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Marjana Ahačič

Organizacija združenih 
narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo (Unesco) 
je leta 1995 razglasila 23. 
april za svetovni dan knjige. 
Dan je namenjen opozarja
nju na pomen in promociji 
branja, založništva in avtor
skih pravic, čemur se pri
družuje tudi Radovljica kot 
branju prijazna občina.
V Knjižnici A. T. Linharta 
Radovljica bodo ob svetov
nem dnevu knjige in tretji 
obletnici odprtja nove knjiž
nice na Vurnikovem trgu 
jutri, v soboto, 24. aprila, ob 
9. uri pripravili knjižni 
sejem, na katerem bodo po 
simbolični ceni prodajali 
ohranjene odpisane in 
podarjene knjige. Knjižni 
sejem lahko obiščete pred 
knjižnicama v Radovljici in 
na Bledu.
To soboto in v ponedeljek, 
26. aprila, bo mogoč tudi 
brezplačen vpis za vse nove 
člane. 
Na svetovni dan knjige in 
na tretjo obletnico odprtja 
nove knjižnice je s kratkim 

nagovorom, objavljenim na 
spletni strani občine, spom
nil tudi župan Ciril Globoč
nik. Izrazil je zadovoljstvo, 
da ima Radovljica že več let 
certifikat za branju prijazno 
občino in seveda da ima 
sodobno novo knjižnico, ki 
se ponaša z inovativnimi 
dejavnostmi na knjižnič
nem področju. Poudaril je 
pomen spodbujanja branja 
in občane pozval, naj ob 
svetovnem dnevu knjige 
morda kupijo ali podarijo 
knjigo in s tem tudi sami 
spodbujajo branje. 
Tudi Radovljiška knjižnica 
se namreč pridružuje vse
slovenski akciji kupovanja 
in podarjanja knjig ob sve
tovnem dnevu knjige. Med 
22. in 25. aprilom bodo 
ponudili tridnevni spletni 
knjižni Sejem s kavča v 
obliki skupne spletne trgo
vine, v kateri se bo več kot 
petdeset slovenskih založ
nikov predstavljalo z več kot 
petsto knjigami s sejemski
mi popusti.
Sejem s kavča bo odprt do 
nedelje do polnoči na pove
zavi https://sejemskavca.si.

Danes je svetovni 
dan knjige
V Knjižnici A. T. Linharta Radovljica bodo ob 
svetovnem dnevu knjige in tretji obletnici odprtja 
nove knjižnice na Vurnikovem trgu jutri pripravili 
knjižni sejem, na katerem bodo po simbolični 
ceni prodajali ohranjene odpisane in podarjene 
knjige. 

 OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica
čestitam ob dnevu upora proti okupatorju

in prazniku dela.

Ciril Globočnik
ŽUPAN

w
w

w
.r

ad
ov

lji
ca

.s
i

Marjana Ahačič

Številne krajevne skupnosti, 
društva in posamezniki so 
se kljub epidemiji tudi letos 
odločili, da organizirajo ozi
roma se udeležijo tradicio
nalnih spomladanskih čistil
nih akcij. Prvi so jo organizi
rali v Vrbnjah, prejšnji 
konec tedna pa so bile pose
bej aktivne krajevne skup
nosti v Lipniški dolini.
Kot je povedala Mojca Dolar s 
Komunale Radovljica, ki pri 
akcijah sodeluje z zagotavlja
njem vreč in rokavic ter odvo
zom odpadkov, so po njiho
vih podatkih akcije že izvedli 
v krajevnih skupnostih Pod
nart, Kamna Gorica, Lancovo 
in Lesce, vaški skupnosti 
Vrbnje, Zavod Manipura iz 
Begunj ter nekaj ekološko 
ozaveščenih posameznikov. 
Organizatorji so na Komuna
li prevzeli okoli štiristo parov 
rokavic in prav toliko črnih 
vreč za odpadke. Sporočili so 
tudi odlagalna mesta, s kate
rih so nato lahko delavci 
Komunale poskrbeli za odvoz 
zbranih odpadkov.
"Akcije so bile po besedah 
organizatorjev dobro obiska
ne, kar kaže na ozaveščenost 
ljudi in pripravljenost na 
skrb za dobro in lepo bivalno 
okolje," ob tem dodaja 

Dolarjeva, ki ugotavlja, da 
tokrat ni bilo zbranih večjih 
količin, prostovoljci so po
brali predvsem odpadke, 
odvržene v naravno okolje. 
"Večji problem predstavlja 
odlaganje kosovnih odpad

kov na zbiralnicah ločenih 
frakcij – kljub možnosti 
brezplačnega naročila odvo
za kosovnih odpadkov in 
brezplačne oddaje v Zbir
nem centru Radovljica," je 
opozorila.

Ta konec tedna se čistilne 
akcije nadaljujejo, organizi
rajo jih v krajevnih skupno
stih Begunje in Otok ter 
Fun Rafting in Tinaraft.

April v znamenju 
čistilnih akcij
Tudi to pomlad so se številna društva, organizacije in posamezniki udeležili tradicionalnih 
spomladanskih čistilnih akcij. Organizirala so jih društva in krajevne skupnosti. 

Pretekli konec tedna so čistilne akcije organizirale krajevne skupnosti (KS) Podnart, Kamna 
Gorica, Lancovo in Lesce, ta konec tedna jih pripravljajo v KS Otok in Begunje.

16. stran

Grad 
Podvin
Začetek postopka 
sprememb prostorskega 
reda, ki bi omogočale 
obnovo gradu in gradnjo 
dodatnih nastanitvenih 
kapacitet
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Olimpijec 
dveh držav
Jakov Fak, slovenski 
reprezentant v 
biatlonu, že tretje leto 
živi v Lescah.
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Obnova železnice
Stopnišče so porušili, most 
že stoji.
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Velika škoda po pozebi
V sadovnjaku Resje napove
dujejo, da bo zaradi pozebe 
letošnji pridelek za štiri pe
tine manjši od običajnega.

stran 7

KULTURA

Obletnica selitve
Minevajo tri leta, odkar je 
odprta nova radovljiška 
knjižnica.

stran 10

OBLETNICE

Paliativna oskrba
Mobilna paliativna enota in 
društvo Palias zaznamujeta 
desetletnico delovanja.
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OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si  
bosta v rubriki Razpisi in objave 23. 4. 2021 objavljena nasled-
nja javna razpisa:

1. Javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih 
 pripomočkov in naprav v letu 2021
Rok za oddajo vlog na razpisu je 24. 5. 2021.
Dodatne informacije: Mojca Ahčin, tel. št.: 04 537 23 21, 
e-naslov: mojca.ahcin@radovljica.si

2. Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev in 
 drugih javnih dogodkov v letu 2021
Rok za oddajo vlog na razpisu je 4. 6. 2021.
Dodatne informacije: Manca Šetina Miklič, tel. št.: 04 537 23 23, 
04 537 23 00, e-naslov: manca.setina-miklic@radovljica.si

Razpisna dokumentacija za oba razpisa bo na voljo na splet-
nih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki  
Razpisi in objave in v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenj-
ska cesta 19, 4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica

w
w

w
.r

ad
ov

lji
ca

.s
i

Marjana Ahačič

Po uspešno končanem 
evropskem projektu Seme-
njalnica Razvojna agencija 
Z g o r n j e  G o r e n j s k e 
(RAGOR) v partnerstvu z 
Inštitutom Ekosemena in 
sedmimi občinami Zgornje 
Gorenjske projekt nadalju-
je, a v nekoliko manjšem 
obsegu. 
"Še naprej bomo ekološkim 
pridelovalcem semen zago-
tovili ustrezno svetovanje 
in strokovni nadzor nad 
pridelavo. Poskrbeli bomo 
za hrambo, zaščito ter 
odkup pridelanih ekoloških 
semen. Izmed pridelanih 
semen bomo izbrali najbo-
ljša in jih naslednje leto 
razdelili istim kooperan-
tom ter ponovili postopek 
svetovanja, nadzora in skla-
diščenja," pojasnjuje Nina 
Kobal z Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske.
Ob tem bo, kot pravi, Inšti-
tut Ekosemena poskrbel 
tudi za laboratorijske anali-
ze semen, vodenje in spre-
mljanje zdravstvenega var-
stva rastlin, redno komuni-
kacijo z ministrstvom, kon-
trolnimi službami ter sode-
lovanje v slovenski in 
evropski mreži semenarn. 
Skušali bodo tudi vzpostavi-
ti mrežo odjemalcev. 

Sodelovanje s šolami
Novost v letošnjem letu pa 
je, da bodo sodelovanje 
vzpostavili tudi z osnovnimi 
šolami, ki jim bodo ekološ-
ko semenarstvo in ekološko 
pridelavo hrane predstavili 
na učnih vrtovih. "Pomem-
bno je, da se otroci zavedajo, 
da korenje ne raste v trgovi-
ni, in si predstavljajo, koliko 

truda in časa je treba vložiti 
v proces pridelave hrane. 
Menimo, da so otroci ključ-
ni za širjenje zavesti o 
pomenu varne hrane."

Stare sorte in ekološko 
semenarstvo
Kot še poudarja Kobalova, je 
glavni namen projekta širiti 
zavest o pomenu starih sort 
semen ter pomenu ekološ-
kega semenarstva in predv-
sem izobraziti ekološke pri-
delovalce, kako pridelati 
kakovostno ekološko seme 
ter poskrbeti za čim širšo 
razpršitev ekoloških starih 
sort semen. "V Semenjalni-
ci verjamemo, da so lastna 
kakovostna ekološka seme-
na steber prehranske varno-
sti in zdravega okolja. Dejs-
tvo je, da so stare sorte 
semen bistveno bolj prilago-
jene lokalnim razmeram. 
Nove raziskave kažejo, da 
hranilna vrednost ter vseb-

nost vitaminov in mineralov 
v pridelkih iz leta v leto 
pada, kar znanstveniki pri-
pisujejo prav uporabi gen-
sko spremenjenih in hibrid-
nih semen," še poudarjajo 

na razvojni agenciji. "Setev 
dobrega semena pa je ne 
nazadnje najučinkovitejši, 
predvsem pa tudi najcenejši 
ukrep za uspešno pridelova-
nje kmetijskih rastlin."

Pridite po semena
S projektom Semenjalnica 
skrbimo za ohranjanje 
semenske in genetske dedi-

ščine in s tem za oskrbo s 
kakovostnimi semeni tudi 
za prihodnje rodove, še pou-
darjajo na RAGOR-ju, zato 
tudi letos vabijo vrtičkarje, 
da v trgovini Medeni darovi 

v Čebelarskem centru v Les-
cah v maju prevzamejo 
darilne vrečke z ekološkimi 
semeni graha in fižola.
Projekt Semenjalnica v letu 
2021 sofinancirajo vse zgor-
njegorenjske občine, med 
njimi tudi radovljiška, ter 
Inštitut za ekološke raziska-
ve in trajnostni razvoj Eko-
semena.

Semenjalnica bo 
povezana tudi s šolami
Projekt Semenjalnica se, sicer v nekoliko zmanjšanem obsegu, nadaljuje. Še naprej bodo zagotavljali 
svetovanje ekološkim pridelovalcem ter skrbeli za hrambo, zaščito in odkup pridelanih ekoloških 
semen. Več sodelovanja s šolami.

Tudi letos vabijo vrtičkarje, da v trgovini Medeni darovi v Čebelarskem centru v Lescah 
v maju prevzamejo darilne vrečke z ekološkimi semeni graha in fižola. / Foto: Gorazd Kavčič

Stare sorte semen so bistveno bolj prilagojene 
lokalnim razmeram. Nove raziskave kažejo, da 
hranilna vrednost ter vsebnost vitaminov in 
mineralov v pridelkih iz leta v leto pada, kar 
znanstveniki pripisujejo prav uporabi gensko 
spremenjenih in hibridnih semen.

Urša Peternel

V začetku meseca so se na 
rednem mesečnem srečan-
ju sestali župani občin Zgor-
nje Gorenjske, tudi tokrat s 
pomočjo spletne povezave. 
Govorili so predvsem o pod-
ročju železniške infrastruk-
ture. Darja Kocjan, direkto-
rica SŽ – Potniški promet, 
jim je med drugim poveda-
la, da bo letos po slovenskih 
tirih zapeljalo 28 novih žele-
zniških garnitur, do konca 
prihodnjega leta pa skupaj 
52. Novi vlaki, ki bodo vozili 
tudi po gorenjskih tirih, 
bodo sodobnejši, prostor-
nejši, udobnejši in tudi hit-
rejši. Opremljeni bodo z 
izvlečno stopnico za lažji 
vstop, s prostori za osebe z 
omejeno mobilnostjo ter 
posebnimi toaletnimi pros-
tori zanje. Vsi novi vlaki 

bodo opremljeni tudi z brez-
žičnim signalom, ki bo 
omogočil dostopanje do 
interneta, ob sedežih pa 
bodo vtičnice za polnjenje 
mobilnih naprav.
Župani so poudarili, da obi-
skovalce Zgornje Gorenjske 
želijo v čim večji meri usme-
riti v trajnostne oblike pre-
voza, kamor sodi tudi vožnja 
z vlaki, na katere je mogoče 
naložiti tudi kolo. Zato jih je 
razveselila informacija Slo-
venskih železnic, da bo na 
vsakem novem vlaku tudi 
vsaj deset mest za kolesa. 
Župani so izrazili zadovolj-
stvo s potekom obnove žele-
zniške proge med Kranjem 
in Radovljico in tudi z napo-
vedano obnovo železniških 
postaj. Poudarili so, da si 
bodo prizadevali, da bi pos-
taje postale bolj žive in tudi 
prostori druženja. 

Na novih vlakih 
prostor za kolesa
Župani Zgornje Gorenjske obiskovalce želijo 
usmeriti v bolj trajnostne oblike prevoza, kamor 
sodi tudi vožnja z vlakom. Prihajajo novi vlaki, na 
vsakem bo prostora za vsaj deset koles.

Marjana Ahačič

Vsa gospodinjstva v radov-
ljiški občini so v prejšnjem 
tednu v nabiralnike prejela 
vabila na cepljenje, ki vklju-
čujejo tudi prijavnico. Na ta 
način želi Zdravstveni dom 
Radovljica omogočiti naro-
čanje na cepljenje tudi tis-
tim, ki nimajo možnosti 
naročanja po sodobnih 
elektronskih poteh oziroma 
se želijo na cepljenje prija-
viti kljub zasedenim tele-
fonskim linijam. Prijavni-
co, ki vsebuje podatke, pot-
rebne za razvrščanje v 
čakalno vrsto glede na tre-

nutno veljavno strategijo 
cepljenja, lahko občani 
oddajo po pošti ali osebno v 
zdravstveni dom. Prejeto 
prijavnico lahko tudi foto-
kopirajo in tako prijavijo 
več družinskih članov.
Kot je povedala direktorica 
radovljiškega zdravstvenega 
doma Maja Petrovič Šteblaj, 

so doslej (podatki so zbrani 
do konca prejšnjega tedna) 
za cepljenje porabili 4366 
odmerkov cepiva Pfizer. S 
prvo in drugo dozo je bilo v 
ZD Radovljica cepljenih 
1224 oseb, starih nad 65 let, 
samo s prvo dozo pa še 1134 
starih nad 65 let. V Dom 
Janka Benedika in Center 

Matevža Langusa so predali 
402 cepiv ter s prvo in dru-
go dozo cepili 191 zaposle-
nih v zdravstvu.
Porabili so tudi 880 odmer-
kov cepiv AstraZeneca, vse 
kot prvo dozo. S tem cepi-
vom je bilo cepljenih 347 
kroničnih bolnikov, 280 sta-
rejših od 60 let, 214 zaposle-
nih v vzgoji in izobraževan-
ju, 16 zaposlenih v kritični 
infrastrukturi ter 23 zaposle-
nih v zdravstvu.
V ponedeljek so v skladu z 
navodili pristojnih ministrs-
tev sprejemali tudi prijave 
maturantov. Za cepljenje se 
jih je odločilo petdeset.

