo nepremično in premično dediščino je čebelarstvo močno vpeto v sloven-

zem. Čebelarstvo izpričuje
družbene funkcije in kulturne pomene za svoje skupnosti, kar ga uvršča v domeno
Konvencije o varovanju nes-

potekajo na daljavo, kar se
mi sploh ne zdi tako slabo,
veliko manj je vožnje in prilagajanja. Med odmori si
lahko naredim čaj in pobožam kužka, tako da je učenje prijetnejše," je razložila
in dodala: "Izkušnja študija
je zaradi epidemije seveda
drugačna, vendar sem prepričana, da se bo stanje
enkrat izboljšalo in da bom
študijsko življenje v živo še
doživela."
Brina Skaza nam je še zaupala, da v prostem času
rada peče, predvsem torte,
in s pecivom razveseli svoje
bližnje. "Veliko časa preživim v naravi, rada peljem
na sprehod družinskega
psa. Živim v Radovljici, ker
je res veliko lepih sprehajalnih poti," je sklenila.

novne kulturne dediščine,
širše pa v kontekst ciljev
trajnostnega razvoja Agende
2030," med drugim ugotavljajo na ministrstvu.
Nominacija temelji na enotah nesnovne dediščine, vpisanih v Register nesnovne
kulturne dediščine: čebelarstvo, poslikavanje panjskih
končnic, prevozno čebelarstvo, izdelovanje panjev in
čebelnjakov, vzreja čebeljih
matic kranjske čebele, apiterapija, izdelovanje malih
kruhkov in lesenih modelov
ter lectarstvo.
Slovenija ima sicer na Reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine
vpisane že štiri enote: Škofjeloški pasijon, Obhode kurentov, Klekljanje čipk v Sloveniji ter Veščine, znanje in tehnike suhozidne gradnje kot
del večnacionalnega vpisa.
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2158 430/6
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2158 1009/11
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2158 462/3
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1
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22
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16
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1
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39
34
20
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2
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11
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42
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72
5
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Številka: 7113-16/2021-2
Datum: 25.3.2021

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR
po tar. št. 2 ZUT.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

245. člen ZUreP-2 določa, da objekt oziroma del objekta, ki je lahko
oziroma mora biti grajeno javno dobro, pridobi status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega
občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava.
Zemljišča iz tabele, za katera predlagamo zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe. Zemljišča javno dobro – občinska cesta iz tega sklepa- so
zemljišča obstoječih cest, kot jih določa Zakon o cestah (ZCes-1).

Javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej,
kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina
in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Vsa zemljišča, ki so
predmet te odločbe, so v lasti Občine Radovljica in so namenjena javni
rabi kot prometna infrastruktura.

O brazložitev :

6.

št. 279, 2. aprila 2021

ID znak

261

Katastrska
površina
(GURS) v m2
OBČINA RADOVLJICA

Lastništvo

34

2160 - Ljubno 2160 330/9

2160 - Ljubno 2160 330/10

JAVNO DOBRO - V LASTI
OBČINE RADOVLJICA
JAVNO DOBRO - V LASTI
OBČINE RADOVLJICA
JAVNO DOBRO - V LASTI
OBČINE RADOVLJICA

Lastništvo

Številka: 7113-16/2021-1
Datum: 25.3.2021

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR po tar. št. 2
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I,
Ur. l. RS 32/16).

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih
javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno,
da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina lahko v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) proda ali zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javnega rabe.
O izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni
sklep, da se zemljišče ne uporablja več kot javno dobro. Neuporaba
predmetnih zemljišč kot javno dobro je bila ugotovljena v ugotovitvenih
postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu, in z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. O izvzemu iz javne rabe je dne 24.3.2021 Občinski svet Občine
Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

O b raz lož itev :

se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO v lasti Občine Radovljica ter se vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, matična
številka: 5883466000.

171

2160 - Ljubno 2160 330/7

ID znak

Katastrska
površina
(GURS) v m2
520

Katastrska
občina

2. Z zemljišč s seznama:

se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra – občinska cesta.

2155 - Hraše 2155 1391/22

Katastrska
občina

1. Z zemljišča:

ODLOČBO o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno
besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09,
51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 247.
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in sklepa
Občinskega sveta Občine Radovljica s 17. redne seje, z dne 24.3.2021,
Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot lastnina Občine Radovljica in so v naravi površine javnih občinskih cest, se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno
javno dobro – občinska cesta.
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I.

Zaključni račun 2020
v EUR
S K UPA J P RIH O D K I
(70+71+72+73+74+78)
19.010.368,55
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.171.107,01
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
14.451.358,12
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
11.248.036,00
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.718.107,38
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
476.686,80
DRUGI DAVKI
8.527,94
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
2.719.748,89
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
1.906.209,21
TAKSE IN PRISTOJBINE
17.820,40
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
121.436,05
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
25.392,01
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
648.891,22
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
635.773,42

Skupina/Podskupina/Konto

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto
2020 se deli na: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev
in naložb ter račun financiranja.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2020 sestavljata
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radovljica za
leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.

2. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2020,
katerega sestavni deli so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti.

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2020

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4
in spremembe) ter 17. in 109. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 17. redni seji dne
24.3.2021 sprejel

1.

1. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2020
2. ODLOK o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica
3. SKLEP o določitvi višine prosto oblikovane najemnine
4. SKLEP o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v
Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2021/2022 in 2022/2023
5. ODLOČBA o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine
Radovljica
6. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

VSEBINA

www.radovljica.si

0,00
0,00

0,00

349,28
349,28
0,00
0,00

349,28

Zaključni račun 2020
v EUR

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 DANA POSOJILA

V.

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

Skupina/Podskupina/Konto

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

II. SKUPA J ODHODKI (40+41+42+43)
18.372.362,10
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.286.309,40
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.233.264,66
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
205.360,52
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.646.206,16
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
28.017,04
409 REZERVE
173.461,02
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
8.534.310,22
410 SUBVENCIJE
176.688,97
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
3.985.375,08
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
938.842,52
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.433.403,65
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.100.308,67
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.100.308,67
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
451.433,81
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZIČNIM OSEBAM
234.700,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
216.733,81
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
638.006,45

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 260.291,80
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV
375.481,62
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
27.790,58
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
27.790,58
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.175.697,54
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
587.904,51
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
587.793,03
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
(786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
0,00

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 279, 2. aprila 2021

deželne novice
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0,0

606.082,00
606.082,00
606.082,00
855.031,98
855.031,98
855.031,98

389.405,75
-248.949,98
-638.006,45
337.450,62
726.856,37
- ali 0 ali +

2. Prihodki iz proračuna

1. Prenos iz leta 2019

40.502,19

43.461,02

89.855,71

Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur. l. RS, št. 69/03,
s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, s spremembami in dopolnitvami),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l.
RS, št. 131/03, s spremembami in dopolnitvami) in 17. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 17. redni seji dne 24.3.2021 sprejel

3.

Številka: 007-0004/2021-1
Datum: 24.3.2021

3. člen

Katastrska občina

2151 106/16
2151 186/15
2151 186/11
2151 188/7
2151 500/4
2151 509/4
2151 533/4
2151 517/2
2151 521/2
2151 522/2
2151 523/2
2151 524/2
2151 527/2
2151 528/2
2151 529/2
2151 530/2
2151 531/2
2151 532/2
2151 534/2
2151 547/2
2153 124/2
2153 130/2
2154 206/6
2155 216/18
2155 218/12
2155 211/6
2155 211/3
2155 1421/5
2155 1421/4
2155 791/2
2155 793/2
2155 796/2
2155 797/2
2157 121/30
2157 157/5
2157 204/4
2157 203/2
2158 424/7
2158 426/6

ID znak

1) Na zemljiščih s seznama:

2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2151 - Begunje
2153 - Otok
2153 - Otok
2154 - Nova vas
2155 - Hraše
2155 - Hraše
2155 - Hraše
2155 - Hraše
2155 - Hraše
2155 - Hraše
2155 - Hraše
2155 - Hraše
2155 - Hraše
2155 - Hraše
2157 - Predtrg
2157 - Predtrg
2157 - Predtrg
2157 - Predtrg
2158 - Mošnje
2158 - Mošnje
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

51
31
5
48
31
66
1
45
1
5
34
3
3
16
3
6
30
5
122
8
12
81
52
38
19
34
17
3
56
109
98
54
22
8361
113
27
40
16
13

Katastrska površina
(GURS) v m2

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur.
l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09),
39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Radovljica s 17. redne seje, z dne 24.3.2021,
Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

5.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave, uporablja pa se po pridobitvi soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, za šolski leti
2021/2022 in 2022/2023. Priloga iz 1. odstavka 2. člena tega sklepa
se objavi na spletni strani Občine Radovljica.

4. člen

Sklep velja za oddelke, ki ne izpolnjujejo predpisanih notranjih igralnih
površin na otroka.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

2.

SKLEP
o določitvi višine prosto oblikovane najemnine

št. 279, 2. aprila 2020

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 –
UPB1 in spremembe), 21., 29., 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 3. in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in spremembe), 17.
člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 – UPB8 in spremembe),
Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12 in 49/20), Pravilnika
o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06 in spremembe), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (DN UO, št.
114/09 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica je na 17. redni seji dne
24.3.2021 sprejel

S tem sklepom se določi višina prosto oblikovane najemnine za stanovanja v lasti Občine Radovljica.

št. 279, 2. aprila 2021

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo v občini Radovljica

2. člen

Številka: 35200-0007/2021-3
Datum: 25.3.2021

Ciril Globočnik l.r.
Župan

SKLEP
o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu
Radovljica v šolskih letih 2021/2022 in 2022/2023

1. člen

Sestavni del sklepa je Priloga s seznamom vseh enot Vrtca Radovljica, iz
katerega so razvidni dejanska notranja igralna površina na otroka, število
odklonjenih otrok in aktivnosti, ki potekajo v zvezi z zagotavljanjem dodatnih mest v občini Radovljica.

2. člen

Notranje igralne površine v enotah Vrtca Radovljica v šolskih letih
2021/2022 in 2022/2023 znašajo najmanj:
- 3 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke do drugega leta
starosti,
- 2,6 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od drugega do
tretjega leta starosti in
1,75 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od tretjega leta
starosti do vstopa v šolo.
-

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in
3. člena Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 20/17) je
Občinski svet Občine Radovljica na 17. redni seji dne 24.3.2021 sprejel

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave, uporablja pa se od 1.7.2021 dalje.

5. člen

Prosto oblikovana najemnina se obračuna tudi v primeru, ko najemnik
neprofitnega stanovanja ne izpolnjuje več pogojev za nadaljevanje neprofitnega najema.

4. člen

Prosto oblikovana najemnina se obračuna za tisto površino neprofitnega
stanovanja, ki presega površinski normativ, določen z vsakokratnim veljavnim pravilnikom, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.

