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Začeli gradnjo
kolesarske povezave

Prvi so se že cepili

Podvoz pod železniško progo na regionalni cesti v Lipniško dolino med Radovljico in Lescami bodo
uredili tako, da bodo dogradili še dva manjša vzporedna predora oziroma podhoda za pešce in
kolesarje. Odsek regionalne ceste bo zaradi del za ves promet zaprt do sredine marca.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
V navezavi na dela, ki se
nanašajo na obnovo gorenjske železniške proge, projekte začenja tudi Občina
Radovljica. Eden večjih je
ureditev kolesarske in peš
povezave in v ta namen
razširitev podvoza pod
železniško progo na regio-

nalni cesti proti Lipniški
dolini v Lescah. Prvi stranski predor, skozi katerega
bosta speljana kolesarska
steza in hodnik za pešce, je
že izkopan. Regionalna
cesta je zaradi del zaprta,
promet pa speljan po obvoznih poteh.
Gre za investicijo v sklopu
projekta kolesarske pove-

zave med upravnim središčem Radovljica in železniško postajo v Lescah, ki
zajema ureditev doslej
manjkajočih odsekov,
pojas
n jujejo na občinski
upravi. Izvedba bo potekala
v dveh sklopih. V prvem
sklopu je zajeta gradnja
kolesarske steze in hodnika za pešce ob regionalni

Najprej so bili cepljeni stanovalci doma za
starejše občane, nato zaposleni v zdravstvu. Na
cepljenje se je treba najprej prijaviti, nato pa vas
bodo v zdravstvenem domu obvestili, kdaj boste
na vrsti.

Že v zadnjih dneh lanskega leta se je tudi v Radovljici začelo cepljenje proti
covidu-19. "Izvaja se v skladu z objavljeno strategijo,
zato smo začeli v Domu dr.
Janka Benedika, kjer smo s
prvo dozo cepili 78 oskrbovancev, konec prejšnjega
tedna pa so oskrbovanci
prejeli drugo dozo cepiva
in tako zaključili cepljenje.
Upamo, da bomo s tem
preprečili najhujše posledice te bolezni, ki so se najbolj kazale prav v domovih
starejših," je pojasnila
Maja Petrovič Šteblaj, direktorica Zdravstvenega
doma Radovljica, ki izvaja
cepljenje.

cesti med krožiščema z
Boštjanovo ulico in Gorenjsko cesto z delno rekonstrukcijo regionalne ceste, v
drugem pa bo zajet še
odsek Železniške ulice od
Žitove trgovine do železniške postaje v Lescah. Drugega dela se bodo lotili prihodnje leto.
3. stran

Uspešno je bilo izvedeno
tudi prvo cepljenje zdravstvenih delavcev, cepljenja so
se udeležili zaposleni v
Domu dr. Janka Benedika,
Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Radovljica ter
zaposleni v zdravstvenem
domu, tako tisti, ki delajo v
okviru Osnovnega zdravstva
Gorenjske, kot koncesionarji, je še povedala direktorica.
Ob tem poziva vse občane,
da se prijavijo na cepljenje.
Naročite se lahko na posebno telefonsko številko, po
telefonu ali elektronski pošti
pri svojem zdravniku in tudi
s posebnim spletnim obrazcem. Podrobne informacije
so na voljo na spletni strani
zdravstvenega doma.
3. stran

Proslava ob kulturnem prazniku v virtualni obliki

Foto: Gorazd Kavčič

Občina Radovljica, Območna izpostava Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti Radovljica in Glasbena šola Radovljica ob slovenskem kulturnem prazniku tudi letos pripravljajo
proslavo, ki pa bo (glede na razmere) tokrat v virtualni obliki. Ogled bo na povezavi, objavljeni na občinski spletni strani, in s spletnimi vabili mogoč od sobote, 6. februarja, od
19. ure naprej. Letošnjo proslavo bodo glasbeno obarvali
učenci Glasbene šole Radovljica, z recitacijami Prešernovih
pesmi pa bo večer popestrila slovenska igralka, pisateljica,
pesnica in učiteljica Nataša Konc Lorenzutti. Občane bo ob
tej priložnosti nagovoril tudi župan Ciril Globočnik.
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Klinarjeva hiša

Dom starejših občanov

Skeči iz karantene

Pomagali s prevozom

Občina za obnovo stavbe v
Kropi, v kateri je Kovaški
muzej, pričakuje sofinanciranje države.

Življenje v Domu dr. Janka
Benedika se vrača v stare tirnice.

Popestrimo šolo je projekt, v
katerem mladi ustvarjajo na
najrazličnejše načine.

Transportno podjetje z Zgoše je pomagalo s transportom dveh mobilnih hišic v
Petrinjo.
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V imenu Občine Radovljica
vam čestitam ob
slovenskem kulturnem prazniku.
www.radovljica.si
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Ciril Globočnik
Župan
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Klinarjeva hiša odslej
spomeniško zaščitena

S pogodbo uredili
lastniška razmerja
Marjana Ahačič
Župan Ciril Globočnik in
predsednik Čebelarskega
društva Radovljica Janko S.
Stušek sta sredi meseca
podpisala pogodbo o ureditvi lastniških razmerij v čebelarskem centru v Lescah. S
podpisom pogodbe je Čebelarsko društvo Radovljica
postalo lastnik pisarne in
opreme, ki jo že zdaj uporablja za svoje delovanje.
Pisarna je velika približno
16 kvadratnih metrov, njena
vrednost na podlagi finančne analize znaša nekaj manj
kot 43 tisoč evrov, razlika do
zneska založenih sredstev
pa bo društvu vrnjena.
Kot so sporočili z radovljiške občinske uprave, se je
društvo že na začetku gradnje centra pred enajstimi
leti z občino pogodbeno
dogovorilo, da bo sofinanciralo gradnjo centra v višini
nekaj več kot petdeset tisoč
evrov. V dogovoru je bilo

tudi določeno, da bo po zaključku gradnje opravljena
finančna analiza vloženih
sredstev in določeni posamezni lastniški deleži objekta, društvo pa bo po preteku petih let po zaključku
gradnje postalo lastnik
deleža nepremičnine glede
na višino svojega vložka.
Kot še pojasnjujejo na
občinski upravi, je društvo
s podpisom pogodbe poleg
pisarne v sorazmernem
deležu postalo tudi solastnik skupnih delov stavbe in
pripadajočega zemljišča k
stavbi.
Pogodbo o medsebojnih razmerjih so člani društva potrdili na izrednem virtualno-dopisnem občnem zboru. Predsednik društva Janko S. Stušek je z Matejo
Rozman Amon, direktorico
Ljudske univerze Radovljica,
ki upravlja čebelarski center,
podpisal tudi pogodbo o
upravljanju in plačilu obratovalnih stroškov.

Občina Radovljica že več let načrtuje prenovo Klinarjeve hiše v Kropi, stavbe, v kateri je Kovaški
muzej. Ker upajo na sofinanciranje države, načrtujejo prijavo na aktualni razpis ministrstva za
kulturo, ki namenja sredstva za obnovo nepremične kulturne dediščine.
Marjana Ahačič
Klinarjeva hiša v Kropi, v
kateri deluje Kovaški
muzej, že vrsto let čaka na
celovito prenovo. Občina je
za prvo fazo že izdelala projektno dokumentacijo, v
pripravi je tudi dokumentacija za drugi del. Za dejansko prenovo objekta, v katerem je zaradi slabega stanja
nekaj sob zaprtih, pa občina potrebuje pomoč države,
saj gre za finančno zelo
zahteven projekt.
Zato se želi prijaviti na v
začetku leta objavljen javni
razpis ministrstva za kulturo, ki bo v letošnjem in prihodnjem letu sofinanciralo
projekte na področju nepremične kulturne dediščine. A
zgolj tistih nepremičnin, ki
so razglašene za spomenik,
pri čemer so izrecno izvzete
nepremičnine znotraj naselbinskih krajinskih in arheoloških spomenikov, same pa
to niso. In prav za takšen
primer gre v Kropi, kjer je
Klinarjeva hiša, stavba, ki je
bila zgrajena v 17. stoletju
kot hiša za gosposko podjetniško rodbino, spomeniško
zaščitena le kot del celotnega naselja Kropa.
Zato je Občina Radovljica
na zavod za varstvo kulturne
dediščine dala pobudo za
razglasitev Klinarjeve hiše
za samostojen kulturni spomenik lokalnega pomena,

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV
Občina Radovljica obvešča, da bosta 29. 1. 2021 na spletni
strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in
objave objavljena naslednja javna razpisa:
1.	Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Radovljica za leto 2021
Rok za oddajo vlog je 4. 3. 2021.
	Dodatne informacije: Alenka Langus, tel. št.: 04 537 23 13,
e-naslov: alenka.langus@radovljica.si.
2.	Javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za
zorenje gnojevke na območju občine Radovljica v letu
2021
Rok za oddajo vlog na razpis je 28. 5. 2021 do 12. ure.
	Dodatne informacije: Andreja Schmitt, tel. št.: 04 537 23 20,
e-naslov: andreja.schmitt@radovljica.si.

Občinska uprava Občine Radovljica
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zavod pa je pripravil predlog
razglasitve, ki ga je radovljiški občinski svet obravnaval
včeraj na prvi letošnji redni
seji. Ker je rok za prijavo na
razpis ministrstva že v začetku februarja, je občinska
uprava svetnikom predlagala, da dokument sprejmejo
po hitrem postopku.
Kot lahko preberemo v strokovnih podlagah za razglasitev Klinarjeve hiše za kulturni spomenik lokalnega
pomena, ki jih je pripravil
zavod za varstvo kulturne
dediščine, je bila hiša še v
19. stoletju last Johannovih,
kasneje pa je prišla v last
Klinarjevih, ki so imeli v pri-

tličju gostilno. "Leta 1894 je
bila v stavbi ustanovljena
železarska zadruga. Na glavnem pročelju je spominska
plošča, posvečena temu
dogodku. Pred drugo svetovno vojno je imelo v stavbi
prostore Slovensko katoliško društvo, ki je prirejalo
tudi predstave, ter zadružna
čitalnica. Leta 1947 so na
podstrešju zgradili sobe za
vajence in delavce, leta 1950
pa je v njej dobil prostor
Kovaški muzej," še lahko
preberemo v strokovnih
podlagah.
Občina Radovljica sicer že
pridobiva projektno dokumentacijo za celovito sana-

cijo Klinarjeve hiše vključno z umestitvijo dvigala in
rekonstrukcijo servisnega
objekta. Kot so pojasnili na
občinski upravi, naj bi jo
zagotovili do konca letošnjega leta, začetek obnove
pa je v skladu s sprejetim
proračunom načrtovan v
prihodnjem letu, zato je v
proračunu za leto 2022 v ta
namen predvidenih dvesto
tisoč evrov.
Načrtujejo, da bodo najprej
obnovili streho in ostrešje, v
naslednjih letih pa bo sledila celovita sanacija stavbe, ki
stoji v središču Krope. Ocenjena skupna vrednost projekta je 835 tisoč evrov.

Projekt regijske bolnišnice
www.radovljica.si

Razpisna dokumentacija za navedena 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.

Klinarjeva hiša v Kropi, danes stavba Kovaškega muzeja / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Ciril Globočnik je imenoval strokovno posvetovalno skupino za projekt Gorenjske regijske
bolnišnice, ki se je sredi meseca tudi prvič sestala.
Marjana Ahačič
Sredi meseca se je na prvem
sestanku srečala nova strokovna posvetovalna skupina, ki jo je župan Ciril Globočnik imenoval za projekt

šnice Jesenice Mark Toplak,
direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva
Štravs Podlogar in vodja
občinskega Oddelka za
infrastrukturo, okolje, prostor in investicije Borut Bez-

»Bistven vložek občine pa je že preverjena
lokacija, njena opredelitev v prostorskem redu
in v nadaljevanju morebitna priprava
Občinskega podrobnega prostorskega načrta,«
pojasnjuje župan.
Gorenjske regijske bolnišnice. Vodi jo podžupan Miran
Rems, člani pa so državni
svetnik Bogomir Vnučec,
direktor podjetja Protim
Ržišnik Perc Andrej Ržišnik, direktor Splošne bolni-

jak. Skupina bo županu svetovala pri postopkih za izvedbo projekta Gorenjske
regijske bolnišnice, povezovala občino s pristojnimi
državnimi ustanovami in z
drugimi gorenjskimi obči-

nami ter povezovala občino,
lastnike zemljišč in državne
ustanove pri zagotavljanju
potrebnih zemljišč, pojasnjujejo na radovljiški občinski upravi.

števa pri načrtovanju mreže in umestitve regijskih
bolnišnic, sta seznanjena
tako vlada kot ministrstvo
za zdravje, še pojasnjujejo
na občini.

Analiza prostora

Boljša dostopnost

Za umestitev Gorenjske
regijske bolnišnice v Radovljici na območje, ki je v
prostorskem redu namenjeno zdravstveni dejavnosti, je bila v letu 2017 izdelana prostorsko-programska
preveritev – ciljni načrt.
Območje obsega približno
deset hektarov zemljišč v
neposredni bližini avtocestnega priključka na jugovzhodnem robu Radovljice.
Z dokumentom in s predlogom občine, da država to
že preverjeno lokacijo upo-

"Člani projektne skupine so
se na sestanku strinjali, da
osrednja lega Radovljice
predstavlja optimalno lokacijo za izgradnjo regijske
bolnišnice in izboljšuje dostopnost bolnišnice celotni
Gorenjski. Predvideno
območje ima ugodno prometno povezavo v regiji in
navezavo na prometno
infrastrukturo. Župan bo s
stališči skupine seznanil
ministrstvo za zdravje," so
po sestanku sporočili z
Občine Radovljica.
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Začeli gradnjo
kolesarske povezave
1. stran
Dela za izvedbo prvega sklopa, ki zajema gradnjo kolesarske steze in hodnika za
pešce ob regionalni cesti
med krožiščema z Boštjanovo ulico in Gorenjsko cesto
z delno rekonstrukcijo regionalne ceste, so se v januarju že začela. V tem okviru
bosta izvedena dva preboja
za ločeno vodenje pešcev in
kolesarjev skozi železniški
nadvoz, kar pomeni izvedbo
dveh manjših predorov ob
obstoječem podvozu pod
železniško progo, so pojasnili na občinski upravi. Izvajalec del, družba GP Krk, d.
d., s Krka na Hrvaškem s
partnerjem CBE, d. o. o., iz
Ljubljane je bil na javnem
razpisu izbran konec oktobra, pogodba pa podpisana
novembra lani. Pogodbena
vrednost del, ki morajo biti
zaključena do konca oktobra, znaša približno 830 tisoč
evrov.

poleg površin za pešce in
kolesarje na rekonstruiranem cestnem odseku na
novo uredila tudi cestno razsvetljavo, prometno signalizacijo, vodovod ter meteorno in fekalno kanalizacijo.

Sočasno tudi
rekonstrukcija ceste

Popolna zapora do
sredine marca

Direkcija RS za infrastrukturo bo pri prvem sklopu
sočasno izvajala rekonstrukcijo cestišča z delno zamenjavo spodnjega ustroja,
višinsko korekcijo poteka,
korekcijo prečnega profila
ceste in ureditvijo cestnih
priključkov, občina pa bo

Izgradnja prebojev skozi
železniški nadvoz ter izvedba drugih del v sklopu izvedbe peš in kolesarske poti sta
možni samo ob popolni
zapori regionalne ceste. Na
odseku od križišča s cesto
Rožna dolina do krožišča z
Boštjanovo ulico bo cesta

V lanskem letu so zaradi
razmer, povezanih z epidemijo, na Občini Radovljica
pripravili le tri sprejeme za
starše z novorojenčki, pojasnjujejo na občinski upravi.

"V tokratni situaciji nam
pogosto primanjkuje infor-

otroka. Bon lahko izkoristijo v specializiranih otroških
trgovinah, ki imajo z občino sklenjeno pogodbo za
unovčenje.
Vloga za uveljavitev pomoči
za novorojene otroke je dostopna na spletni strani

Pod železnico bosta izvedena dva preboja za ločeno vodenje pešcev in kolesarjev skozi
železniški nadvoz, kar pomeni izvedbo dveh manjših predorov ob obstoječem podvozu
pod železniško progo.
zaprta za promet predvidoma do sredine marca, zatem
pa je predvidena delna zapora. Obvoz za osebna vozila
in avtobus poteka skozi Lesce, obvoz za tovorni promet
pa čez Črnivec. Pešci in
kolesarji do območja za
zaporo lahko dostopajo po
vzporednih lokalnih cestah
in javnih poteh.