Z vabili spodbujajo cepljenje

V Zdravstvenem domu Radovljica so doslej za 
cepljenje porabili skupaj nekaj več kot pet tisoč 
odmerkov cepiva. V ponedeljek se je na 
cepljenje prijavilo tudi petdeset letošnjih 
maturantov.
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Na podlagi 12., 13. in 14. člena Odloka o priznanjih Občine 
Radovljica (DN UO, št. 3/00 in 99/08) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Radovljica objavlja 

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE RADOVLJICA V LETU 2021

VELIKA PLAKETA OBČINE RADOVLJICA
je najvišje priznanje, ki se podeljuje posameznikom, podjet-
jem, organizacijam in skupnostim ter društvom za izjemne 
uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi 
so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, posa-
meznikom za življenjsko delo oziroma ob visokih jubilejih. 

PLAKETE OBČINE RADOVLJICA
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za dolgoletno izredno uspešno delo 
na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v 
občini, ki je prispevalo k napredku in ugledu občine, za enkrat-
ne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela 
ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reše-
vanju življenj ali preprečevanju škode na premoženju.

PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA
se podeljujejo posameznikom, kulturnim skupinam in orga-
nizacijam za izredne dosežke pri spodbujanju, organiziranju 
in širjenju kulturne dejavnosti med prebivalstvom, v organi-
zacijah, v občini in v širšem družbenem prostoru, za posebne 
uspehe pri kulturni in umetniški vzgoji mladine, za dolgolet-
no uspešno in ustvarjalno delo na kulturnem in umetniškem 
področju ter za izredne uspehe na področju vzgoje in izobra-
ževanja, dosežene z delom v vzgojno-izobraževalnih in dru-
gih organizacijah, z organiziranjem vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, s strokovnimi in raziskovalnimi deli in pri obliko-
vanju učnih sredstev. 

Pečati Občine Radovljica
se podeljujejo fizičnim ali pravnim osebam za večletno uspe-
šno delo, napredek in razvoj ter uveljavitev občine na podro-
čju političnega, upravnega dela, mednarodnih odnosov, 
gospodarskih dejavnosti in zavodov. Lahko se podelijo tudi 
osebam, ki niso občani občine Radovljica, in tujcem, če so s 
svojim dejanjem ali ravnanjem v širši javnosti ali mednarodno 
dosegli trajno korist za občino Radovljica. 

Medalje Občine Radovljica
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in 
skupnostim za večletno uspešno in vidno delo na področju 
gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti, za izredna 
posamezna družbeno koristna dela ali delovne in druge veli-
ke uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju. Lahko se 
podelijo vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim javnim 
delavcem, ki obiščejo občino.

O podelitvi plaket odloča Občinski svet Občine Radovljica, o 
drugih priznanjih občine pa župan in Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

Pisno utemeljene predloge za podelitev priznanj Občine 
Radovljica lahko vložijo občani, skupine občanov, stranke, kra-
jevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti.

Predlogi za podelitev priznanj morajo biti posredovani na 
obrazcu, objavljenem ob razpisu na spletnih straneh 
www.radovljica.si, najkasneje do petka, 28. 5. 2021, na 
naslov Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovlji-
ca, ali elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si s  
pripisom »PRIZNANJA OBČINE RADOVLJICA 2021«. 

Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št. 04 537 23 38, 
e-naslov: monika.sluga@radovljica.si 

Številka: 094-0001/2021
Datum: 23. 4. 2021

  Miran Rems l.r.
  Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
  volitve in imenovanja

Samo 43,92 € s kuponom do 31. 5. 2021.

že 30 let z vami

Marjana Ahačič

Gradnja novega nadvoza čez 
progo na Cesti svobode v 
Radovljici se nadaljuje, 
konec prejšnjega tedna pa je 
bil na železniškem postajali-
šču porušen stari stopniščni 
objekt. Direkcija RS za 
infrastrukturo obnavlja tudi 
železniški postajališči v Oto-
čah in Globokem. V Globo-
kem bo občina v sodelovan-
ju z direkcijo v kratkem 
začela obnavljati most čez 
železnico.

Gradnja navezovalnih 
cest
Začenja se tudi gradnja 
navezovalnih cest do novih 
podvozov za promet oseb-
nih in tovornih vozil ter peš 
promet na Ovsišah in v 
Zalošah ter gradnja navezo-
valnih stopnišč do novega 
podhoda na Poljski poti v 
Radovljici. Kot pojasnjujejo 
na občinski upravi, je bila za 
te gradnje v prejšnjem ted-
nu že opravljena uvedba v 
delo. V bližini novega pod-
voza v Zalošah so se začela 
tudi dela za odvodnjavanje 
zalednih voda.

Sočasno urejajo 
komunalno infrastrukturo
Občina na območju želez-
niške proge obnavlja in 
dograjuje tudi občinsko 
komunalno infrastrukturo. 

Na območju železniškega 
prehoda v Otočah so že 
zgradili nove komunalne 
vode, na območju Radovlji-
ce sta zgrajeni dve prečka-
nji vodovoda, v teku je tudi 
obnova in dopolnitev komu-
nalne infrastrukture na 
železniškem postajališču 
Radovljica.
Pridobljena je projektna 
dokumentacija za ureditev 
nadomestne cestne naveza-
ve pod železniškim postaja-
liščem s Ceste svobode do 
naselja Na Mlaki, zanj mora 
občina pridobiti predhodno 

soglasje Slovenskih želez-
nic in ministrstva za infras-
trukturo.

Kolesarska steza in 
hodnik za pešce
Nadaljuje se tudi gradnja 
kolesarske steze in hodnika 
za pešce ob regionalni cesti 
med krožiščema z Boštjano-
vo ulico in Gorenjsko cesto, 
dela se še naprej izvajajo ob 
delni zapori ceste. Direkcija 
RS za infrastrukturo je za 
projekt rekonstrukcije cesti-
šča na tem odseku že oddala 
javno naročilo. Izbrani izva-

jalec, hrvaška družba Krk, 
bo opravil delno zamenjavo 
spodnjega ustroja ceste, 
višinsko korekcijo poteka, 
korekcijo prečnega profila 
ceste in ureditev cestnih pri-
ključkov. 
Občina pa bo na tem cest-
nem odseku poleg površin 
za pešce in kolesarje sočas-
no na novo uredila tudi cest-
no razsvetljavo, prometno 
signalizacijo, vodovod ter 
meteorno in fekalno kanali-
zacijo. Dela bodo predvido-
ma končana do letošnjega 
poletja.

Stopnišče porušili, 
most že stoji
Tudi v teh dneh se z nezmanjšano intenzivnostjo nadaljujejo projekti, vezani na obnovo gorenjske 
železniške proge. Prejšnji teden so podrli stopnišče na radovljiški železniški postaji, ogrodje novega 
mostu nad postajališčem pa že stoji.

Osnova za novi most nad železniško postajo v Radovljici že stoji. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Ureditev eko otoka
Svetnica Sabina Felc je na 
župana naslovila pobudo za 
ureditev ekološkega otoka 
pod Voljčevim hribom, ki je 
ob deževju popolnoma 
nedostopen. Občinska upra-
va v odgovoru svetnici nava-
ja, da so si pristojni ogledali 
lokacijo in ugotovili, da ob 
padavinah na stiku ceste in 
betonskega dostopa do kon-
tejnerjev zastaja voda.
"Rešitev problematike krat-
koročno ni mogoča, saj je 
treba celostno urediti odva-
janje padavinske vode s ces-
te. Za predmetni odsek ces-
te je v letu 2022 predvidena 
izdelava projektne doku-
mentacije za obnovo ceste, 
vključno z umestitvijo ploč-

nika in obnovo obstoječe ter 
izgradnjo manjkajoče 
komunalne infrastrukture. 
Ker se bo zaradi umeščanja 
pločnika cesta širila, je tre-
nutna lokacija eko otoka 
začasna. V sklopu projekta 
bo opredeljena tudi nova 
lokacija za eko otok," so 
pojasnili svetnici.

Podvozi v Zalošah in 
Podnartu
Svetnik Andrej Potočnik je 
na župana in direktorico 
občinske uprave naslovil 
pobudo glede gradnje podvo-
zov v Zalošah in Podnartu ob 
nadgradnji železnice, in 
sicer za zagotovitev ustrezne 
rešitve za odtekanje vode ter 
sprotno obveščanje lastnikov 
kmetijskih zemljišč in zain-
teresirane javnosti. Kot je v 
odgovor svetniku pojasnila 

občinska uprava, so v začet-
ku februarja organizirali ses-
tanek z zainteresiranimi last-
niki kmetijskih zemljišč, do 
katerih je dostop mogoč le 
skozi načrtovan podvoz. 
Sočasno s sestankom je bil 
izveden tudi ogled stanja na 
terenu in obravnava projekt-
ne rešitve odvodnjavanja 
zalednih voda. 
"Na sestanku so se določile 
dodatne usmeritve načrto-
valcu odvodnjavanja zaled-
nih voda in podale rešitve za 
odpravo nastale problemati-
ke visoke talne vode v grad-
beni jami načrtovanega pod-
voza. Slednje je bila posledi-
ca zatekanja zalednih in 
meteornih voda v gradbeno 
jamo in sočasni visok vodo-
staj reke Save. Občinska 
uprava je na podlagi izvede-
nih meritev in urgentnega 

naročila in izdelave projekt-
ne dokumentacije odvodnja-
vanja zalednih voda na 
območju naselja Zaloše pri 
naročniku nadgradnje žele-
zniške proge (DRSI) dosegla 
izgradnjo dodatnih dveh 
prepustov pod železniško 
progo na območju naselja 
Zaloše. Hkrati je pri izdelo-
valcu projektne dokumenta-
cije navezovalne ceste do 
novega podvoza v naselju 
Zaloše naročila njeno dopol-
nitev z umestitvijo črpališča 
v podvoz za potrebe prečrpa-
vanja meteornih voda v pri-
meru obilnih padavin ob 
sočasnem visokem vodosta-
ju reke Save," so zapisali. 
Podvoz in navezovalna cesta 
v naselju Ovsiše sta zaradi 
možnosti poplavljanja poto-
ka Lipnica grajena v keson-
ski izvedbi, ki vključuje 
črpališče za potrebe prečrpa-
vanja meteornih voda iz 
podvoza. Občinska uprava 
na izvedbo omenjene grad-
nje ni prejela vprašanj ali 
pobud lastnikov kmetijskih 
zemljišč, so še pojasnili v 
odgovoru svetniku.

Pobude in vprašanja 
občinskih svetnikov
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Članek z zgornjim naslovom v 
Deželnih novicah me je spod-
budil k pisanju teh vrstic. Uso-
dna napaka vseh dosedanjih 
vlad in vseh strank je, da si 
nikoli resno niso prizadevale, 
da bi ustanovile pokrajine. 
Prevelika moč je skoncentrira-
na v Ljubljani. Posledice tega 
ne čuti samo slovenska perife-
rija, tudi Ljubljana se zaradi 
tega ne razvija skladno. Več 
kot sto tisoč avtomobilov dnev-
no, s katerimi se ljudje iz peri-
ferije vozijo v Ljubljano 
ustvarja že v prometu proble-
me. O tem sem premišljeval, 
ko sem se na čisto običajen 
dan prebijal skozi prometni 
kaos v Ljubljani in skoraj eno 
uro iskal parkirišče. Spočil 
sem se šele, ko sva z ženo ob 
Ljubljanici pila kavo in doživ-
ljala neko drugo, čudovito 
Plečnikovo in baročno Ljublja-
no. Jankovičeva Ljubljana pa 
kaže na neskladen, stihijski 
razvoj naše prestolnice; neure-
jen promet, pomanjkanje par-
kirišč, sto tisoč dodatnih oseb-
nih avtomobilov, ki se preriva-
jo po mestu, železniška posta-
ja iz časov Avstro-Ogrske, 
avtobusna postaja je le nekaj 

Občinski svet  
o pokrajinah

Marjana Ahačič

Kot so sporočili z radovljiš-
ke občinske uprave, je 
Občina Radovljica v letu 
2012 podelila dve koncesiji 
za opravljanje javne zdravs-
tvene dejavnosti na področ-
ju zobne in čeljustne orto-
pedije, in sicer Staši Melink, 
specialistki zobne in čeljus-
tne ortopedije, ki ima zase-
bno ortodontsko ordinacijo 
v prostorih Zdravstvenega 
doma Radovljica v obsegu 
1,0 programa, in družbi 
Beli medved, d. o. o., ki 
deluje v zasebni ordinaciji 
na Zgornjem Otoku, v 
obsegu 1,1 programa.
Koncesionarjema je bila 
koncesija podeljena za 
deset let z možnostjo poda-
ljšanja. V skladu z zakonom 
o zdravstveni dejavnosti je 
zato občina na pobudo obeh 
ortodontov začela postopek 

za podaljšanje že podeljene 
koncesije in koncesijskega 
razmerja. "V postopku je 
bila preverjena realizacija 
programa zobne in čeljust-
ne ortopedije v podeljenem 
obsegu programa ter prido-

bljeni pozitivni mnenji 
Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in 
Zdravniške zbornice Slove-
nije za podaljšanje koncesi-
je. Občina Radovljica je 
koncesionarjema izdala 

odločbo o podaljšanju kon-
cesije za naslednjih pet-
najst let," so pojasnili.
Aneksa h koncesijski pogod-
bi s koncesijskima pogodba-
ma je s koncesionarjema v 
ponedeljek podpisal župan 
Ciril Globočnik. Z anekso-
ma se v skladu z izdano 
odločbo koncesijsko raz-
merje podaljša do leta 2037 
v enakem obsegu progra-
mov, kot ga izvajata zdaj.
Ob tem na občinski upravi 
poudarjajo, da je podaljšan-
je koncesijskega razmerja 
specialistoma zobne in čel-
justne ortopedije v občini 
Radovljica nujno potrebno, 
saj je preskrbljenost s tovrst-
nimi specialističnimi storit-
vami na Gorenjskem le 
nekaj več kot 80-odstotna, 
čakalne dobe za prvi orto-
dontski pregled in za zače-
tek zdravljenja pa več kot tri 
leta in pol.

Podaljšanje koncesij za zobno 
in čeljustno ortopedijo
Župan je s koncesionarjema podpisal aneksa k pogodbi, s katerima se koncesijsko razmerje z obema 
specialistoma, ki programe v občini Radovljica izvajata v zadnjem desetletju, podaljšuje še za 
naslednjih petnajst let.

Pogodbo za opravljanje dejavnosti še naslednjih petnajst 
let je župan Ciril Globočnik z obema koncesionarjema 
podpisal v ponedeljek.

posledic centralizacije in nes-
kladnega razvoja Slovenije. 
Drugo stran te centralizacije 
pa predstavlja vse bolj zapos-
tavljena periferija. Poglejmo 
samo Kranj. Ko sem zadnjič 
obiskal mestno središče, sem 
začutil čudno mrtvilo. Nekoč 
tako živahen srednjeveški Gla-
vni trg je bil brez življenja. Res 
je, da so umirajoča stara mest-
na jedra posledica preštevilnih 
nakupovalnih centrov v okoli-
ci mest, v primeru Slovenije 
pa tudi centralizacije. Prepri-
čan sem, da bi bilo staro mest-
no jedro Kranja videti druga-
če, če bi bil Kranj središče 
pokrajine Gorenjske. Da bi 
bilo mestno jedro spet polno 
življenja, da bi Kranj imel 
moderno avtobusno postajo, 
novo koncertno dvorano in še 
marsikaj.
Da bo Slovenija dobila pokraji-
ne, pa je odvisno tudi od občin, 
ne samo od političnih strank in 
vlade. Državni svetnik Bogo-
mir Vnučec je na seji občinske-
ga sveta lepo povedal, da mora-
mo pokrajine graditi "od spo-
daj navzgor". Občine, občinski 
svetniki, župani, zato je tudi 
od vas odvisno, kako bo Slove-
nija napredovala in se razvija-
la v naslednjih letih.