3. člen

1. člen

1. člen

Višina prosto oblikovane najemnine za neopremljena stanovanja znaša
6,5 EUR/m2 za posamezno stanovanje.

Številka: 007-0002/2020
Datum: 24.3.2021
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.

3. člen

5. Priključek za javne, športne in rekreacijske površine v lasti lokalne
skupnosti se lahko izvede brez pogojev iz 2. točke in dokazil iz 3. točke
tega člena. Priključek se lahko izvede samo na podlagi pisnega soglasja
občine, ki preverja javni interes.«

4. Če se raba vode izvaja v nasprotju z dogovorom o dobavi pitne vode,
izvajalec javne službe priključek ukine na podlagi zapisnika interne
komisije javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. Priključek se
ukine na stroške lastnika zemljišča in brez povrnitve stroškov, povezanih z izvedbo priključka.

3. Vlogi za sklenitev dogovora o dobavi pitne vode je treba priložiti:
- katastrsko situacijo z vrisano traso predvidenega priključka v merilu
1:500 ali 1:1000,
- notarsko overjeno pogodbo o ustanovitvi služnosti za gradnjo in
vzdrževanje priključka, če bo priključek potekal po tujih parcelah,
- izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (KMG MID),
- mnenje kmetijsko svetovalne službe,
- pooblastilo, če podpisnik dogovora ni lastnik zemljišča.

Iz priključkov se sme uporabljati voda izključno v količinah, določenih
v dogovoru o dobavi pitne vode. V primeru omejevanj dobave vode je
najprej omejena poraba vode na kmetijskih namakalnih priključkih.

2. Priključek je namenjen izključno za kmetijske namene pri opravljanju
takšne kmetijske dejavnosti, za katere opravljanje je potrebna dobava
vode, in sicer dejavnost živinoreje na prostem ter potrebe namakanja
večjih kmetijskih površin. Kmetijsko namakalni priključek lahko pridobijo kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

1. Na vodooskrbnih območjih občine Radovljica, kjer vodovodni sistem
to dopušča, je po predhodnem dogovoru o dobavi pitne vode, mogoče izvesti priklop na vodovodno omrežje za kmetijske potrebe oz.
kmetijski namakalni priključek (v nadaljnjem besedilu: priključek). Priključek je možno izvesti izključno na kmetijskih površinah. Dogovor
skleneta izvajalec javne službe in lastnik zemljišča.

»Kmetijski namakalni priključki

V odloku se za 17. členom doda nov, 17.a člen, ki se glasi:

2. člen

S tem odlokom se dopolni Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Radovljica (UVG, št. 11/00, DN UO, št.
30/03; v nadaljevanju: odlok).

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB
VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
349,28

C. RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Zaključni račun 2020
v EUR

VII.
50
500
VIII.
55
550

Skupina/Podskupina/Konto

IX.
X.
XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12.2019
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12.2020
9009 Splošni sklad za drugo
4. člen

471.021,19

Presežek prihodkov iz 3. člena tega odloka znaša skupaj 726.856,37
EUR in se po zaključnem računu prenese v naslednje leto, in sicer za
naslednje namene:
v proračun naslednjega leta v višini
79.335,17

135.380,87

176.500,01

na režijski obrat v višini
na krajevne skupnosti v višini
5. člen

1. Prenos iz leta 2019
191.116,90

130.000,00

Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

2. Prihodki iz proračuna
74.263,97

3. Odhodki iz rezervnega sklada
4. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12. 2020
6. člen

3. Odhodki iz rezervnega sklada za stanovanjske
namene

92.814,54

Rezervni sklad za stanovanjske namene izkazuje naslednje vrednosti:

4. Stanje rezervnega sklada za stanovanjske
namene na dan 31.12. 2020
7. člen

V posebni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto
2020 z obrazložitvami in letnim poročilom Občine Radovljica so vključene
tudi krajevne skupnosti.
8. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2020 začne veljati
naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave.
Številka: 4101-0051/2018
Datum: 24.3.2021
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Z dodatnimi prostori bo občina lahko povečala delež vključenih otrok v
vrtce, in sicer bo lahko v vrtce vključila najmanj 86% otrok.

Deželne novice, petek, 2. aprila 2021
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Šport

Ne obupa in vedno
se bori do konca
Zoja Peternel, enajstletna Leščanka, je letošnja zimska državna prvakinja v tenisu v kategoriji U12
med posameznicami in v dvojicah.
Matjaž Klemenc
Zoja Peternel, članica kluba
Športno društvo Teniška
šola Radovljica, je tenis
začela trenirati pri sedmih
letih, pred tem je poskušala
s karatejem in atletiko. V
začetku je igrala predvsem
rekreativno, ker ji je bil tenis
všeč in ji je šlo dobro, pa se
mu je popolnoma posvetila
in zdaj v njem z veseljem in
zelo uspešno vztraja.
Si že v začetku kazala dobre
rezultate?
V začetku še ni bilo rezultatov, a me to ni potolklo.
Vztrajno sem trenirala naprej, vse skupaj se je obrestovalo in pri devetih letih so že
prišle prve zmage.
Kdo so bili tvoji dosedanji
trenerji?
Začelo se je pri dvojčkih
Žigi in Gregorju Gašperšiču. Sledila sta Sandi Žižek
in Žiga Kristan. Individualno sem trenirala še pri Matjažu Staretu. Sedaj me dve
leti trenira Mitja Skaza s
pomočjo Sandija Žižka.
Lansko leto je bilo za vse nas
nenavadno. Kako si šla skozi
prvi val epidemije? Kako je
bilo s treningi, tekmami?
Skupni treningi niso bili
mogoči, zato sem trenirala
sama. Veliko sem udarjala
žogico v steno, kolesarila,
tekla. Vseeno so mi manjkali
pravi teniški treningi. Takoj
ko je bilo mogoče, sem spet
trenirala s trenerjem. Maja
so se spet začele tekme. Igrala sem dobro in pokazalo se
je, da so bili moji individualni treningi uspešni.
Pred kratkim si se odlično
odrezala na zimskem državnem prvenstvu v Mariboru v
kategoriji U12. Odlična si
bila v posamezni konkurenci
in tudi v igri dvojic skupaj z
Niko Mlakar. Obakrat si stopila na najvišjo stopničko.

Ker sem prva na slovenski
lestvici v kategoriji U12, sem
veljala za favoritinjo. Kljub
temu sem pričakovala, da
mi bo na turnirju težje. Z
veseljem sem nastopila tudi
v dvojicah, saj v njih po večini nastopam le na zimskem
in letnem državnem prvenstvu.

Kako uspešna si bila zunaj
Slovenije?
Pred dvema letoma sem z
madžarsko sotekmovalko
zmagala v dvojicah v Umagu v kategoriji U10, na katerem je bila močna konkurenca s celega sveta. Nastopila sem tudi v reprezentančni tekmi U10 v mešani
ekipi fantov in deklet v Italiji, kjer smo na koncu osvojili četrto mesto.
Kje vidiš svoje prednosti?
Zelo pozitivno pri meni je,
da rada tekmujem in pred
tekmo ne čutim nobenega
pritiska. Če slučajno izgubim, se zelo hitro poberem.
Tudi če je videti, da sem v
izgubljenem položaju, se
borim do konca in nikoli ne
obupam.

Po Češkem Novem mestu
so biatlonci letošnjo sezono
zaključili na Švedskem, v
Östersundu. Na zadnjem
tekmovališču so se biatlonci
zadržali le en konec tedna
in se pomerili v treh disciplinah. Prvi je bil na vrsti
sprint. Jakov Fak je zgrešil

Če primerjamo letošnje
rezultate z lanskimi, je bila
letošnja sezona za Petra Prevca, smučarskega skakalca
iz Radovljice, slabša. Kar
nekajkrat je bil blizu deseterice, a se nikdar, predvsem
zaradi slabšega skoka v finalu, ni izšlo. Ob tem je v času
skakalne sezone tudi Prevc
preboleval covid-19 in bil

Vrh sezone, tretje mesto, je
dosegel v Anterselvi, na zadnjem prizorišču pred Svetovnim prvenstvom na Pokljuki. Skupno je osvojil 11.
mesto. Fak je nastopil tudi v
petih štafetah v svetovnem
pokalu. Omeniti velja četrto
mesto v Novem mestu, kjer
so poleg Faka v slovenski
štafeti nastopili še Miha

Za Jakova Faka vemo, da si želi samo visoke
uvrstitve. Kljub vsemu lahko njegovo sezono
ocenimo kot odlično in je vsekakor dober obet
za zimske olimpijske igre 2022 v Pekingu na
Kitajskem.
Zoja Peternel, teniška državna prvakinja posamično in v
dvojicah v kategoriji U12
Kje si močnejša, v forhendu
ali v bekendu?
Močnejša sem v forhendu.
Zaradi tega bekend treniraš
več?
Ne delam razlike. Količinsko enako treniram forhend
kot bekend, ki ga igram dvoročno.
Si zadovoljna s servisom?
V tej prvini vsako leto napredujem. Serviram kar močno. Na enih od zadnjih treningov sva s trenerjem
izmerila, kako močno serviram. Hitrost servisa, ki je
končal v polju, se je končal
pri 136 kilometrih na uro,
kar se mi zdi dobro.
Kaj te na treningu trener
največ opozarja?
Opozarja me na še boljše
delo nog. Element, ki je pri
tenisu zelo pomemben. Pri
tem pomagajo kvalitetni
kondicijski treningi.
Koliko treningov opraviš na
teden?
Štirikrat tedensko treniram
individualno s trenerjem v
Žirovnici. Dvakrat tedensko

se posvečam kondiciji. Ob
petkih imam v Medvodah
skupni trening z Niko Mlakar in Jerco Fleischman, saj
v Žirovnici nimam skupine.
S pogoji za trening sem
zadovoljna. V Žirovnici dvorana ni preveč zasedena,
tako da lahko izbiram termine, kar mi zelo ustreza.
Se bojiš prestopa v višjo
kategorijo?
S tem se ne ukvarjam preveč, saj se ne bojim igrati s
starejšimi nasprotnicami.
Že lani sem igrala v kategoriji U12. S starejšimi tekmicami nimam česa izgubiti.
Lahko samo napredujem.
Kako usklajuješ šolo in
tenis?
Obiskujem šesti razred
osnovne šole. Za zdaj šolo
in šport brez težav usklajujem. Če sem zaradi tenisa v
šoli odsotna dalj časa, poskušam čim prej nadoknaditi
zamujeno.
Kaj si želiš doseči v tenisu?
Želim si biti prva na lestvici
WTA in vsaj enkrat zmagati
na turnirju za grand slam.