Drugi sklop prihodnje
leto
V drugem sklopu gradnje
kolesarske povezave, načrtovane za leto 2022, bo zajeta
rekonstrukcija ceste v Rožni
dolini in Železniški ulici, in

1. stran

Nova bolezen sproža
dvome in skrb

Občina še vedno pripravi darila ob rojstvu
otroka, so pa za zdaj odpovedani vsi sprejemi, na
katere sicer starše z novorojenčki tradicionalno
vabi župan Ciril Globočnik.
Marjana Ahačič

Cepljenje se je začelo
Kdaj natančno bo kdo od
prijavljenih cepljen, je odvisno od tega, kako bodo v
zdravstvenem domu prejemali cepivo. Natančnih
informacij o poteku dobav
še ni. Kot pravi direktorica,
se zavedajo, da to nekatere,
ki čakajo na poziv za cepljenje, spravlja v negotovost.
Zadovoljna je z odličnim
odzivom zaposlenih v zdravstvenem domu. "Redno zaposleni so dosegli 66-odstotno
precepljenost; če upoštevamo
tudi tiste, ki so bolezen že
preboleli, je v zdravstvenem
domu trenutno 90 odstotkov
delavcev vsaj delno zaščitenih
proti covidu-19. Dosegli smo
precepljenost, ki jo priporoča
NIJZ kot učinkovito v preprečevanju širjenja virusa. Upamo, da bomo vzgled tudi
ostalim okoljem, ki so
pomembna za varen zagon
gospodarstva in nemoteno
delo šol in vrtcev."

Prevzem daril zdaj
brez sprejema

macij, informacije prihajajo
pozno in se hitro spreminjajo. Vse to lahko pri posameznikih povzroča nezaupanje in dvome v pravilnost
sprejetih ukrepov," še ugotavlja Maja Petrovič Šteblaj.
"Ne pozabimo, spopadamo
se z novo boleznijo, ki jo
spoznavamo, ko se srečujemo z njo. Sproti se učimo,
kako bolezen preprečevati,
zdraviti in kakšne posledice
pušča. Odločitve se sprejemajo na osnovi opazovanja,
spremljanja sosednjih držav
in novo objavljenih strokovnih člankov. Uvajajo se
ukrepi, ki so nekje delovali,

v upanju, da bodo delovali
tudi pri nas," pojasnjuje, a
ob tem poudarja, da je jasno, kateri so tisti ukrepi, za
katere že vemo, da zagotovo
delujejo: vzdrževanje medosebne razdalje, umivanje in
razkuževanje ter nošenje
maske. Na širjenje epidemije vpliva obnašanje vsakega
posameznika.

Hitro testiranje
K hitrejšemu obvladovanju
širjenja okužb pripomore
tudi t. i. hitro testiranje,
seveda če je informacija, ki
jo s tem pridobimo, nadgrajena z ustreznim obnašan-

sicer na odseku od trgovine
Žita do železniške postaje v
Lescah. Tudi za ta sklop so
pridobljeni tehnična dokumentacija, mnenja in soglasja, zagotavljajo na občinski
upravi. "Za izvedbo so pridobljena zemljišča, razen
manjšega deleža zasebnega
zemljišča na območju Rožne doline površine osem
kvadratnih metrov. Ker solastnik tega deleža ne želi prodati, je občina začela postopek razlastitve. Izvajalec
gradnje drugega sklopa bo
na javnem razpisu predvidoma izbran še v tem mesecu," so še pojasnili.

jem, opozarja Maja Petrovič
Šteblaj.
"Testiranje ni namenjeno
osebam, ki so že zbolele, in
tistim, ki so bile v tesnem
stiku z obolelo osebo. Te
morajo ostati v samoizolaciji, saj bolezen lahko prenašajo na druge. Odgovornost
potrjeno okuženih oseb je,
da obvestijo delodajalca,
svojce, znance in sodelavce,
s katerimi so bili v tesnem
kontaktu. Testiranje tudi ni
namenjeno skrajševanju
karantene, ki je odrejena
zaradi zdravstvenih razlogov
po tesnem stiku z obolelo
osebo," še pojasni in doda,
da pa po drugi strani negativen izvid testa zadošča za
skrajševanje karanteni pri
tistih, ki so bili vanjo poslani
po prehodu državne meje.
Ob tem direktorica Maja
Petrovič Šteblaj še poudarja,
da se zdravstveni delavci
zavedajo, da vse zdravstvene
težave, ki so obstajale pred
epidemijo, obstajajo tudi
zdaj. "Zato prebivalce pozivamo, naj ne odlašajo z obravnavo pri osebnem zdravniku, če menijo, da se je njihovo zdravstveno stanje spremenilo. Vsak bo deležen
obravnave, upoštevani bodo
le dodatni ukrepi, namenjeni preprečevanju širjenja
virusa."

Takole na občini pripravijo darilo ob rojstvu otroka, ki ga v
času epidemije, ko sprejemov pri županu ni, starši
prevzamejo v sprejemni pisarni občine. / Foto: Gorazd Kavčič
"Za sprejema v juniju in septembru smo oblikovali manjše skupine staršev in njihovih novorojenčkov, v decembru pa zaradi razglašene
epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni sprejema nismo mogli izpeljati. Knjižno
darilo z vrednostnim bonom
in slovensko zastavo so starši
novorojenčkov lahko prevzeli v sprejemni pisarni občinske uprave," je povedala
Mojca Ahčin.
Starši prejmejo bon v vrednosti 130 evrov za prvega
otroka, 150 za drugega otroka ter dvesto evrov za tretjega in vsakega nadaljnjega

Občine Radovljica. Vlagatelji najprej prejmejo odločbo, nato pa vabilo na sprejem k županu oziroma
vabilo k prevzemu darila v
sprejemni pisarni.
Lani so na občini prejeli 147
novih vlog za uveljavitev
pomoči za novorojene otroke in podelil skupaj 152
pomoči ob rojstvu otroka –
35 za otroke, rojene v letu
2019, ter 117 za otroke, rojene v letu 2020. V občini
Radovljica se je sicer v letu
2019 rodilo 150 otrok, kar je
22 otrok manj kot v letu
2018 in šest več kot v letu
poprej. Podatki za lansko
leto še niso znani.

Stomatološki pregledi
za šolarje
Marjana Ahačič
Zaradi epidemije koronavirusne bolezni je v skladu z
uredbami vlade in zdravniške zbornice omejeno tudi
delovanje zobozdravstvenih
ordinacij. Kot so sporočili iz
radovljiške šolske zobne
ambulante, so trenutno onemogočeni redni skupinski
sistematski pregledi osnovnošolcev.
"V šolskem letu 2020/21
smo z mnogimi starši vzpostavili stik in so otroka pripeljali na individualni stomatološki pregled," so pojasnili v ordinaciji. Gre za
učence tretjih, četrtih in pet-

ih ter sedmih, osmih in
devetih razredov in Podružnične šole Ljubno. Učencem prvih razredov so obvestila posredovale razredničarke.
"Vse tiste, s katerimi nismo
mogli vzpostaviti stika, zlasti starše prvošolcev, ponovno obveščamo, da za pregled
lahko pokličejo na telefonsko številko 04 533 75 22.
Ker je zaradi posebnih epidemioloških pogojev dela
telefonsko komuniciranje
oteženo, smo dostopni tudi
na zobna@dobravec.si," so
še sporočili iz šolske zobne
ordinacije zobozdravnice
Majde Dobravec.
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Občinske novice, mnenja
DAR oblikuje
zbirko žigov
Digitalni arhiv Radovljica
(DAR) želi zbrati čim več
poštnih žigov sedanjih in nekdanjih poštnih poslovalnic v
radovljiški občini: Radovljica,
Lesce, Begunje, Brezje, Podnart, Kamna Gorica, Kropa,
Zapuže - Zgornji Otok in Ljubno ter pomožnih pošt Mošnje
in Srednja Dobrava (Dobrava). Če imate gradivo (razglednice, pisma, poštne nakaznice, spremnice, odpremnice …),
ki je žigosano s poštnimi žigi
iz naše občine, in ste ga pripravljeni posoditi, prosimo, da
to sporočite na e-naslov glavrencak@gmail.com. Naša
prva naloga je zbrati skenograme (ali fotografije) omenjenih poštnih žigov prav tako
pa zbrati čim več originalnega
gradiva.
Poštni žig Radovljice se od leta
1974 pojavlja v dveh oblikah:
kot strojni in redni poštni žig.
Strojnega prepoznamo, ker so
njegov sestavni del valovi (najprej pet, potem sedem), redni
pa je vsem znan okrogli poštni
žig. Za začetek bi radi zbrali
po en poštni žig vsake pošte v
posameznem letu. Pri Radovljici je to obdobje 1845–2021,
Zapužah - Zgornjem Otoku
1785–1863, Brezjah 1912–2021
… Pri Radovljici nam v omenjenem obdobju po tem kriteriju manjka zelo malo poštnih
žigov, ni pa nam uspelo dobiti
poštnih žigov (ali skenograma) iz let 1999 in 2000. Če
najdemo še ta dva, bo zbirka
za obdobje 1890–2021 popolna.
Med zbranimi bo veliko strojnih poštnih žigov, ki bi jih
radi dopolnili še z rednimi.
Vsak redni poštni žig pa ima
še oznake (Radovljica: a, b, c,
č, d, e, f, g, prej tudi: 1, 2, 3, 4),
so tudi različnih oblik (enokrožni, dvokrožni, z mostom,

z zvezdicami …), na začetku
so bili podolgovati, imena
naših krajev so bila na poštnih
žigih najprej v nemškem jeziku, potem dvojezična, kar
nekaj let je bila sestavni del
žiga tudi cirilica ...
DAR je vse žige opisal v treh
mapah, objavljenih na spletni
strani dar-radovljica.si: podrobni opisi naših skeniranih
žigov, zgodovina pošt v naši
občini in skenogrami vseh poštnih žigov.
Mape dopolnjujemo vsakodnevno, če kdo želi najti najnovejše podatke, lahko to sporoči na
e-naslov: glavrencak@gmail.
com.
Vabimo vas k sodelovanju,
veseli bomo prav vsakega poštnega žiga pošt iz naše občine.

neba, ampak so ga vnesli. Če
bi na vhodu uredili prostor za
dezinfekcijo, preobleko in
sedaj tudi za hitro testiranje,
bi virusu v veliki meri preprečili, da se razširi v notranjosti
doma. Pa niso. Ukrepi po ugotovljeni množični okužbi so
žal prepozni in to je pokazal
tudi čas.
Cepivo bo rešilo problem šele
čez daljši čas, ko bo odstotek
precepljenosti presegel mejo, ki
pogojuje širitev okužb. Sedaj
pa se širjenje okužb kljub vsem
mogočim ukrepom nadaljuje z
enakim tempom in verjetno
nihče ne dojame, da tudi
popolno zaprtje vsega širjenja
ne bo ustavilo.
Ampak ob vsej strokovnosti in
istočasno vrsti političnih ciljev
ostajamo pri nekih ukrepih
dvomljive učinkovitosti. Zaprtje avtopralnic, smučišč in
trgovin z gradbenim materialom, ki jih statistično obiskuje
petina kupcev v primerjavi s
trgovinami z živili in še kaj,
samo nakazuje nemoč in
neznanje odločevalcev. Enako
velja za šole. Nikjer nisem
zasledil podatkov o obolelosti
otrok. Glede na strokovno
usposobljenost kadra v prosveti bi pričakoval, da naredijo
vse, da se ne okužijo. Treba je
preprečiti vnos na vhodu v
šolo! Pa ne tako, da so otroci
doma. Dober primer te prakse
je Nova Zelandija. Karantena
pod kontrolo je karantena,
odločba o karanteni pa žal to
ni niti blizu. Sedaj pa se nam
obeta še vrhunec pogojevanja
potovati v drugo državo brez
potrdila o cepljenosti. Razlaga
in argument, vezana na potrebo celjenja proti mrzlici, ko
potujemo v južne dežele, sta
popolnoma napačna. V tem
primeru se namreč cepimo

Digitalni arhiv
Radovljica,
Goran Lavrenčak

Covid,
matematika in
logika
Že dolgo časa poslušamo razne razlage in podatke o pandemičnih razsežnostih tega
novega virusa. Enkrat številke,
drugič odstotki in največkrat
pa oboje, kar je tudi pravilno.
Žal pa mešanje hrušk in
jabolk v matematiki ne gre,
pri ljudeh pa to ustvarja zmedenost. In to je problem, saj je
vezan samo na osnovnošolsko
matematiko. Bojazen, vezana
na omejene možnosti zdravstvenega sistema, je tukaj v
ospredju. Problem pa je, da je
največji delež umrlih iz domov
za ostarele. Umrli so tisti okuženi, ki so bili že oslabljeni, so
pa mnogi okužbo tudi preživeli in nekaj se jih tudi ni okužilo, ker so verjetno na neki
način imuni. Ali bi lahko to
preprečili? Jaz mislim, da lahko. Virus v domovih ni prišel z

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

K VPISU OTROK
V VRTCE RADOVLJIŠKE OBČINE ZA
ŠOLSKO LETO 2021/2022.
Vpis v vrtec bo potekal
od torka, 9. 2. 2021, do petka, 19. 2. 2021.
Izpolnjene in podpisane vloge lahko:
– oddate v nabiralnik na Kranjski cesti 13 v Radovljici
(prvo nadstropje) ali
– pošljete po pošti na naslov: Uprava Vrtca Radovljica,
Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica ali
– pošljete po e-pošti na:
svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si ali
tatjana.kozelj@vrtec-radovljica.si
Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2021, so razpisani naslednji programi:
DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur,
DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6 do 9 ur.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani vrtca:
www.vrtec-radovljica.si, na tel.št.: 04/53-25-729 ali 04/53-25735 (vsak dan od 7.00 do 15.00) ali na e-pošti: svetovalna.
vpis@vrtec-radovljica.si ali tatjana.kozelj@vrtec-radovljica.si.

BREZPLAČNA OBJAVA/ ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 9, LJUBLJANA

VRTEC RADOVLJICA VABI

zato, da v teh krajih ne zbolimo. Če je nekdo cepljen proti
novi bolezni, pa nihče ne ve,
ali lahko prenese virus na
necepljenega. Cepljeni verjetno
ne bo zbolel, bo pa necepljeni.
Upam, da se večina prebivalstva zaveda, da v tem primeru
odpade letovanje v poletnih
mesecih recimo kjerkoli v tujini, ker mlajši še ne bodo prišli
na vrsto za cepljenje.
Ampak neki segment državnega sistema deluje na povsem
drugih ciljih. Nadzor in omejitve ob že tako preregulirani
sceni življenja je očitno vzporedni cilj teh ukrepov. V avtokratskem sistemu bivše države
smo se vendarle brez večjih
problemov družili, čeprav ni
bilo sprejeto z odobravanjem.
Sedaj pa, ko smo se izvili iz
objema avtokracije in prešli v
demokracijo z vsemi svoboščinami, ki jih ta ideologija nudi,
pa je druženje ne samo nezaželeno, ampak tudi sankcionirano ali v skrajnem primeru
tudi grobo s pretepanjem in
aretacijami prekinjeno. To pa
je dosežek, ki bi mu g. Katanec rekel: "Kapo dol!"
Vinko Faladore

Anketa o urejanju
prometa
Občina je objavila anketo, s katero med občani
ugotavlja stališča in zbira predloge glede možnih
rešitev problematike parkiranja.
Marjana Ahačič
Občinska uprava je že lani
napovedala oblikovanje
nove parkirne politike, saj
se, kot poudarjajo, tako kot v
večini slovenskih občin tudi
v radovljiški srečujemo s
težavami s parkiranjem.
"Cilj je pripraviti sistemske
rešitve, ki bodo izboljšale
dostopnost do parkirišč čim
večjemu številu različnih
uporabnikov," poudarjajo.
Tako so že zbrali podatke o
potrebah uporabnikov parkirišč, ki so jih pridobili
predvsem od krajevnih skupnosti in deležnikov na področju turizma.
Pri oblikovanju ukrepov
bodo upoštevali tudi mnenja in predloge prebivalcev. V

ta namen je na povezavi
https://www.1ka.
si/a/322207 in na občinski
spletni strani www.radovljica.si objavljena spletna
anketa, ki bo odprta do konca februarja.
Sveženj predlogov ukrepov
za parkirišča bo predvidoma
v aprilu javno predstavljen,
o njem pa bo organizirana
tudi javna razprava. Prejeta
stališča bodo upoštevali pri
pripravi novega odloka o
regulaciji mirujočega prometa, vključno z določitvijo
območij različnih režimov
parkiranja, pravic uporabnikov, možnosti plačevanja in
časovnih omejitev parkiranja, ki ga bo obravnaval
občinski svet, še pojasnjujejo na občinski upravi.

Popravek
V prispevku z naslovom Kulturna dvorana v Begunjah,
objavljenem v prejšnji številki
Deželnih novic, je v enem od
stavkov manjkala ključna
beseda – občinah.
Stavek se v celoti glasi: V KS
Begunje prebiva več ljudi kot v
sedmih občinah v RS, njeno
območje pa je večje od petih.
Janez Urbanc

Na občini zagotavljajo, da bodo prejeta stališča upoštevali
pri pripravi novega odloka o regulaciji mirujočega prometa,
ki ga bo še letos obravnaval občinski svet. / Foto: Gorazd Kavčič
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Aktualno

Otroci so se vrnili v šole

Srčni prostovoljci

Potem ko so se kmalu po novem letu v šole vrnili učenci šole s prilagojenim programom, so v
ponedeljek v šolske klopi po skoraj treh mesecih spet sedli še učenci prvega, drugega in tretjega
razreda osnovne šole.