        Avgust 
Mencinger 

Član občinskega sveta Maksimiljan Kalan je na župana in 
občinsko upravo naslovil pobudo, naj občinska redarska 
služba poostri nadzor nad sprehajalci psov, ki ne pobirajo 
pasjih iztrebkov – ne samo v Radovljici in Lescah, temveč 
tudi po drugih krajih v občini – ter to primerno sankcioni-
ra. Občinska uprava svetniku v odgovoru na njegovo pobu-
do pojasnjuje, da Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Radovljica in Naklo ob rednih obhodih na celotnem 
območju občine ob zaznanih kršitvah v zvezi s sprehajalci 
psov in pobiranjem pasjih iztrebkov kršitve ustrezno san-
kcionira. Ob tem pa poskuša občane tudi ozaveščati. Gle-
de na pobudo svetnika bo nadzor še dodatno poostren, 
kar pomeni, da bodo ob rednih opravljeni še dodatni izre-
dni nadzori, povezani z ravnanjem lastnikov psov, so 
zagotovili na občinski upravi.

Strožji nadzor nad sprehajalci psov

Tudi gorenjski center za 
socialno delo in urad za delo 
sodelujeta v pilotnem proje-
ktu socialne aktivacije, ki že 
od leta 2017 poteka po vsej 
Sloveniji in je namenjen 
vsem, ki potrebujejo pomoč, 
podporo in opolnomočenje 
za približevanje k trgu dela. 
Program je namenjen pol-
noletnim ženskam iz dru-
gih kulturnih okolij z dovo-
ljenjem za stalno bivanje ali 
slovenskim državljanstvom, 
ki se v življenju spopadajo z 
različnimi ovirami, na pri-
mer jezikovnimi, zdravstve-
nimi, stanovanjskimi, ki 
jim otežujejo vstop na trg 
dela.
Kot poudarjajo tudi na rado-
vljiškem centru za socialno 
delo, gre za dostopen, raz-
nolik in kakovosten progra-
me socialne aktivacije za 
razvoj socialnih spretnosti 
in veščin, dvig funkcional-
nih kompetenc, pridobitev 
znanj ter informacij, oseb-
nostni razvoj in krepitev 
moči. Ne nazadnje pa nudi 
tesno oporo in učenje slo-
venskega jezika.

Nove priložnosti
Z vključitvijo v program 
udeleženke pridobijo širok 
nabor možnosti in priložno-
sti, med katerimi so sklepa-
nje novih prijateljstev, poz-

nanstev in širjenje svoje 
družabne mreže, podpora 
pri iskanju rešitev in mož-
nosti za aktivno reševanje 
situacij in osebnih težav, 
aktivno preživljanje časa, 
vključevanje v dejavnosti, 
sprememba dnevne rutine, 
razvoj poklicne identitete, 

podpora pri iskanju zaposli-
tve in zaposlitev, izhode iz 
programa v skladu z osebni-
mi cilji in željami na prime 
vpis v evidenco brezposel-
nih, vključitev v programe 
usposabljanja in izobraževa-
nja, vključitev v programe 
za pridobitev kvalifikacij, 
zaposlitev v okviru APZ, 
zaščitenih delovnih okoljih 
ali na običajnem delovnem 
mestu.

Aktivnosti v programu
Aktivnosti v programu lah-
ko vključujejo: spoznavanje 
drugih in sebe, družabne 
aktivnosti, motivacijske 
delavnice ter delavnice za 
osebnostno rast in krepitev 

samopodobe, spoznavanje s 
sistemom delovanja institu-
cij s področja zdravstva, 
socialnega varstva, šolstva ... 
in lokalnega okolja, spozna-
vanje kulturnih norm in 
običajev večinske družbe, 
učenje slovenskega jezika in 
komunikacijskih veščin. 

Med možnostmi programa 
so tudi aktivnosti za dvig 
finančne in računalniške 
pismenosti ter seznanitev z 
možnostmi nadaljevanja 
šolanja in delavnice poklicne 
orientacije, ki med drugim 
vsebujejo pregled prostih 
delovnih mest, pripravo pro-
šnje in ponudbe za zaposli-
tev in pripravo življenjepisa.
Udeleženke v okviru progra-
ma spoznajo proces dela na 
način učenja skozi delo, širi-
jo svojo socialno mrežo ter 
imajo na voljo svetovanje in 
podporo pri iskanju in vzpo-
stavljanju s potencialnimi 
delodajalci.
V okviru programa jim je 
nudena tudi pomoč pri pri-

pravi na zaposlitveni razgo-
vor, spremljanje k potencial-
nim delodajalcem.

Vključitev na CSD ali 
uradu za delo
Vključijo se lahko na enotni 
vstopni točki na Centru za 
socialno delo (CSD) ter Ura-
da za delo (UD). Obe organi-
zaciji sodelujeta s koordina-
torkami socialne aktivacije, 
ki spremljajo udeleženke od 
samega izkazanega interesa 
za vključitev.
Vstopna točka na CSD 
Gorenjska, enota Radovlji-
ca, je pri strokovni delavki 
Špeli Zupan (tel.: 04 53 71 
419), na Uradu za delo 
Radovljica pa pri samostojni 
svetovalki Petri Zupan (tel.: 
04 77 75 265)

Kaj pridobite z vključitvijo
Udeleženke programa za 
dejansko prisotnost dobijo 
denarno nagrado v višini 
0,80 evra na uro, 3,70 evra 
za malico, če so prisotne 
vsaj štiri ure dnevno, ter 
povračilo potnih stroškov. 
Denarna nagrada ne vpliva 
na višino denarne socialne 
pomoči, ki jo prejema 
vključena oseba in se 
izplačuje na osebni račun 
udeleženca. Izključuje pa 
se z dodatkom za delovno 
aktivnost.

Priložnost za nov začetek
Stopi korak naprej in se vključi v program socialne aktivacije, na centru za socialno delo in uradu za 
delo pozivajo polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij, ki jim s programom Socialna aktivacija – 
priložnost za nov začetek želijo pomagati pri vključevanju v novo okolje in vstopu na trg dela.

Vstopna točka na CSD Gorenjska, enota 
Radovljica, je pri strokovni delavki Špeli Zupan 
(tel.: 04 53 71 419), na Uradu za delo Radovljica 
pa pri samostojni svetovalki Petri Zupan (tel.: 
04 77 75 265).
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V teh dneh, ko se prebuja pomlad, ko gore že počasi zapušča 
sneg, smo planinci prejeli žalostno novico, da je umrl Matko 
Pogačnik, naš prijatelj, planinec po srcu in duši ter dolgoletni 
planinski vodnik Planinskega društva Radovljica.
Rodil se je leta 1937 na Jamniku. Zaradi vojnih in družin-
skih razmer (oče je padel, mama je umrla, vas pa so Nem-
ci požgali) je njega in sestro vzela k sebi teta iz Kamne 
Gorice. Osnovno šolo je zaključil v Kamni Gorici, nižjo 
gimnazijo pa v Radovljici, kamor se je vsak dan podal po 
danes zelo znani naravoslovni učni poti čez Fuksovo brv.
Po končanem šolanju se je zaposlil v Verigi Lesce, kjer je 
leta 1993 dočakal upokojitev.
Čez Fuksovo brv pa je Matko kot mlad fant hodil tudi na 
plesne vaje, kjer je spoznal svojo ženo Janiko. Kot odlična 
plesalca sta bila znana po celi Gorenjski, na morju, v Cri-
kvenici, pa osvojila kar nekaj nagrad. Ples je postal del nju-
nega življenja. V zadnjih dvajsetih letih sta bila redna obi-
skovalca organiziranih plesnih srečanj na Gorenjskem.
Naj omenim še eno ljubezen, ki jo je Matko gojil v mladih 
letih – to je tek na smučeh. Jamničanom je ta zimski šport 
položen v zibelko. Spomnimo se samo bratov Kordež, ude-
ležencev zimskih olimpijskih iger. V osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja je bilo po Sloveniji organiziranih več smu-
čarskih maratonov. Najbolj znan je bil Maraton treh dežel: 
Slovenije Italije in Avstrije. Matko se je skupaj z ženo in 
številnimi prijatelji redno udeleževal teh maratonov. 
Prišel pa je čas za gore z veliko začetnico. Član Planinske-
ga društva Radovljica je postal leta 1978.
Zanimivo, da je že dve leti pred tem stal na vrhu Triglava. 
Tipično za Slovence – najprej na Triglav … Priključil se je 
tudi železarskim pohodom, ki so jih organizirali vodniki iz 
vseh treh slovenskih železarn. 
Leta 1996 je obiskoval tečaj za planinske vodnike, ki sem ga 
kot organizacijski vodja sam vodil, ter ga uspešno končal. 
Kot vodnik je bil zadolžen, da vodi vsaj štiri izlete na leto. 
Matko se je skupaj z Janiko udeleževal praktično vseh poho-
dov, ki so bili na letnem programu. Ti pohodi so se tako 
nadaljevali iz leta v leto, polnih dvajset let. Z aktivnim vode-
njem je končal leta 2016. Vmes pa je dve leti opravljal fun-
kcijo načelnika Vodniškega odseka. Žal nimam podatka, na 
koliko izletih, pohodih je bil kot vodnik ali pohodnik, vem 
pa, da ne poznam junaka, ki bi opravil toliko pohodov kot 
on. Kot vodnik je deset let vodil tudi planince pri Društvu 
upokojencev Radovljica, kjer je zaključil pri 240 pohodih. Z 
ženo Janiko sta tudi trikrat prehodila Slovensko planinsko 
pot od Maribora do Ankarana. Poleg slovenskih gora je 
Matko svojo ženo peljal tudi v italijanske Dolomite, slovaške 
Tatre, na Durmitor, Korziko in Elbo. Vrsto let je vodil šolske 
skupine Osnovne šole Lesce. Bil je tudi zelo aktiven na druš-
tvenih delovnih akcijah, pri organizaciji in izvedbi srečelova 
na planinskih plesih in kasneje na Robleku. 
Za vso svojo planinsko dejavnost, ki se ji je posvečal z vsem 
srcem, je prejel več priznanj. 
Planinska zveza Slovenije mu je podelila: bronasti častni 
znak, srebni častni znak in zlati častni znak. Ob življenj-
skem jubileju, 80-letnici, pa mu je PZS podelila Spominsko 
plaketo. Tudi Društvo upokojencev Radovljica mu je pode-
lilo občinsko priznanje.
Dragi Matko, iskrena hvala za vse tvoje nesebično delo, ki 
si ga posvečal predvsem planinstvu. Počivaj v miru v sloven-
ski zemlji, v objemu Karavank in Julijskih Alp.

Jože Varl

V SPOMIN

Matko 
Pogačnik
1937–2021

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je pred 
kratkim na pobudo investi-
torja, družbe HGP Grad, d. 
o. o., objavila sklep o začet-
ku postopka priprave spre-
memb in dopolnitev Pros-
torskega reda Občine Rado-
vljica za območje gradu 
Podvin v Mošnjah pri Rado-
vljici. Že desetletja propada-
joča stavba je bila do pred 
nekaj leti dolgo v lasti Zava-
rovalnice Triglav, ki jo je 
pred slabima dvema letoma 
prodala novemu lastniku, ki 
želi grad obnoviti in v njem 
urediti butični hotel, zraven 
pa zgraditi še dodatne suite.

Apartmaje zamenjali za 
suite
Projekt so že konec leta 2019 
prvič javno predstavili na 
Občini Radovljica. Takrat so 
domačini sicer pozdravili 
načrtovano obnovo propada-
jočega gradiča, a obenem 
poudarili, da bi lahko mno-
žični turizem, ki se ga lahko 
nadejajo ob izgradnji dodat-
nih nastavitvenih kapacitet 
ob gradu, obremenjujoče 
vplivali na tako majhno in 
občutljivo lokalno skupnost, 
kot je vas Mošnje. V takrat 
predstavljenem projektu je 
bila namreč v na novo zgraje-
nem objektu predvidena 
gradnja od šestdeset do 
sedemdeset turističnih apar-
tmajev, ki so jih v novem pre-
dlogu spremenili v osemde-
set tako imenovanih suit.  

Veljavni akti nove gradnje 
ne dopuščajo
Kot pravijo na Občini Rado-
vljica, veljavni občinski pro-
storski akti za zdaj ne omo-
gočajo nameravane gradnje 
dodatnih nastanitvenih 
kapacitet in večnamenske 
dvorane na način, kot si je 
zamislil investitor. »Investi-
tor želi preurediti obstoječi 

kompleks posestva s preno-
vo gradu za potrebe ureditve 
butičnega hotela in gradnjo 
novega hotela višje kategori-
je, vključno s spremljajoči-
mi programi, objekti in ure-
ditvami. Predvideni so grad-
nja podzemne parkirne 
garaže, servisni prostori ter 
drug spremljajoči program, 
vključno z ureditvijo parkov-
nih in rekreativnih povr-
šin,« so razložili. Na občini 
so še pojasnili, kako bo v 
nadaljevanju potekal posto-
pek: po objavi sklepa sledi 
pridobivanje prvih mnenj, 
nato javna razgrnitev in 
obravnava osnutka na seji 
občinskega sveta. Ko bo 
osnutek sprememb sprejet, 
bodo oblikovali stališča do 
pripomb, prejetih v postop-
ku, nato sledi pridobivanje 
drugih mnenj in obravnava 
predloga na seji občinskega 
sveta.

Vila Podvin upa na 
sodelovanje
V prostorih nekdanje konju-
šnice oziroma povojne res-
tavracije je danes Vila Pod-
vin, ki je pod vodstvom 

kuharskega mojstra Uroša 
Štefelina od lani edina 
gorenjska restavracija z Mic-
helinovo zvezdico.
Kot je povedala Marcela Klo-
futar, ki skupaj s Štefelinom 
vodi to priznano ter v širšem 
okolju izjemno cenjeno in 
uveljavljeno, v lokalnem 
okolju pa aktivno, dejavno 
in povezovalno podjetje, 
dogovori o prihodnjem sta-
tusu restavracije še poteka-
jo. "Zgodbo Vile Podvin 
smo že pred leti zastavili 
trajnostno in v tesnem sode-
lovanju z lokalnimi ponud-
niki. Zato bi si seveda želeli, 
da se tudi z novimi lastniki 
povežemo, se razvijamo in 
skupaj z zavodom za turi-
zem občine Radovljica delu-
jemo na dolgi rok, tako kot 
doslej: na visokem nivoju, z 
jasno vizijo in v tesni pove-
zavi z lokalnim okoljem."

Dolga in bogata 
zgodovina
Podvinski grad je bil v osno-
vi zgrajen v 12. stoletju; naj-
prej kot obrambni stolp, 
nato pa so ga lastniki – dru-
žina Podwein, po kateri se 

grad še sedaj imenuje – pre-
uredili in dozidali v grašči-
no. V naslednjih desetletjih 
je šel grad iz rok v roke med 
različnimi lastniki, ob kon-
cu 19. stoletja pa ga je kupila 
francoska družina Polignac 
in ga imela v lasti vse do 
druge svetovne vojne, ko je 
bil nacionaliziran.
V gradu je bila po vojni 
nekaj časa kmetijska šola, 
leta 1962 pa so ga preuredili 
v gostinsko-turistični objekt. 
Ob gradu Podvin, ki je bil 
hotel z restavracijo, je v 
sosednji stavbi, nekdanji 
konjušnici, nad katero so 
nekoč spale uslužbenke iz 
graščine, leta 1968 nastala 
tudi restavracija s sobami. 
Grad je bil dolga leta tudi 
protokolarni objekt, kamor 
je rad prihajal jugoslovanski 
predsednik Tito.
Leta 1990 pa je na pobudo 
Franceta Bučarja, takratne-
ga predsednika slovenske 
skupščine, prav v gradu 
Podvin posebna strokovna 
komisija oblikovala prvi 
osnutek slovenske ustave, ki 
je zato kasneje dobil naziv 
»podvinska ustava«.