Brez uvrstitve v prvo deseterico
Matjaž Klemenc

Glavni cilj letošnje sezone za biatlonce je bilo
svetovno prvenstvo na Pokljuki. Žal je Jakovu
Faku zadnji zgrešeni strel na skupinskem startu
»odnesel« medaljo. Vrh sezone, tretje mesto, je
dosegel v Anterselvi, na zadnjem prizorišču pred
Pokljuko.
Matjaž Klemenc

Je bilo težje pri do naslova
posamezno ali v dvojicah?
Težje je bilo osvojiti posamezni naslov. V dvojicah
sva bili z Niko premočni za
konkurenco. Z Niko se dobro poznava in ujameva. Že
lani sva bili državni podprvakinji.
Sta bili prvi mesti na državnem prvenstvu v Mariboru
največji uspeh doslej?
Naslov državne prvakinje
Slovenije mi veliko pomeni,
saj je to najmočnejše domače tekmovanje. Pred državnim prvenstvom sem bila
letos zmagovalka turnirja
U12 v Ljubljani. Lani sem
osvojila dva turnirja U12, in
sicer v Portorožu in Mariboru. V Portorožu na Tenis
Festu pa sem bila druga.

Najvišje na tretje
mesto

zaradi bolezni kar mesec
dni odsoten s tekem.
V vsej sezoni je sicer tekmoval na osemnajstih posamičnih tekmah za svetovni
pokal. Enajstkrat se je uvrstil od enajstega do devetnajstega mesta, štirikrat pa
od dvajsetega do tridesetega.
Trikrat se ni uvrstil v finale.
Z ekipo je bil dvakrat četrti
in dvakrat šesti. Na svetovnem prvenstvu v poletih v

Planici je nastopil samo na
ekipni tekmi, kjer je Slovenija osvojila četrto mesto.
Na svetovnem prvenstvu v
Oberstdorfu na mali skalnici ni nastopil. Na veliki je bil
16., z ekipo pa peti.
Verjamemo, da se Peter Prevc spet lahko približa svetovnemu vrhu. Lepa priložnost
bo že prihodnjo sezono, ko
bodo tudi olimpijske igre v
Pekingu.

le en strel, in sicer leže, a je
bil na koncu 32. Tokrat ni
imel najboljšega materiala.
Če potegnemo črto pod
celotno sezono, si naši vseeno zaslužijo visoko oceno
za delo, ki so ga opravili. Na
zadnjem sprintu se žal ni
izšlo. Jakov se je dobro
odrezal na zasledovalni tekmi. Zgrešil je tri strele, dvakrat leže in enkrat stoje,
dobro je tekel in vse skupaj
je zadostovalo za 16. mesto.
Na zadnji tekmi sezone, na
skupinskem startu, se je
uvrstil v deseterico. Zgrešil
je enkrat leže in enkrat stoje in se uvrstil na sedmo
mesto. Sprehodimo se skozi svetovni pokal. Jakov Fak
je edini v slovenski ekipi
nastopil na vseh 22 tekmah.
Rezultati po disciplinah so
bili naslednji: sprint: 5., 6.,
28., 11., 12., 17., 9., 10., 32.
Zasledovalna tekma: 6.,
22., 10., 6., 4., 8., 16. Skupinski start: 16., 18., 3., 7.,
tekma na dvajset kilometrov: 7., 37.

Dovžan, Klemen Bauer in
Rok Tršan. Ostale uvrstitve
so bile 10., 11. in dvakrat 12.
mesto.
Glavno tekmovanje v letošnji sezoni je bilo svetovno
prvenstvo na Pokljuki. Fak
je šel na prvenstvo z visokimi cilji, a se žal ni izšlo po
njegovih željah. V sprintu in
zasledovanju je zasedel 35.
mesto. Na dvajset kilometrov je bil 21. Slabše nastope
od pričakovanega je popravil
na skupinskem startu, kjer
je na koncu zasedel peto
mesto. Zgrešil je zadnji
strel. Brez njega bi zagotovo
dobil medaljo. Nastopil je še
v treh štafetah: z moško štafeto je bil somi, v mešanih
parih 13. in v mešani štafeti
16.
Za Jakova Faka vemo, da si
želi samo visoke uvrstitve.
Kljub vsemu lahko njegovo
sezono ocenimo kot odlično in je vsekakor dober
obet za zimske olimpijske
igre 2022 v Pekingu na
Kitajskem.

Taekwon-do
Sodelovali na virtualnem turnirju
Taekwon-do klub Radovljica se je udeležil virtualne tekme 1.
Virtual Spain Open v formah. Skupno je tekmovalo 305 tekmovalcev iz 13 držav. Uvrstitve radovljiških tekmovalcev in
tekmovalk glede na črni pas: 2. mesto: Neža Guštin, I. DAN,
12–13 let, Medej Ručigaj, I. DAN, 14–17 let, Barbara Sitar, III.
DAN, 36–45 let, Robert Guštin II. DAN, nad 45 let; 3. mesto:
Tibor Oblak, I. DAN, 14–17 let, 5. mesto Ivana Sitar, I. DAN,
14–17 let. Razvrstitev glede na ostale barvne pasove: 1. mesto: Taja Oblak, 6. kup, 10–11 let; 3. mesto: Simon Bakoš, 7.
kup, 12–13 let, Jurij Sitar, 3. kup, 18–35 let, Mitja Jukič Grm,
6. kup, nad 45 let; 5. mesto: Marko Oblak, 3. kup, 10–11 let,
Jernej Remar, 5. kup, 12–13 let.

Nogometni klub vabi nove člane
Nogometni klub Šobec Lesce k vpisu vabi nove člane. V
svoje vrste sprejemajo dekleta in fante, stare vsaj pet let.
Prijavite se lahko pri predsedniku kluba Darku Maroltu in
glavnem trenerju Andreju Jožefu oziroma po elektronski
pošti. Natančnejše informacije so objavljene na spletni
strani kluba.
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Gledališče je živ stik
Dramaturg dr. Rok Andres je eden tistih ljudi iz gledališkega ozadja, ki skrbi, da predstava na odru
stoji, kot mora. Je aktualni selektor Tedna slovenske drame, član Upravnega odbora Prešernovega
sklada in Radovljičan, ki svoje gledališko znanje in zanesenjaštvo prenaša tudi v lokalno okolje.
Igor Kavčič

Pravljična soba je postala mavrična

Foto: Gorazd Kavčič

Pravljična soba v radovljiški knjižnici je s pomladjo dobila
novo podobo: postala je mavrična soba. Otroci skozi pisano
mavrico vstopajo v pravljično deželo, kjer jih pričakajo izvirno izdelane čebele, metulji in druge travniške živali. Pa seveda pomladne pravljice, pesmice in poučne knjige, skrbno
zložene v zabojih, ki so postavljeni dovolj nizko, da jih brez
težav dosežejo tudi najmlajši. Mavrično pravljično sobo sta
domiselno uredili knjižničarki Sara Klemenčič in Jera Tavčar.

Ko bodo knjižnice spet lahko odprle vrata, bodo najmlajši
lahko v svet pravljic vstopili skozi mavrična vrata.

Darilo Galeriji Šivčeva hiša
"V Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici smo se lani spomladi
razveselili desetih številk Cicibana iz let 1951 do 1954, ki nam
jih je podaril Janez Fajfar z Bleda. Ciciban je revija, ki jo
poznajo številne generacije otrok, saj je kot mesečnik začela
izhajati že leta 1945 pri založbi Mladinska knjiga. Ime je
dobila po igrivem otroškem liku iz pesmi slovenskega pesnika Otona Zupančiča, ki jo najdemo tudi v priljubljeni zbirki z naslovom Mehurčki," pojasnjujejo v Muzejih radovljiške
občine. Pri snovanju revije sodelujejo številni znani in uveljavljeni literarni, glasbeni in likovni umetniki. Ker v Galeriji
Šivčeva hiša že dobrih 45 let sistematično in strokovno preučujejo slovensko ilustracijo, so jih v zgodnjih izvodih Cicibana pritegnila dela starejših ilustratorjev in ilustratork, ki
jih srečujejo tudi v svoji zbirki originalnih ilustracij. Med
njimi so v ospredju t. i. pravljičarke, ki so s svojimi izvirnimi
in kakovostnimi deli za otroke in mladino še danes v vrhu te
likovne zvrsti tako pri nas kot tudi v svetu: Marlenka Stupica, Roža Piščanec, Ančka Gošnik Godec in Marjanca Jemec
Božič, pozneje tudi Jelka Reichman.

V vlogi aktualnega selektorja Tedna slovenske drame
ste si lani ogledali 38 predstav. Čeprav je bilo ob večino leta zaprtih dvoranah
"živih" premier le za vzorec,
vam je uspelo večino predstav videti v živo in le nekaj
na spletu. A vendar, selekcioniranje v tekmovalni in
spremljevalni program festivala je bilo kljub temu lani
precej nevsakdanje opravilo,
mar ne?
Kljub temu da je bilo lansko
leto res posebno in me je, ko
se je začela epidemija, resno
zaskrbelo, kako bom sploh
lahko opravil svoje delo, mi
je od pozne pomladi do pozne jeseni uspelo videti več
kot trideset uprizoritev v
živo. Sicer res pod strogimi
zaščitnimi ukrepi, a gledati
uprizoritev v živo se zdi
danes, ko že skoraj pol leta
gledališča niso odprta za
gledalce, pravi privilegij.
Selektorstvo nacionalnega
festivala je v bistvu razpetost
med objektivnim in subjektivnim gledanjem, ko moraš
vedno znova pretresti, kaj je
tisto zares dobro in inovativno, ves čas pa držati svoj
okus na kritični distanci.
Hkrati pa dobiš pregled nad
celo produkcijo in lanska,
ne glede na covid, ni bila slaba – niti po kvaliteti niti po
količini. Slovenska dramatika je v dobri kondiciji.
Če ste pri tem opažali, da so
se repertoarna gledališča
razveseljivo hitro prilagodila
razmeram, ki jih je povzročila epidemija, in so uprizoritve selile na splet, pa hkrati
obžalujete manko neodvisnih gledaliških produkcij,
skozi katere se pogosto promovirajo mladi avtorji.
Zakaj je prvo dobro in drugo
slabo?
Gledališče je našlo neke
nove poti do svojih gledalcev, čeprav poudarjam, da je
ogled predstave na spletu
nepopolna izkušnja, kot če
bi jedel tortico skozi vitrino.
Uprizoritev namreč potrebuje živ stik med igralcem
in gledalcem, skupno dihanje in izmenjavo. Zato gledališče na spletu vidim kot
spretnost, ohranjanje stika,
a vsekakor kot začasni nadomestek. Neodvisna produkcija na drugi strani nima
stalnih ansamblov, povečini
niti zaposlenih, deluje izrazito prekarno, zato se ob
različnih krizah hitro skrči
in potrebuje več časa, da se
spet vzpostavi. Za mlade
avtorje je neodvisna scena
bistvenega pomena, saj se
tam lahko preizkušajo, doživijo prve odzive publike,
imajo možnost nekakšnega
laboratorija. Na tak način je