Bolničarji, ki so člani ekip
gorenjskih območnih združenj prve pomoči Rdečega
križa Slovenije, na Kliniki
Golnik pomagajo že od
novembra. Skupaj jih iz

Marjana Ahačič
"Otrokom so oči kar žarele,
ko so zjutraj prihajali proti
šoli," je ponedeljkovo vzdušje pred Osnovno šolo Staneta
Žagarja v Lipnici opisala ravnateljica Zdenka Varl. "Pa ne
le otroci, tudi starši in vsi
zaposleni v šoli smo bili
veseli, da smo spet skupaj."
Posebej zadovoljna je, da so
lahko prišli prav vsi, tako
otroci kot učitelji. "Prostora
imamo dovolj, ker naši razredi že tako niso veliki.
Upam, da bomo v šoli lahko
ostali do konca šolskega leta.
Podobne izkušnje imajo na
Osnovni šoli F. S. Finžgarja
v Lescah. "Zares smo bili
veseli. Tudi sama sem skupaj z učitelji otroke počakala
pred šolo; ponedeljkovo jutro je bilo za vse nekaj prav
posebnega, kot da je še
enkrat prvi september," je
povedala ravnateljica Emilija Kavčič.
"Dobro smo se organizirali.
Učitelji učence počakajo

Navdušeni, da so spet lahko v šoli: učenci 1. a razreda osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce,
njihova razredničarka je učiteljica Tamara Dovžan. / Foto: Nik Hlade, OŠ F. S. Finžgarja
pred šolo, ves čas je tudi
nekdo dežuren, tako da lahko, če je treba, zamudnike
pospremi v razred. Učenje
začenjamo počasi, na novo

V osnovni šoli s prilagojenim programom so pri pouku vsi
učenci, ne le najmlajši. / Foto: Maja Odar, OŠ Antona Janše

se prilagajamo, preverjamo,
kjer smo z znanjem, ponavljamo ... Seveda smo v
mehurčkih, od jutranjega
varstva naprej, tudi šolska
prehrana je posebej pazljivo
organizirana. Prvošolci jedo
v učilnicah, v jedilnici je
dovolj prostora, da se v njej
zvrstijo starejši učenci. Učilnice redno zračimo, če je le
mogoče, pa lepo zimsko vreme izkoristimo za to, da gremo ven, na sneg."
Učenci OŠ Antona Janše so
v šoli že tretji teden. Ravnateljica Jelena Horvat, ki je
tudi vodja aktiva ravnateljev
osnovnih šol s prilagojenim
programom, pravi, da so

tudi njihovi učenci vrnitve v
šolske klopi zelo veseli. Opažajo pa že, da je primanjkljaj
znanja precejšen.
Tudi v njihovi šoli se pridno
držijo vseh ukrepov. Delo so
zelo prilagodili, izvajajo le
obvezni program. "Vsi nosimo maske, zaposleni ves
čas, otroci v skupnih prostorih. Ne nosijo jih le otroci, ki
imajo večje razvojne težave
in tega ne zmorejo. Prostore
razkužujemo, skrbimo za
higieno, zagotovljene imamo mehurčke. Imamo pa
prednost, ker so pri nas
manjše skupine, znotraj ene
skupine je največ osem
otrok."

Suzana P. Kovačič

vljenostjo olajšali delo na
covidnih oddelkih predvsem
takrat, ko smo s težavo zagotavljali ustrezno število zaposlenih za nego bolnikov. Kot
izurjeni bolničarji so nesebično priskočili na pomoč
pri negi bolnikov, nujni

Prostovoljki Nina Zaplotnik iz Območnega združenja
Radovljica in Špela Mežek iz Škofje Loke pri delu z bolniki
na Kliniki Golnik / Foto: Živa Ozmec OZ RKS Radovljica
radovljiškega, jeseniškega,
kranjskega, tržiškega in
škofjeloškega združenja
pomaga 17, do konca minulega leta pa so opravili že
več kot 1200 prostovoljnih
ur. Kot je povedala koordinatorica bolničarjev prostovoljcev Rdečega križa Živa
Ozmec iz Območnega
združenja Radovljica, so
bili na Kliniki Golnik prisotni med božičnimi in
novoletnimi prazniki.
"Prostovoljci Rdečega križa
Slovenije so nam skupaj z
drugimi (študenti zdravstvene nege, študenti medicine)
s svojo dobro voljo in pripra-

oskrbi, pripravi prostorov in
opreme, transportu bolnikov
..., vseskozi v polni zaščitni
opremi in z upoštevanjem
bolnišničnih protokolov. Na
delo so prihajali dobre volje
in brez strahu ter poprijeli
za vsako delo, tudi manjša
tehnična popravila jim niso
bila problem v prostorih,
kamor naši tehniki niso
smeli. Za njihovo sodelovanje se jim močno zahvaljujemo in verjamemo, da bodo
vezi, ki smo jih stkali v težkih časih, ostale in prinesle
še kaj dobrega tudi v prihodnje," se jim zahvaljujejo na
Kliniki Golnik.

NOVI DACIA

SANDERO

ŽE ZA
Letos, ko je zima bogata s snegom, čim več časa preživijo
zunaj učilnic. / Foto: Irena Kneževič, OŠ Antona Janše

8.990 €

+ paket zimskih pnevmatik
Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Znanje nas aktivira
Z januarjem na Ljudski univerzi Radovljica spet začenjajo
izvajati nove brezplačne programe v okviru priljubljenega
projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2. Programi so namenjeni odraslim, starejšim od 45 let, tako zaposlenim kot brezposelnim, razen oseb, ki imajo status upokojenca. Namen
projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko
učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi
potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter
osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, so pojasnili na Ljudski univerzi. Vsi programi trajajo po petdeset ur in
so brezplačni.

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Novi Dacia SANDERO Access 1.0 Sce 65. Več informacij o ponudbi, nakupu in
pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 5,3−7,1 l/100 km. Emisije CO2: 119−123 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0209−0,0265
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Krajevne novice
Umrl je prof. dr.
Dušan Florjančič
Urša Peternel
V 94. letu starosti se je po
slovil dolgoletni član Alp
skega letalskega centra
(ALC) Lesce prof. dr. Dušan
Florjančič. Z zapisom so se
mu poklonili na spletni stra
ni kluba, kjer so zapisali, da
je bil njihov član vse od leta
1967, pustil pa je izjemen
pečat na slovenskem jadral
nem letenju. Svojo letalsko
pot je začel leta 1945 na
obrobju Ljubljanskega bar
ja, kjer je opravil izpite za
znake A, B in C jadralnega
pilota. Bil je med prvimi blo
škimi jadralci. Leta 1978 je
povezal lastnika podjetja za
izdelavo jadralnih letal Gla
ser-Dirks in vodilne v tovar
ni Elan. V obdobju do pre
strukturiranja podjetja je
Elan izdelal več kot devetsto
jadralnih letal. "Kvalitetno
izdelana in tisti čas tekmo
valno konkurenčna jadralna
letala so bila zaradi domače
proizvodnje lažje dosegljiva
aeroklubom po celotni
takratni Jugoslaviji," so
zapisali v ALC Lesce.
Prof. dr. Florjančič je bil ves
čas aktiven jadralni pilot, za
jadralno letenje je navdušil
tudi svoje otroke in soprogo,
kasneje pa tudi vnuke.
Po izobrazbi je bil doktor
strojništva, osnovno šolo in
gimnazijo je zaključil v Lju
bljani, zatem pa odšel na
študij aerodinamike na Švi
carsko državno tehniško
visoko šolo v Zürichu in
postal diplomirani strojni
inženir. Ostal je v Švici, kjer
je opravljal znanstveno-razi

Občina Radovljica je v lanskem letu uredila več kot dvajset krajših odsekov cest, poti in pločnikov z
odvodnjavanjem in drugo infrastrukturo, za kar je namenila nekaj več kot šeststo tisoč evrov.
Marjana Ahačič

Profesor Florjančič kot
mladi modelar in jadralni
pilot leta 1945 na obrobju
Ljubljane, na fotografiji iz
družinskega arhiva
skovalno delo na Inštitutu
za aerodinamiko ETH. Pri
delu v tujini mu je zelo
pomagalo dobro znanje
tujih jezikov, saj je govoril
tudi angleško, nemško,
francosko, rusko, srbsko in
hrvaško. Leta 1970 je bil
promoviran kot doktor zna
nosti, kasneje pa se je zapo
slil v podjetju Sulzer, kjer se
je ukvarjal z jedrskimi črpal
kami in se uveljavil kot stro
kovnjak za turbinske stroje.
Predaval je na ETH v Švici,
po upokojitvi pa je na pova
bilo predaval tudi na Uni
verzi v Ljubljani kot redni
profesor za področje turbos
trojev.
Nazadnje je živel v Smoku
ču, pokopan pa je v Ljubljani.

Dopolnjeni osnutek bo
ponovno razgrnjen
Marjana Ahačič
Občinski svet je na zadnji
seji v lanskem letu obravna
val tudi osnutek Občinskega
podrobnega prostorskega
načrta (OPPN) za območje
površin za opravljanje ver
skih obredov in parkov BR
12 – Brezje Bazilika, ki pa je
bil zaradi številnih pripomb
svetnikov še pred glasovan
jem umaknjen z dnevnega
reda seje.

glede možnosti uskladitve
prometne rešitve z lokalni
mi akterji, to sta Krajevna
skupnost in Turistično druš
tvo Brezje, bo pripravljena
korigirana idejna zasnova
prometa in dopolnjen osnu
tek OPPN. Dopolnjeni
osnutek bo ponovno javno
razgrnjen, v času javne raz
grnitve bo tudi ponovna jav
na obravnava, predlagana bo
tudi obravnava tega dopol
njenega osnutka na seji

Dopolnjeni osnutek bo ponovno javno
razgrnjen, v času javne razgrnitve bo tudi
ponovna javna obravnava. Občinski svet bi
dokument lahko obravnaval na marčevski seji.
Župan je po seji sklical ses
tanek, ki pa se ga niso mogli
udeležiti vsi lokalni akterji,
zato se bodo z njimi še
pogovarjali, so pojasnili na
občinski upravi. Na podlagi
stališč do pripomb in pred
logov z javne razgrnitve, jav
ne obravnave, občinskega
sveta in delovnih teles ter

Več kot pol milijona
za pločnike in ceste

občinskega sveta, so še poja
snili v občinski upravi, kjer
pričakujejo, da bo stališča
vendarle mogoče uskladiti,
še v februarju pripraviti
novo javno razgrnitev,
občinski svet pa bi doku
ment, če bo šlo vse po načr
tih, lahko obravnaval na
marčevski seji.

Največ, 217 tisoč evrov, je
občina porabila za obnovo
ceste in komunalne infras
trukture na odseku Spodnja
Dobrava–Prezrenje. Obnova
povsem dotrajane ceste in
infrastrukture na dober kilo
meter in pol dolgem odseku
se je izvajala od avgusta do
novembra lani. V cestnih
gabaritih se je po celotni tra
si uredil še vodovod, ki je bil
prej speljan po dotrajanih
azbestnih ceveh.
Med manjše infrastruktur
ne projekte, ki jih je občina
izpeljala lani, sodijo še ure
ditev nadomestne javne poti
ob železniški progi v Zalo
šah, za kar je bilo namenje
nih 71 tisoč evrov, obnova
ceste in komunalne infras
trukture na Poljšici (skupaj
osemdeset tisoč evrov), ure
ditev pločnika, dela cestišča
in odvodnjavanja v Ulici Sta
neta Žagarja v Radovljici,
ureditev parkirišča in kana
lizacije pri letališču Lesce
ter sanacija usada na cest
nem odseku Češnjiški
most–Njivice (23 tisoč
evrov).
Poleg tega so v Begunjah na
državni cesti uredili prehod

Nova ograja na mostu čez Savo v Globokem
za pešce, v Mošnjah so sani
rali oporne zidove mostička
za pešce, uredili krajši odsek
vaške ceste ter asfaltirali
makadamsko pot, na Miša
čah so uredili odsek ceste in
odvodnjavanje, v Ljubnem

sanirali usad na cesti proti
Praprošam, na Peračici
zgradili lesen mostiček in
uredili pot do stanovanjske
hiše ter na Lancovem na
treh cestnih odsekih uredili
mulde. V Radovljici so na

Obnovljen je bil del ceste in komunalne
infrastrukture na odseku Spodnja Dobrava–
Prezrenje. Na dober kilometer in pol dolgem
odseku so obnovili tudi vodovod, ki je bil prej
speljan po dotrajanih azbestnih ceveh.

novo preplastili še odsek
Kranjske ceste in avtobusne
postaje ter s ponikovalnico
uredili odvodnjavanje v
Cankarjevi ulici, v Kropi pri
zdravstvenem domu pa so
uredili pločnik.
V Globokem so tik pred
koncem leta zamenjali
popolnoma dotrajano ograjo
na mostu čez Savo. Nova je
izdelana iz macesnovega
lesa in povsem ohranja ele
mente nekdanje ograje, so
še pojasnili na občinski
upravi.

Javni posveti pred pripravo
prostorskih načrtov
Krajevna skupnost Lesce že v izhodišču odločno nasprotuje posegom v prostor, ki so jih zavrnili že v
preteklosti. Od občine zahtevajo, da načrtovanje predlaganih občinskih podrobnih prostorskih
načrtov takoj prekine.
Marjana Ahačič
Prihodnjo sredo bo občina s
pomočjo spletne aplikacije
organizirala tri javne posve
te, namenjene pripravi izho
dišč za občinske podrobne
prostorske načrte na obmo
čju Lesc. Na pobudo investi
torjev želijo začeti pripravo
podrobnih prostorskih načr

povalnega centra ob avtoce
sti, kjer želijo širiti igralniš
ko in turistično dejavnost,
ter območje na Lipcah, to je
čez regionalno cesto proti
Bledu, v bližini igrišča za
golf, kamor želi dejavnost
preseliti eden od podjetni
kov, ki trenutno deluje na
območju nekdanje tovarne
Veriga v središču Lesc.

Prihodnjo sredo bo občina s pomočjo spletne
aplikacije organizirala tri javne posvete,
namenjene pripravi izhodišč za občinske
podrobne prostorske načrte na območju Lesc.
Krajevna skupnost nasprotuje spremembam.
tov za območje, imenovano
Za Merkurjem, kamor želi
investitor umestiti naselje
večstanovanjskih stavb, za
območje t. i. trgovsko-naku

V Krajevni skupnosti Lesce
vsem tem načrtom nasprotu
jejo in zahtevajo, da se načrto
vanje vseh treh predlaganih
OPPN takoj prekine, saj so,

kot poudarjajo, predlogi v
nasprotju z interesi in razvoj
nimi načrti KS Lesce. "Leta
2009 je bil podoben poizkus
gradnje stanovanjskih blokov
na območju Za Merkurjem v
KS Lesce in Občinskem svetu
Občine Radovljica zavrnjen.
Trenutno veljaven OPPN je
skrajni kompromis, ki je bil
sprejet, velja ter naj tako tudi
ostane. Takrat je bila za obra
vnavani prostor pridobljena
strokovna presoja, iz katere
nedvoumno izhaja, da posta
vitev večstanovanjskih objek
tov na tem območju tipološko
ne ustreza razvojnim kriteri
jem," je poudarila predsedni
ca Sveta KS Lesce Tatjana
Justin.
Podobno odklonilno stališče
ima krajevna skupnost za
območje trgovsko-nakupoval
nega centra, kjer že od začet
ka nasprotuje umestitvi igral

niške dejavnosti. "Še danes
trdimo, da ne sodi v ta pros
tor, saj je igralništvo povsem
v nasprotju z razvojnimi
načrti krajevne skupnosti."
Tudi v gradivih za razširi
tev lokacije na Lipcah so
navedbe, ki skušajo prika
zati poseg v prostor kot
minimalen, opozarjajo na
krajevni skupnosti, z nave
dbo, da ne gre za novo pro
izvodnjo, temveč samo za
razvojni del. "Že to, kar se
sedaj dogaja na Lipcah, je
povsem nesprejemljivo in
je posledica stihijskega raz
voja dejavnosti, ki je za
okolje nesprejemljiva. Vsa
kršna posodobitev, posebej
pa še razširitev, pomeni
prefinjen pritisk na poveče
vanje obsega dejavnosti,"
pred začetkom javnih obra
vnav še opozarja krajevna
skupnost.

1. člen

(1) Spomenik obsega nepremičnine:

3. člen

svojci še vedno naročajo
vnaprej. Zagotovimo jim
varovalno opremo, to je
masko, vizir in plašč, izmerimo jim temperaturo,
izpolnijo vprašalnik. V primerih, ko je stanje stanovalca zelo slabo, pa se seveda
dogovarjamo individualno,
za vsak primer posebej," je
še pojasnila.
Že nekaj časa za stanovalce
spet, seveda ob strogih ukrepih razkuževanja, zračenja

Spomenik je varovan v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). Za spomenik velja varstveni režim,
ki določa:
1. Varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, tehničnih in zgodovinskih
vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
2. Ohranjanje gabaritov, primarnega tlorisa in izvirne materialne substance.
3. Ohranjanje namembnosti predvsem za muzejsko dejavnost.
4. Ohranjanje vedut na spomenik in s spomenika na okolico.
5. Podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in njegovo neposredno okolico ohranjanju in vzdrževanju spomeniških vrednot.