Podvin v pripravah  
na obnovo in gradnjo
Občina Radovljica je na pobudo investitorja objavila sklep o začetku sprememb prostorskega reda, ki 
bodo omogočale obnovo propadajočega gradu in v njegovi neposredni bližini tudi gradnjo dodatnih 
nastanitvenih kapacitet.

Slikoviti grad Podvin v Mošnjah, kjer je pred dobrimi tridesetimi leti nastal prvi osnutek 
slovenske ustave, je v zadnjih desetletjih nezadržno propadal. Novi lastniki so pred veliko 
nočjo očistili zaraščajočo se okolico. / Foto: Gorazd Kavčič

V okviru projekta Lokalna 
samooskrba bodo v sredo, 
5. maja, pripravili predavan-
je z naslovom Male kmetije 
in lokalna samooskrba. 
Namenjeno je vsem, ki jih 
zanima permakulturno in 
regenerativno kmetijstvo, o 
katerem bo predaval Tilen 
Praprotnik s Kmetije Vegeri-
la. Predavanje se bo na sple-
tni aplikaciji Zoom začelo 
ob 19.30. Projekt, ki ga izva-
ja RAGOR, sofinancirajo 
zgornjegorenjske občine, 
udeležba na predavanju je 
brezplačna, obvezne pa so 
predhodne prijave.

Lokalna samooskrba
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Krajevne novice

Urša Peternel

Vsa gospodinjstva v krajevni 
skupnosti Lesce so pred 
dnevi v nabiralnike prejela 
novice z naslovom Naše Les-
ce, v katerih so predstavljeni 
vsi problemi, s katerimi se 
srečujejo v kraju. Kot je 
povedala predsednica Kraje-
vne skupnosti (KS) Lesce 
Tatjana Justin, so novice 
naslovili Naše Lesce z okoli-
škimi naselji in podnaslovili 
Krajevne novice majhne 
skupnosti velikih ljudi. Za 
izdajo krajevnih novic so se 
odločili, da bi predstavili 
krajevno skupnost, delo, 
načrte, družabno življenje, 
predvsem pa izzive, s kateri-
mi se srečujejo. Že vrsto let 
namreč ugotavljajo, da je 
razvoj Lesc na mnogih pod-
ročjih zapostavljen in da je 
odnos občine do potreb kra-
ja mačehovski. Ob tem Jus-
tinova poudarja, da je leška 
krajevna skupnost druga 
največja v občini, v njej živi 
18 odstotkov vseh prebival-
cev občine, žal pa temu 
odstotku ne sledijo sredstva 
iz občinskega proračuna. 
Poleg tega se prav s prispev-
ki številnih uspešnih podje-
tij v Lescah in okolici v 
občinski proračun steka 
pomemben del prihodkov.
Po besedah Tatjane Justin je 
izzivov zlasti veliko na pod-
ročju prostora, kjer pa so 
želje krajevne skupnosti 
pogosto preslišane. "Svet 
Krajevne skupnosti Lesce je 
v preteklosti sprejel in več-
krat noveliral načrt prostor-
skega razvoja. Žalosti nas, da 
so razvojni načrti Občine 
Radovljica pogosto drugačni. 
Ti temeljijo na prostorskih 
načrtih občine in njenih pro-
računih. Prepričani smo, da 
bi številna neskladja v pogle-
du na prostorska vprašanja 
lahko rešili z malce pozitivne 
naravnanosti, volje in poslu-
ha predvsem s strani Občine 
Radovljica. Žal večinoma tu 
naletimo na gluha ušesa in 
na velik mačehovski odnos," 
je opozorila.
Tako so v novicah nanizali 
kar trideset perečih izzivov, 
med največjimi sta zagotovo 
problem prečkanja železni-
ce v Lescah in nerešeno sta-
nje ceste za Verigo. Na pod-
ročju prostorskega načrtova-
nja krajevna skupnost nas-
protuje spremembam v 
nekaterih občinskih podro-
bnih prostorskih načrtih, s 
katerimi Občina Radovljica 
na pobudo investitorjev 
namerava omogočiti grad-
njo večstanovanjskih stavb 

ob Letališki in Begunjski 
ulici, širitev igralnice in širi-
tev proizvodnje na Lipcah 
na mestu nekdanjega podje-
tja Tio. Kot poudarjajo, bi 
bila nujna razširitev križišča 
med Finžgarjevo in Alpsko 
cesto pri Tušu s tretjim 
pasom, kar se je pokazalo 
zlasti nedavno, ko je po tem 
odseku potekal obvoz. Želijo 
si tudi, da bi Občina Radov-
ljica v načrte uvrstila uredi-
tev semaforiziranega križiš-
ča Dežmanove ulice in Alp-
ske ceste. Občina Radovljica 
naj omogoči tudi širitev 
dejavnosti rekreacijskega 
parka Šobec in si prizadeva 
za gradnjo krožišča pri Šob-
cu, so še zapisali.
Izzivov je še veliko, v krajev-
ni skupnosti pa pričakujejo 
njihovo takojšno rešitev. 
Želijo si več informacij in 
predvsem, da bi bili občin-
ski načrti skladni s potreba-
mi in željami krajanov, ki 
jim ni vseeno za kraj, v kate-
rem živijo. "Lesce želimo 
ohraniti prijetne in prijazne, 
predvsem pa zagotoviti kva-
litetno bivanje za nas in vse 
nadaljnje rodove," poudarja 
Justinova. 

Podobno razmišljajo  
v Begunjah
S podobnimi težavami se 
srečujejo v KS Begunje, kjer 
opozarjajo zlasti na proble-
me na področju urejanja 
prostora, za katere si želijo, 
da bi jih Občina Radovljica 
prepoznala in tudi uredila, 
je povedala predsednica KS 
Marija Hrovat.
Seznam je dolg, med dru-
gim v KS opozarjajo, da je 
nujna sprememba OPPN za 
center Begunj, ki bi med 
drugim prinesla tudi ustrez-
nejšo lokacijo za trgovino. 
Ta je zdaj premajhna, stis-
njena v prostor in nima 
ustreznih parkirnih mest. 
Problem predstavlja tudi 
prometna ureditev v okolici 

šole, letos naj bi se začela 
izdelava projektne doku-
mentacije, nerešena pa osta-
ja cestna povezava med cen-
trom Begunj in Poddobravo. 
Po besedah Hrovatove je 
nujna ureditev nadomestne 
povezave, ki pa jo je občina 
umaknila iz načrtov. "Kraje-
vna skupnost se z njenim 
umikom ne strinja, saj dru-
ge alternative nimamo," 
poudarja. V KS tudi menijo, 
da bi ob obnovi ceste Begu-
nje–Hlebce–Lesce morali 
urediti tudi kolesarsko pot 
in pot za pešce. Opozarjajo 
še, da bi območje jugovzho-
dnega dela Zapuž in Dvor-
ske vasi čim prej morali pri-
ključiti na kanalizacijsko 
omrežje, sicer se v Dvorski 
vasi ni smiselno lotiti nujne 
obnove osrednje ceste.
Želijo tudi, da bi občina pri-
pravila idejni načrt obnove 
Rantzingerjeve vile, ki je v 
občinski lasti.
Glede Drage je KS že spreje-
la sklep, da se dolina zaščiti. 
"Pripraviti je treba idejni 
načrt ureditve. Krpin prav 
tako postaja obremenjena 
točka in zato je za zaščito 
domačinov nujna omejitev 
oziroma prepoved prometa 
na območju vodarne Mrav-
linc. Izdelana je projektna 
naloga, ki je osnova za 
nadaljnje delo. Vključuje 
ureditev parkirišč nasproti 
pokopališča v Dragi, umiri-
tev prometa in namestitev 
zapornice, plačljiva parkiriš-
ča, dovolilnice za domačine. 
Z vsemi predlogi je bila 
občina že seznanjena," je 
povedala Hrovatova.
Med drugimi nujnimi pro-
jekti je omenila še ureditev 
priključka na regionalno 
cesto Mlaka, ki je bil že več-
krat idejno narisan, a nikoli 
ni prišlo do ureditve. "Prik-
ljuček je zelo nevaren zaradi 
nepreglednosti in je bil že 
vzrok prometnih nesreč. 
Problematika čaka na reše-

vanje že več kot deset let," je 
dejala Hrovatova. Prav tako 
v KS pričakujejo, da bo obči-
na začela rekonstrukcijo 
občinske ceste Zadnja vas–
Mlaka–odsek Zadnja vas–
Sv. Lucija. "Za ta projekt so 
bile pobude podane na obči-
no že v letu 2015, vendar se 
še ni premaknilo." 
V zgornjem delu Begunj so 
nujne nadgradnja državne 
ceste, ureditev avtobusnega 
postajališča na Trati ter ure-
ditev prehoda za pešce, 
označitev ceste od Žbogarja 
mimo blokov do šole za šol-
sko pot ter signalizacija za 
umiritev prometa. Prav 
tako v KS opozarjajo, da sta 
nujni obnova državne ceste 
skozi Slatno in zaradi var-
nosti otrok tudi gradnja 
pločnika. Opozarjajo še, da 
v Podgori tako trenutna kot 
načrtovana ureditev čiščen-
ja komunalne odpadne 
vode nista primerni. Slabo 
prečiščene komunalne vode 
iz greznic se zdaj izlivajo v 
potoke ali na nižje ležeča 
zemljišča, kar povzroča 
smrad in higiensko neus-
treznost potokov oziroma 
okolja, opozarjajo.

Skupaj zmoremo več
Prav zaradi podobnih težav 
sta se krajevni skupnosti 
Lesce in Begunje povezali 
pod sloganom Skupaj zmo-
remo več. Skupaj namerava-
jo aktivneje sooblikovati 
prostorskorazvojne usmeri-
tve in se lotiti reševanja pro-
blemov, ki že vrsto let osta-
jajo nerešeni. Občina ni 
samo mesto Radovljica, 
poudarjajo, ob tem pa se v 
zadnjem času pojavljajo tudi 
razmišljanja, da bi bil v last-
ni občini razvoj Lesc in 
Begunj z okoliškimi naselji 
zagotovo hitrejši in enako-
mernejši.
Ob tem še poudarjajo, da je 
Lescam in Begunjam dovolj 
radovljiške samovolje.

V Lescah in Begunjah 
se prebujajo
Pod sloganom Skupaj zmoremo več se je KS Lesce povezala s KS Begunje, da bi skupaj aktivneje 
sooblikovali prostorskorazvojne usmeritve in se lotili reševanja problemov, ki že vrsto let ostajajo 
nerešeni. Pojavljajo se tudi razmišljanja, da bi bil v lastni občini razvoj Lesc in Begunj z okoliškimi 
naselji zagotovo hitrejši in enakomernejši.

Predsednica KS Lesce Tatjana Justin Predsednica KS Begunje Marija Hrovat

Marjana Ahačič

Občina Radovljica je v začet-
ku leta izvedla anketo glede 
urejanja parkiranja, s katero 
je želela pridobiti mnenje kar 
najširše zainteresirane javno-
sti v zvezi z urejanjem miru-
jočega prometa v občini. 
Odgovori bodo občinski upra-
vi pomagali razumeti odnos 
uporabnikov in druge javnos-
ti do javnih površin, namen-
jenih mirujočemu prometu.
Kot so pojasnili na občinski 
upravi, so se na anketo odz-
vali tako stanovalci iz urba-
nega in ruralnega dela obči-
ne kot tudi starega mestne-
ga jedra ter dnevni migranti. 
"Odgovori skupin, ki imajo 
včasih diametralne interese, 
bodo pomagali pri pripravi 
uravnoteženih, sistemskih 
rešitev na področju mirujo-
čega prometa in trajnostne 
mobilnosti," zatrjujejo na 
občinski upravi.

Največ odgovorov 
voznikov
Anketa je bila na spletni stra-
ni dostopna in aktivna 40 
dni, na občinski upravi pa so 
v tem času pridobili 367 
izpolnjenih vprašalnikov. 
"Pretežni del odgovorov pri-
haja s strani voznikov, ki 
živijo v občini, v urbanem 
delu in so del aktivne popula-
cije, to je v starosti od 30 do 
65 let, kar je pričakovano, saj 
se s predmetom ankete vsak 
dan srečujejo," pojasnjujejo 
na občinski upravi.
"Da je treba izboljšati regu-
lacijo mirujočega prometa 
oziroma regulacijo javnih 
parkirišč, menita dve tretjini 
anketiranih. Velika večina, 
kar 87 odstotkov, jih meni, 
da je treba predhodno izko-
ristiti obstoječe kapacitete 
za parkiranje pred gradnjo 
novih," kažejo pridobljeni 
odgovori.

Prednost zelenim 
površinam
Anketiranci, kljub temu da 
gre v večini za voznike in 
uporabnike javnih parkirišč, 
deloma ali v celoti preferirajo 
okolje, ki ima večji delež 
zelenih površin, tudi na 
račun javnih površin, name-
njenih za parkiranje, še izha-
ja iz omenjene ankete. Zgolj 
pet odstotkov jih je namreč 
absolutno kot prioriteto 
navedlo parkirne površine.

Raje peš kot plačevanje
Več kot 60 odstotkov anketi-
rancev je navedlo, da raje, 
kot da bi plačali parkirnino, 
pet minut hodijo. S tem se 
strinja še nadaljnjih 29 
odstotkov vprašanih. 

Večina anketirancev se sicer 
strinja, da je regulacija dol-
žine parkiranja pomembna 
za dobro dostopnost parki-
rišč. Kar 75 odstotkov jih 
meni, da čas parkiranja ne 
sme biti daljši, kot je to pot-
rebno, dodatnih 23 odstot-
kov se s tem strinja deloma.
Odnos do plačila parkirnine 
kot ukrepa regulacije je ura-
vnotežen, glede na podatke 
iz ankete menijo na občin-
ski upravi: tretjina ga spreje-
ma kot dober ukrep, tretjina 
ga deloma razume kot dober 
ukrep, tretjina pa ga ne vidi 
kot dober ukrep. Prav tako 
anketiranci načeloma podpi-
rajo regulirana parkirišča na 
turističnih točkah.

Podpora alternativnim 
načinom potovanja
Anketiranci so glede na 
odgovore zelo odprti do 
alternativnega načina poto-
vanja, če se čas potovanja 
bistveno ne podaljšuje, ob 
tem tretjina anketirancev 
potovanje s kolesom na kraj-
še razdalje vidi kot dobro 
alternativo avtu. Kar polovi-
ca jih ob tem navaja, da je za 
to potrebna ustrezna infras-
truktura. 
Večina anketiranih še ne 
uporablja sistema za izposo-
jo koles (86 odstotkov), jih 
pa večina (71 odstotkov) pod-
pira širitev mreže. Kar 96 
odstotkov anketirancev pod-
pira projekt Prostofer za pre-
voz starejših občanov. Velik 
del jih podpira, da se zbrana 
sredstva iz parkirnin uporab-
ljajo namensko, deloma se s 
tem strinja še tretjina.