Ali prevladujejo slovenske
klasike ali tako imenovane
avtorske uprizoritve, ko
neko dramsko besedilo služi
zgolj za osnovo? V kakšno
smer se sicer gibajo sodobne slovenske uprizoritvene
prakse?
V lanskem letu je bilo tekstov slovenskega dramskega
kanona manj, razmerje med
uprizoritvami avtorskega
oziroma snovalnega in
dramskega gledališča gre v
prid slednjemu. Predvsem
moram poudariti raznolikost pristopov in predlog,
tukaj govorim tako o žanrski
pestrosti kot tudi o uprizoritvenih poetikah. Vesel sem,
da sem lahko tekmovalni
program sestavil tako, da je
to bogastvo vidno. Da bi lahko gledalec začutil živahen
naboj slovenske dramatike.
Tako sega program TSD od
komedije, drame do doku-

nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Kako ste se ob
aktualnem izboru kot bržkone eden najmlajših članov
znašli v družbi poznavalcev
različnih področij umetnosti? Tudi tu je vaše delo najbrž ovirala epidemija.
Gre za zelo odgovorno delo,
ki ga težko primerjam s
čimerkoli, kar sem počel
doslej. Ko strokovne komisije končajo svoje delo, dobiš
predse tudi do 24 predlogov,
med katerimi je treba izbrati
nagrajence. Moraš se seznaniti z opusi in njihovimi
dosežki, najtežje je, da se ne
moreš posvetovati tako
rekoč z nikomer in vse predloge predebatiraš samo
znotraj odbora. Do neke
mere si moramo vzajemno
zaupati, spoznati se na vse
je nemogoče. To zaupanje
poudarjam kot osrednje
načelo našega skupnega
dela in upam, da se bo nadaljevalo tudi v prihodnje.
Za seboj imate že številne
dramaturgije v več slovenskih gledališčih in na Hrva-

pri sprejemanju projektov,
je pa res, da sem v zadnjem
obdobju del samih zanimivih projektov in ekip, od
kranjskega Dr. Prešerna do
Škorpijona v SNG Drama in
še vseh, ki so se zgodili prej,
vmes ali se šele bodo. V tem
trenutku upam, da nam kot
družbi čim prej uspe zmagati v boju z epidemijo, da
lahko končam začete projekte in naredim plane za prihodnost. Seveda to govorim
za celoten umetniški sektor.
Kljub svoji dejavnosti v širšem slovenskem prostoru
pa vedno najdete čas tudi za
pripravo festivala gledališča
v Kropi, za katerega slišim,
da imate letošnji program
že pripravljen, prav tako ste
na mestu predsednika KUD
Radovljica zamenjali pred
letom preminulo Alenko
Bole Vrabec …
Kadar mi čas dopušča, se rad
prepustim izzivom lokalnega
okolja. Prav v Kropi se je iz
čiste predanosti ekipe, mene
še najmanj, izpisala zgodba
o uspehu, ki vsako leto ponu-

Foto: arhiv Prešernovega gledališča

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2020, tema
Kovaška tradicija Krope: Plesalka in vrtnica, avtor Jasim
Suljanović, 1. nagrada

nevladni sektor hkrati gnojilo in sito za institucije. Brez
medsebojnega oplajanja žal
ni sodobnega slovenskega
gledališča.

Rok Andres ob odprtju razstave ob 50-letnici Tedna slovenske drame z igralcema
Prešernovega gledališča Borutom Veselkom na eni in Blažem Setnikarjem na drugi strani.
mentarnega gledališča,
absurda, poetične drame in
groteske. To podobo dopolnjujejo tudi različni režijski
pristopi, ki so predvsem
povezani z generacijsko razpršenostjo. Ta je vidna tudi
pri avtorjih, kjer lahko spremljamo pojav novih imen z
že zrelo pisavo. Glede na
pretekla leta sklepam, da se
je uprizarjanje slovenske
dramatike ustalilo v enakovrednem razmerju med novitetami in starejšimi besedili,
res pa je, da vedno več besedil nastane med samim
ustvarjalnim procesom.
Lani ste postali član novoimenovanega Upravnega
odbora Prešernovega sklada, kjer se na podlagi izbora
področnih komisij odloča o
dobitnikih Prešernovih

škem, pišete strokovna dela
s področja gledališča, leta
2019 ste uspešno zagovarjali tudi doktorsko disertacijo.
Kje se bolj vidite v prihodnosti, v gledališču, v univerzitetnem okolju …?
Težko vprašanje. Zelo rad
imam dinamično delo, kjer
izmenično delujem na umetniškem ali raziskovalnem
področju. Pa še kje. Vedno
znova me navdušuje delo z
igralci in pri uprizoritvi,
dinamika vaj, napetosti,
pogovorov in iskanj ..., tudi
adrenalin zadnjih štirinajstih dni, ko se uprizoritev
sestavlja v celoto. Kadar nastopi čas za pisanje člankov,
pa se z enakim veseljem
posvetim tudi tišjemu in
samotnejšemu procesu. Kot
samozaposlen v kulturi ne
smem biti preveč izbirčen

di izvrsten program z vrhunskimi profesionalnimi in ljubiteljskimi predstavami.
Upam, da letošnjega uspemo izvesti v poletnem terminu, veselim pa se prihoda
uspešnic SLG Celje, SSG
Trst, Loškega odra, Šentjakobskega gledališča in drugih. Najbolj me veseli, da
gledališčniki radi obiščejo
Kropo, zvesti gledalci podprejo z dobro udeležbo in da
je ob bogatem programu ta
še vedno brez vstopnine. V
zgodbi s KUD Radovljica pa
se poskušam v tem obdobju
videti bolj v vlogi koordinatorja, z nestrpnostjo pričakujem pokornoski čas, ko bomo
lahko začeli projekte, predstave in dogodke, ekipa je
pomlajena, načrti ambiciozni, le da nas čakanje na boljši
jutri ne utrudi preveč.
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Mednarodni dan knjig
Prav danes praznujemo mednarodni dan knjig za otroke. Letos ga slovenski knjižničarji posvečajo
spominu na pisateljico Kristino Brenk, v Radovljici, kjer so na ta dan običajno pripravili Noč z
Andersenom, pa s sklopom spletnih delavnic za mlade bralce.
Marjana Ahačič
Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY
(International Board on
Books for Young People) je
razglasila 2. april, rojstni
dan Hansa Christiana
Andersena, za mednarodni
dan knjig za otroke. Tudi
letos so v tem obdobju pripravili sklop aktivnosti za
spodbujanje branja, ki so jih
letos posvetili tudi spominu
na Kristino Brenk, priljubljeno avtorico knjižnih del
za otroke in urednico mladinske literature, ki se je
rodila pred 110 leti, v radovljiški knjižnici pa so ob tem
pripravili še tri ustvarjalne
spletne delavnice: Zanimive
lisičke, Mavrične vetrnice in
Veseli ptički.
Knjižnica Antona Tomaža
Linharta ima sicer dolgo in
uspešno tradicijo spodbujanja branja med mladimi.
"Glavni pri spodbujanju
branja pri otrocih in mladostnikih so seveda starši s
svojim zgledom," ugotavlja
knjižničarka Katja Bevk.
"Mi, knjižničarji, jim
pomagamo po svojih
močeh. Najprej tako, da
poskrbimo, da jim je na

poudarjamo, da je zlasti na
začetku najbolj pomembno
to, da otrokom redno beremo in da se pri tem dobro
počutijo."

Priljubljeni stripi

Knjižničarka Katja Bevk / Foto: Gorazd Kavčič
voljo pester izbor raznovrstnih knjig, pa z nasveti,
katero knjigo izbrati, in
seveda za različnimi delavnicami in aktivnostmi, s
katerimi želimo branje približati otrokom in mladostnikom," je povedala.

Otroci radi izberejo sami
Kot pravi, najmlajši posebej
radi pridejo v knjižnico, tako
s starši kot v skupini iz vrtca
oziroma šole. "Všeč jim je,
če lahko sami brskajo med

knjigami, in zanimivo –
pogosto se zgodi, da med
knjigami izberejo tisto, ki je
mi, odrasli, ne bi pričakovali." Knjižničarjem je všeč, če
otroci lahko sami izbirajo,
kaj bodo brali, pogledali.
Katja pa doda: "Otroci vidijo
svet po svoje in prav je, da
jih pri tem ne omejujemo
preveč. Seveda številne starše skrbi, ali je knjiga, ki si jo
je izbral njihov otrok, res
dovolj kvalitetna. Knjižničarji jim pomagamo z
nasveti, ob tem pa vendarle

Seveda pa se je ob zares
širokem naboru najrazličnejših knjig za otroke in
mladino pogosto težko znajti. Knjižničarji, starši in
mladi bralci si lahko pri tem
pomagajo z oznakami, s
katerimi so izpostavljena
najkakovostnejša dela, med
njimi že zelo uveljavljena
zlata hruška pa bele vrane ...
Posebej označene so tudi
knjige, ki so zapisane z velikimi črkami in podobno.
In kaj radi berejo otroci? "Še
vedno so zelo priljubljeni
stripi in v tudi v tej zvrsti
lahko najdemo kar nekaj
zelo kvalitetnih del. 'Večni'
so tudi domači avtorji Janja
Vidmar, Desa Muck in Primož Suhodolčan ... Na splošno pa je težko reči, kaj bo
prevzelo posameznega bralca. Najmlajši imajo strašno
radi pisane slikanice, po
možnosti tiste, ki zraven še
oddajajo kakšne zvoke, zelo
ljube pa so jim tudi rime ..."

Knjiga o bratih Gorišek

Knjižni sejem ob
svetovnem dnevu knjige
Promociji branja, založništva in avtorskih pravic
se ob svetovnem dnevu knjige pridružuje tudi
Radovljica kot branju prijazna občina.
Marjana Ahačič
Organizacija združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo (Unesco)
je leta 1995 razglasila 23.
april za svetovni dan knjige.
Dan je namenjen opozarjanju na pomen in promociji
branja, založništva in avtorskih pravic, čemur se pridružuje tudi Radovljica kot
branju prijazna občina.
V Knjižnici A. T. Linharta
Radovljica bodo ob svetovnem dnevu knjige 23. aprila pripravili Noč knjige,
knjižničarji pa bodo predstavljali svoje najljubše
knjige. V soboto, 24. aprila,
pa bodo organizirali knjižni sejem, na katerem bodo

po simbolični ceni en evro
prodajali knjige. Prireditev
bo prilagojena ukrepom za
preprečevanje širjenja covida-19.
Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature, pa ob
svetovnem dnevu knjige v
sodelovanju z založniki in
lokalnimi partnerji vabi k
sodelovanju v vseslovenski
pobudi za podarjanje knjig
ob svetovnem dnevu knjige.
Organizatorji bodo med 23.
in 25. aprilom ponudili tridnevni spletni knjižni sejem
v obliki skupne spletne trgovine, v kateri se bo več kot
petdeset slovenskih založnikov predstavljalo z več kot
petsto knjigami s sejemskimi popusti.