Velika večina stanovalcev, ki niso bili okuženi oziroma niso
preboleli bolezni, se je že cepila. Tik pred koncem leta s
prvim in prejšnji petek še z drugim odmerkom cepiva.

in drugih, izvajajo individualno fizioterapijo, tudi po
oddelkih. Prav tako so že
začeli izvajati delovno terapijo, in sicer v manjših skupinah in z več varnostne razdalje. Stanovalci gredo lahko
tudi domov, a morajo ob
prihodu za nekaj časa v tako
imenovano sivo cono, je še
povedala Alenka Trbovc, ki
pravi, da v tem obdobju stanovalci najbolj pogrešajo
neobremenjeno, sproščeno
druženje brez omejitev,
takrat in na način, kot ga
imajo najraje.
V dom že nekaj časa sprejemajo tudi nove stanovalce,
sicer so pa zadovoljni, da so
težavno obdobje epidemije
ves čas uspeli dobro obvladovati. Ves čas, poudarja
direktor Alen Gril, v dobrem
sodelovanju z lokalno skupnostjo. "Delamo dobro in
strokovno. Želimo, da se
naši stanovalci tu dobro
počutijo in tudi da je lokalna
skupnost ponosna na naš
sloves dobrega doma starejših občanov.

6. člen

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

2. člen
(1) Klinarjeva hiša stoji v središču Krope, na vizualno izpostavljeni lokaciji ob glavni komunikaciji skozi Kropo proti Jamniku, tik pred Placem.
Stavba ima štiri etaže – pritličje, dve nadstropji in mansardo. Je eden
najbolj dominantnih profanih objektov v Kropi. Vhodna fasada je sedemosna, posamezne osi so ločene s pilastri. Fasada pritličja je izvedena
kot groba rustika. Vhodni portal je kamnit, oblikovan z ravno preklado, na
sredini katere je sklepnik z letnico 1860. Zadnja fasada ima v drugem
nadstropju izhod preko mosta na brežino za stavbo, kot je značilno za
kroparske hiše. V jugovzhodnem vogalu pritličja so zazidane arkade.
Okna so postavljena v oseh, škatlasta, dvokrilna in razdeljena na tri polja.
Okenski okvirji so iz peračiškega tufa v baročni shemi.
(2) Notranjost objekta je dobro ohranjena, tako razdelitev prostorov kot
posamezni elementi – več obokanih stropov, renesančen lesen strop v
pritličju in kasetiran poslikan strop v nadstropju, stropne štukature. Ohranjeni so portali v posamezne prostore, notranje stopnišče, kamniti in leseni tlaki.
(3) Klinarjeva hiša je bila zgrajena po vsej verjetnosti v 17. stoletju kot
gosposka hiša, v kateri je stanovala samo fužinarska podjetniška rodbina. V pritličnih prostorih, ki so dostopni skozi glavni vhod, so bili shrambni in pomožni prostori, stanovanje za fužinarje pa v nadstropju. V obdobju
1750-1770 je bila barokizirana. V 19. stoletju je bila v spodnjih prostorih
gostilna. 1894 je bila v stavbi ustanovljena železarska zadruga. Pred
drugo svetovno vojno je imelo v stavbi prostore Slovansko katoliško društvo, ki je v njej prirejalo tudi predstave, ter zadružna čitalnica. 1947 so
na podstrešju zgradili sobe za vajence in delavce. Leta 1950 je v njej
dobil prostor Kovaški muzej Kropa.
(4) Danes je stavba namenjena predvsem muzejski dejavnosti. Dejavnosti služi tudi pomožni gospodarski objekt na parceli št. 285, k.o. Kropa.

(1) Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine
Kropa – Klinarjeva hiša, EŠD 298 (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
(2) Enota ima zaradi zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih ter drugih
izjemnih lastnosti poseben pomen za območje občine Radovljica, zato
se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena.

5. člen

(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
- Klinarjeva hiša je dominantna nadstropna fužinarska hiša v Kropi,
umeščena v središče kraja.
- Zasnove so vsaj iz 17. stoletja, sredi 18. stoletja je bila barokizirana.
- Oblikovana je kot nadstropna stanovanjska stavba z glavno fasado,
usmerjeno na glavno trško komunikacijo. Fasada je sedemosna, razdeljena s pilastri in z grobo rustiko v pritličju. Okna so škatlasta, dvokrilna in razdeljena na tri polja, okenski okvirji iz tufa v baročni shemi.
Ohranjena je avtentična podoba fasade in fasadnih detajlov. Ohranjeni so obokani stropovi, leseni stropovi, med katerimi je v salonu kasetiran strop s poslikavo, stropovi s štukaturami, kamniti tlaki v vežah in
leseni tlaki.
- Stavba ima večinoma ohranjena avtentična gradiva in materiale, nekatere predelave so bile narejene z uvajanjem novih namembnosti –
bivanje najemnikov na podstrešju, kulturna in muzejska namembnost.
- Prvotno namembnost – bivanje - je že v 19. stoletju dopolnila tudi
družbena funkcija objekta.
- Klinarjeva hiša danes za Kropo predstavlja predvsem primarno kulturno središče, ki je bilo kot takšno vzpostavljeno s strani lokalnega
prebivalstva in kasneje tudi prepoznano s strani državnih institucij. Je
avtentičen historičen objekt, v katerem je predstavljena železarska
preteklost Krope, ki je naselju dala identiteto.
(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji
obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:
- objekt na parc. št. 284/1 k.o. Kropa, št. stavbe 20, v celoti z vsemi
sestavnimi deli;
- fasadni ovoj z razporeditvami odprtin in stavbnim pohištvom;
- vsi obokani stropovi, leseni stropovi in štukature na stropovih;
- vsi portali;
- morebitne poslikave prostorov;
- kamniti tlaki v vežah;
- razporeditev prostorov;
- muzejska namembnost objekta;
- vedute na spomenik.

zadnja dva tedna zapored pa
so zaradi posamičnih okužb
vse zaposlene v zdravstveni
negi testirali tudi s PCR-testi. Tako imenovano rdečo
cono so sicer prvič zaprli že
sredi decembra, a so jo kmalu spet vzpostavili, kljub
temu da so imeli v tem
obdobju zgolj še tri okužene
stanovalce.
Vse to je osnova, da se življenje počasi vendarle vrača v
stare tirnice. "Za obiske se

ODLOK
o razglasitvi Klinarjeve hiše za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07
– UPB2 in spremembe), 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US, 90/12, 111/13,
32/16 in 21/18 - ZNOrg), 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/14) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine z dne
19.1.2021 je Občinski svet Občine Radovljica na 16. seji dne 27.1.2021
sprejel

1.

(1) Meje območja spomenika so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1 : 300, ki temelji na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000 ter v načrtu Registra kulturne dediščine (RKD). Omenjeni
načrti z vrisanimi mejami območja so priloga temu odloku.
(2) Vplivnega območja spomenika ni.

4. člen

- parcela št. 284/1 , k. o. Kropa, št. stavbe 20,
- parcela št. 284/2, k.o. Kropa,
- parcela št. 285, k.o. Kropa, št. stavbe 373.
(2) Lastnik spomenika je Občina Radovljica.

Časopis Občine Radovljica

V Domu dr. Janka Benedika Radovljica so pred tednom dni stanovalce že cepili z drugim odmerkom
cepiva proti covidu-19. Trenutno okuženih nimajo,
niti med stanovalci niti
med zaposlenimi.
Kot je pojasnila glavna sestra
Alenka Terbovc, sta koronavirusno bolezen doslej preboleli približno tretjina zaposlenih (54) in polovica stanovalcev (103). Tik pred koncem
leta se je s prvim odmerkom
cepilo 78 stanovalcev, kar je
večina tistih, ki niso bili okuženi, in 31 zaposlenih. Po
cepljenju niso beležili nobenih stranskih učinkov. Kot je
povedala Terbovčeva, pa so
pred drugim cepljenjem stanovalci napoved, da prihaja
drugi odmerek cepiva, pospremili z aplavzom.
Aktivno okuženih v domu
že približno 14 dni nimajo,
sicer pa med vsemi zaposlenimi enkrat tedensko opravljajo hitre antigenske teste,

1. ODLOK o razglasitvi Klinarjeve hiše za kulturni spomenik
lokalnega pomena
2. ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz javnega dobra

VSEBINA

www.radovljica.si
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Življenje se vrača v stare tirnice

V Domu dr. Janka Benedika življenje počasi prehaja nazaj v običajen ritem. Obiskov, čeprav skrbno načrtovanih, je več, aktivnosti prav tako. Posebno
olajšanje je v hišo prinesla možnost cepljenja; tako stanovalci kot zaposleni so že prejeli tudi drugi odmerek.

Takoj ko so se razmere vsaj malo umirile, se je tudi
življenje v domu starejših občanov v Radovljici počasi
začelo vračati v običajne tirnice. Med aktivnostmi, ki so jih
stanovalci posebej veseli, so tudi sprehodi zunaj domske
stavbe.

Krizni center je namenjen kratkotrajni obliki
bivanja za otroke in mlade, ki se iz različnih
razlogov znajdejo v hudi psihosocialni stiski
oziroma težji krizni situaciji. Njegova osnovna
dejavnost je nudenje zatočišča in takojšnje
strokovne pomoči, osnovni pogoj za sprejem pa
prostovoljna vključitev ali odločba sodišča na
predlog centra za socialno delo.

Kresničko, krizni center za mlade, so v eni od družinskih hiš v Lescah uredili pred več kot petnajstimi
leti. Pred nekaj leti so krizni center preselili na obrobje Radovljice, kjer še naprej deluje kot eden od
desetih tovrstnih regijskih centrov v Sloveniji.

Lanske statistike še ni, so
pa v letu prej zabeležili 36
sprejemov otok in mladostnikov, ki so tam skupno
bivali le nekaj manj kot
tisoč dni. Večina sprejetih
otrok in mladostnikov je
bila stara od 11 do 18 let,
štirje so bili stari manj kot
deset let. Večina je bila v
center nameščena prek centrov za socialno delo, trije
mladostniki pa so prišli
samoiniciativno.

Srečko Javnornik, vodja Kriznega centra Kresnička v
Radovljici

Pogosto so razlog za daljše
bivanje v kriznem centru
tudi dolgotrajni postopki
sodišč, ki so pristojni za
mesecev; eden od njiju je
nato odšel v rejništvo, drugi pa v Mladinski dom Malči Beličeve v Ljubljano.

rajni obliki bivanja za otroke in mlade med šestim in
18. letom starosti, ki se iz
različnih razlogov znajdejo v hudi psihosocialni stiski oziroma težji krizni
situaciji.
Njegova osnovna dejavnost
je nudenje zatočišča in
takojšnje strokovne pomoči,
osnovni pogoj za sprejem pa
prostovoljna vključitev ali
odločba sodišča na predlog
centra za socialno delo.
odločanje o tem, kakšna bo
nadaljnja usoda sprejetih
otrok.
Kot je iz dolgoletnih izkušenj povedal Javornik, se
strokovni delavci, ki delajo v
centru, in otroci, ki tam živijo, seveda medsebojno navežejo in zato je odhod v neko
drugo okolje pogosto stresen za vse. "Za otroke je
zato posebej pomembno, da
se postopki v zvezi z njihovimi namestitvami speljejo

Petnajst let kriznega
centra za mlade

kar se da hitro. Zanje ni
dobro, da se preveč navežejo
na okolje, iz katerega morajo potem oditi. Ko odidejo,
zamenjajo vse: dom, šolo,
družbo vrstnikov ..." Kot
pravi, pogosto ohranijo stike, sploh v začetku, ko odidejo. Kasneje običajno izzvenijo.
Krizni center Kresnička
sicer deluje v okviru Centra za socialno delo Gorenjska. Namenjen je kratkot-

Razlogi za prihod otroka
oziroma mladostnika v Kresničko so različni, pravi Srečko Javornik, vodja radovljiškega kriznega centra.
Nekateri se želijo umakniti
iz konfliktnega okolja, drugi
so žrtve medvrstniškega
nasilja, tretji se znajdejo v
trenutno ogrožajoči situaciji
ali so živeli zunaj matične
družine in se iz različnih
razlogov ne morejo vrniti
vanjo.
V letu 2019 so tako kot najpogostejši razlog namestitve
zabeležili situacije, ki so
zajemale namestitev zaradi
odsotnosti (smrti ali hospitalizacije) starša, njegove
nezmožnosti, da poskrbi za
otroke, ter kratke namestitve
mladostnikov, ki so že bili

nameščeni v drugih zavodih.
Drugi najpogostejši vzroki
so bili: hude konfliktne situacije v družini, fizično in psihično nasilje v družini ter
težave v odraščanju, navajajo
v centru, kjer ugotavljajo
visoko povezanost navedenih vzrokov namestitve, saj
so otroci s težavami v odraščanju doma doživljali razne
oblike nasilja.
Načeloma naj bi otroci in
mladostniki v centru ostali
največ tri tedne, a je najdaljša namestitev v lanskem
letu trajala kar pol leta, kar
nekaj pa je bilo tudi takšnih mladostnikov, ki so
zaradi različnih razlogov v
Kresnički ostali več kot tri
mesece, je povedal Javornik, ki se spomni dveh
otrok, ki sta v preteklosti
pri njih ostajala po deset

Marjana Ahačič
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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 v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) lahko proda ali
zamenja za druga zemljišča. Neuporaba zemljišč kot javno dobro je bila
ugotovljena v ugotovitvenih postopkih, izvedenih na terenu in s pomočjo
letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike
Slovenije. O izvzemu iz javne rabe je dne 18.12.2019 Občinski svet
Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedeno zemljišče
ne uporabljajo več kot javno dobro. Zemljišče, v času sprejema sklepa
še kot del parcele z ID znakom 2155 479/1 v izmeri 86 m2, je bilo naknadno odmerjeno v postopku parcelacije, s katero je del parcele, namenjen izvzemu iz javne rabe, pridobil svoj ID znak 2155 479/56.

O b ra z loži tev :

1. Z zemljišča z ID znakom 2155 479/56 se izbriše lastninska pravica
na ime JAVNO DOBRO v lasti Občine Radovljica ter se vpiše lastninska
pravica na ime Občina Radovljica, matična številka: 5883466000.

ODLOČBO
o izvzemu zemljišča 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) ter
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in
sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica z 9. redne seje št. 03214/2019-10, z dne 18.12.2019, ter pravnomočne odločbe o parcelaciji št. 02112-1146/2020-2, z dne 9.9.2020, Občinska uprava Občine
Radovljica po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov
ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanih vrednot.
V spomeniku je prepovedno postavljati začasno ali trajno infrastrukturo in druge elemente, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojna enota Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spomenik, njegove
dele in okolico je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Varstveni režim v točkah 1 – 3 za pomožni objekt št. stavbe 373 ne
velja.

7. člen

(1) Upravljavec spomenika je Javni zavod Muzeji radovljiške občine.
(2) Upravljavec izvaja upravljanje ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.

8. člen

(1) Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v sorazmerju s
svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo
predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih
spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.
(2) Spomenik je odprt za javnost v okviru javno objavljenega urnika.

9. člen

Spomenik se označi skladno s Pravilnikom o označevanju nepremičnih
kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).

10. člen

Za vse posege v spomenik, razen če zakon določa drugače, je treba
predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

11. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje
kulturne dediščine.

12. člen

Na nepremičninah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka,
se v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika.

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, Uradni list RS, št. 32/16).

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

Številka: 7113-6/2021-1
Datum: 12.1.2021

13. člen

Številka: 007-0002/2021
Datum: 27.1.2021

Ciril Globočnik l.r.
Župan
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Občinske novice
Nov ravnatelj
srednje šole

Od ričeta do kolin

Z začetkom leta je vodenje Srednje gostinske in
turistične šole prevzel Ivan Damjan Mašič.

Po računalniku res ni mogoče zaznati vonja po pečenicah, ki zadišijo iz peči, niti pokusiti, koliko še
manjka govnaču, da bo ravno prav mehak. A zgolj s klikom na povezavo se je lažje odločiti, da se
pridružimo kuharski delavnici, in kamera včasih vidi celo jasneje kot naše oko.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič

Ivan Damjan Mašič, ki je na
tem položaju nasledil dolgoletno ravnateljico Marjano Potočnik, je po izobrazbi
magister znanosti s področja sistemov za podporo
odločanju. Doma je iz
Hlebc in je oče štirih sinov.