Različna mnenja o 
urejanju parkiranja
Anketiranci so se lahko 
opredelili do izzivov pri ure-
janju parkiranja. Kot kažejo 
odgovori, so mnenja zelo 
različna. "Od navedb, da 
parkiranje ni velik problem, 
do nezadostne regulacije, 
alternativ avtomobilskemu 
prometu, problematike par-
kiranja na Cankarjevi in v 
centru mesta Radovljica ter 
pozivov h gradnji dodatnih 
kapacitet," navajajo na 
občinski upravi. "Kot ukrep 
pa anketiranci predlagajo 
časovno regulacijo, plačeva-
nje, nadzor, dodatne kapaci-
tete, uvedba P+R (parkiraj in 
pelji) parkirišč, izboljšanje 
infrastrukture, parkirno 
hišo, dovolilnice in drugo."
V anketi pridobljena mnen-
ja uporabnikov javnih povr-
šin za mirujoči promet dru-
gih bodo upoštevana pri 
pripravi parkirne politike in 
razvoju trajnostne mobilno-
sti, še pojasnjujejo.

Rezultati ankete o 
urejanju parkiranja
Občina je v začetku leta izvedla anketo glede 
urejanja parkiranja, s katero je želela pridobiti 
mnenje kar najširše zainteresirane javnosti v 
zvezi z urejanjem mirujočega prometa v občini. 
Rezultati so že znani, upoštevali jih bodo pri 
pripravi občinske parkirne politike.
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Cveto Zaplotnik

Nedavna pozeba je povzroči-
la največ škode sadjarjem, 
pridelovalcem jagod in zgod-
nje zelenjave ter čebelarjem. 
Posledice bodo občutili tako 
vrtičkarji kot tisti, ki se s tem 
preživljajo. V največjem 
gorenjskem sadovnjaku, v 
nasadu Resje (KGZ Sava 
Lesce), ugotavljajo, da je bila 
letošnja pozeba zaradi zelo 
nizkih nočnih in jutranjih 
temperatur (tudi več kot 
minus šest stopinj Celzija) 
in dolgotrajnega mraza (od 
6. do 8. aprila) ena najhujših 
v zadnjih tridesetih letih, 
zato so tudi posledice hude 
in gospodarska škoda velika. 
Za zdaj še ne morejo oceniti, 
kolikšna je prizadetost sadja 
v odstotkih, tudi med sorta-
mi jablan so glede tega pre-
cejšnje razlike, še najslabše 
so jo odnesle sorte fuji, ida-
red in breaburne. Kolikšna 
bo dejanska škoda, bo znano 
junija, po junijskem treblje-
nju, ko se bo že pokazalo, 
koliko sadežev je ostalo na 

drevju. Prve ocene kažejo na 
to, da bo letošnji pridelek 
sadja za osemdeset odstot-
kov manjši od običajnega, ki 
se sicer giblje v razponu od 
šeststo do sedemsto ton. 
Pozebe, ki se zadnja leta kar 
vrstijo, tudi sadjarje iz sadov-

njaka Resje spodbujajo k 
razmišljanju o oroševanju, 
ki je najučinkovitejši ukrep 
zoper spomladansko poze-
bo. Doslej o tem niso veliko 
razmišljali, tudi zato ne, ker 
so bile spomladanske tem-
perature na Gorenjskem 
običajno nekoliko nižje kot 

drugje v Sloveniji, brstenje 
sadnega drevja je bilo poča-
snejše, zato je bilo tudi manj 
možnosti za pozebo.
"Včasih je bila na vsakih 
deset let enkrat pozeba, zad-
nja desetletje pa je le redko 
leto brez pozebe," ugotavlja 
Anže Legat, sadjar iz Hraš 
pri Lescah, ki v času, odkar 
se ukvarja s sadjarstvom, ne 
pomni tako hude pozebe – s 
tako nizkimi temperaturami 
in tako dolgim mrazom. 
Temperature so se namreč v 
dneh, ko so se jablane že 
pripravljale na cvetenje, tri 
noči gibale od minus pet do 
minus sedem stopinj Celzi-
ja. "Posledice pozebe so 
hude, izpad pridelka bo od 
90- do 100-odstoten," ocen-
juje Anže in dodaja: "To 
pomeni, da sadja letos ne bo 
oziroma ga bo zelo malo. 
Upam, da bodo potrošniki, 
moji kupci, to razumeli. Ne 
mislim pa kupovati sadja 
drugje in ga prodajati kot 
svoje ali predelovati v izdel-
ke." In kako bo Anže preži-
vel leto 'praznega' sadovnja-

ka? "Ker je približno polovi-
co nasada zavarovanega, 
pričakujem odškodnino od 
zavarovalnice. Upam, da 
nam bo pomagala tudi drža-
va. Zadovoljen bi bil že s 
tem, če bi nam pokrila vsaj 

stalne stroške, ki jih imamo 
s pridelovanjem sadja, in bi 
nam dala od tri do štiri tisoč 
evrov na hektar," meni 
Anže, ki ugotavlja, da si ob 
vse pogostejših ujmah pri-
delovanja sadja ni več mož-

no predstavljati brez oroše-
vanja. To je tudi razlog, da 
se bo z naložbo v namakanje 
in oroševanje nasada prijavil 
na razpis ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.      

Velika škoda po pozebi
V sadovnjaku Resje napovedujejo, da bo zaradi pozebe letošnji pridelek za štiri petine manjši od običajnega. Na Legatovi kmetiji v Hrašah se pripravljajo 
na namakanje in oroševanje nasada. 

Sadjar Klemen Logar pri ogledu posledic pozebe v sadovnjaku Resje / Foto: Gorazd Kavčič

Anže Legat: "Ob vsem 
tem je najbolj 
žalostno, da v takšnih 
okoliščinah sadjarstvo 
nima dolgoročne 
prihodnosti in da ne 
bo mladih, ki bi se 
odločali za to 
dejavnost."

Komunala Radovljica v okviru vzdrževalnih del v tem tednu 
obnavlja dotrajano cestišče Kranjske ceste v Radovljici na 
približno 300-metrskem odseku od križišča z Ljubljansko 
cesto do križišča s Šercerjevo ulico. Vrednost del znaša 75 
tisoč evrov, po načrtih pa bodo končana do konca tedna.

Obnova cestišča odseka Kranjske ceste

Kljub številnim pozivom prebivalcem, naj odpadkov ne odla-
gajo vsepovsod, ponekod situacija ostaja problematična. 
Tako na primer na parkirišču pri trgovskem centru Mercator 
v Lescah, kjer se predvsem ob koncih tedna nabere ogromno 
različnih odpadkov. Pristojni opozarjajo, naj občani čim več 
predvsem kosovnih odpadkov odpeljejo na zbirni center 
Komunale Radovljica. Občinska uprava pa veliko energije vla-
ga tudi v prizadevanja za zmanjševanje količine odvrženih 
odpadkov ob železniški progi med Podnartom in Lescami, 
kjer v zadnjih mesecih potekajo gradbena dela za rekonstruk-
cijo proge. "Glavni izvajalec nadgradnje železniške proge se 
sicer izredno trudi s svojimi podizvajalci, vendar kultura dela-
vcev ostaja za zdaj enaka," obžalujejo na občinski upravi.

Odpadki ostajajo problem

Ekološki otok pri trgovskem centru v Lescah je vsak konec 
tedna poln odpadkov, odloženih ob zabojnike.

Zasmeteno gradbišče na območju železniškega postajališča 
Radovljica
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Šport

V knjigi je opisana 
življenjska pot 
Tonija Mežana od 
otroških let do
danes. Vse se je 
začelo na majhni 
kmetiji sredi Bleda, 
kjer je Toni že
kot otrok sanjal o 
tem, da bo nekoč 
zabaval gledalce. 
Njegov pogum in
trdo delo sta ga 
pripeljala vse 
do podžupana 
Občine Bled, ko 
se je
srečal z močjo 
in krutostjo 
političnih elit in 
lobijev...

Toni Mežan
Avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika in lokalnega politika

carodej 

Toni

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

20240 strani, trda vezava
Redna cena knjige je 25 evrov. Če knjigo naročite 
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Matjaž Klemenc

Jakov Fak, 33-letni slovenski 
reprezentant v biatlonu, 
zadnja tri leta živi v Lescah. 
Odraščal je na Hrvaškem, v 
vasici Mrkopalj v Gorskem 
kotarju, in tekmoval pod 
hrvaško zastavo vse do leta 
2010. Po olimpijskih igrah v 
Vancouvru, kjer je osvojil 
bronasto medaljo za Hrvaš-
ko, se je priključil slovenski 
reprezentanci in se že leta 
2018 iz kitajskega Pjongčan-
ga vrnil s srebrom, tokrat za 
Slovenijo.
V bogati športni karieri je 
med drugim osvojil tudi pet 
medalj na svetovnih prvens-
tvih, svetovni prvak je bil 
dvakrat. V pravkar končani 
sezoni svetovnega pokala je 
bil 11.
Spomladi bodo minila že tri 
leta, odkar z družino živi v 
Lescah. 

Kako ste v novem okolju? Se 
že počutite Leščan?
Ljudje, lokacija, okolje – vse 
troje mi zelo ustreza. Občina 
ni velika, ampak ti po drugi 
strani nudi vse. Res se v Les-
cah počutim domače, vse je 
blizu, vse pri roki. Blizu sta 
tako Ljubljana kot Pokljuka. 
Za svoje življenjske potrebe 
sem v centru vsega. 

Kako to, da ste se odločili za 
biatlon, ki na Hrvaškem ni 
prav priljubljen?
Kljub temu da je Mrkopalj 
blizu morja, imamo, če je 
prava zima, zelo veliko sne-
ga. Ko sem bil otrok, so bile 
zime še bolj radodarne s 
snegom. V mojem kraju 
ima tek na smučeh zelo dol-
go tradicijo, saj tekaški klub 
tam obstaja že od leta 1913. 
Tudi sam sem bil del tega 
kluba. Na začetku novega 
tisočletja, leta 2001, so tre-
nerji predlagali, da bi začeli 
trenirati še biatlon. Fantje, 
ki smo bili člani kluba, smo 
novost z navdušenjem spre-
jeli. Začetki so bili skromni 
in še tako majhnega premi-
ka smo bili veseli. 

Po olimpijskih igrah leta 
2010 ste se priključili slo-
venski reprezentanci. To je 
bila takrat edina logična 
rešitev?
Biatlon je šport, ki za sabo 
potrebuje ekipo ljudi. Tu v 
prvi vrsti mislim na servis 
smuči, česar ne more oprav-
ljati samo en človek. V Slo-
veniji sem imel boljše pogo-
je. Na Hrvaškem glede biat-
lona ni bilo premika.

Imate srebro in bron z olim-
pijskih iger. Dve zlati, dve 
bronasti in eno srebrno 
medaljo s svetovnih prven-
stev. Vam je kakšna še pose-
bno pri srcu?
Vsaka medalja je kazalnik, 
da si pravilno in dobro delal. 

Do prve kolajne se pride z 
drugačnim pristopom, vsa-
ko naslednjo je težje osvoji-
ti. Vsi vemo, da je lažje osvo-
jiti kot braniti. 

Na velikih tekmovanjih ima-
te medalje praktično v vseh 
posamičnih disciplinah. 
Imate disciplino, v kateri 
najraje tekmujete?
V bistvu ne. Vse discipline 
so mi všeč. Je pa res, da mi 
je psihološko lažje na tekmi 
s skupinskim startom ali na 
zasledovalni tekmi, kjer je 
neposreden boj med tekmo-
valci. Na posamičnem startu 
tekmuješ nekako sam s 
seboj. Na skupinskem star-
tu ali zasledovalni tekmi se 
boriš s šestdesetimi oz. tri-
desetimi tekmovalci. 

Ste perfekcionist, vedno cil-
jate visoko. Vseeno ste z 
doseženim v letošnji sezoni 
verjetno zadovoljni. Dober 
tek in streljanje, uvrstitve 
med deset, tretje mesto v 
Anterselvi ... Ob tem je bia-
tlonski vrh širok in tudi tri-
deseti na trenutni lestvici 
lahko zmaga. 
Glede tega, koliko tekmoval-
cev lahko zmaga, se popol-
noma strinjam z vami. Kar 
se tiče sezone, sem po eni 
strani zadovoljen, po drugi 
strani pa si želim biti še 
boljši. To je edina pot, da 
napreduješ. 

Tretje mesto ste dosegli tik 
pred svetovnim prvenstvom 
na Pokljuki. Na koncu 
prvenstva ste dosegli peto 
mesto. Ste sami pričakovali 
več?
Tretje mesto je bila res pra-
va popotnica za Pokljuko in 
veliko zadoščenje. Ni lahko 
tekmovati, ko imaš visoke 
cilje, a jih v dveh zimah ne 

dosežeš. Sem bil kar nekaj-
krat blizu, a stopničk ni bilo. 
Če vem, da imam kvalitete, 
da sem dobro delal, a sto-
pničk ni, se težko sprijaz-
nim. Na svetovnem prvens-
tvu je šlo veliko stvari naro-
be. Šele na zadnji tekmi 
sem bil blizu medalje, a štir-
je so bili boljši.

Na skupinskem startu ste 
zgrešili zadnji, dvajseti strel. 
Velikokrat se govori o tem 
zadnjem strelu ...
Včasih misliš, da si šel že 
čez vse ovire, se sprostiš in 
pride do napake. Po drugi 
strani pa zadeti vse strele ni 
niti približno lahko. Treba je 
vedeti, da je biatlon fizično 
zelo naporen šport, zraven 
pa psiha odigra svoje. Ni 

dovolj, da streljaš natančno, 
mora biti opravljeno hitro, 
ob tem moraš še hitro teči. 

Ne smemo pozabiti na četr-
to mesto štafete v Novem 
mestu.
Že v lanski sezoni smo ime-
li dobre nastope. Imel sem 
občutek, da bodo fantje 
naredili še korak naprej in 
bomo mogoče na Pokljuki 
naredili dober rezultat, bili 
morda v boju za medaljo. 
Žal ni šlo. 

Za minulo sezono ste se pri-
pravljali sami. Bo podobno v 
sezoni, ki prihaja?
Vse ostaja enako. Sem 
dovolj izkušen in imam 
strokovne ljudi, ki mi svetu-
jejo, tako da lahko dobro 
izpeljem tudi sezono 
2021/2022. 

Kako ste se počutili na tek-
mah brez gledalcev?
Kar hitro sem se privadil, da 
na tekmah ni gledalcev. Po 

drugi strani prireditev brez 
gledalcev ni popolna. Gle-
dalci tekmi dajo svoj čar.

Pred tekmo čutite tremo?
Že od samega začetka pri 
meni ni bilo treme. Pred 
tekmo grem v "svoj svet", v 
katerem se dobro počutim. 

Dobra stran minule sezone 
je bila gotovo tudi ta, da je 
bilo manj potovanj, saj ste 
bili večinoma na enem pri-
zorišču dva konca tedna.
Kar se tiče logistike, je bila 
za nas zelo ugodna sezona. 
Če bi bile tudi druge take, 
ne bi imel nič proti. 

Vam je kakšno prizorišče še 
posebno pri srcu?
Vedno dobro tekmujem v 
češkem Novem mestu. Všeč 
mi je tudi prizorišče v Oslu, 
saj se dogaja v glavnem 
mestu. 

V pravkar končani sezoni je 
bilo za vas spodbudno tudi 
to, da je minila brez poš-
kodb, zdravstvenih težav; v 
reprezentanci ste bili celo 
edini, ki se ni spopadel s 
koronavirusom.
To je bilo prvič po dvanajst-
ih letih, da nisem imel bole-
zenskih težav. Niti navaden 
prehlad me ni doletel. Res 
je, tudi korone nisem imel. 

Bi v biatlonu kaj spremenili, 
če bi imeli možnost?
Nič. Lepota tega športa je, da 
je izredno težak. Moje mne-
nje je: če si uspešen v biatlo-
nu, si pripravljen trpeti in 
lahko preneseš marsikaj.