Zgodovinski utrinki iz Linhartovih listov in
Radolčana
V radovljiški knjižnici so že postavili razstavo z naslovom
Zgodovinski utrinki iz Linhartovih listov in Radolčana.
Avtorji iz Radovljice Linhartove liste ustvarjajo že skoraj dve
desetletji, Radolčan pa se jim je pridružil konec leta 2009.
Doslej je izšlo že 52 številk Linhartovih listov in 16 številk
Radolčana, so sporočili iz Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. Ustvarjalci na svoje stroške poskrbijo za natis 125 ročno
spetih izvodov, ki jih nato razpošljejo po pošti ali osebno
dostavijo bralcem, pojasnjujejo. Vsi izvodi so brezplačni, saj
je finančni vložek večkratno poplačan z uredniško svobodo
in zadovoljstvom ob pozitivnih odzivih prijateljev, ki jih
objavljene teme zanimajo. Ker v igri ni denarja, tudi politike
ni blizu, zato se je ta način delovanja oziroma zalaganja
publikacije izkazal kot najboljši v obstoječih razmerah, pa
pravijo avtorji in založniki teh unikatnih radovljiških publikacij. Razstavo je pripravil mag. Jure Sinobad.

»Knjiga govori praktično o vsem. To je presek dolgoletnega dela mene, brata in vseh drugih,« ob
izidu knjige z naslovom Brata Gorišek – vizionarja smučarskih poletov pravi Janez Gorišek.

Rateče – "Planica, Planica,
snežena kraljica! Le kdo je
ne pozna, lepote iz snega ..."
To je dobro znana kitica
Ansambla bratov Avsenik in
z njo se začne nova knjiga z
naslovom Brata Gorišek –
vizionarja smučarskih poletov. Njen avtor je Rajko Šugman, izdal pa jo je Zavod za
promocijo zimskih športov
Sloski.
Janez Dušan Gorišek se je
rodil 13. septembra 1933. Že
v svojih mladostniških letih
se je podal na pot projektanta, leta 1961 pa je pridobil
naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva. Na svojem področju
je deloval vse do upokojitve
leta 2003. Pri osmih letih se
je začel ukvarjati s smučarskimi skoki, kar nekaj let je
bil državni reprezentant,
največji uspeh pa je dosegel
z naslovom dvakratnega študentskega svetovnega prvaka. Njegov osebni rekord je
105 metrov iz domače Planice. "Že od ranega otroštva ju
je skupaj s starejšim bratom

Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Janez (na sliki) in Vlado Gorišek sta v Planici leta 1969
sodelovala pri gradnji največje letalnice na svetu. Z njo sta
uveljavila novo smučarsko disciplino – smučarske polete.
Vladom Goriškom vezala
strast do smučarskih skokov, leta 1969 pa sta skupaj
sodelovala pri gradnji največje letalnice na svetu, ki jo
bolje poznamo pod imenom
Skakalnica bratov Gorišek.
Z njo sta Vlado in Janez uveljavila novo smučarsko disciplino – smučarske polete,
leta 1971 pa je bila priznana
tudi s strani Mednarodne
smučarske zveze. Letalnica

je tako ponesla sloves Planice v svet. Kasneje sta sodelovala tudi pri rekonstrukciji
ostalih skakalnic in letalnic
doma in tudi drugje po
Evropi. Na skakalnicah/
letalnicah, ki sta jih projektirala oz. rekonstruirala skupaj z bratom, je zabeleženih
kar 78,3 odstotka vseh svetovnih rekordov. Magična
meja 250 m je bila presežena na njuni letalnici v Viker-

sundu, nič drugega pa se ne
pričakuje tudi za prvi polet
čez 300 metrov," so zapisali
ob izidu knjige. Vlado (Lado)
Gorišek se je rodil 4. januarja 1925, umrl pa je 14. junija
1997. Njegova vdova gospa
Slavi Gorišek, ki živi v Radovljici, je vsa leta zvesta Planici in bi – kljub častitljivi starosti – bila pod letalnico tudi
letos, če bi ta sprejela obiskovalce. Po smrti brata se je
Janezu Gorišku pri projektiranju pridružil sin Sebastjan, ki gre po stopinjah
uspešnega očeta.
"Knjiga govori praktično o
vsem. To je presek dolgoletnega dela mene, brata in
vseh drugih. Zame ima knjiga spominsko vrednost, Planica si jo zasluži za ljudi, ki
so jo gradili. Je del planiške
borbe za rekorde in dokaz,
kjer se Slovenci lahko pokažemo pred svetom, da nekaj
smo. To ni tako enostavno.
To smo dokazali v Planici in
to nadaljujemo. S smučarskimi poleti smo še vedno vodilni na svetu in za majhen
narod to res veliko pomeni,"
pravi Janez Gorišek.

Letos tudi Vurnikov nagradni natečaj
Center arhitekture Slovenije in Krajevna skupnost Radovljica
s partnerji razpisujeta tematski natečaj za fotografije, povezane z življenjem in delom v Radovljici rojenega arhitekta
Ivana Vurnika in njegove žene, slikarke in oblikovalke Helene Kottler Vurnik. Na natečaju lahko sodelujejo tako ljubiteljski kot poklicni fotografi vseh starosti, vsak z največ tremi fotografijami. Sodelujoči bodo razporejeni v tri kategorije
– osnovnošolci, srednješolci in odrasli. Na natečaj z naslovom Narava v delih zakoncev Vurnik lahko na naslov info@
centerarhitekture.org svoja dela pošljete do 10. maja. Nagrajenci bodo razglašeni na odprtju razstave izbranih fotografij
v avli Radovljiške graščine 1. junija, ob radovljiškem krajevnem prazniku, rojstnem dnevu mojstra Vurnika.

Popravek
V prejšnji številki Deželnih novic je bilo v članku o 90-letnici
sopranistke Zlate Gašperšič Ognjanović pod eno od objavljenih fotografij napačno napisano, da gre za nastop zbora
leta 2011. Fotografija je namreč nastala na Schubertovem
večeru, ki ga je v Radovljiški graščini ženski zbor Koledva, ki
se mu je tedaj pridružila tudi Zlata Ognjanović, pripravil leta
1975. Za napako se opravičujemo.
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Jože Kus, devetdesetletnik
Vzporedno z zahtevno službo v velikem jugoslovanskem podjetju je vse od konca druge svetovne vojne velik del časa in energije posvečal letalstvu;
aktiven član Alpskega letalskega centra Lesce je bil kar štirideset let.
Ivanka Korošec
Jože Kus je 13. marca dopolnil devetdeset let. Rodil se je
na Jesenicah kot drugi od
treh otrok v delavski družini.
"Ubogati sem moral, tako
kot še danes," se s hudomušnim nasmehom spominja
otroštva. "Stanovali smo
takoj za šolo, med odmori
sem lahko pritekel domov po
kos kruha. Med vojno je bilo
težko – po hrano so hodili vsi
od partizanov do 'ta belih',
mama ni nikoli vedela, kdo
bo prišel pred vrata."
Spominja se bombardiranja
Jesenic. Prvega marca leta
1945, ko so vsi že željno pričakovali svobodo, so zavezniška letala bombardirala
železniško postajo, od koder
so se nemški vojaki vračali v
Nemčijo. A bombniki so
leteli previsoko in povzročili
so veliko škode in žrtev med
civilnim prebivalstvom.
"Zadnja bomba je padla blizu nas, a naša hiša je ostala
cela, sosedova je bila malo
poškodovana, vse naslednje
pa so se zrušile …"

Uspešna poslovna pot
Po vojni je naredil delovodsko nato pa srednjo tehnično šolo, kasneje je izobraževanje zaključil kot inženir
organizacije dela. Najprej se
je zaposlil v železarni, nato v
jugoslovanski Vatrostalni, ki
je imela takrat okoli tri tisoč
delavcev. Mnogo je službeno potoval po vsej Jugoslaviji, še zlasti po Makedoniji in
Črni gori. Nato je postal
direktor jeseniškega dela
podjetja in ga uspešno vodil,
saj so bili s približno tristo
zaposlenimi po prihodku
drugi najboljši, po uspehu
poslovanja pa najboljši v
okviru celotnega podjetja.

Soprogo je spoznal v
gledališču
"Še kot mladenič sem igral v
jeseniškem gledališču. V
mnogih igrah sem bil samo
statist, če pa ni bilo vloge
zame, sem pri vratih vstopnice trgal. V gledališču sem
spoznal tudi svojo bodočo
ženo. Kot gimnazijka je
hodila na predstave, jaz pa
sem že pred koncem igre

prišel v dvorano, da sem jo
lahko gledal od strani."
Poročila sta se leta 1954.
Rodil se jima je sin Boris,
sedem let za njim še hčerka
Simona. Zgradila sta si novo
hišo v Hlebcah. Danes njun
rod nadaljujejo že pravnuki.

Ljubezen do letenja
Vse od mladih nog je bila
njegova velika ljubezen tudi
letalstvo. Vključil se je v
Aeroklub Jesenice in že leta
1947 se je na plavških travnikih na Jesenicah učil leteti z
jadralnim letalom Vrabec. Za
jadralnega pilota se je šolal
na tečajih letenja na Blokah,
v Ribnici in v Zveznem jadralnem centru Vršac. Tudi
njegova sestra se je navduševala za letenje, ampak se je
kmalu odpovedala tej želji,
saj tedaj ženske niso imele
možnosti v takih športih.
Jože se spominja dogodka,
ko ju je v Ribnici obiskal oče.
Prav tisti dan sta se pripetili
manjši nezgodi, enemu letalu sta popustili opornici, drugo je pristalo v krošnji drevesa. "Očeta je zelo skrbelo in
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Jože Kus
naju je po vsej sili hotel spraviti domov, a brez uspeha.
Vrniti se je moral kar sam.
Ko sva s sestro prišla domov,
se je mama jezila, češ naj
nikar ne hodiva domov, če se
bova ubila. Seveda sem ji
obljubil, da naju v tem primeru res ne bo …"

Najmlajši učitelj v državi
Lahko se pohvali z nazivom
državnega prvaka za leto
1949, saj sta na prvenstvu
Jugoslavije v jadralnem letenju v Rumi skupaj z Marjanom Slanovcem zasedla
prvo mesto. Srebrni znak
jadralnega pilota je pridobil
med prvimi. Istega leta je
uspešno naredil tečaj za uči-

bilo je tudi veliko osipa. Ni
namreč tako enostavno, kot
mnogi mislijo, in treba je
znati veliko stvari – o navigaciji, teoriji letenja, aerodinamiki, vremenoslovju itd."