Kljub temu da šolo dobro
poznam, je novosti kar veliko, sem pa v začetni "prednosti", saj mi je dosedanja
ravnateljica zapustila šolo v
dobri kondiciji, z razumevajočim in strokovnim kolektivom. Čeprav sem človek, ki
prisega na kompromis in
dialog, ugotavljam, da so

Ivan Damjan Mašič, novi ravnatelj Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič
Zadnjih dvajset let je na
Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica poučeval
informatiko.
Kakšne so vaše izkušnje
dela z mladimi?
Po srcu se še vedno počutim
mladega, zato mi je delo z
mladimi v veliko veselje. Kot
očetu štirih otrok mi predstavlja dodaten izziv, kajti
mladi gledajo na svet in šolo
v današnjih časih popolnoma drugače, kot smo mi.
Treba jim je prisluhniti, si
pridobiti njihovo spoštovanje in zaupanje, nemalokrat
si v njihovih očeh poleg učitelja, kar je naše osnovno
poslanstvo, tudi v vlogi razrednika-svetovalca, starša,
zdravstvenika … Zavedam
se, da so mladi prihodnost
naše družbe, zato sem prepričan, da je delu z mladimi
treba nameniti veliko pozornosti.
Verjetno ne zgolj na učnem
področju?
Vse premalokrat se zavedamo njihovih osebnih in
socialnih stisk, o kateri
največkrat molčijo, saj se
ne upajo izpostaviti v negativni luči. Zato jim poskušamo na šoli pomagati tudi
v tem pogledu. Profesorji
na naši šoli so vešči prepoznavanja stisk. Vsi, posebno šolska svetovalna delavka, se trudimo, da jim
pomagamo v težkih trenutkih. Največje osebno zadoščenje je, ko se dijaki čez
leta vrnejo na šolo in se
zahvalijo za pomoč, ki si
jim jo nudil. Mislim, da
imajo naši nekdanji dijaki
na šolo lepe spomine – in
prav je tako.
Katere so prve naloge, s
katerimi se srečujete?

včasih kakšne odločitve
boleče in se je težko z njimi
sprijazniti. Najpomembnejša naloga, s katero se trenutno srečujem, pa je priprava
in opremljanje učilnic ter
iskanje kadra za nov program kozmetičnega tehnika, ki se bo s 1. septembrom
pričel prvič na Gorenjskem,
prav na naši šoli. V teku so
tudi priprave na informativni dan, ki bo tokrat v virtualni obliki, v živo z videokonferenčno povezavo, ki bo
objavljena na naši spletni
strani.
Kakšna je vaša vizija razvoja
šole?
Nadaljevati želim z vizijo
šole, ki pravi, da smo ena
boljših gostinsko-turističnih
šol, kar se je izoblikovalo
skozi več kot 60-letno šolsko zgodovino. Kakovostno
želimo izobraževati tudi na
področju kozmetike, poleg
tega pa mogoče v prihodnosti nuditi tudi možnosti programu z evropsko in globalno dimenzijo ter programu
dietetika in večjemu vpisu
dijakov športnikov, kar nam
zagotavlja certifikat olimpijskega komiteja, da nudimo
športnikom prijazno izobraževanje. Ne predstavljam si
prihodnosti brez gostinstva
in turizma in menim, da se
bosta gastronomija in turizem kmalu postavila na
mesto, kjer sta bila, mogoče
v še boljši in kakovostnejši
obliki, takrat pa bo izšolan
kader še kako pomemben in
iskan. Želim nadaljevati
tudi dobro praktično usposabljanje naših dijakov pri
vseh delodajalcih (tudi tistih, ki se lahko pohvalijo z
Michelinovo zvezdico in njihovimi priznanji), slediti
dobremu sodelovanju z
lokalno skupnostjo.

Z delavnico, na kateri je
Olga Kajfež pokazala, kako
se speče domača orehova
potica, se je sredi decembra
zaključil sklop 18 delavnic,
ki so jih za občane Radovljice, Jesenic in Kranjske Gore
pod naslovom KUHAM
DOMAče pripravljali na
Razvojni agenciji Zgornje
Gorenjske (RAGOR). Na
delavnicah so domače gospodinje vrstnicam pa tudi
mlajši generaciji predstavile
kup domačih jedi. Mnogim
receptom je grozilo, da bodo
počasi spolzeli v pozabo; od
"navadne" prosene kaše s
suhimi slivami in ričeta do
praznične potice in kolin na
zadnjih dveh delavnicah.
Kot je pojasnil Ambrož Černe, so na RAGOR-ju v okviru mednarodnega projekta
AlpFoodway, ki so ga med
letoma 2016 in 2019 uspešno izvedli v Zgornjesavski
dolini in katerega glavni
namen je bil ohranjanje alpske nesnovne kulturne dediščine s poudarkom na kulinariki, ugotovili, da mlajše
generacije zelo zanima
domača kulinarika, a jedi, ki
so jih pripravljale njihove

Jeseni so na zadnji delavnici "v živo" v Kulturnem domu Ljubno z Olgo Kajfež in Marijo
Fister pripravljali goveji jezik s hrenovo prilogo in pražen krompir.
babice, ne znajo več skuhati.
Vse delavnice so pripravili v
sodelovanju z domačimi
gospodinjami, posamezniki, gostinci ali članicami
društev, ki so tako ali drugače povezana s kulinariko v
domačem kraju. V Radovljici so se povezali z Društvom
žensk z dežele občine Radovljica in lokalnim gostinsko-turističnim ponudnikom Vinkom Globočnikom
z Izletniške kmetije Globočnik v Globokem.

Vinko Globočnik z Izletniške kmetije Globočnik je na
delavnici o kolinah prikazal tudi izdelavo godlje in
ocvirkovke.

In če so prve delavnice še
lahko organizirali "po starem", se je jeseni tudi
kuhanje po domače preselilo na splet. Zadnja delavnica "v živo" je bila v Ljubnem, tik preden se je zaradi epidemije življenje spet
popolnoma ustavilo. Manjši skupini navdušenih udeležencev so pokazali, kako
se skuha goveji jezik, ki ga
postrežemo s hrenom in
praženim krompirjem.
Prva delavnica, ki so jo
organizirali na spletu, pa je
bila sredi novembra, ko je
Gašper Zima iz Mojstrane
s pomočjo video povezave
pokazal, kako se pripravi
telečja obara z žganci. Ko je
nato gospa Vijoleta Smolej
iz Prihodov nad Jesenicami
kuhala govnač, je bilo na
delavnico na spletu prijavljenih več kot šestdeset
udeležencev!
Poseben podvig, pravi Černe, je predstavljala tudi delavnica izdelovanja kolin na
kmetiji Vinka Globočnika v
Globokem pri Mošnjah.
Mojster dobre domače hrane je pred kamero priprav-

ljal krvavice, želodčke in
pečenice ter tudi godljo,
ocvirkovko, svinjsko pečenko, staro kroparsko jed žonta
ter žolco in jetrno pašteto.
Ambrož Černe je posneto
"zapakiral" v osem kratkih
filmov, ki so uporabnikom
zdaj, tako kot knjižica z vsemi recepti za jedi, ki so jih
pripravljali v okviru projekta, na voljo na spletu.
Na agenciji si želijo, da bi
projektne aktivnosti lahko
nadaljevali tudi letos, predvidoma bi lahko začeli že
spomladi. Če se bodo razmere izboljšale, bodo na
podlagi pozitivnih izkušenj
iz preteklega leta delavnice
izvajali hibridno: v živo do
zapolnitve mest, preostalim interesentom pa bodo
omogočili prenos na spletu, je še povedal Ambrož
Černe in pri tem opozoril,
da je Slovenija pravkar stopila v leto, ko bo nosila
naziv evropska gastronomska regija, zato jih veseli,
da bodo aktivnosti v okviru
projekta KUHAM DOMAče izvajali pod tem izjemnim nazivom.

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
> dolgoletna tradicija izobraževanja za poklice v gos nstvu in turizmu
> pri gastronomiji in turizmu poudarek na prak čnih predme h, tujih jezikih in družboslovju
> pri kozme ki poudarek na strokovnih in prak čnih predme h in naravoslovju
> bogata ponudba obveznih in prostovoljnih ekskurzij po domovini in tujini
> udeležba na tekmovanjih s področja gos nstva, turizma in v bodoče tudi v kozme ki
> gastronomske in turis čne storitve izven šole, v bodoče tudi kozme čne in velnes storitve
> možnos opravljanja obvezne prakse v odličnih domačih podjetjih in v tujini
> dobre možnos za nadaljevanje šolanja, odlične možnos za zaposlitev

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

GASTRONOM HOTELIR (usmeritev v kuharstvo ali strežbo)
GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (usmeritev v gos nstvo ali turizem)
GASTRONOMSKI TEHNIK (PTI progam)

KOZMETIČNI TEHNIK (novo)

več informacij na spletni strani šole www.sgtsr.si
kjer bo potekal tudi spletni informa vni dan 12. (ob 9:00 in 15:00) in 13. 2. 2021 (ob 9:00)

Deželne novice, petek, 29. januarja 2021

10

Kultura

Literarni utrinki in
Pravljične minutke
Knjižnice so trenutno odprte, precejšen del aktivnosti, tudi s področja spodbujanja branja, pa še
vedno ostaja v virtualnem svetu. V Knjižnici A. T. Linharta so tako pripravili kratke posnetke, na
katerih domači literarni ustvarjalci berejo odlomke svojih del.
Marjana Ahačič
Še preden so knjižnice v
začetku leta za nekaj časa
spet zaprle vrata in delovanje omejile na brezstično
izposojo, so se v Knjižnici
A. T. Linharta Radovljica
lotili snovanj novih projektov, s katerimi želijo svojim
bralcem omogočiti tudi virtualno bralno izkušnjo ter
spodbuditi, včasih pa celo
nadomestili branje. Od
januarja dalje tako vsak
torek objavljajo nove Literarne utrinke: na njihovi
spletni strani in na družbenih omrežjih bodo bralci
lahko prisluhnili domačim
literarnim ustvarjalcem, ki
jih bodo popeljali med vrstice svojih del. Ob četrtkih
pa pripravljajo Pravljične
minutke, na katerih domači

Natalija Šimunovič, glasbenica in pisateljica, se je odločila,
da bo bralcem oziroma poslušalcem v Literarnih utrinkih
predstavila del svojega romana Sotto Voce.

Novinarka Petra Mlakar iz Mošenj je tudi pesnica in pisateljica: pred leti je že izdala
roman Bleščice, pred dobrim letom pa je izšla še njena prva pesniška zbirka z naslovom
Dnevi in noči.

ustvarjalci svoja dela prebirajo otrokom.
"Želeli smo ustvariti nekaj
novega, drugačnega in obenem predstaviti domače,
sicer ne posebno znane
avtorje," je povedala direktorica knjižnice in avtorica
ideje Božena Kolman Finžgar.
Tako so že pripravili triminutne posnetke: prva se je z
odlomki iz svojega romana
Bleščica v Literarnih utrinkih predstavila novinarka in
pisateljica Petra Mlakar, v
drugem delu je Natalija
Šimunović, uspešna pisateljica in glasbenica, ob glasbeni spremljavi prebrala del-

ček romana Sotto Voce, sledila je Polona Zalokar, hči
pisateljice Polone Škrinjar
iz Lipnice, ki je prebrala del
maminega romana Križev
pot Elze Kociper.
Pripravili so tudi posnetke,
kjer delce svojih umetniških
del prebirajo Barbara
Hanuš, Majda srna in Ingrid
Peinkicher.
"Na ta način želimo bralce
pritegniti k branju njihovih
del pa tudi k branju nasploh, po drugi strani pa
bomo s posnetki obogatili
domoznansko gradivo, ki ga
hrani naša knjižnica," je
poudarila Božena Kolman
Finžgar.

Spletne aktivnosti v knjižnici
Marjana Ahačič

ü varna in urejena šola

ü odlični pogoji za delo in

ü

ü

ü

ü

ü

izvajanje pouka v
dopoldanskem časui
možnost pridobivanja
dodatnega znanja s področja
naravoslovja, umetnost,
informatike, jezikov
dijaki dosegajo odlične
rezultate na državnih in
mednarodnih tekmovanjih iz
znanja in športa
dijakom so ponujene številne
obšolske dejavnosti s
področja znanosti, kulture in
športa
napovedano ustno
ocenjevanje pri vseh
predmetih in v vseh oddelkih
dijakom nudimo za malico
šest menijev

ŠNJAI DOODADTNEGDAEZNLANEJA K
S PODROČJA
SPLPRO
JEZIKOV
IDOBIVAN
TIKE IN TUJIH

učbenikov iz učbeniškega
sklada za dijake 1. letnika

in v vsakem učitelju je še
nekaj otroka, od 1. februarja
pa tudi fotografska razstava
o Mozaični poti. Prav tako je
za najmlajše odprta Zimska
pravljična dežela v pravljični
sobi.
Sicer pa bodo še vso pomlad
aktualne bralne akcije, kot
sta Ta veseli knjižni svet in
Vesolje zakladov, za možgansko telovadbo pa knjižničarji še vedno pripravljajo
Mislice in naloge pod naslovom Zbistrimo um.

MOŽNOST
I, INFORMA
JA, UMETNOST
NARAVOSLOV

ELEK

ŠPORTNI ODD

MATURITETNI

Informativni dan
ü brezplačna izposoja

Vrata knjižnice so od nedavnega sicer spet odprta, večina prireditev, ki jih organizirajo knjižničarji, pa za zdaj
še ostaja v virtualnem svetu.
Med njimi so ponedeljkove
popoldanske angleške pravljice z Rebecco Svetina, sredina spletna predavanja
Mama mami (3. februarja z
naslovom Bo moj otrok razvajen?, 17. februarja Umirjanje dojenčka; več informacij

dobite na FB-skupini Spletna srečanja za mamice z
dojenčki).
Dva petka zapored, 19. in
26. februarja, je na vrsti
Lego robotika, kjer bo mogoče na Zoomu s spletnim
programom Scratch ustvarjati miselne igre in poligone
za grafične robote. Prijavite
se lahko na e-naslov: toni.
podobnik.r@gmail.com.
V knjižnici je še vedno na
ogled razstava OŠ Antona
Janše Vsak otrok je umetnik

v petek, 12. 2. 2021
ob 9.00 in 15.00
in
v soboto, 13. 2. 2021
ob 9.00 uri

TEČAJ

Pričarali so praznični december
Kaja Beton
V Kamni Gorici je krajevna
skupnost s pomočjo krajanov letos poskrbela za čim
toplejši in prijaznejši
december. Vsi otroci so na
dom dobili Božičkova darila,
starostniki pa praznično vrečko. Prav vsako gospodinjstvo v vasi pa je tokrat prejelo tudi ročno izdelano voščilnico, ki so jih izdelali krajani, KS pa je dodala sladko
in uporabno darilo.
Vsako leto okrog božiča v
vasi priredijo večer s prepevanjem starih kolednih in
božičnih pesmi. Letos so
prireditev izpeljali drugače.
Ker je v vasi več družin, ki
sta jim petje in glasba domača, večina med njimi pa je
tudi članov domačega MePZ
Lipnica, je vsaka od teh dru-

žin prepevala sama ter se
pomikala po vasi. Začetek
prepevanja so naznanili z
glasnim pritrkovanjem iz
cerkvenega zvonika, nato pa
so se pevske družine vsaka
od svoje hiše kot nekdaj
koledniki odpravili po vasi.
Krajani so jim tako lahko
prisluhnili z domačega pra-

ga, v znak poslušanja in
sodelovanja pa so prižgali
luči. V znamenju pri Arhu
so tudi letos postavili hišne
jaslice.
Prepevale so družine Bertoncelj, Soklič Kavčič, Bajželj, Jelenc Drozg z najmlajšima letošnjima kolednikoma in Erženovi.
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Mladi

Skeči iz karantene
Urša Peternel
Filmčki s smešnimi zgodbami o šolanju na daljavo,
radijski oglasi za šolo, proslava in predstava po videokonferenci – vse to je v zadnjih mesecih, ko šolanje
poteka na daljavo, nastalo
na Ekonomski gimnaziji in
srednji šoli Radovljica pod
vodstvom Nike Brgant.
Brgantova na šoli vodi projekt Popestrimo šolo, v njem
pa nastajajo izdelki, v katerih se dijaki ustvarjalno izražajo, razvijajo veščine in so
aktivni na različnih področjih.
Nika Brgant je izurjena gledališčnica, avtorica gledaliških predstav in režiserka,
ki v jeseniškem gledališču
dela tako z mladimi kot s
seniorkami. Zadnja štiri
leta je gledališko šolo vodila tudi na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica, zdaj pa z uradnim

enostavno preselili – na
ekrane.
"V pomladni karanteni smo
na daljavo snemali filmčke,
iskali smo zanimive in
smešne zgodbe o šolanju
na daljavo in jih objavili v
obliki video skečev. Nastal
je tudi odličen komad dijaka, ki je svoje misli uglasbil. Ko so se nekateri dijaki

Nika Brgant
nazivom multiplikatorka
skrbi, da je dogajanje v šoli
še pestrejše. A se je že takoj
spopadla z izzivom, kako
popestriti šolo v času šolanja na daljavo. Ker tega ni
vzela kot težavo, temveč kot
izziv, je hitro ugotovila, da
je nekatere aktivnosti morda še lažje izvesti, saj so jih

Nika Brgant pravi, da je pomembno, da se mladi
tudi v tem »zaprtem« obdobju izrazijo, pokažejo
in aktivno razmišljajo. Tako jih je spodbudila,
da vsaj za kako uro skočijo iz trenirk, se oblečejo
v svoja najljubša oblačila in se v slogu TikToka
pokažejo na egss.radovljica Instagram Stories.
le vrnili v šolo, so jih na stenah šolskih hodnikov pričakale spodbudne misli drugih dijakov. V drugem valu
pa smo se še bolj usmerili
na socialna omrežja. Tudi
izdelke, ki nastajajo pri

Mozaična pot Radovljica
V Mladinskem dnevnem centru KamRa je pod mentorstvom Ane Pirih in
Urške Ambrožič Potočnik v okviru projekta »Bi rad znal organizirati event?«
nastala razstava mozaikov mladih ustvarjalcev.
Kaja Beton
V radovljiškem Mladinskem
dnevnem centru KamRa se
je v zadnjih petih letih povezalo že veliko raznovrstnih
mozaikov. Mlade k ustvarjanju spodbuja mentorica
Urška Ambrožič Potočnik,
ki skozi pristno ljubezen do
ustvarjanja modernega
mozaika in izražanja sebe

skozi umetnost navdihuje
številne generacije.
Mozaike si boste lahko ogledovali na Mozaični poti na
različnih lokacijah po Radovljici, večinoma v izložbenih
oknih, na ogled pa bodo od 1.
februarja do 31. marca 2021.
Ko bo razstava postavljena,
bo na voljo tudi zemljevid
lokacij, kjer si jih boste lahko
ogledali.

določenih predmetih in jih
ne moremo razstavljati,
objavljamo na egss.si,
Instagramu in Facebooku.
V času šolanja na daljavo so
nastali video-radijski oglasi,
podprti z glasovanjem za
najboljši glas in najboljšo
vsebino. V februarju bodo
izdali tudi e-časopis s prispevki dijakov, ki opisujejo

Foto: zajem zaslona

Popestrimo šolo se imenuje projekt, ki poteka na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica, v
njem pa dijaki pod vodstvom izurjene gledališčnice Nike Brgant ustvarjajo na najrazličnejše načine.
Zdaj, v času šolanja na daljavo, kar na zaslonih ...