Ne morem mimo enega 
vprašanja. Kdor vas ne poz-
na, ob poslušanju vaše brez-
hibne slovenščine, ki je 
popolnoma brez naglasa, 
nikoli ne bi rekel, da priha-
jate iz Hrvaške ...
Hvala lepa za kompliment. 
Da tako dobro govorim slo-
vensko, sta razloga dva: zelo 
dobro poslušam in imam 
posluh za jezike.

Olimpijec dveh držav
Jakov Fak, slovenski reprezentant v biatlonu, je dvakratni svetovni prvak in dobitnik dveh olimpijskih 
kolajn, ene za Hrvaško in ene za Slovenijo. Že tretje leto živi v Lescah.

Jakov Fak pred družinsko hišo v Lescah / Foto: Gorazd Kavčič

»Lepota tega športa je, da je izredno težak. Če si 
uspešen v biatlonu, si pripravljen trpeti in lahko 
preneseš marsikaj.«

V Šentjurju je potekalo Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih. 
Atletski klub Radovljica se je domov vrnil z dvema zlatima 
medaljama. Zmage sta se veselila Jakob Mulej pri mlajših 
članih in Barbara Klinar pri starejših mladinkah. Oba sta 
tekla na razdalji deset kilometrov.

Atletika

Dve radovljiški zmagi v dolgih tekih

V švicarskem Meiringenu je bila prva letošnja tekma sve-
tovnega pokala v balvanskem plezanju. Iz Športno plezal-
nega odseka Radovljica sta nastopila Vita Lukan in Domen 
Škofic. Lukanova je na koncu osvojila peto mesto, Škofic je 
bil deseti.

Športno plezanje

Plezalci so se merili v Švici

Matjaž Klemenc

ITF Slovenija in German 
ITF sta izvedla drugo tekmo 
v taekwon-doju na daljavo. 
Tokrat so se tekmovalci 
merili s poslanimi posnetki 
v formah in udarcu z nogo. 
Tekme se je udeležilo 77 
tekmovalcev iz Irske, Belgi-
je, Nemčije, Avstrije, Špani-
je, Poljske in Slovenije. Tek-
movalci Taekwon-do kluba 
Radovljica so dosegli nasled-
nje rezultate: forme, črni 
pas, 13–17 let, 1. mesto: Iva-
na Sitar, I.–II. DAN, 2. 
mesto: Neža Guštin, I.–II. 
DAN, Medej Ručigaj, I.–II. 
DAN, 3. mesto: Tibor 
Oblak, I.–II. DAN, 37–47+ 
let, Robert Guštin, 2. mes-
to, I.–II. DAN, 18–47+ let 
Barbara Sitar, III.–IV. 
DAN; forme, barvni pasovi; 

6–12 let, Jernej Remar, 1. 
mesto, 5. kup, 10–12 let, 1. 
mesto: Taja Oblak, 6.–5. 
kup, Marko Oblak, 4.–3. 
kup, 2. mesto: Simon 
Bakoš, 8.–7. kup, 18–36 let: 
1. mesto: Jurij Sitar, 4.–3. 
kup, 47+ let: 2. mesto: Mit-
ja Jukič Grm, 6.–5. kup; 
udarci z nogo, črni pas, 
Neža Guštin, 1. mesto, I.–
II. DAN, 13–36 let, Barbara 
Sitar, 2. mesto, III.–IV. 
DAN, 18–47 let, Tibor 
Oblak, 2. mesto: I.–II. 
DAN, 13–17 let, Robert Guš-
tin, 2. mesto, 37–47+ let, 
Ivana Sitar, 3. mesto, I.–II. 
DAN, 13–36 let; udarci z 
nogo, barvni pasovi, Taja 
Oblak, 1. mesto, 6.–4. kup, 
10–12 let, Marko Oblak, 2. 
mesto, 3.–1. kup, 10–12 let, 
Mitja Jukič Grm, 2. mesto, 
6.–4. kup, 18–47+ let.

Druga tekma na daljavo

Jeseniški hokejisti so sicer že izpadli iz Alpske lige, kljub 
temu da so dobro začeli v polfinalu, kjer so v začetku mese-
ca v Podmežakli gostili Asiago. Ker je bil rezultat po rednem 
delu neodločen, 3 : 3, je o zmagovalcu odločal podaljšek, v 
katerem je srečanje s strelom od daleč odločil 18-letni Rado-
vljičan Bine Mašič. Polfinale so izgubili s 3 : 2 v zmagah.

Hokej

Bine Mašič prispeval odločilni gol
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Potrjeno najbolj 
priljubljen prevzem
paketov

www.posta.si/paketomat

Za dostavo izberite PS Paketomat in svoje pošiljke 
prevzemite kadarkoli, 24/7 ‒ brez čakanja v vrsti 
in brez kontakta z drugimi osebami!  
Preprosto, hitro in priročno!

97%
uporabnikov ocenjuje 

dostavo v PS Paketomat 
kot odlično.
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Marjana Ahačič

Radovljičan Žiga Omahen 
to pomlad na Zdravstveni 
fakulteti v Ljubljani končuje 
študij ortotike in protetike. 
Zaključuje ga z izdelavo 
raziskovalne naloge, v kateri 
združuje teoretično znanje 
in praktične izkušnje. Žiga 
namreč izdeluje posebne 
natikače, pri katerih na pod-
plat aplicira kamenčke. V 
raziskovalni nalogi je doka-
zal, da je njihov vpliv na 
noge in počutje uporabnika 
blagodejen in zdravilen.
Za študijsko smer, ki v splo-
šni javnosti ni zelo dobro 
znana, se je odločil, ko je kot 
pogosto poškodovani mladi 
športnik opazoval zdravstve-

ne delavce v mavčarni jeseni-
ške bolnišnice. Pravi, da je 
navdušen nad možnostmi, ki 
so se mu odpirale pri študiju, 
ter znanji in izkušnjami, ki 
jih je pridobil, tudi v tujini.

Občutek s plaže
Prav ne eni od poti po svetu 
je srečal Aljaža Pazlarja z 
Bleda, ki si je pred nekaj leti 
izmislil edinstvene natikače 

– površina, na katero damo 
stopalo, je posuta z drobni-
mi kamenčki, kar omogoča 
občutek, kot da hodimo po 
pesku. "Ideja se mi je zdela 
odlična: greš na kavo s kole-
gom in imaš občutek, da se 
sprehajaš po rečnem bregu 
ali celo po plaži. Takoj sem 
se pridružil Aljaževemu 
projektu, ki je ime dobil po 
njegovem pasjem prijatelju 
Zakiju, s katerim se je Aljaž 
bos sprehajal ob Savi in tam 
dobil idejo o obuvalu, kakr-
šnega si ni zamislil še nihče 
pred njim," je svoje navdu-
šenje pojasnil Žiga.
Pa sta se lotila izdelave nati-
kačev, spraševala čevljarje, 
testirala materiale in na 
koncu izdelala nekaj, kar 

jima je bilo všeč. Natikače, 
na spodnji strani izdelane iz 
gume, s paščki iz usnja in 
na notranji strani podplata 
posute z drobnimi kamenč-
ki nepravilnih oblik. Najprej 
sta jih prodajala prijateljem 
in znancem, nato se je glas 
o zanimivi obutvi širil, s tem 
pa tudi proizvodnja. Zdaj jih 
izdelata in prodata dobrih 
sto na leto, načrtujeta, da jih 
bosta še več. Tudi zato, ker 

je v raziskovalni nalogi potr-
dil svojo hipotezo, da upora-
ba natikačev s kamenčki 
zmanjšuje prag zaznavanja 
bolečin v nogah, saj kamen-
čki stopala masirajo in tako 
spodbujajo prekrvavitev v 
njih.

Nadomestek za boso 
hojo
"Natikači s kamenčki so 
nekakšen nadomestek za 
boso hojo, prav bosa hoja pa 
je najbolj zdrava. Danes so 
med ženskami priljubljeni 
čevlji z visokimi petami, pri 
čemer se lahko poškodujejo 
stopala. Po drugi strani pa je 
pogosta tudi uporaba obuval 
z zelo mehkim, prožnim 

podplatom. Ta na začetku 
težave s stopali umirja, 
potem pa se pogosto stanje 
le še poslabša."
Podjetni Žiga Omahen zdaj 
natikače izdeluje v lastni 
domači delavnici. Vsi so 
narejeni ročno, materiali, ki 
jih uporablja pri delu, so 
okolju prijazni in ekološke-
ga izvora. Plastike v njegovi 
delavnici ni, zatrjuje. Je pa 
res, da je zaradi tega cena 
nekaj višja. 
Za zdaj so nad njimi najbolj 
navdušene pripadnice žen-
skega spola, še pove moj-
ster. "Malo zato, ker jim je 
mar za zdravje, nekaj zato, 
ker imajo rade zanimivo 
obutev, pa tudi, ker imajo 
zaradi visokih pet pogosto 
boleče noge." Žiga zadnje 
čase kolegi kličejo tudi kar 
opankar ali #OPANKAR v 
jeziku, ki ga v elektronski 
komunikaciji največkrat 
uporabljajo mladi.
Prepričan je, da se bo zani-
manje za natikače Zakistar, 
ko bodo ljudje to telesu in 
naravi prijazno obutev spoz-
nali, še veliko večje. Kajti, 
kot pravi Žiga – in ve, kaj 
govori: vse izhaja iz stopal.

Kot bi hodil bos
Žiga Omahen izdeluje posebne natikače, pri katerih na notranjo stran 
podplata aplicira kamenčke. V raziskovalni nalogi je dokazal, da je njihov 
vpliv na noge in počutje uporabnika blagodejen in zdravilen.

Žiga Omahen / Foto: Gorazd Kavčič

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Marjana Ahačič

V začetku prejšnjega tedna 
so se ponovno odprli vsi 
pokriti športni objekti in 
zunanje športne površine. 
Ponovno je dovoljena samo-
stojna ali vodena individual-
na športno-rekreativna deja-
vnost ter vodena brezkon-
taktna športna vadba v vad-
benih skupinah do deset 
vadečih, pri čemer je treba 
vzdrževati vsaj dva metra 
medosebne razdalje, razen 
med člani skupnega gospo-
dinjstva. Zaradi dinamično-

sti izvajanja športne vadbe 
priporočajo, naj organiza-
torji oz. izvajalci športnih 
programov zasledujejo pre-
dlagano omejitev dvajset 
kvadratnih metrov vadbene 
površine na posameznika.
Za izvajanje športno-gibalne 
dejavnosti oziroma športnih 
programov se lahko uporab-
ljajo vsi športni objekti in 
površine za šport v naravi, 
kot jih določa zakon o špor-
tu: športni centri, odprti in 
zaprti športni objekti, vad-
beni prostori, vadbene povr-
šine ter površine za šport v 

naravi ter šolski športni 
objekti. Ob tem je pomem-
bno, da se v zaprtih športnih 
objektih dejavnosti, ki niso 
del programov vzgojno-izo-
braževalnega zavoda in jih 
izvajajo zunanji izvajalci, ne 
izvajajo v času izvajanja 
vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Izvajanje športnih 
programov iz odloka o zača-
snih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov je v 
zaprtih šolskih športnih 
objektih dovoljeno po zak-
ljučku dnevnega vzgoj-
no-izobraževalnega procesa.

Športne površine  
in objekti spet odprti

V raziskovalni nalogi je potrdil svojo hipotezo, 
da uporaba natikačev s kamenčki zmanjšuje 
prag zaznavanja bolečin v nogah, saj kamenčki 
stopala masirajo in tako spodbujajo prekrvavitev.

Marjana Ahačič

V starem delu Športnega 
parka Radovljica med igriš-
čema za košarko in rokomet 
v teh dneh dokončujejo med 
mladimi priljubljen kolesar-
ski poligon. Pogodbo za ure-

ditev atraktivnega poligona, 
ki bo delno vkopan, je župan 
Ciril Globočnik v začetku 
pomladi podpisal z najugo-
dnejšim ponudnikom Zavo-
dom Aliansa iz Ljubljane.
Vrednost investicije znaša 
približno 67 tisoč evrov, 

dobro polovico bo zagotovila 
občina iz proračuna, za del 
sredstev pa kandidira tudi 
na javnem razpisu Fundaci-
je za šport. Novi poligon bo 
predvidoma v uporabi že za 
letošnje prvomajske prazni-
ke.

Novi kolesarski poligon bo 
odprt že za praznike
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Ireni Kapus 
v spomin
(1962–2021)

Draga Irena,

v hladno četrtkovo jutro je zarezala novica, da si za vedno 
zaspala. Novica, ki nas je pretresla in nas prežela z občut-
kom, kako hvaležni smo lahko, da si bila del naših življenj. 
Malo je ljudi, ki znajo in hočejo okolju, v katerem živijo, 
pokloniti toliko časa in energije, kot si to delala ti.
Najbolj predana si bila, kot vsi člani tvoje družine, Gasil-
skemu društvu Kamna Gorica, katerega članica si bila več 
kot štirideset let. Tvojo vestnost in strokovnost so kmalu 
zaznali takratni voditelji društva in te takoj izvolili v upra-
vni odbor. Po samo nekaj letih so te izvolili za blagajničar-
ko društva, to funkcijo si z vso odgovornostjo opravljala 
polnih 35 let. Delovna in dejavna nisi bila samo v organi-
zacijskih vodah, tudi v operativi si pustila svoj močan in 
neizbrisen pečat. Opravila si vrsto strokovnih tečajev, od 
osnovnega tečaja gasilca do vodje skupine. Bila si zares 
vsestranska, vedno v prvih vrstah, zanesljiva, odgovorna, 
delovna, natančna in z jasnimi načeli. V Gasilskem druš-
tvu Kamna Gorica si pustila neizbrisen pečat.
Od ustanovitve si bila tudi članica Društva možnaristov in 
pritrkovalcev, mnogo zadnjih let aktivna tudi v vlogi tajni-
ce. S srcem, dušo in telesom si delovala v blaginjo društva 
na vseh nivojih – od obveščanja članov do drobnih namigov 
o obletnicah sovaščanov. Poskrbela si za stvari, ki so ti bile 
poznane poklicno, in za mnogo drugih, ki jih je nekdo 
moral narediti. Odzvala si se vsakemu vabilu na akcijo, 
bila si iniciativna, v veliki meri zaslužna, da društvo lahko 
deluje, kot deluje.   
Več kot trideset let si bila tudi v Upravnem odboru Krajevne 
organizacije Rdečega križa. Delovala si kot blagajničarka, v 
zadnjem mandatu pa tudi kot podpredsednica. Bila si ose-
ba, prežeta z notranjim občutkom za pomoč krajanom.
Vedno si bila pripravljena priskočiti na pomoč tudi na prire-
ditvah, ki jih je organiziralo Kulturno-turistično društvo 
Kamna Gorica, in tvoja barčica je vsako leto zaplavala 
po potoku. Bila si podporni član v najboljšem pomenu besede.
Brez tebe ni minila nobena pogrebna slovesnost, nobena 
veselica in nobena druga prireditev v vasi. Bila si res prava 
srčna Kamnogoričanka. Pred tvojo hišo je bilo zbirališče 
krajanov, ki so se želeli družiti s tabo. Tvoja nalezljiva 
energija in želja do življenja je bila nekaj, kar je ljudi pri-
vabljalo v tvojo bližino. Uživala si v hribih in na morju, na 
belih strminah in v toplicah. Bila si zlata hči, mami, babi 
– varno zavetje in temelj hiše. Tako zelo rada si živela, da 
si premagala težko bolezen. Ko je udarila drugič, je bila 
premočna. Za tabo ostaja velika vrzel. Ampak s svojim 
odhodom v resnici ne odhajaš. Pokazala si nam, kako se 
lahko živi zase in za svojo družino, pa tudi za prijatelje, 
vas, okolje, sovaščane. Upamo, da nam bo v tvojem duhu 
uspelo nadaljevati tvoje delo. 
Draga Irena, iskreno bi se ti radi zahvalili, da si bila to, 
kar si bila, in ti sporočili, da te bomo zares pogrešali. 