V ALC Lesce
Dokler je obstajal Aeroklub
Jesenice, je bil nekaj mandatov njegov tajnik ali predsednik. V upravnem odboru
gorenjskega, pozneje Alpskega letalskega centra Lesce, pa je bil neprekinjeno od
leta 1955 do 1992. Prav Jože
Kus je bil tisti, ki je leta
1962 predlagal uvedbo
stranske gospodarske dejavnosti centra in tudi poskrbel
za obliko dela – proizvodnjo,

»Očeta je zelo skrbelo in naju je po vsej sili
hotel spraviti domov, a brez uspeha. Ko sva s
sestro prišla domov, se je mama jezila, češ naj
nikar ne hodiva domov, če se bova ubila.
Seveda sem ji obljubil, da naju v tem primeru
res ne bo …«

1990, ko tehnološke in splošne gospodarske spremembe niso več omogočale
stranske dejavnosti kluba.

Pristanek pred kamero
Sodeloval je tudi pri snemanju filma na letališču v Lescah. Kratki igrani jugoslovanski mladinski film Klempo so posneli leta 1958. Predstavlja doživetja fantov, ki v
času šolskih počitnic preživljajo dni na letališču, združeni v skupini mladih športnih
letalcev. Ker je bil Jože takrat
učitelj letenja in je imel nekaj
izkušenj z jadranjem v
Alpah, so ga po navodilih "od
zgoraj" dali na razpolago
filmski ekipi. "Moja naloga
je bila, da sem opravil nekaj
pristankov, tako da sem se
ustavil tik pred kamero. Spominjam se neke deklice,
govorilo se je, da včasih poje
v Kazini na Bledu. Predvidevam, da je bila to Josipa
Lisac, hči Vilima Lisca, ki je
igral upravnika."

"Olimpijski krog"
BON OB FINANCIRANJU

telja letenja. Takrat je bil,
star 18 let, najmlajši učitelj
letenja v Jugoslaviji.
Na področju šolanja jadralnih pilotov je bil dejaven več
kot dvajset let. V tisočih startih z jadralnim letalom Roda
"na vitlo" je izšolal mnoge
generacije jadralnih pilotov.
Letel je kar s 25 tipi jadralnih
letal in 18 tipi motornih letal.
"V šolo letenja se je prijavljajo veliko interesentov, a

ki jo je lahko opravljal vsak
član, če le ni bil len. Železarna je vse športne in kulturne
dejavnosti takrat izdatno
podpirala in financirala in
Jože je skupaj z Leonom
Mesaričem pripomogel, da
so člani kluba z zaslužkom
od dela pri obnovi peči ali pa
s proizvodnjo drugih izdelkov postavili hangar in kupili marsikatero letalo. Takšno
sodelovanje je trajalo do leta

»Moja naloga je bila, da sem opravil nekaj
pristankov, tako da sem se ustavil tik pred
kamero. Spominjam se neke deklice, govorilo se
je, da včasih poje v Kazini na Bledu.
Predvidevam, da je bila to Josipa Lisac, hči
Vilima Lisca, ki je igral upravnika.«

Leta 1992 je prenehal leteti,
nekaj let kasneje pa je prenehal tudi aktivno sodelovati v klubu. Vendar gre še
celo dandanes vsak dan do
letališča in nazaj. Pravi, da
je to njegov olimpijski krog,
dolg približno pet kilometrov.
"Pomagam ženi – ona pomiva, jaz pospravim posodo.
Tudi spim zelo rad. Že vse
življenje dobro spim, kadarkoli in kjerkoli." Na vprašanje, kaj še dela in počne,
brez pomisleka odgovori:
"Našo ubogam." Poročena
sta že 67 let in za konec je
povedal, kaj je pomembno
za srečen zakon: "Upoštevaj
dve preprosti točki: prva –
žena ima vedno prav; druga
– kadar žena nima prav, glej
prvo točko."
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Stota obletnica rojstva
mojstra Ivana Ivačiča
Ivan Ivačič, prva slovenska kuharska zvezda, je kar petnajst let na televizijskih sprejemnikih
navduševal slovenske gospodinje. Rodil se je pred stotimi leti na Zdolah pri Krškem, umrl pa v
Radovljici, kjer je tudi pokopan.
Marjana Ahačič
V nedeljo so v Posavskem
muzeju Brežice odprli razstavo, ki so jo posvetili stoti
obletnici rojstva Ivana Ivačiča, kuharskega mojstra,
ki je svoje znanje in kuharske spretnosti s snemanji v
živo kar 15 let delil tudi s
televizijskimi gledalci.
Vedno nasmejan, izjemno
spreten, iznajdljiv in hudomušen kuharski mojster
velja za prvo pravo kuharsko zvezdo pri nas.

Za kuhanje je potreben
posluh
Rodil se je 28. marca 1921
na Zdolah pri Krškem,
umrl pa 20. marca 1984 v
Radovljici, kjer je zadnja

leta živel in kjer je tudi
pokopan.
"Tako kot za vsako delo je
tudi za kuhanje potreben
posluh. Jaz mu pravim kulinarični posluh, posluh za
kuho. Imajo ga skoraj vsi, le

du v eno od svojih knjig,
mojstrove besede pa je ob
odprtju razstave uporabil
etnolog dr. Janez Bogataj, da
je pokazal, na kako preprost
in neposreden način se je
znal približati svoji publiki,

Od leta 1960 so njegov šarm, iznajdljivost,
smisel za humor in kuharsko znanje spoznavale
tudi slovenske gospodinje in njihovi možje pred
televizijskimi zasloni. Na RTV Ljubljana je do
leta 1975 snemal tematske kuharske oddaje, kjer
je kuhal v živo, brez treme, kot bi kuhal v svoji
domači kuhinji.
da je pri nekaterih bolj, pri
nekaterih manj razvit. In
kakor so za glasbo potrebne
note, imamo za kuhanje
recepture," je zapisal v uvo-

tako v knjigah kot v televizijskih nastopih.
Kustosinja razstave v Posavskem muzeju Maja Marinčič dodaja, da je tudi sam

Ivačič vedno poudarjal, da je
knjige pisal in svoje recepte
objavljal na preprost način.
"Želel je, da bi gospodinje
kuhale in hrano pripravljaje
z veseljem pa tudi da bi za
kuhanje morda navdušil
tudi tiste, ki niso najbolj
vešči kuhalnice in spretni z
njo," je pojasnila.

Kuhal tudi za državnike

V Zagrebu je Ivačič še pred
začetkom druge svetovne vojne končal srednjo gostinsko
šolo in nato svoje slaščičarsko znanje nadgradil v Opatiji. Med drugo svetovno vojno
je bil vpoklican v nemško vojsko, od koder je odšel v rusko
ujetništvo. Kot je na virtualnem dogodku ob odprtju razstave povedal etnolog dr.

Fotografija: arhiv Posavskega muzeja Brežice in družine Ivačič
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Mojster Ivan Ivačič, kot se ga spominjajo številne
gospodinje, ki jim je svoje kuharsko znanje na televizijskih
zaslonih prenašal več kot petnajst let.
Bogataj, je izkušnja ujetništva v Rusiji vplivala tudi na
to, kaj in kako je kuhal.
Po vojni je kuharske izkušnje nabiral v različnih slovenskih krajih, med drugim
je bil tri leta šef kuhinje v
hotelu Korotan na Jezerskem, pogosto je za predsednika tedanje Jugoslavije
Josipa Broza - Tita in tuje
državnike na obisku pri
njem kuhal na Brdu in na
Brionih.
Leta 1965 je izdal svojo prvo
kuharsko knjigo, bil je tudi
učitelj na srednji gostinski
šoli v Ljubljani. Sodeloval je

pri nastajanju jušne kocke
Argo in majoneze Thomy in
je tudi avtor zamisli o pleterski hruški viljamovki v steklenici. Za svoje delo na področju kulinarike je leta 1965 od
predsednika Tita prejel odlikovanje s srebrnim vencem,
še navaja Martinčičeva.
Kot del kulturnega abonmaja Združenja zgodovinskih
mest Slovenije bo razstava
gostovala tudi v Radovljici –
v Muzejih radovljiške občine, kjer jo bodo, tako načrtujejo, na ogled postavili 5.
avgusta ob letošnjem občinskem prazniku.

Z okolju prijaznim hladilnim sredstvom
(A2/W35)

6.299
EUR*

KLIMATSKE NAPRAVE
Široka izbira različnih modelov, ki se upravljajo tudi prek
mobilne aplikacije.

PREZRAČEVALNI SISTEMI
Lokalna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote
oskrbuje prostor s svežim zrakom iz prostora pa odvaja
iztrošenega. Za delovanje sta dovolj dve luknji v zid
premera 85 mm.

TOPLOTNE ČRPALKE
*Cena kompleta toplotne črpalke zrak-voda PUD-SWM80-VAA
+ EHSD-VM2D z vključeno namestitvijo in 9,5% DDV.
Možnost pridobitve subvencije od 1000 do 3.200 EUR,
odvisno od izpolnjevanja pogojev EKO SKLADA.

STROJNE INŠTALACIJE PLESNIČAR MATJAŽ s.p.
Lancovo 2 E, Radovljica

070 901 960
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Okolje
Odvrženi odpadki

Obdobje čistilnih akcij
V Vrbnjah so prejšnjo soboto že uspešno izpeljali letošnjo
čistilno akcijo, ki se je je udeležilo kar okoli petdeset krajanov.
Med tistimi krajevnimi skupnostmi v občini Radovljica, ki so
se odločile, da tradicionalne čistilne akcije organizirajo kljub
epidemiji, je tudi KS Lancovo, kjer bodo okolje čistili v soboto,
17. aprila. Udeleženci se bodo zbrali pred Kulturnim domom
na Lancovem ob 9. uri, akcijo pa bodo zaključili ob 12. uri.
Krajevne skupnosti, društva ali posamezniki, ki se za organizacijo akcije še bodo odločili – seveda ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom – se za
podporo lahko obrnejo na Komunalo Radovljica, ki bo zagotovila vreče za odpadke, rokavice in odvoz zbranih odpadkov
z dogovorjenih mest. Svojo namero sporočite po elektronski
pošti na naslov: mojca.dolar@komunala-radovljica.si.

Posledici epidemije sta tudi več odpadkov v
naravnem okolju ter kopičenje odpadnega
materiala na ekoloških otokih.