Mladi ustvarjalci iz Mladinskega centra KamRa, ki so
projekt razstave izpeljali od
začetnega načrtovanja do
organizacije dogodka, so:
Rebeka Gradnik, Vesna
Vehar, Tita Gavrič, Uroš
Zupan, Maja Mezeg, Janina
Tutič in Urška Piber.
Projekt financirata Občina
Radovljica in Urad RS za
mladino.

Fotonatečaj

svoje hobije, športne aktivnosti ali pa karierne načrte," pripoveduje Brgantova,
ki je navdušena nad odzivom dijakov. Ugotavlja
namreč, da imajo dijaki več
časa in tudi večjo potrebo

Iz virtualne predstave Življenje pred in med kovidom
po izražanju in udejstvovanju.
Dijaki so se udeležili tudi
videokonferenčnega predavanja o podjetništvu, ki ga je
vodil nekdanji dijak, danes
pa uspešen podjetnik. Organizirali so vodeno vadbo na
daljavo, ki jo je vodila dijakinja tretjega letnika, dijaki se
lahko pridružijo tudi turnirjem v računalniških igrah.
Nekaj posebnega pa je bila
tudi proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti,
ki je potekala po video konferenci, dijaki pa so uprizorili tudi predstavo Življenje
pred in med kovidom.
Nika Brgant sicer že štiri leta
vodi tudi gledališko šolo

EGSŠ. "Vsako leto je drugače, enkrat sodeluje 15 dijakov, drugič pet. Vselej pa
nastane avtorska predstava
na temo, ki je v šoli aktualna.
"Tako smo raziskovali odnose v razredu v predstavi Jaz,
Rok in ostali, vpliv telefonov
na družbo v predstavi Čak,
da dam na story in invalidnost v predstavi Zakrite zgodbe. Predstave smo odigrali
na Linhartovem odru ob kulturnem prazniku. Leta 2019
pa so gledališčniki združili
moči z drugimi talenti s šole
in naredili predstavo Bodi
dober, bodi kul, ki je bila
namenjena zbiranju sredstev za dvigalo," je še povedala.

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI
TEHNIK

MEDIJSKI
TEHNIK

Skupaj na poti v prihodnost

Spremljajte nas na
www.egss.si

egss.radovljica

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2019: Razstava, avtor Simon Senica (diploma)
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Praznovanja
Starejši za starejše

Komaj čaka pomlad
Veronika Gaberšček je januarja dopolnila devetdeset let. Še vedno uživa pri delu na vrtu, kjer
prideluje svojo zelenjavo. Ima veliko družino, v kateri je kar štiriindvajset vnukov, dvajset pravnukov
in sedemnajst prapravnukov.
Ivanka Korošec

Tudi letos so prostovoljke za jubilante spletle tople volnene
nogavice.

Marjana Ahačič
Socialnovarstveni program
Starejši za starejše, ki je zasnovan s ciljem, da se ob
organizirani pomoči prostovoljcev starejšim omogoči
čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju,
Društvo upokojencev Radovljica izvaja že 16. leto.
Kot je povedala koordinatorica programa Metoda Bole,
22 prostovoljcev čez leto
opravi več kot šeststo obiskov. Več kot osemdeset starejših potrebuje pomoč, ki
jo prostovoljci tudi izvedejo
ali pa organizirajo prek
zdravstvene, socialne službe

ali nege na domu. "Posebno
pozornost prostovoljci
namenjamo starejšim od
devetdeset let. Ob tem visokem jubileju starejše osebe
obiščemo in jim zaželimo
vse dobro ter jih obdarimo,"
je pojasnila Metoda Bole.
Letos bo devetdeset let
dopolnilo dvajset starejših,
ki bivajo na območju, ki sodi
v okvir Društva upokojencev
Radovljica. Tako kot že vrsto
let so tudi tokrat prostovoljke za jubilante spletale tople
volnene nogavice in izdelale
lepe čestitke. S tem, poudarjajo v društvu, bogatijo medsebojne odnose in razveseljujejo drug drugega.

Veronika Gaberšček se je 11.
januarja pred devetdesetimi
leti rodila v skromni delavski družini na Zabreznem v
Krnici pri Gorjah kot predzadnja od sedmih otrok. Od
teh zdaj živi samo še ona. V
šolo je hodila v Zgornje Gorje. Na otroštvo in mladost
ima lepe spomine, a že pri
rosnih 17 letih se je zaposlila
v Železarni na Jesenicah,
kjer je delal tudi njen oče.
Bila je čistilka in "laufrca",
torej kurirka med oddelki.
Svojega bodočega moža je
poznala že od otroških let,
saj je bil doma iz Gorij.
"Skupaj sva se vozila v službo. Hodili smo na vlak v
Podhom in se družili 'gr'vn'
in nazaj grede 'dl'vn'." Poročila sta se leta 1954 in v naslednjih letih se jima je rodilo šest otrok, štiri hčerke in
dva sinova. Ena hčerka je žal
že pokojna. Z možem sta

»Uživam, ko pridelujem svojo zelenjavo. Komaj
čakam, da pride pomlad, da se vrnem na njivo
in spet začnem sejati in saditi …«

Veronika Gaberšček
najprej živela pri njegovih v
Gorjah, ko pa se je družina
večala, so dobili stanovanje v
Grabnu v Krnici, nato pa v
Radovni. Vseh šest otrok je
hodilo od tam peš v šolo v
Zgornje Gorje, vse dokler
niso dobili stanovanja v bloku v Radovljici. Veronika
ima kar 24 vnukov, 20 prav-

nukov in 17 prapravnukov.
Babico oziroma prababico
seveda radi obiskujejo – tisti, ki živijo bližje, večkrat,
drugi, ki so bolj oddaljeni,
pa redkeje.
Mož ji je umrl leta 1996,
star komaj 66 let. Ko so si
otroci spletli svoja družinska gnezda, se je pred nekaj
manj kot dvajsetimi leti iz
velikega stanovanja v Radovljici preselila v manjše, a prikladnejše stanovanje v bloku v Lescah. Z njo sta ostala
dva vnuka. Taka simbioza se
je izkazala za zelo koristno,
saj vsi trije živijo v lepi družinski harmoniji.
Veronika Gaberšček zelo
rada dela na vrtu. "Imam
njivo med Lescami in
Radovljico. Postavili smo

tudi leseno hišico, da imam
sploh kaj kam odložiti. To
mi pomeni več kot vikend
na morju! Tam se sprostim, da nikjer tako. Uživam, ko pridelujem svojo
zelenjavo. To je moj najljubši hobi. Komaj čakam,
da pride pomlad, da se
vrnem na njivo in da spet
začnem sejati in saditi …"
Rada gleda televizijo, zlasti s
športom je na tekočem. Najraje ima smučarske skokeZaupala mi je tudi, da ima
poseben zvezek, kamor si
zapisuje rezultate vseh
tekem.
Praznovanje njenega jubileja je bilo sicer okrnjeno
zaradi epidemije, vendar ga
ne bo pozabila, saj je bilo
iskreno in prisrčno.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA
V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v šolskem letu
2021/22 v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE.
Tako kot do sedaj bomo vpisali tudi dva oddelka gimnazije, dva
oddelka ekonomske gimnazije in en športni oddelek ekonomske
gimnazije, ki je edini športni oddelek v Sloveniji v strokovnih
gimnazijah. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo.
Trudimo se ustvariti takšne pogoje dela, da lahko dijaki poleg izpolnjevanja obveznosti v šoli
uspešno razvijajo tudi svoja močna področja in
potenciale. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prepoznalo potrebe učencev
športnikov in naše kakovostno delo ter nam
omogočilo, da v šolskem letu 2021/22 vpisujemo v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE, s tem se bomo lahko izognili omejitvi
vpisa, ki smo ga imeli zadnja leta.
Gimnazijski programi, v katerih se dijaki izobražujejo na GFP, se razlikujejo v predmetniku. Za
ekonomsko gimnazijo je značilno, da ima ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko,
nima pa fizike. Gimnazijski program s svojo širino in splošnostjo pri dijakih spodbuja ustvarjalnost, razvija mnoge različne sposobnosti in
omogoča širino znanja. Športni oddelki imajo
program identičen, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek gimnazije in ekonomske gimnazije se lahko vpišejo
kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih
panog in dosegajo vrhunske rezultate. Ti dijaki
zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več
usklajevanja šolskih in športnih obveznosti.
Na GFP ima več kot tretjina dijakov status športnika, zato so razporejeni v vse programe in
oddelke in se jim individualno prilagajamo v
skladu z osebnimi izobraževalnimi načrti. Z
novim športnim gimnazijskim oddelkom bo
delo še kakovostnejše, saj so športni oddelki
manjši in zato individualne prilagoditve lažje. Na

GFP so se tudi v preteklosti šolali številni dobri
športniki: športnika leta 2020 Primož Roglič in
Anamarija Lampič, brata Peter in Domen
Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Štefan Hadalin, Anže Lanišek, Grega Žemlja, zlati maturant
Alex Cisar in mnogi drugi.
Naši nekdanji dijaki niso le uspešni športniki,
ampak so uveljavljeni podjetniki, raziskovalci,
umetniki … Preteklo šolsko leto smo zaključili
večletni umetniški projekt. Postavili smo prvo
stalno didaktično zbirko likovnih del na slovenskih srednjih šolah. Glasbeniki se pogosto vzporedno šolajo. Harfist Jernej Mišič poleg naše
gimnazije v Italiji obiskuje še akademski študij.
Dijaki glasbeniki, ki so se vzporedno šolali, so
postali tudi zlati maturanti.
Trenutne razmere in izobraževanje na daljavo
nas postavljajo pred neprestano nove izzive.
Spoznali smo, da bomo morali biti v prihodnosti
še fleksibilnejši. O poklicih prihodnosti je v
današnji hitro razvijajoči se družbi težko govoriti, a z gimnazijsko izobrazbo so mladim v življenju odprte poti v katerikoli poklic.
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Pogovor

Gospa, ki govori z rokami
Radovljičanka Špela Uršič Andres je ena od tistih gospa v črnem, ki jih že vse od začetka epidemije lansko pomlad opazujemo v kotu televizijskega
ekrana, medtem ko spremljamo vsakodnevne novinarske konference vlade. Besede njenih predstavnikov in strokovnih služb tolmači v znakovni jezik.
Marjana Ahačič

kretnja včasih od začudenja
malo ustavi, drugič pa se
nam kotički ustnic nekoliko
privihajo navzgor. Je pa tolmačenje konferenc danes
veliko lažje, saj je ekipa
dobro utečena in z veseljem
prisluhne našim predlogom. Včasih se je zgodilo,
da se je konferenca močno
zavlekla in je tolmačka v
kosu prevajala tudi več kot
dve uri. Marsikdo misli, da
je pri tem glavna težava
občutek, da ti bodo "roke
odpadle". Pa sploh ne gre
za to. Pri simultanem tolmačenju je ključna osredotočenost, ki s časom pada.
Vsaka od nas je zmožna tolmačiti tudi nekaj ur brez
odmora. Roke nam ne bodo
odpadle, a kakovost takšnega dela je vprašljiva.

Kakšna so bila vaša prva srečanja z znakovnim jezikom?
Vse od učenja prvih kretenj
naprej se mi je zdelo čarobno, da jezik ne potrebuje
besed. Da je mogoče s kretnjo, mimiko in gibanjem
povedati vse. Ker pa imamo
le dve roki in na vsaki le pet
prstov, so si mnoge kretnje
med seboj zelo podobne.
Potrebovala sem kar nekaj
let, da sem jih v večini usvojila. Znakovni jezik ni preprost niti ni poenostavljen
jezik. Ima svojo slovnico in
svoja pravila. Tolmačenje
poznanih ali pa splošnih
vsebin ni težko. Izkušnje so
me naučile, da sem na mnogih področjih danes zelo
domača, tolmačenja strojništva in podobnih vsebin
pa se raje ne lotevam več.
Koliko sploh poznamo gluhoto?
Gluhota je ena tistih invalidnosti, ki je javnosti manj
znana. Verjetno tudi zaradi
svoje nevidnosti. Ob srečanju z gluho osebo opazimo,
da ne sliši, šele ko vstopimo
v komunikacijo. Mnogo ljudi mi je dejalo, da v življenju
še nikoli niso srečali gluhe
osebe. Bolj verjetno je to, da
niso opazili, da je oseba gluha. Zaradi nepoznavanja
gluhote je v naši družbi prisotnih kar nekaj predsodkov
tako o gluhi skupnosti kot o
znakovnem jeziku. Mnogi
nanj gledajo kot na poenostavljen, manjvreden jezik, ki
izvira iz govornega jezika.
Kako se znakovni jeziki med
seboj razlikujejo? Se na primer gluhi Slovenec in gluhi
Japonec kaj bolje razumeta
od svojih slišečih sodržavljanov?
Mnogo ljudi napačno verjame, da imamo univerzalni
znakovni jezik, ki ga uporabljajo gluhi po vsem svetu.
Vsaka država ima svoj znakovni jezik, pogosto tudi
znotraj posamezne države
zasledimo različna narečja
ali celo različne znakovne
jezike. To je popolnoma
razumljivo, saj je vsaka skupnost gluhih razvila svoj
znakovni jezik. A kljub temu
verjamem, da bi se gluhi Slovenec in gluhi Japonec delno
lahko sporazumevala. Zagotovo veliko bolje od dveh slišečih oseb, ki ne znata nobenega skupnega tujega jezika.

Foto: Gorazd Kavčič

Pravi, da jo je znakovni jezik
začaral že v otroštvu. "Med
gledanjem Radovednega
Tačka je mojo pozornost
pritegnila skrivnostna, v
črno oblečena gospa v kotičku televizijskega ekrana.
Takrat se mi je zdelo, da
'maha po zraku', danes vem,
da je tolmačila."