Člani Gasilskega društva Kamna Gorica, UO Krajevne 
organizacije Rdečega križa, Društva možnaristov in pritr-
kovalcev, Kulturno turističnega društva Kamna Gorica ter 
sveta KS Kamna Gorica v imenu krajanov

Naj ti bo lahka domača zemlja, počivaj v miru in pazi na 
nas.

Marjana Ahačič

Kot je povedala knjižničarka 
Katja Bevk, zdaj tudi v rado-
vljiški knjižnici svojim čla-
nom nudijo izposojo avdio 
knjig, tudi v slovenskem 
jeziku. S pomočjo pametnih 
telefonov lahko prisluhnete 
tako strokovnim in leposlov-
nim kot otroškim in mladin-
skim knjigam; med njimi je 
tudi več naslovov, ki so 

navadno na seznamu za 
domače branje. 
"V naši zbirki avdio knjig so 
dela slovenskih in tujih 
avtorjev, trenutno jih je čla-
nom na voljo več kot sto. Na 
eno člansko izkaznico si jih 
lahko izposodite do pet 
naenkrat. Knjige se izposo-
jajo za štirinajst dni, po pre-
teku roka izposoja samodej-
no ugasne. Če knjigo pred-
časno vrnete ali poteče rok 

izposoje, lahko izberete 
nove naslove," pojasnjuje 
Bevkova.
Dodaja, da so zvočne knjige, 
ki jih ponuja knjižnica, sicer 
vidne tudi v katalogu 
Cobiss+, vendar izposoja 
poteka samo s pomočjo 
(brezplačne) mobilne apli-
kacije.
"Postopek izposoje zvočnih 
knjig je enostaven, pogoj sta 
le urejeno članstvo v naši 

knjižnici ter naložena apli-
kacija na vašem mobilnem 
telefonu; trenutno je na vol-
jo za operacijska sistema 
Android in iOS. Za pomoč 
ali več informacij se obrnite 
na knjižničarje, ki vam bodo 
z veseljem pomagali," zago-
tavlja.
Natančna navodila pa so 
dostopna tudi na spletni 
strani knjižnice www.rad.
sik.si.

Po novem na voljo tudi zvočne 
knjige
V Knjižnici Antona Tomaža Linharta so uporabnikom po novem na voljo tudi tako imenovane zvočne 
ali avdio knjige. Poslušamo jih lahko s pomočjo pametnih telefonov.

Marjana Ahačič

V četrtek, 26. aprila 2018, so 
Radovljičani v živi verigi iz 
stare stavbe v središču mes-
ta prenesli še zadnjo knjigo, 
delo Matiček se ženi, ki ga je 
napisal znameniti rojak, po 
katerem knjižnica nosi tudi 
ime, Anton Tomaž Linhart. 
Knjižnica je postala ena naj-
prostornejših in najsodob-
nejših v Sloveniji: njena 
skupna površina znaša 2520 
kvadratnih metrov v petih 
etažah: v kletni večino zav-
zemajo arhiv, delavnice in 
skladišča ter spremljajoči 
prostori za osebje, v pritličju 
je dnevna čitalnica s kavar-
no, v kateri sta na voljo peri-
odika in dnevni tisk. V 
prvem in drugem nadstrop-
ju je prostor za osrednji pro-
gram knjižnice, v mansardi 
pa so večnamenska dvorana, 
individualni študijski pros-
tori in upravni prostori.

Središče dogajanja 
Nova knjižnica je hitro pos-
tala eno od središč kulturne-
ga dogajanja, bralna kultura 
in s tem obisk knjižnice pa 
je v občini ostajal na viso-
kem nivoju, vse do začetka 
epidemije, ko se je z omeji-
tvijo javnega življenja bistve-
no zmanjšalo tudi delovanje 
knjižnice. Knjižnice so bile 
dobršen del leta vsaj delno 
zaprte, pestro dogajanje v 
obliki literarnih večerov, 
pogovornih dogodkov, odpr-
tij razstav in številnih delav-
nic pa se je preselilo na 
splet. 
Kot je pred časom povedala 
direktorica knjižnice Bože-
na Kolman Finžgar, je izpo-
soja že v prvem valu epide-

mije upadla za približno 25 
odstotkov, enako je ostalo 
tudi v času, ko so se knjižni-
ce spet odprle. Bralci so se 
sicer nato čez poletje posto-
poma vračali, a tako kot prej, 
ni bilo več. Zlasti skrb vzbu-
jajoč, opozarja Kolman Fin-
žgarjeva, je bil padec izposo-
je pri otrocih.

Spodbujanje branja
V zadnjem letu so se zato v 
knjižnici popolnoma prila-
godili spremenjenim okoli-
ščinam in še bolj zavzeto 
kot doslej spodbujali branje 
pri vseh generacijah svojih 
bralcev. Ob tretji obletnici 
so ob tem posneli še krajši 
film, ki nosi naslov Življen-
je tisočerih zgodb in presta-
vlja zgodbe različnih bral-
cev radovljiške knjižnice. 
"Želimo pokazati, kako raz-
lični tipi ljudi, bralcev, naj-

dejo v knjižnici vsak nekaj 
zase in kako je knjižnica 
prostor za vse. Koncept fil-
ma je postavljen na tezi, da 
vsaka dobra knjiga najmanj 
časa preživi v knjižnici, 
večino časa je namreč v 
rokah bralcev," je idejo in 
koncept filma predstavil 
režiser Oskar Šubic. 

Sanacija še poteka
Se pa nova radovljiška knjiž-
nica še vedno sooča s težava-
mi zaradi še vedno ne 
dokončno odpravljenih gra-
dbenih težav, ki se vlečejo 
vse od začetka. Kot pojas-
njujejo na občinski upravi, 
kljub vsem doslej opravlje-
nim sanacijskim delom na 
strehi in fasadi v knjižnici 
ob močnem deževju še pri-
haja do zamakanja. Zato je 
občina izvajalca Javno raz-
svetljavo, d. d., v skladu s 

predlogom nadzora pozvala, 
da se za presojo in predloge 
sanacije za kompleksne 
napake zamakanja pooblasti 
usposobljena in priznana 
zunanja institucija. Izvaja-
lec se je, tako pravijo, obve-
zal, da bo občino o izbiri 
institucije obvestil v drugi 
polovici aprila.
Pojasnili so še, da so vsa 
sanacijska dela strošek izva-
jalca, ki za fasado, hidroizo-
lacijo in streho, komunalne 
naprave in napeljave ter 
konstrukcijsko trdnost in 
varnost odgovarja deset let, 
to je do 10. junija 2028. 
"Dodatno je njegova obvez-
nost zavarovana z bančno 
garancijo, ki jo občina lahko 
unovči, če izvajalec ne bi 
odpravil napak. Izvajalec 
sicer aktivno odpravlja gra-
jane napake," še navaja 
občinska uprava.

Počastili tretjo 
obletnico selitve
Te dni minevajo tri leta, odkar so Radovljičani v živi verigi iz stare stavbe v novo knjižnico prenesli še 
zadnjo knjigo. Ob obletnici kratek film z naslovom Življenje tisočerih zgodb.

Življenje tisočerih zgodb je naslov kratkega filma, ki so ga posneli ob tretji obletnici 
odprtja nove radovljiške knjižnice. / Foto: Jure Sovinc/SOOS

Marjana Ahačič

Irena Kolar je na svojo splet-
no stran dodala še eno ljub-
ko gibljivo animacijo; tokrat 
pod naslovom The place 
under the sun (Prostor pod 
soncem). V njej je s svojimi 
značilnimi nežnimi ilustra-
cijami ob privlačni glasbeni 
podlagi povedala zgodbo o 
tem, kako so glasbila našla 
zavetje pred bleščečo svetlo-
bo. Leščanka Irena Kolar je 
diplomirana učiteljica čem-
bala in klavirja. Kot o sebi 

pove na svoji spletni strani 
ayrin-art.com, kjer so na 
ogled tudi ljubke likov-
no-glasbene animacije, jo že 
od otroštva spremlja močno 
nagnjenje do upodabljajoče 
umetnosti, še zlasti do ilus-
tracije. Na tem področju je, 
kot pravi, sicer samouk, 
entuziast, vodi pa jo predv-
sem radovednost, opazova-
nje življenja in težnja po 
samoizražanju. V njenih 
delih se pogosto pojavlja vez 
med glasbenim svetom in 
podobami.

Prostor pod soncem, 
nova animacija Irene Kolar
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Kombinirana poraba goriva: 6,5–5,4 l/100 km. Emisije CO2: 146–123 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0295–0,0335 g/km. Emisije 
trdnih delcev: 0,00020 g/km. Št. delcev (x1011): 0,02–1,67. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno 
usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Informativni izračun je narejen na dan 29. 3. 2021 za Nissan MICRA 1.0 N-SPORT s kovinsko barvo. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 15.880,00 
€. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 9.717,39 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in polog v višini 
6.162,61 €. EOM = 10,57 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 13.283,58 €, od tega znašata 
zavarovalna premija 573,23 € in strošek odobritve kredita 194,35 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 149,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje 
za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem 
financiranja 24 mesecev. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 300 € z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške 
garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija 
velja do 30. 6. 2021 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Pridržujemo si pravico do napak; za morebitne napake ne 
odgovarjamo in se zanje opravičujemo. Slike so simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si
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VPIS UČENCEV V GLASBENO 
ŠOLO RADOVLJICA

Spoštovani starši in otroci. 

Leto je naokrog in v Glasbeni šoli Radovljica vas ponovno 
vabimo k vpisu. Najmlajše v Glasbeno pripravnico (5 let), 
Predšolsko glasbeno vzgojo (6 let) ter k Baletu (6 let). Osnov-
nošolce (od 7. leta dalje) pa k učenju inštrumentov in petja.

Na spletni strani Glasbene šole Radovljica si lahko ogledate 
predstavitve inštrumentov, petja in plesa v okviru »Dneva 
odprtih vrat«, kjer boste otroci in starši spoznali način dela na 
šoli in posamezne inštrumente. 

Zbiranje PRIJAV ZA PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI 
bo potekal elektronsko preko povezave na spletni strani od 
3. do 20. maja 2021. 

PREIZKUSI ZA VPIS bodo potekali skladno z uredbo o izved-
bi sprejemnih preizkusov na šoli predvidoma konec meseca 
maja 2021. Natančnejše informacije o izvedbi preizkusa 
bomo zaradi možnih sprememb šolskega koledarja s strani 
MIZŠ objavili naknadno na naši spletni strani. 

VPIS UČENCEV, ki bodo uspešno opravili preizkus glasbenih 
sposobnosti, bo potekal v prvi polovici junija. Sprejeti učenci 
bodo o sprejemu pisno obveščeni, rezultati sprejemnih preizku-
sov pa bodo objavljeni na oglasni deski in na spletni strani šole. 

Vse zainteresirane pozivamo, da glede na trenutno situacijo v 
RS spremljajo obvestila na naši spletni strani. 

Več informacij na spletni strani Glasbene šole Radovljica: 
www.gs-radovljica.si
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Marjana Ahačič

Med brskanjem po pestri in 
pisani ponudbi trgovine 
Brvač – to je trgovina, ki 
deluje v sklopu zbirnega 
centra Komunale Radovljica 
in v kateri so naprodaj izdel-
ki, namenjeni ponovni upo-
rabi – je pozornost Lojzeta 
Budkoviča iz Radovljice pri-
tegnila velika uokvirjena sta-
ra fotografija. Upokojeni 
gozdar, Bohinjec po rodu, se 
že dolgo ljubiteljsko ukvarja 
z zgodovino prve svetovne 
vojne. Korporal na sliki, po 
uniformi sodeč pripadnik 
17. pešpolka – tako imenova-
nih kranjskih Janezov – je 

takoj vzbudil njegovo zani-
manje. Tako zelo, da je sliko 
kupil in odnesel domov. 
Zdaj bi rad izvedel, kdo je 
strumni mladenič na sliki, 
podatkov o njem in niti o 
nekdanjem lastniku Budko-
vič ni našel. Zato se je s 
prošnjo za pomoč obrnil na 
Gorenjski glas. "Mogoče bi 
z objavo v vašem glasilu pri-
pomogli, da bi postavni kor-

poral dobil ime in priimek," 
pravi.
Z zgodovino prve svetovne 
vojne se je Lojze Budkovič 
najprej seznanjal, ko je spre-
mljal svojega zdaj že pokoj-
nega brata Tomaža, geologa 
in navdušenega zbiralca 
ostankov prve svetovne voj-
ne, ljubiteljskega zgodovi-
narja in soustanovitelja 
Malega vojnega muzeja v 
Bohinju. Zbirka je zdaj na 
ogled v Muzeju Tomaža 
Godca v Bohinjski Bistrici 
kot stalna razstava Bohinj 
1914–1918 in predstavlja 
največjo muzejsko zbirko 
prve svetovne vojne na 
Gorenjskem, če ne širše.

V pozdrav in za spomin
Zgodbe fantov, ki so na 
začetku vojne pogosto v voj-
sko odšli kot na pustolovšči-
no, s katere se bodo vrnili po 
nekaj tednih, morda mese-
cih, so se ga dotaknile vsa-
kokrat, ko je v hribih naletel 
na ostanek strelskega jarka, 
kos orožja ali opreme voja-
kov. Ali pa na razglednico – 
skoraj pri vsaki hiši so imeli 
kakšno – ki jo je sin, brat ali 
mož poslal domačim, v poz-
drav ali za spomin. Gorenj-
ska je bila v času soške fron-
te njeno neposredno zaled-
je, zato je bil vpliv vojne na 
življenje domačinov precej-
šen, pove.
Po uniformi, ki jo nosi 
mladi desetnik na sliki, 
Budkovič lahko reče, da je 
bil vojak pripadnik t. i. 
kranjskih Janezov – 17. 
pehotnega polka avstro-ogr-
ske vojske, ki so ga sestav-
ljali predvsem slovenski 
vojaki. Svoje naborno 
območje je imel na Gorenj-
skem, Dolenjskem, Not-
ranjskem in v Beli krajini. 

Ko se je začela prva svetov-
na vojna, so šli najprej v 
Galicijo, imenovano tudi 
morija slovenskih fantov, 
razloži Budkovič. Od tam 
so odšli najprej na Dober-
dob, nato pa leta 1916 sode-
lovali v veliki ofenzivi na 
Tirolskem. "Kot član zdru-
ženja vojaških gornikov 
grem vsako leto na spomin-
sko slovesnost v Dolomite, 
kjer prav v spomin na 
kranjske Janeze še vedno 
obstaja kraj, ki mu domači-
ni rečejo dolina Slovencev."

Kdo je fant s fotografije
Morda se je prav tam bojeval 
tudi vojak z Budkovičeve sli-
ke. Morda je fotografijo pos-
lal svojim za spomin in v 
ponos; takrat je bilo nositi 
uniformo nekaj častnega. 
"Ali pa, da bo svojcem ostal 
v spominu," razmišlja Bud-
kovič. "Fantje so, ko so bili 
enkrat na fronti ali v njeni 
bližini, že vedeli, kaj jih 

Rad bi poznal zgodbo
Lojze Budkovič je pred časom kupil uokvirjeno fotografijo mladega vojaka avstro-ogrske vojske. Po 
uniformi sodeč je pripadal 17. pehotnemu polku, ki so ga sestavljali predvsem slovenski fantje, 
imenovali so se tudi kranjski Janezi. Zdaj bi rad izvedel, kdo je mož na sliki.