Uspešno čistilno akcijo so prejšnjo soboto že izpeljali v
Vrbnjah. / Foto: FB-profil društva Stonoge

Uskladitev cen komunalnih storitev

Stiskanje je zabavno
in otročje lahko

V občini Radovljica od 1. aprila 2021 veljajo nove cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Marjana Ahačič

Odloženo pred zabojnike

Če smo se v letih pred epidemijo že lahko resno pogovarjali o zmanjševanju količine
odpadkov in ne zgolj njihovem ločevanju, spomladanske očiščevalne akcije pa niso
bile več nujne v vseh okoljih,
je epidemija stanje obrnila na
glavo. Ker se izogibamo
odhodom v trgovine, restavracije pa so že dolgo časa
zaprte, se vse več ljudi odloča
za naročanje na dom. A vsaka malenkost, ki jo dostavna
služba pripelje do naših vrat,
je ovita v vsaj dva sloja embalaže: karton, papir, polivinil
... Če dodamo še plastično in
kartonsko posodje, v katerem
dobimo hrano in pijačo, ki

Nekateri se ob polnih domačih zabojnikih "znajdejo"
tako, da vse, kar jim je napoti, odpeljejo na bližnji ekološki otok in tam enostavno
odložijo v ali ob zabojnike.
Pristojni opozarjajo, da to ni
primerno mesto za odlaganje vseh vrst odpadkov,
sploh pa ne kosovnega
materiala, ki se žal pogosto
znajde prav tam.
Ekološki otoki so namenjeni
ločenemu zbiranju določenih vrst odpadkov – embalaže, stekla in papirja, vse to je
treba pred oddajanjem v
zabojnik ločiti in po možnosti sploščiti na najmanjšo
mogočo prostornino.

Merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim
uporabnikom, določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Osnova za izračun lastne cene
storitevS posamezne
gospodarske
javne
službe
so celotstiskanjem
embalaže,
ki je
zabavno
in otročje lahko, pridobimo do 80
ni načrtovani stroški storitev za prihodnje obračunsko
odstotkov prostora v naših posodah za ločeno zbrane odpadke. Hkrati
obdobje, ki se delijo z načrtovano količino storitev.

Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

• zaščitijo posodo
•
pokrov
neločljivo
pritrjen
in rešujejo problem higiene
Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
na 11,
telofaks:
posode,
Tel.: 04/ 537 01
04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
(tudi na robu posode),
• povsem gladek ročaj
• zmanjšujejo pogostost
za lažje čiščenje,
www.komunala-radovljica.si
pranja zbiralnikov,
• s sistemom proti
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
nezaželenemu razsutju,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.
• priložene bio-vrečke,
ki se idealno prilegajo posodi.

Mislimo zeleno!

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

Foto: Oto Žan

stiskalnice dolgoročno zmanjšujejo stroške ravnanja z odpadki.

Nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, ki veljajo
Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano postane navada, odrasli pa z uporaod aprila
2021, je
na 17. seji potrdil Občinski svet Občine Biološko razgradljive
Fiksna
ročna
stiskalnica
bo
vsakodnevno
potrjujemo odgovornost do narave in skrb za prihodnost naših otrok.
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Na nekaterih ekoloških otokih je tako velik nered, da
pristojni razmišljajo o nameščanju video nadzora.

Mala smetišča

Embalaža iz restavracij s
hitro hrano je vsepovsod.
smo jo naročili, pa embalažo,
ki nam je ostala od tistega,
kar smo kupovali na običajen
način, je jasno, da se nam
odpadki kopičijo.

Posebej moteče so postale
klopice v bližini obratov s
hitro prehrano, kamor si
nekateri nosijo hrano in
pijačo, embalažo pa odvržejo v koš oziroma zraven njega. Kljub rednemu čiščenju
in praznjenju košev za smeti in okolice enostavno ni
mogoče sproti počistiti vsega, kar ostane za uporabniki. Podobno težavo predstavljajo sprehajalci po poteh v
naravnem okolju.
Kljub trudu reda brez sodelovanja občanov ni mogoče
zagotoviti. Zato pristojni
apelirajo na vse, naj se trudijo, da bi ustvarili čim manj
odpadkov, tiste, ki vendarle
nastanejo, pa primerno
odložijo: v domači koš za
smeti, v zbirni center Komunale ali na ekološke otoke,
kamor sodijo le ločeno zbrani odpadki.

Dodatna težava se kaže vzdolž gradbišča na železniški
progi, kjer je opaziti vreče z odpadki, odvržene v naravo.
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Prireditve, zanimivosti
Program prireditev
KNJIŽNICE A. T. LINHARTA RADOVLJICA
– 1., 2., 3. 4.: MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE – Pripravili
smo tri spletne ustvarjalne delavnice za otroke na temo pomladi.
Izdelovali bomo vesele ptičke, zanimive lisičke in mavrične vetrnice.
Ogledate si jih lahko na naši spletni strani ter družbenih omrežjih.
– 5., 12., 19., 26. 4., 17.00: Angleške pravljice – Spletna pravljična
urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih
besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali.
Vabljeni, da se pridružite skupini English Storytime na Facebooku.
Pravljice bo pripovedovala Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica
angleščine, ki z družino živi v Radovljici.
– 7. 4., 10.00: Kaj storiti, če otrok zavrača dojenje – Spletna predavanja Mama – mami. Srečanja bodo potekala na Zoomu, število mest
je omejeno. Več informacij v skupini Spletna srečanja za mamice z
dojenčki na Facebooko.
– 21. 4., 10.00: Odstavljanje in dojenje po prvem letu – Spletna predavanja Mama – mami. Srečanja bodo potekala na Zoomu, število
mest je omejeno. Več informacij v skupini Spletna srečanja za
mamice z dojenčki na Facebooku.
– 2., 3., 6., 9., 10., 13., 16., 17. in 20. 4., 17.00: LEGO ROBOTIKA –
Nadaljujemo delavnice lego robotike, tokrat nekoliko drugače. Družili se bomo na Zoomu. S spletnim programom Scratch bomo ustvarjali miselne igre in poligone za naše grafične robote. Ko se zopet
vidimo v živo, bomo programe preizkusili še na dejanskih robotih,
saj jih po novem podpirajo prav vsi seti. Prijave sprejemamo na naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.
– 23. 4.: NOČ KNJIGE – Na naši spletni strani in družbenih omrežjih
boste lahko spoznali najljubše knjige nekaterih naših knjižničarjev.
– 24. 4., 9.00: KNJIŽNI SEJEM – Ob tretji obletnici odprtja nove
knjižnice v Radovljici smo za vas pripravili posebne "rojstnodnevne"
ugodnosti. Pred knjižnicama v Radovljici in na Bledu bo potekal knjižni sejem, na katerem bomo po simbolični ceni prodajali odpisano
gradivo. Vabljeni na praznovanje!
– 24. 4. in 26. 4: BREZPLAČNI PRVI VPIS – Ob tretji obletnici odprtja nove knjižnice v Radovljici smo za vas pripravili posebne "rojstnodnevne" ugodnosti. Vse nove člane čaka ugodnost brezplačnega
prvega vpisa v knjižnico. Odlična priložnost, da vstopite v dom
tisočerih zgodb!
– ves mesec: ZGODOVINSKI UTRINKI IZ LINHARTOVIH LISTOV
IN RADOLČANA
– ves mesec: UTRINKI – Razstavljene bodo fotografije z utrinki iz
enega ali več programov Ljudske univerze Radovljica. Pustite se presenetiti.
– ves mesec: BLAŽ KUMERDEJ – POTUJOČA RAZSTAVA O BLAŽU
KUMERDEJU, slovenskem razsvetljencu, pedagogu in jezikoslovcu
obsega deset panojev, na katerih so na kratko predstavljeni evropske
in slovenske razmere ter Bled v drugi polovici 18. stoletja, sodobna
dogajanja na področju šolstva ter rodbina, življenjska pot, tiskana in
rokopisna dediščina Blaža Kumerdeja in zgodovinski spomin nanj.
Razstava ohranja spomin na čas slovenskega preporoda.
– ves mesec: MAVRIČNA PRAVLJIČNA SOBA – Skozi mavrico vstopite v pravljično deželo, kjer vas pričakujejo čebelice, metuljčki in
druge travniške živalce. Pomladne pravljice, pesmice in poučne knjige najdete v preoblečeni pravljični sobi radovljiške knjižnice.
– ves mesec: V 'FIGL' PO FILM – Pričarajte si tematske filmske
večere z zakladi iz naše sobe za film in glasbo ('FIGL'), ki je v 1.
nadstropju radovljiške enote. Ta mesec vam predstavljamo Zlata
leta Hollywooda.
– ves mesec: KNJIŽNICA LESCE: VRTILJAK KNJIŽNIČNIH SVETOV
– Razstava raznolikega gradiva, ki ga najdete v naši knjižnici in si ga
lahko tudi izposodite na dom.
– ves mesec: KNJIŽNICA BEGUNJE: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA
– Razstava likovnih izdelkov učencev 1. razreda POŠ Begunje z učiteljicama Doris Lapanja in Simono Prek.
– ves mesec: KNJIŽNICA KROPA: VREME – Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Metulji Vrtca Kropa pod mentorstvom Nataše
Pogačnik in Anite Kuhn
– 1. 10.–30. 4.: TA VESELI KNJIŽNI SVET: POTREBUJETE BRALNI
NASVET? – Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že enajsto leto zapored s seznama odličnih literarnih del izberite, preberite in ocenite
šest proznih del in eno pesniško zbirko.
– 1. 9.–31. 5.: VESOLJE ZAKLADOV – Sedemkrat pridi v knjižnico in
si izposodi vsaj eno knjigo. S tem vsakič dobiš žig, in ko prispeš do
konca, te čaka sladko presenečenje in še …
– ves mesec: MISLICE – Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke.
Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji knjižnici. Če ga
boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje.
– ves mesec: ZBISTRIMO UM – Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte v
svoji knjižnici, in z malo sreče vas čaka presenečenje.