Radovljičanka Špela Uršič Andres prevaja govorjeno besedo v znakovni jezik.
Znakovni jeziki so si med
seboj bolj podobni zaradi
vpliva vidnega prenosa.
Kakšni pa so predsodki, s
katerimi se najpogosteje
srečujejo gluhi?
Pri delu mnogokrat zaznavam pomilovalni odnos do
gluhih. Ljudje jih postavijo v
pozicijo pomoči potrebnih
oseb, ki mnogih dejanj ne
zmorejo opraviti same. Tudi
sama moram pri tolmačenju paziti, kako predstavljam
gluhega posameznika. Predvsem pri običajnih postopkih, ko na primer po končanem zdravniškem pregledu
medicinska sestra meni želi
vrniti zdravstveno kartico –
in ne gluhemu gospodu. Ko
pričakujejo, da bom namesto gluhe gospe izpolnjevala
obrazce. Ali pa, ko so že od
začetka srečanja obrnjeni le
proti meni in stavke začenjajo z besedami: "Povejte
gospodu, da ...." Naučila
sem se, da jasno in spoštljivo obrazložim, da na pregled nisem prišla jaz in naj
kartico vrnejo gospodu. Da
bom gospe z veseljem prevedla vprašanja na obrazcu,
a pisala bo sama. In da govorijo z gluho osebo in ne z
mano. Jaz pa ne bom ničesar povedala, bom le prevedla njihov govor v kretnjo.
Je kakšna značilna razlika
med starejšo in mlajšo
generacijo gluhih? Drži, da
so jih včasih odvračali od
uporabe znakovnega jezika
– z namenom, da se bolje
vključijo v družbo?
Ko mi kakšen starejši gluhi
s solzami v očeh opisujejo

svoje otroštvo, se mi zazdi,
da spremljam fiktivne filmske zgodbe. Njihovo otroštvo res ni bilo lahko. Pretresljivo je, da so mnogi gluhi
učenci imeli med poukom
zvezane roke za hrbtom, da
ne bi kretali. Dolgo časa je
namreč prevladovalo prepričanje, da usvajanje znakovnega jezika zavira učenje
govornih jezikov. Seveda so
o tem odločili slišeči strokovnjaki, gluha skupnost ni
imela besede.
Danes tega k sreči ni več ...
Danes je položaj bistveno
drugačen, a težav, ovir in
dilem je še vedno ogromno.
Večina gluhih otrok je vključena v večinske (slišeče)
šole, tolmačev pa nimamo
dovolj, da bi pokrili tolmačenje vseh ur. Tako se še vedno dogaja, da je gluh učenec
prepuščen samemu sebi.
Sedeč za mizo strmi v učiteljeva usta in skuša razbrati,
kaj je povedal. O uspešnosti
branja z ustnic je težko soditi. Poskusite sami. Ugasnite
zvok televizorja in opazujte
voditeljeva usta. Ob tem si
skušajte predstavljati, da ta
voditelj hodi po prostoru,
kašlja, govori nerazumljivo,
si pokriva usta z rokami ali
požira besede. Če boste imeli občutek, da bi bili navkljub vsemu temu uspešni
pri odčitavanju z ustnic, si
zamislite, da ima sogovornik z varnostnih razlogov na
obrazu masko. Tako je biti
gluh v letu 2021.
Kako v znakovnem jeziku
nastajajo nove besede oziroma kretnje?

Trenutno imamo v slovenskem znakovnem jeziku približno 16 tisoč kretenj. Za
primerjavo lahko povem, da
ima slovenščina med štiristo in petsto tisoč besed.
Skromen besednjak našega
znakovnega jezika je verjetno posledica njegove diskriminacije. Če jezik v določenih položajih (npr. znanosti) nima svojega mesta, ne
more razvijati besedišča na
tem področju. V razvijanje
novih kretenj veliko napora
vloži posebna Skupina za
razvoj slovenskega znakovnega jezika. Letošnje leto je
v vsakdanji pogovor prineslo
mnogo novih besed. Tako
rekoč čez noč se je bilo treba
dogovoriti za kretnjo koronavirus. Pogledali smo prevod kitajskih tolmačev in
prevzeli njihovo kretnjo.
Leva roka je stisnjena v dlan,
z desno pa zaokrožimo
okrog pesti. Vsak prst desne
roke tako predstavlja izrastke virusa. S tem se ponazori
oblika virusa, kar je v jeziku,
ki stavi na vizualno, bistveno.
Prevajate tudi na novinarskih konferencah vlade. Kaj
vam pri tem delu predstavlja
največji izziv?
Ko sem prvič prišla v prostore Cankarjevega doma
tolmačit novinarsko konferenco vlade, so se mi roke
nekoliko tresle. A dobra
stran tolmačenja je v tem,
da so možgani tako zaposleni s prevodom, da za drugo ni časa. Tolmačenje
poteka v živo, tudi tolmači
informacije na konferenci
slišimo prvič. Zato se nam

Kako se pripravite na prevajanje?
Če bi se pripravljala na
neko strokovno izobraževanje, bi se posvetila predvsem besedišču. Tistim strokovnim izrazom, za katere
kretenj ni. Na dogodke, ki
jih tolmačim, vedno pridem
15 minut prej in si ogledam

pa je zame med pripravo
ključno tudi to, da se popolnoma umirim. Da sem v
tistem trenutku z glavo in
telesom res tam.
Tolmači pri svojem delu
vstopate v vse pore življenja
gluhe osebe ...
Tolmačimo dobesedno od
rojstva do smrti. Zato je naš
delavnik izjemno razgiban
in nikoli dolgočasen. Veliko
je tolmačenja v zdravstvenih
ustanovah, šolah, bankah,
na upravnih enotah, pri
notarjih, na različnih izobraževanjih, dogodkih, televiziji, porokah, pogrebih …
Lani sem za Spletno TV tolmačila tudi rap Challeta Salleta z naslovom Lagano. V
izjemno lepem spominu mi
ostaja tudi tolmačenje v
akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah. Tolmačila
sem na Zelenici in na Valvasorju. To sta bili zagotovo
tolmačenji v najlepšem okolju.
Imate čas za hobije?
Imam čas. Proste dni najraje preživim v hribih. V zadnjem času sem odkrivala vse

Znak za koronavirus: leva roka je stisnjena v dlan, z desno
pa zaokrožimo okrog pesti. Vsak prst desne roke tako
predstavlja izrastke virusa. / Foto: Gorazd Kavčič
prostor. To je pomembno
predvsem zaradi moje postavitve. Gluhi in tolmači
imamo tiho pravilo, da sonce vedno sveti tolmaču v
oči, nikoli gluhemu. Zagotoviti moram, da bo gluha
oseba v svojem vidnem
polju imela mene in vse
govorce. Pri tolmačenju
novinarskih konferenc je
priprava nekoliko drugačna. Tematiko po mesecih
dela dobro poznam, prav
tako so kretnje za nove
besede že razvite. V prostoru imamo tolmači svoj
pano, pred katerim stojimo,
da lahko ohranjamo varno
razdaljo z govorcem. Sicer

malo višje kotičke naše,
"radolške" občine. Drugače
pa obožujem druženja ob
kakšni dobri igri, kavi,
večerji … In komaj čakam
čas, ko bodo priložnosti za
kakšen večer v gledališču ali
na dobrem koncertu.
Morda opažate, da si pri vsakdanji komunikaciji več kot
drugi pomagate z rokami?
Imam občutek, da neprestano krilim z rokami. Včasih
hitreje prikličem določeno
kretnjo kot pa besedo. Nerazumljivo pa mi je, da v igri
Activity, ki stavi tudi na pantomimo, prav vedno izgubim.
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Fak tretji na zadnji
tekmi pred Pokljuko
Matjaž Klemenc
Za razliko od skakalcev so
biatlonci imeli božično-novoletne praznike brez tekmovanj. Leto 2021 so odprli
v nemškem Oberhofu. Prvi
konec tedna so se moški
merili v sprintu in v zasledovalni tekmi. V sprintu je bil
Jakov Fak dvanajsti, na zasledovalni tekmi je uvrstitev
popravil in se uvrstil na
šesto mesto. Na obeh tekmah je zgrešil po enkrat,
obakrat stoje.
Drugi konec tedna v Oberhofu je bil še bolj zapolnjen s
tekmami. V sprintu je bil Fak
17. Zadel je vse strele, a je bil
slabši v teku. Na skupinskem
teku je bil 18. Višjo uvrstitev
je pokvaril v streljanju, saj je
na prvih treh streljanjih zgrešil po en strel. Biatlonci so se
merili tudi v štafeti. V slovenski ekipi so bili tradicionalni
Miha Dovžan, Jakov Fak in

Rok Tršan. Obolelega Klemena Bauerja je zamenjal Alex
Cisar. Na prvih dveh tekmah
štafet je bila naša ekipa dvanajsta. V Oberhofu so osvojili
enajsto mesto.
V Italiji (Antholz-Anterselva) je Jakov Fak v svoji sicer
najuspešnejši disciplini,
posamični tekmi na dvajset
kilometrov, dosegel svojo
letošnjo najslabšo uvrstitev
– 37. mesto. Štirje zgrešeni
streli so bili pač preveč. Ekipa je v isti postavi kot v
Oberhofu osvojila deseto
mesto. V nedeljo je bil še
skupinski start. Jakov Fak je
v pravem času dosegel stopničke, osvojil je tretje mesto. Odločilno je bilo odlično
streljanje, saj je od dvajsetih
strelov zgrešil le enkrat, v
prvi seriji stoje. Stopničke
so odlična napoved za svetovno prvenstvo na naši
Pokljuki, ki bo potekalo od
12. do 21. februarja.

Ilka Štuhec okrepila sodelovanje z Verigo
Smučarka Ilka Štuhec je s svojim dolgoletnim partnerjem
podjetjem Veriga še okrepila sodelovanje. Veriga je namreč
nov naglavni sponzor Ilke Štuhec. Veriga je blagovna znamka, ki je od leta 1922 doma pod vrhovi, pravijo v podjetju, ki
ima sedež v Lescah. Pot in vrhove ponazarjajo barvni trikotniki na čeladi te priljubljene slovenske vrhunske smučarke.
Blagovna znamka Veriga bo prihodnje leto praznovala stoletnico delovanja. S svojimi izdelki je prisotna po vsem svetu. Podjetje je v preteklosti izdelovalo izdelke, kot so transportne, sidrne, gozdarske in metrske verige, vijaki, odkovki
..., kasneje pa se je specializiralo predvsem za izdelavo vseh
vrst kolesnih verig.

Ilka Štuhec že nekaj let sodeluje s podjetjem Veriga.

Nov ulični fitnes v Kropi
"V Kropi smo mladi po veliko neuspelih pobudah končno
dobili novo igrišče," je v začetku leta z veseljem sporočil Nik
Staničić. Tako imenovani ulični fitnes stoji ob igrišču za košarko in je del kompleksa kroparskih igrišč. "Pobuda je končno
uspela preko svetnika Nejca Klička, ki se je zavzemal za naše
želje na občini. Ulični fitnes se je postavil ravno ob pravem
času, saj so nam zaradi epidemije zaprli vse fitnese v zaprtih
prostorih," je sporočil Staničić, ki poudarja, da so mladi svetniku za njegovo zavzemanje za projekt zelo hvaležni.

Praktično strelstvo
Član Strelskega društva Tržič je tudi Zvone Vrankar iz Leš pri Tržiču. Društvo ima del svojih treningov
tudi v leškem centru Veriga.

V čem se praktično strelstvo
razlikuje od športnega strelstva?
Praktično strelstvo je športno strelstvo. Praktično streljanje se je pojavilo kot odgovor na nerealno statične
strelske discipline. Osnovna
ideja ustanoviteljev IPSC je
bila, da se strelci, ki se srečujejo z orožjem ljubiteljsko ali
iz potrebe, naučijo to orožje
uporabljati na tekmovanjih,
ki bi simulirala dejanske
konfliktne situacije z upravičeno samoobrambno rabo
orožja. Danes je praktično
strelstvo popolnoma športna
disciplina. Svetovna krovna
zveza dela odločne korake v
olimpijsko druščino, kar bo
poleg prepoznavnosti športa
omogočilo tudi dostop do
kandidiranja za sredstva, ki
jih država razpisuje za športe. Naš šport je v strelskem
segmentu daleč najbolj rastoča disciplina, tako po članstvu kot udeležbi na tekmovanjih, zanimivosti in ne
nazadnje količini tekmovanj.
Moto našega športa je natančnost, moč, hitrost. Že to
pove, da je to izredno hiter
šport, poln dinamike, posledično je zato podvržen izjemno strogim varnostnim
ukrepom! Človek je v samem
bistvu podvržen napakam,
tu pa mora vsa stroka, posebej sodniki, poskrbeti, da to
niti ne pride v poštev. In tako
so tekmovanja varna in brez
nezgod.
Kako je s tekmovanji v praktičnem strelstvu?
Tekmovanja v praktičnem
strelstvu potekajo tako v Sloveniji kot po svetu. Slovenci
imamo v eni od disciplin tudi
evropskega prvaka Roberta
Černigoja, ki je naziv osvojil
na zadnjem EP v Beogradu
leta 2019. Praktično strelstvo
v zadnjem obdobju zelo pridobiva prepoznavnost. Pridobiva zato, ker smo se strelci
mogoče naveličali naporov

Kako ste sami uspešni na
tekmovanjih?
Sam se tekmovanj že kaki
dve leti udeležujem bolj z
željo po novih znanjih, kar
se organizacije tekmovanj
tiče, tekmovalni naboj je
nekoliko v ozadju. Seveda
me želja po odličnih tekmovalnih dosežkih ne mineva,
je pa težko usklajevati vodenje s tekmovalnimi ambicijami.

Zvone Vrankar / Foto: osebni arhiv
preživetja tega športa z lastnimi sredstvi, hkrati pa v tujini
in na evropskih in svetovnih
prvenstvih predstavljamo
svojo državo. Lastna sredstva
pač omogočajo razvoj do
določene mere, ne omogočajo pa preboja, ki bi ga ta zanimiv šport potreboval.
Ste predsednik društva v
Tržiču. V teh težkih časih
verjetno nič kaj prijetna funkcija?
Res, ni prijetna, ker naše
društvo ima možnost svojim
članom nuditi vadbo na strelišču, kar trenutno zaradi
našega statusa rekreativnih
športnikov ni mogoče. Sicer
pa je treba vsako situacijo
obrniti tudi sebi v prid, in
dokler je v skladu s predpisi
mogoče, se strelišče v tem
času prenavlja, pripravlja se
tudi programe izobraževanj,
ki se bodo izvajala po spletu.
Nekako v smislu: kjer je volja, je tudi pot!
Koliko članov šteje vaše
društvo?
Članstvo niha med devetdeset in sto člani, pričakuje se
porast članstva strelcev iz
sosednje Avstrije. Naš adut
je predvsem urejeno strelišče, celoletni pogoji za vadbo
ne glede na vreme in vodena

vadba. Pridruži se nam lahko vsak, ki ima željo. Društvo ima lastno orožje za vadbo takšnih članov, največkrat pa novi člani že imajo
svoje orožje in bi želeli aktivneje tekmovati.
Dobrodošli so tudi strelci, ki
niso posebej aktivni, ki so
izpolnili vse predpisane
pogoje za pridobitev orožja,
za tekmovanja pa zaradi premalo znanja in izkušenj
komajda zberejo pogum.
Tudi iz tega razloga smo najbolj dejavni člani društva
ustanovili Zavod za praktično strelstvo, ki bo ravno v
tem segmentu poizkušal še
nadgraditi dosedanje prakse.
Zavod ima sedež v Verigi v
Lescah in je že začel pripravljati programe za tekmovalce, ki skrbijo tudi za njihovo
specifično fizično pripravo,
ki je na streliščih ni mogoče
izvajati. V teh prostorih bo
tudi lažje izvajati promocijsko dejavnost, ki nam je kritično primanjkuje, hkrati pa
vadbo želimo nadgraditi z
laserskimi in video trenažerji, ki so blizu igricam, ki jih
mladi danes tako radi igrajo.
Torej to in gibanje – in imamo zametek mladega strelca.
Sliši se lepo, energija v Lescah je velika, optimizem
tudi, tako da bo zadeva rasla

Dejavni ste tudi v Slovenski
zvezi praktičnega strelstva.
Tako je. To je najbolj perspektivna strelska zveza poleg
Strelske zveze Slovenije. Če
slednja ne bi bila tako gluha
za nove strelske športe, niti
ne bi bilo potrebe po drugih
zvezah. Trenutno je torej to
edina zveza, ki se dejavno
ukvarja z razvojem tega
športa pri nas. Seveda je članica svetovne zveze IPSC.
Trenutno v zvezi zasedam
mesto predsednika tekmovalne, strokovno-tehnične
komisije, ki je z novim ambicioznim vodstvom zagotovo
pripravljena dvigniti vse
nivoje svojega dela.
Kakšne načrte imate v prihodnosti v tej zanimivi športni disciplini?
SDT je kot društvo v samem
vrhu udejstvovanja v tem
športu, ekipa zaporedni državni prvak, imamo odlične tekmovalce, vodeno vadbo, urejeno strelišče. To je redkost za
to zvrst streljanja in to bomo
skušali zadržati, nadgraditi
pa financiranje, to je področje, kjer imamo največ rezerve. Z vzpostavitvijo zavoda je
naš namen, da je naše pojavljanje v javnosti nekaj običajnega in da se orožja ne drži
nalepka prepovedano in da je
to nekaj slabega. Orožje samo
nikoli ni nevarno, nevaren je
nevešč uporabnik, ki ga uporablja. Sprožilec se nikoli ne
pritisne sam!

Deseterica za Prevca tako blizu
Matjaž Klemenc

Ulični fitnes so v Kropi dobili v pravem trenutku, ravno v
času, ko so se zaprli vsi fitnesi v notranjih prostorih.

tako hitro, kot bo veliko zanimanje.