Kuhali po domače
Prva v sklopu letošnjih delavnic je bila v torek, ko je mojstrica Olga Kajfež z Mišač pokazala, kako iz
suhega mesa, ki nam je ostalo od velike noči, pripravimo prato.
Marjana Ahačič
V sklopu priljubljenega projekta Kuham domače Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske (RAGOR) v sodelovanju z lokalnimi društvi,
posamezniki in podjetniki
tudi v letošnjem letu pripravlja sklop kulinaričnih delavnic. Prva od radovljiških, ki
jih RAGOR pripravlja v
sodelovanju z Društvom
žensk z dežele občine Radovljica, je bila velikonočno
obarvana.
Olga Kajfež z Mišač je namreč na delavnici z naslovom
Kako porabimo suho meso,
ki nam je ostalo od velike
noči prikazala izdelavo velikonočne prate.
Kot je povedal Ambrož Černe, ki vodi projekt, se za
ostale delavnice v Radovljici
še dogovarjajo, potekale pa
bodo tako spomladi kot jeseni. Dokler bo epidemija še
trajala, bodo načeloma še
vedno potekale po aplikaciji
Zoom, sicer pa se bodo
organizatorji sproti prilaga-

Kako se iz suhega mesa, ki je ostalo od velike noči, pripravi prata, je pokazala Olga Kajfež
z Mišač. / Foto: Špela Ankele, RAGOR
jali situaciji. Projekt na
območju občine Radovljica
še vedno v celoti financira
Občina Radovljica.
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske je sicer v sklopu
velikonočnih delavnic in v
sodelovanju z Gornjesav-

skim muzejem pripravila
tudi delavnico priprave pehtranove potice; kako speči
posebej slastno, je pokazala
Mojstrančanka Cirila Rabič,
ki bo konec meseca, 21. aprila, s pomočjo kamere pokazala tudi, kako se pripravi

Brezplačni
izobraževanji
V mladinskem centru Kamra pripravljajo dve brezplačni izobraževanji. Na tečaju o
oglaševanju na FB in Instagramu se boste naučili,
kako oglaševati izobraževalne programe, lastno dejavnost ter pridobivati nove
udeležence in stranke. Prvo
srečanje bo 7. aprila od 17.
do 20. ure na Zoomu. Program bo izvedla Monika
Horvat iz podjetja Mojster
marketinga, potekal bo vsako sredo ob enakem terminu, skupaj štirideset ur. Program Srčna komunikacija
pa izobražuje o timskem
delu in komunikaciji pri delu
z ranljivimi ciljnimi skupinami odraslih. Izobraževanje
je namenjeno zaposlenim
(tudi samostojnim podjetnikom) izvajalcem, ki delajo v
neformalnih programih z
ranljivimi družbenimi skupinami odraslih. Vsebina izobraževanja se vedno prilagodi slušateljem. Prvo srečanje bo 13. aprila od 17. ure
do 19.15 na Zoomu. Program bo potekal vsak torek
ob enakem terminu, skupaj
štirideset ur. Prijavite se lahko po elektronski pošti na
naslov info@kamra-radovljica.si ali po telefonu na številko 040 823 003.

Celovita kleparsko - ličarska storitev!
Prijava škodnega dogodka.
Cenitev poškodovanega vozila.
Nadomestno vozilo za čas popravila.

Spletni seminar o premagovanju strahu
Ragor v sklopu projekta Anima sana pripravlja brezplačni
spletni seminar z naslovom Premagajmo strah in strahove.
Seminar bo v ponedeljek, 12. aprila, ob 18. uri. Kot pravijo
organizatorji, je primeren za vse, ki želite razumeti izvor
strahu pri sebi in ga obvladati z razumevanjem. Vodila ga
bo Martina Medved, zakonska in družinska terapevtka. Prijavite se lahko na elektronski naslov urska.luks@ragor.si.

dobra zelenjavna enolončnica.
V maju in juniju načrtujejo
izvedbo novih delavnic v
sodelovanju z Društvom
žensk z dežele; kdaj konkretno bodo potekale, pa za
zdaj še ni znano.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
Cesta maršala Tita 67
4270 Jesenice
Tel.: 04 58 33 355
E-pošta: servis@integral-avto.si
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Festival čokolade
prestavljen na jesen
Marjana Ahačič
Zaradi situacije, ki še vedno
ne dovoljuje organizacije
dogodkov, so se v Javnem
zavodu Turizem in kultura
Radovljica odločili, da Festival čokolade prestavijo na
jesen. Festival, ki tradicionalno sicer poteka v aprilu
že od leta 2012, bo letos
potekal v soboto, 11., in v
nedeljo, 12. septembra.
Organiziran bo v skladu z
vsemi ukrepi, ki bodo takrat
veljali, hkrati pa bo to še
vedno dogodek, ki bo poskrbel za vse ljubitelje čokolade
in odlične kulinarike ter

vrhunskega spremljevalnega dogajanja, obljubljajo
organizatorji, ki poudarjajo,
da standarde varnega dogodka organizatorju narekuje
tudi certifikat Varno in zdravo na dogodke, ki so ga že
pridobili in predstavlja visok
nivo pri organizaciji dogodkov.
V sklopu festivala bo tudi
letos potekalo tekmovanje za
naj pralino, ki jo bodo obiskovalci na festivalu lahko že
pokusili. Lani, ko so organizirali virtualni festival čokolade, so bile najbolje ocenjene praline čokoladnic Tramontana, Lucifer in Passero.

Vatikana letos ne bosta mogla okrasiti

Erika Bohinc Pr' Majdnek v Lescah vsako leto ustvari čudovito velikonočno okrasitev. Lani je naredila
kar tristo pirhov, najlepše pa pošlje tudi na tekmovanja.
Ivanka Korošec
Tik pred nami je velika noč,
največji, najpomembnejši
in najstarejši krščanski praznik. Za neverujoče so velikonočni prazniki del tradicije, v kateri se prepletata sreča in veselje pomladnih dni.
Tudi tisti, ki sploh ne praznujejo velike noči, imajo
radi nekatere stare in slikovite običaje, v katere nedvomno sodi tudi barvanje velikonočnih pirhov.
Predlogov in nasvetov, kako
izdelovati pirhe, je dovolj že
na vsakem koraku. Najljubši
so vam gotovo tisti, ki ste jih
izdelali sami in jih imate
doma na praznično pogrnjeni mizi.
Nekateri pa nas vseeno osupnejo in pritegnejo našo
pozornost s svojo lepoto in
nenavadnostjo. Če stopite v
Lescah mimo gostilne Pr'
Majdnek, vidite velikonočno
okrasitev že zunaj. Na rogovilah veje se v pomladnem
vetru zibljejo najrazličnejši
pirhi; eden je lepši od drugega …

Erika Bohinc

Ustvarja že vse življenje
Ustvarjalka, lahko bi ji mirno rekli umetnica, Erika
Bohinc, je o sebi in svojem

Foto: Ninoslav Pavkov

Sabina Šegula iz Radovljice in Peter Ribič iz Kamnika že od
leta 2011 sodelujeta pri krašenju bazilike sv. Petra v Vatikanu
ob veliki noči. Tudi letos sta vabilo kot edina tuja cvetličarja
ob tem največjem krščanskem prazniku prejela, a so morali
sodelovanje zaradi epidemije in strogih ukrepov na obeh
straneh meje odpovedati. Kljub vsemu sta v ponedeljek, 29.
marca, v Grosupljem pripravila predstavitev poteka krašenja
in uporabljenega materiala, ki bi ga letos uporabila za dekoracijo. Okrasitev Vatikana bo zaradi epidemije letos bolj
skromna, prav tako papež ne bo maševal za glavnim oltarjem, ampak na katedri za njim. Sabina Šegula in Peter Ribič
bosta veliko noč tako po desetih letih znova preživela doma,
se pa že veselita prihodnjega sodelovanja; morda že ob
letošnjem božiču.

Lepi, lepši, najlepši

ustvarjanju povedala: "Z
družino smo živeli na Bledu
in 28 let sem bila vzgojiteljica v tamkajšnjem vrtcu. Ko
je ata Majdnek ostal sam,
smo se preselili v Lesce ter
prevzeli gostilno – 14 let
sem jo vodila. A sama nisem
za ta poklic; celo takrat, ko
sem stregla gostom, sem
risala. Že od rane mladosti
rada rišem, ne morem brez
tega."
Najraje riše slovenske narodne motive – nagelj, klasje
in srce. Spretna je tudi v
vseh drugih ročnih delih –
šivanju, kvačkanju, pletenju, ljubo ji je tudi delo z

ga s svojimi unikatnimi
izdelki rada udeležuje. Ocenjevalno komisijo vodi etnolog dr. Janez Bogataj. Lani je
na natečaj poslala zelenkasta račja jajca z motivi v zeleni barvi, letos pa sodeluje s
tremi lepotci s temno podlago in s tradicionalnimi narodnimi motivi ter enim večjim, prav posebnim pirhom.
Pri delu se včasih tudi kaj
ponesreči. "Nekoč sem
poskušala narediti pirh z
drobnimi luknjicami, ki
sem jih vrtala s tankim svedrom. Tik pred koncem pa
se mi je jajce zdrobilo. Takšna nesreča se lahko zgodi

»Če jih naenkrat skuham trideset, jih deset
gotovo poči. Nič ne pomaga, če jih dam kuhat v
mrzlo vodo ali če dodam kis in sol … Lupine jajc
so krhke, edino gosja so odpornejša.«

www.gorenjskiglas.si

Simpl sladice so
drugačne! Nobena
izmed šestdesetih,
ki jih najdete v
knjigi, ne vsebuje
olja, rafiniranega
sladkorja,
mleka, mlečnih
izdelkov ali jajc,
hkrati pa vsako
sestavlja največ
pet sestavin,
ki jih imate
najverjetneje že
doma. Večina je
primernih tudi
za alergike na
oreščke in tiste s
celiakijo ...

Mehka vezava, 19 x 21,5 cm , 180 strani
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 stopite v Lescah mimo gostilne Pr' Majdnek, vidite
velikonočno okrasitev že zunaj.
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lesom. Njena neizmerna
domišljija, potrpežljivost in
natančnost pa se zlasti
izkažejo pri izdelovanju
pirhov. Uporablja prepeličja, kurja, račja ali gosja jajca. Barva jih z barvami iz
hobi programa ali pa kupi
že pobarvana jajca. Nanje
nariše najrazličnejše motive, in čeprav je morda vzorec isti, niti dva pirha nista
enaka. Okrasi jih z bleščicami, za katere je potrebna
mirna roka.
"Pomembno je, da se porisano jajce premaže z maslom, kajti pirh se mora svetiti. Drobna jajca, 'cvergle', pa
vedno pobarvam zlato, srebrno ali bronasto," pojasni.

Različne tehnike in motivi
vseh vrst

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Na pirhe nariše najrazličnejše motive, niti dva nista enaka.

Uredništvo Slovenskih
novic že nekaj let razpisuje
natečaj za najlepše pirhe v
treh kategorijah in Erika se

tudi pri drugih tehnikah ali
pa že pri samem kuhanju
jajc. Če jih naenkrat skuham trideset, jih deset
gotovo poči. Nič ne pomaga, če jih dam kuhat v mrzlo vodo ali če dodam kis in
sol … Lupine jajc so krhke,
edino gosja jajca so odpornejša. Če pa se pri barvanju
zmotim, se da vse popraviti, saj rada improviziram.
Vsako leto naredim tudi
klasične čebulne pirhe, ko
daš rožico ali list v 'najlonko'. Brez takih pirhov ne
gre."
Lani je naredila okoli tristo
pirhov, saj je vešča različnih
tehnik in ji gre delo hitro od
rok. Ima stalne stranke, ki ji
naročajo pirhe, a letos je
situacija zaradi epidemije
drugačna. Pirhe vsako leto
pospravi v škatlo in položi v
seno. Če kakšen poči, ga
zavrže, sicer pa zdržijo
nekaj let, saj se notranjost
posuši in ne smrdi.