Matjaž Klemenc

Konec starega leta in začetek
novega sta za najboljše svetovne smučarske skakalce
zelo pomembno obdobje, saj
je v takrat na sporedu prestižna novoletna turneja. Ta
se vedno začne v Oberstdorfu. Na uvodni tekmi nemškega dela je Peter Prevc
začel s 17. mestom. Na prvi
dan novega leta so se skakalci zbrali v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je Prevc osvojil
13. mesto.

Podobni uvrstitvi je dosegel na dveh tekmah avstrijskega dela. V Innsbrucku
je bil enajsti, v Bischofshofnu pa dvanajsti. Peter
Prevc je bil edini od slovenskih skakalcev, ki se je
na vseh štirih prizoriščih
uvrstil v finale. V skupni
uvrstitvi novoletne turneje
je osvojil deveto mesto. V
Titisee-Neustadtu je bil 21.
in 13.
V Zakopanah na Poljskem
so skakalci začeli z ekipno
tekmo. Slovenska ekipa, ki

je nastopila v postavi Cene
Prevc, Tilen Bartol, Peter
Prevc in Anže Lanišek, je
osvojila četrto mesto. Na
posamični tekmi je Peter
Prevc osvojil nehvaležno
31. mesto in za las zgrešil
finale. Ta se mu je izmuznil predvsem zaradi neposrečenega doskoka.
Prejšnji konec tedna so bili
skakalci spet na Finskem, v
Lahtiju. V soboto je bila
ekipna tekma. Slovenija je
nastopila v postavi Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga

Jelar in Anže Lanišek. V
povprečni slovenski ekipi,
ki je osvojila šesto mesto, je
še največ pokazal Peter
Prevc, ki je med vsemi nastopajočimi imel najdaljši
skok dneva. V Lahtiju so
skakalci zaključili s posamično tekmo. Peter Prevc
je bil še enkrat blizu deseterice, a se mu je na koncu
izmuznila. Uvrstil se je na
dvanajsto mesto. Od danes
do nedelje skakalce čakajo
tri tekme v Willingenu v
Nemčiji.
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Občinske novice
Tradicija je njegovo osnovno vodilo
Alenka Brun
Letos smo kdo je najboljši
po izboru gastronomskega
vodnika Gault&Millau Slovenija za leto 2021 izvedeli
na spletnem dogodku. Med
dobitniki štirih kap (kuhinja
zelo visoke kakovosti) sprememb v primerjavi z lani ni,
več o tistih, ki so prejeli

manjše število kap, in nagrajencih pa naj bi bilo znano
že kmalu. Na spletnem
dogodku so razkrili le še
imena za nazive chef leta,
prihodnosti, tradicije, najboljši POP ter mladi talent,
natakar/sommelier in najboljša slaščičarna. Gorenjskih imen nismo zasledili,
je pa Urošu Štefelinu, ki je

S hobijem lahko
tudi zaslužimo
V projekt Ustvarjalni podjetnik je letos vključena
tudi Občina Radovljica. Virtualna predstavitev bo
prihodnji četrtek.
Marjana Ahačič
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske (RAGOR) vabi
vse, ki radi ustvarjate, k
sodelovanju v projektu z
naslovom Ustvarjalni podjetnik. V sklopu projekta bodo
sodelujočim ustvarjalcem
pomagali pri ureditvi ustreznih statusov za prodajo, zanje organizirali različne izobraževalne delavnice, jim
omogočili prodajo v okviru

ni namen projekta je namreč pomagati ustvarjalcem
na pot podjetništva in hobije
spreminjati v poslovne priložnosti," je pojasnila Urška
Luks iz RAGOR-ja.
Letos bodo v projekt povezovali ustvarjalce iz občin Gorje, Jesenice, Kranjska Gora
in Radovljica, iz občin, ki v
letu 2021 projekt finančno
podpirajo. Uvodna predstavitev, v okviru katere bodo
udeleženci lahko tudi izrazi-

Uvodna predstavitev, v okviru katere bodo
udeleženci lahko tudi izrazili svoje želje,
bo 4. februarja ob 17. uri na platformi Zoom.
različnih dogodkov, pripravili promocijski katalog in
vzpostavili povezovanje z
drugimi ustvarjalci.
"Danes se veliko ljudi ukvarja s hobiji, ki so tesno povezani z umetnostjo. A z izdelovanjem nakita, slikanjem,
šivanjem, pletenjem, izdelavo lesenih izdelkov in drugimi ustvarjalnimi tehnikami
lahko tudi zaslužite. Osnov-

li svoje želje, potrebe in pričakovanja, bo potekala v
četrtek, 4. februarja, ob 17.
uri na platformi Zoom.
Udeležba v projektu je brezplačna. Za vse dodatne
informacije in prijavo k
sodelovanju se lahko oglasite na elektronski naslov
urska.luks@ragor.si ali
pokličete na telefonsko številko 04 581 34 17.

Okraske iz Vatikana bodo še uporabili
Po dobrem mesecu dni v Vatikanu so slovensko smreko
sredi januarja pripeljali nazaj v Slovenijo, v Kočevsko Reko.
Okraske so pripeljali v Radovljico v Akademijo cvetja, kjer so
jih dodobra posušili in shranili za nadaljnjo uporabo. Kot je
sporočil vladni urad za komuniciranje, jih bodo kasneje
uporabili za promocijska darila, večji okraski pa bodo krasili smreko v Strasbourgu ob zaključku predsedovanja Slovenije Svetu EU konec letošnjega leta.

Sabina Šegula z okraski, ki so letos krasili božična drevesca
v Vatikanu. Po njeni zasnovi in v sodelovanju z etnologom
Janezom Bogatajem so jih iz oblancev izdelovali
prostovoljci iz vse Slovenije.

lani prejel naziv chef tradicije, pripadla čast, da je povedal, kdo je letošnji dobitnik
naziva. Ta je šel tokrat v
roke, Mojci Trnovec iz Gostilne Mihovec (Zgornje Pirniče),edini predstavnici
Gorenjske v tokratnem sklopu imen. Štefelin je pojasnil
še, da je tradicija tista, ki ga
pri krožnikih navdihuje,

pomembna pa je tudi surovina. "Poiščem tradicionalno surovino in želim narediti jed takšno, kot se je spominjam od nekoč," razloži
gorenjski kuharski mojster,
ki je znan po tem, da ustvarja sodobne jedi iz tradicionalnih surovin. Štefelin
namreč želi, da se tradicionalne surovine ohranijo.

Kuharski mojster Uroš Štefelin in Mira Šemić, direktorica
Gault&Millau Slovenija, med spletno razglasitvijo
najboljših po vodniku Gault&Millau Slovenija za leto 2021
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Kako ste zadovoljni?

Ocena zadovoljstva uporabnikov s storitvami Komunale
Posoda za odlaganje
Radovljica
v letu 2020 je
bila 4,54. Ocena je na najvišji ravni
organskih
odpadkov
doslej in je presegla povprečje zadnjih petih let za skoraj dva
• posoda s prostornino 7 litrov rjave barve,
odstotka.
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vode je odlična in kadar koli odpre
ki se idealno prilegajo posodi.

Priročnik za oskrbo s pitno vodo
že pri vas doma

mo pipo, se lahko v trenutku odžejamo. To je pomem
ben korak k zmanjševanju količine odpadkov, ohranja
nju naravnih virov in zdravja vseh nas.

Pričakovanja
uporabnikov so naše vodilo
Biološko razgradljive
in kompostirne
podloge
Ocena
zadovoljstva uporabnikov
s komunalnimi storitvami v
letu•2020
na najvišji
ravni doslej, kar nam daje potrditev,
po 10jepodlog
za 120ali 240-litrske
zabojnike
da delujemo
v pravi
smeri. Ugotovitve raziskave presojamo
za biološke odpadke,
skrbno
in preudarno,
saj nakazujejo priložnosti za izboljšanje
• biološko
razgradljive,
in namiz pomagajo
pri upravljanju tveganj.
koruze in krompirja,
• zaščitijo posodo
Ugotavljamo,
da uporabniki zaznavajo prizadevanja podjetja
in rešujejo problem higiene
za zanesljive
in
kakovostne
(tudi na robu
posode), komunalne storitve, ki so rezul
tat stalne
prenovepogostost
in izboljševanja procesov v okviru sistema
• zmanjšujejo
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• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
rabnikov
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da imajodelavcem.
naše storitve dobro razmerje
• olajšujejo
delo komunalnim
med kakovostjo in ceno.

Poslovanje združeno na eni lokaciji

Komunala Radovljica, d. o. o., bo v prihodnjih letih svoje
poslovanje prenesla na lokacijo Centralne čistilne naprave
Ne spreglejte prilog:
Radovljica. Z naložbo bo povezala glavnino dejavnosti rav
– koledar odvozov odpadkov
nanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čišče
Komunala Radovljica,
d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
iz gospodinjstev
ter
nja odpadnih voda na enem mestu. Prepričani smo, da bodo
Tel.: za
04/naročilo
537 01 11,
faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
– kuponi
odvoza
boljši pogoji dela in možnost učinkovitejše organizacije po
kosovnih odpadkov v letu 2021.
slovanja spodbudno vplivali na kakovost komunalnih stori
www.komunala-radovljica.si
tev ter zagotavljali zadovoljstvo uporabnikov.

Mislimo zeleno!
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Zemeljski plaz
odnesel del poti
Priljubljena pohodniška pot je zaradi zemeljskega plazu, ki se je utrgal z
roba brezjanskega polja, na poškodovanem odseku zaprta. Sprehod z druge
strani in dostop do zaledenelih Peraških slapov sta še vedno mogoča.
Marjana Ahačič
Priljubljena brezjanska Pot
miru, ki je v prvem delu speljana od izhodišča pri baziliki Marije Pomagaj čez brezjansko polje, je od začetka
leta zaprta. Del poti je namreč odnesel obsežen zemeljski plaz, ki se je najprej med
močnim decembrskim
deževjem, nato pa še ob potresu tik pred koncem leta
utrgal z roba brezjanskega
polja in od tam kot gmota

prsti, skal, drevja in grmovja
zdrsel proti dolini.
"Pot smo v izhodišču takoj
zaprli, saj je del, čez katerega je spolzel plaz, popolnoma neprehoden in tudi približevanje območju plazu je
nevarno," je pojasnil Branislav Šmitek, predsednik
Turističnega društva Brezje,
ki pot upravlja in jo tudi
redno vzdržuje. "Ko smo si
prvič ogledovali škodo, so
bila tla razmočena in še
nezmrznjena. Takrat je bilo

videti, da se gmota še ni
umirila, slišati je bilo pokanje vej in dreves, tako da bo,
ko bo mraz popustil, treba
biti še posebej pazljiv."
Kot še pravi Šmitek, so globoke razpoke v tleh, ki so
posledica plazenja tal, in
podrta drevesa vidni vse do
dna doline, do potoka Peračica. Kakšna je dejanska
škoda in kako se bodo lotili
sanacije, pa bodo ugotavljali, ko se bodo razmere umirile, je napovedal.

Branislav Šmitek na robu brezjanskega polja, od koder je dobro vidna vsa razsežnost
zemeljskega plazu, ki je odnesel tudi del poti daleč spodaj
Čeprav je šestkilometrska
krožna pot v začetnem delu
močno poškodovana in
zaradi nevarnih razmer
zaprta, pa si pohodniki z
druge smeri še vedno lahko
ogledajo v teh dneh posebej
slikovito dolino Peračice,
vključno z znamenitimi

Peraškimi slapovi. In če so
se ponekod ob sončnih
januarskih koncih tedna pritoževali nad množicami
turistov od vsepovsod, brezjanska pot tudi v tem obdobju upravičuje svoje ime, saj
je na njej v tem času mogoče srečati predvsem spreha-

jalce in pohodnike iz bližnje
okolice.
Poti so zasnežene in ponekod poledenele, zato je nujna primerna obutev, a je
napor sprehajalca poplačan
z odkritjem čarobne in mirne zimske idile čisto blizu
urbanega sveta.

Dostop do Peraških slapov je še vedno mogoč, a z druge,
črnivške strani. Slap je zaradi letošnjih zelo nizkih zimskih
temperatur posebno lepo okovan v led.

Le nekaj metrov pod vstopom na Pot miru pod robom
brezjanskega polja so domačini tudi letos v skalno razpoko
postavili jaslice.

Kratke novice

Pomagali pri prevozu hišic

Turistično društvo Brezje Pot miru redno obnavlja in
skrbno spremlja stanje. Pot so takoj zaprli, ker je prehod
čez plazovito pobočje zelo nevaren.

Juliana Trail med najboljšimi pohodniškimi potmi
Znameniti popotniški vodnik Lonely Planet je med najboljše
nove pohodniške poti za leto 2021 uvrstil tudi slovensko
krožno daljinsko pohodniško pot Juliana Trail. Med najboljše sta se uvrstila še Paparoa Track v Novi Zelandiji in Coast
Paths v Združenem kraljestvu. Krožna daljinska pohodniška
pot Juliana Trail je dolga 267 kilometrov in poteka skozi doline, čez prelaze, skozi gozdove, urbana središča, samotne
planote ter ob rekah Savi in Soči. Razdeljena je na 16 dnevnih etap, na katerih pohodniki lahko opazujejo Triglav z različnih strani. Poteka po desetih gorenjskih in posoških občinah, združenih v Skupnost Julijske Alpe, odprli pa so jo pred
slabim letom in pol. Pot vključuje tudi sedem gorenjskih
občin, ena etapa, četrta, pa vodi iz Begunj skozi Radovljico
na Bled.

Pustnega sprevoda letos ne bo
Tradicionalne pustne prireditve sredi februarja letos v Radovljici ne bo. "Pustno prireditev s sprevodom je Turistično
društvo Radovljica organiziralo vse od leta 1996. Letos bi
bila ta že jubilejna, 25. po vrsti, a je žal ne bo. Ob obstoječi
epidemiološki situaciji bi bilo veseljačenje nevarno in tudi
nespodobno, zagotovo pa za organizacijo prireditve tudi ne
bi dobili potrebnih dovoljenj," so sporočili iz društva, ki ga,
odkar se je lani poslovila dolgoletna predsednica Alenka
Bole Vrabec, zdaj vodi Srečko Pirih. "Vsi, ki ste morda snovali pustna oblačila, ta privarčujte za naslednji pust. Računamo, da bomo prireditev z drugačnim programom in zaključno prireditvijo na Vurnikovem trgu lahko organizirali
prihodnje leto," so še sporočili iz Turističnega društva
Radovljica.

Voznika transportnega podjetja iz Begunj sta sodelovala pri prevozu mobilnih hišic v hrvaško
Petrinjo, ki jo je prizadel potres.
Marjana Ahačič
V družinskem podjetju
KLU-S Transport na Zgoši
so se v začetku meseca odzvali na prošnjo Civilne zaščite Slovenije, da skupaj s Slovensko vojsko pomagajo pri
prevozu mobilnih hišic za
pomoč po potresu v Petrinji
na Hrvaškem.
"Na klic smo se seveda odzvali in naslednji dan v Državnem logističnem centru v
Rojah že natovarjali dve
mobilni hišici. Ker sta hišici
široki tri metre, gre za izredni prevoz, za kar je naše
podjetje specializirano," je
pojasnil direktor tega podjetja s skoraj polstoletno tradicijo Tilen Klukovič.
Še dve mobilni hiški so
natovorili na tovornjake Slovenske vojske, nato pa so se
skupaj odpravili proti Petrinji. "Vso pot nas je spremljala Civilna zaščita, ki je

Dva tovornjaka družbe KLU-S Transport z Zgoše sta
sodelovala pri prevozu mobilnih hišic za prebivalce Petrinje
na Hrvaškem, ki jim je domove porušil potres.
organizirala celoten prevoz.
Na meji je bil prevoz obravnavan prednostno, zato smo
jo prešli zelo hitro. Ravno
tako so nas posebej obravnavali na Hrvaškem, kjer nam
ni bilo treba plačati cestnine," je povedal Klukovič.

Voznika Boštjan Vidic in
Miha Kolman, oba doma z
Bleda, sta kljub večletnim
izkušnjam z izrednimi prevozi prvič opravila take vrste prevoz, je še pojasnil Klukovič, ob
tem pa opozoril na pogosto
negativen odnos do tovornja-

kov na naših cestah. "Prepogosto jih vidijo le kot tiste, ki
povzročajo zastoje, uničujejo
ceste, polnijo parkirišča ipd.
Vedno znova in znova pa se
pokaže, da brez tovornjakov
in seveda voznikov ne gre, da
so v krizah v prvih linijah, pripravljeni pomagati."
Prevoz v Petrinjo je sicer
podjetje KLU-S Transport
opravilo kot donacijo, ravno
tako pa sta se plačilu odpovedala oba voznika.
V podjetju z lastnim voznim
parkom, ki obsega tako transportna vozila kot tudi vozila za spremstvo, sicer naročnikom po vsej Evropi zagotavljajo dostavo najzahtevnejših tovorov, lahko preberemo na njihovi spletni
strani. Sedež imajo na Zgoši
že 35 let, ustanovitelj Srečko
Klukovič, ki je še vedno lastnik podjetja, pa je v zadnjih
letih vodenje že prenesel na
sinova in hčer.