Lojze Budkovič

Fotografija mladega vojaka, 
katerega identiteto bi rad 
spoznal 

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2020: Vlak smrti, avtor Marijan Ješe, 2. nagrada

čaka." Tudi strumni mlade-
nič s fotografije? Mogoče, 
pravi Lojze Budkovič. Bilo bi 
škoda, če ne bi izvedeli, kak-
šna je bila njegova zgodba.
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Rovte so manj znana vasica v 
naši občini. Zaselek leži na 
terasi sredi gozdov Jelovice, 
ob vznožju Malega vrha. Nad 
vasjo je veliko bolj znan 
pomol s cerkvico sv. Primoža 
in Felicijana, ki spada k nase-
lju Jamnik. Pr' Jerom v Rov-
tah se je 29. marca 1931 
mami Ani in očetu Tonetu 
Klemenčiču rodil prvi otrok 
in krstili so ga za Franca; v 
naslednjih letih je mali dobil 
še dva bratca in sestrico. Bra-
ta sta zdaj že pokojna, sestra 
Vida pa živi na Jesenicah.

Otroštvo, zaznamovano s 
smrtjo očeta
Ko je Franc imel sedem let, 
je oče nenadoma umrl. Čep-

rav so bili otroci še majhni, 
so morali vsak po svojih 
močeh pomagati mami, ki 
je ostala sama: v hlevu, pri 
napajanju živine, paši krav, 
na polju … Šolo so obiskova-
li na Ovsišah.
Kmalu po končani osnovni 
šoli jen Franc odšel služit 
vojaščino in se vrnil domov 
šele čez tri leta. Nato je kot 
najstarejši ostal na kmetiji 
in druge zaposlitve ni iskal.
Bili so časi, ko mu je bilo 
zelo hudo. Najtežje je bilo 
ob smrti očeta, čeprav je 
kot otrok komaj razumel 
nenadno izgubo. Težko je 
bilo tudi med vojno, ko jim 
je primanjkovalo vsega. 
Ostro se je v njegovo dušo 
zarezala tudi materina 
smrt. 

Ves čas in moči za 
kmetijo
S kmetijo je imel dela čez 
glavo. Pravi, da si za ženske 
ni našel časa, zato se ni 
nikoli poročil in imel otrok. 
Tudi s kakšnimi posebnimi 
hobiji se ni ukvarjal, saj je 
kmetija zahtevala celega člo-
veka. Pa vendar je bilo v 
njem posebno nagnjenje in 
veselje – takoj ko je imel 
možnost, si je kupil motor 
NSU Prima, s katerim se je 
včasih zapeljal na kakšno 
vaško veselico, obiskal soro-
dnike ali pa se je odpeljal na 
bližnji Jamnik. Ko je motor 
prodal, si je kupil "fička", ki 
ga je kasneje zamenjal za 
avtomobile drugih znamk; 
vozil je vse do svojega osem-
desetega leta. 

Vedno je priskočil na 
pomoč
Jeromovega Franceljna vsi 
vaščani in okoličani poznajo 
kot človeka, ki je bil vedno 
pripravljen priskočiti na 
pomoč. Pomagal je pri grad-
nji ceste v Rovte, pri pluže-
nju s konji in izdelavi goz-
dnih vlak. Dobro se tudi 
spomni, kako je pomagal pri 
napeljavi prvega vodovoda v 
vas leta 1968 ter pri večini 
prostovoljnih, t. i. udarniš-
kih del, ki so se tiste čase 
izvajala.

Še vedno živi doma
Vedno je bil poln dobre vol-
je in optimizma – in tak 
ostaja še danes, kar je v nje-
govi starosti zelo pomem-
bno. Pred nekaj leti je kme-

tijo prevzel vnuk njegove 
sestre in si zraven postavil 
novo hišo. S svojo družino 
stoji svojemu staremu stri-
cu v pomoč in oporo in le 
tako je Francu omogočeno, 
da še vedno lahko živi v svo-
ji rojstni hiši. Ta je bila 
zgrajena konec 19. stoletja 
in še vedno ima črno kuhi-
njo, ogrevanje na drva in s 
skrilom krito streho. Pomoč 
nečaka in njegove družine 
je zanj življenjsko pomem-
bna in vesel je, da delo na 
kmetiji teče dalje. Zadnje 
mesece mu pri vsakodnev-

nih opravilih pomagajo 
zaposlene Doma dr. Janka 
Benedika. Teh se vedno 
znova in vsak dan posebej 
razveseli, saj mu prinesejo 
veliko lepih novic. Prav tako 
se razveseli tudi jutranje 
kavice, ki mu jo redno pri-
pravi sosed Jože Bešter - 
Markov Joža.
Kot sam pravi, je najboljši 
recept za dolgo življenje 
pozitivnost in skromnost. 
Življenjski jubilej je prazno-
val v krogu domačih in sose-
dov, ki so mu prišli voščit 
trdnega zdravja še naprej. 

Devetdesetletnik Franc 
Klemenčič
Ob pomoči sorodnikov, ki so prevzeli kmetijo, optimistični devetdesetletnik tudi jesen življenja lahko 
preživlja v domačih Rovtah, zaselku nad Podnartom. 

Franc Klemenčič

Plinske kurilne naprave so v večini večstanovanj
skih stavb priključene na skupne dimnike. Zato je 
treba menjavo kurilnih naprav časovno in tehnično 
uskladiti med stanovalci, ki uporabljajo isti dimnik. 
V prispevku smo zato pripravili nekaj informacij, ki 
vam bodo koristile pri odločitvah.
Pred posegom se najprej priporoča izdelava načrta 
strojnih inštalacij, s katerim se določi peči, odvod 
dimnih plinov, odvod kondenzata in zajem zgoreval
nega zraka, da se razdelajo vse dileme in se prepreči
jo nepredvidene situacije pri montaži. Načrt sicer ni 
predpisan pri tovrstni vgradnji kurilnih naprav, razen 
če tako ne določa distributer zemeljskega plina. Ne
dvomno pa je načrt nepogrešljivo orodje za pravilno 
izvedbo, določitev odgovornosti, oceno stroškov in 
seznanitev, kaj bo končni rezultat prenove.

ALI JE PLINSKE PEČI TREBA MENJATI  
ŽE SAMO ZARADI STAROSTI

Ker plinske peči ponekod obratujejo že tudi 25 let, 
je na mestu vprašanje, ali jih je brezpogojno treba 
zamenjati že samo zaradi starosti. To seveda nikakor 
ne drži. Kurilno napravo je po predpisih treba obve

zno menjati samo v primeru, če dimnikar ugotovi 
preseganje predpisanih emisij ali druge nevarnosti 
za zastrupitev, hkrati pa nepravilnosti ni mogoče 
odpraviti s servisom peči. 
Po drugi strani pa je pri teh odločitvah treba upoš
tevati tudi, ali so za tako staro peč še na voljo rezer
vni deli. Lahko se zgodi, da ob okvari popravilo ne 
bi bilo izvedljivo in bi bilo treba peč menjati iz tega 
razloga. Ker pa morajo nove plinske peči biti kon
denzacijske, lahko nastane večja težava, saj nekon
denzacijske in kondenzacijske peči na isti dimnik ne 
smejo biti priključene. Dodatno pa obstoječi dimni
ki po večini niso odporni proti kondenzatu, zato 
vgradnja kondenzacijske peči zahteva tudi prenovo 
dimnika. 
Menjave plinskih peči tako niso določene s predpi
som zaradi starosti, ampak je to vprašanje presega
nja emisij, varnosti, okvar, dostopnosti rezervnih 
delov in pogojev v stavbi. O rezervnih delih se je 
smiselno posvetovati s serviserjem, o nujnosti men
jav pa se posvetujte z dimnikarsko družbo, ki naj bo 
neodvisna, strokovna in samostojna, o kateri odlo
čate lastniki večstanovanjske stavbe.

NUJEN PREDHODNI RAZMISLEK  
O SISTEMU REŠITVE 
Če ste se stanovalci, ki imate plinske peči priključe
ne na isti dimnik, odločili za zamenjavo,  svetujemo, 
da najprej sprejmete odločitev o sistemu rešitve, ki 
odločilno vpliva na poznejše možnosti. 
Prva opcija je, da se v stavbo vgradi dimnik, ki je 
sestavni del plinskih peči, na katerega se smejo 
priključiti samo peči, ki jih je proizvedel isti proiz-
vajalec, kot je proizvedel dimnik. S takšno rešitvijo 
odgovornost za pravilno delovanje vseh peči na 
istem dimniku, v tehničnem smislu, prevzema en 
sam proizvajalec. Pogoj seveda je, da je vgradnja 
izvedena skladno z navodili proizvajalca in tehnični
mi predpisi. Ta proizvajalec tudi opredeli vse pogoje 
za vgradnjo in delovanje vseh peči, skupaj z dimni
kom. Vsi, ki uporabljajo ta dimnik, so zaradi zasnove 
skozi celotno življenjsko dobo dimnika omejeni na 
istega proizvajalca peči, ki je proizvedel tudi dimnik. 

Druga opcija je, da se v stavbo vgradi preverjen 
dimnik, ki predstavlja samostojno enoto, na 
katerega se smejo priključiti peči različnih proiz-
vajalcev. V tem primeru lahko vsak stanovalec sam 
odloča, katerega proizvajalca peči bo izbral, kombi
nacijo peči, dovoda zraka in dimnika pa se preveri z 
izračunom. Odgovornost za pravilno delovanje v 
tehničnem smislu v tem primeru prevzema projek
tant strojnih inštalacij, za katerega se svetuje, da je v 
postopek vključen pri obeh sistemih. Ta opcija v pri
meru poznejših menjav dopušča tudi izbiro proizva
jalca peči. Zato svetujemo, da se najprej premišljeno 
odločite za enega od omenjenih sistemov, saj so po
znejše spremembe zaradi stroškov težko izvedljive.
Ker so v večstanovanjskih stavbah pogosti tudi pose
gi v dimnike in zračnike, je koristno najprej pridobiti 
predhodno mnenje dimnikarske družbe. Strokovna 
dimnikarska družba za potrebe načrtovanja lahko 
priskrbi posnetek stanja dimnikov in zračnikov, 
dodatno pa lahko lastnikom stanovanj nudi neodvi
sno pomoč in podporo pri tovrstnih posegih. S pra
vilnim pristopom je odprte dileme na opisan način 
mogoče pravočasno ustrezno razrešiti.

Zamenjava plinskih peči v večstanovanjskih stavbah

Zagotovite si neodvisnega  
projektanta, strokovno vgradnjo in 
neodvisno dimnikarsko družbo.

DARILO
sobni  

upravljalnik  

iSense 

DIMNIŠKI SISTEMI

MINI FORMAT PEČI
ODLIČNA KAKOVOST

KONDENZACIJSKA TEHNOLOGIJA
IZREDNO PRIVLAČNA CENA 

TIHO DELOVANJE PEČI

059 072 950 / fiver.si

Plinske peči Naneo S.

STROKOVNE IN CELOVITE  
DIMNIKARSKE STORITVE

info@dovrtel-sistemi.si      040 233 55 20      051 262 400      www.dovrtel-sistemi.si
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Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jeseni-
ce deluje mobilna paliativna 
enota, ki je edina takšna 
enota v državi. Pred dnevi je 
zaznamovala desetletnico 
delovanja; prvo leto so v njej 
obravnavali osemdeset paci-
entov, lani pa že 750. Vodja 
enote je zdravnica, speciali-
stka anesteziologije Mateja 
Lopuh iz Lesc, ki je pred 
desetimi leti tudi orala ledi-
no na področju paliativne 
oskrbe pri nas. 
Kot pojasnjuje, je paliativna 
ali blažilna oskrba namenje-
na lajšanju motečih simpto-
mov kronične neozdravljive 
bolezni. Do nje je upravičen 
vsak pacient, ki trpi zaradi 
kronične neozdravljive bole-
zni. Oskrba se večinoma 
izvaja na pacientovem 
domu, zaposleni v enoti pa 
skrbijo za lajšanje simpto-
mov napredovane bolezni. 
Izvajajo tudi nekatere nujne 
posege, kot so punkcije, 
obenem pa nudijo pomoč 
pri težkem spopadanju z 

neozdravljivo boleznijo, in 
to tako bolniku kot svojcem. 
V zahtevnih okoliščinah 

spopadanja z neozdravljivo 
boleznijo vodijo tudi pogo-
vore z bolnikom in svojci. V 

enoti si prizadevajo, da bol-
nikom zagotovijo kakovost-
no življenje do zadnje minu-

te, in to doma. Večina jih 
namreč želi biti oskrbova-
nih v domačem okolju. 
"Delež bolnikov, ki umrejo 
doma, vseskozi presega 
osemdeset odstotkov," pravi 
Lopuhova. 
Že od samega začetka enota 
sodeluje z društvom za pali-
ativno oskrbo Palias, ki je 
bilo ustanovljeno v Radovlji-
ci. Vodi ga Anže Habjan. V 
desetih letih je društvo raz-

vilo več različnih progra-
mov, ki so pripomogli k raz-
voju paliativne oskrbe, med 
drugim program brezplačne 
izposoje medicinskotehnič-
nih pripomočkov, ki bolni-
kom omogočajo kvalitetnej-
še bivanje v domačem okol-
ju. Razvili so prostovoljsko 

negovalno mrežo, s katero 
hudo bolnim zagotovijo 
negovalno podporo in s tem 
razbremenijo svojce. Izvaja-
jo pa tudi program žalovanja 
za svojce.
"Danes društvo svoje delo 
usmerja predvsem v razvoj 
novih izobraževalnih pro-
gramov, ki so namenjeni 
tako strokovni kot tudi laični 
javnosti. V letu 2020 je bil 
oblikovan izobraževalni pro-

gram društva z naslovom 
Ker nam je mar! Program je 
v večjem delu namenjen 
strokovnjakom in vsebinsko 
nudi pridobivanje osnovnih 
in poglobljenih znanj in veš-
čin paliativne oskrbe," je 
povedal predsednik društva 
Anže Habjan.

Paliativna oskrba na domu
Mobilna paliativna enota in društvo Palias zaznamujeta desetletnico delovanja. Prizadevajo si, da bolnikom zagotovijo kakovostno življenje  
do zadnje minute, in to doma. 

Zdravnica Mateja Lopuh, ki vodi mobilno paliativno enoto, in Anže Habjan, predsednik 
društva Palias / Foto: Gorazd Kavčič

Za obravnavo v mobilni paliativni enoti bolnik 
potrebuje napotnico, obravnava pa je 
brezplačna. Pacienti in njihovi svojci imajo tudi 
možnost telefonskega posveta 24 ur na dan. 

  *Cena velja za Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 100 
s kamero za vzvratno vožnjo, oranžne Fusion barve pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. Primer 
informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za to vozilo - mesečno odplačevanje; 
maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom je 15.990 EUR; mesečni obrok je 175 EUR pri pologu v 
višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15.01.2021 
znaša 8,50% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti 
- 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 11.193 EUR; skupni znesek 
za plačilo 19.215 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let oz. 100.000 
km in avto kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 5,2 
l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih 
oksidov NOx: od 0,0160 do 0,0600 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00035 do 0,00162 g/km. Število delcev: 
od 0,10 do 4,84. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka.  Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Čas je, da doživiš nekaj novega
PEUGEOT 2008

KASKO ZA 1 €

ZA 15.990 €*

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660

PEUGEOT-SLO-oglas_P-2008_A5_nve_v5.indd   1 14/04/2021   23:27
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Govedorejsko društvo Zgor-
nje Gorenjske je bilo usta-
novljeno leta 1992, uradni 
sedež društva je že več let v 
Lescah, kjer ima Javna služ-
ba kmetijskega svetovanja 
(KGZS – Zavod Kranj, izpo-
stava Radovljica) svoje kme-
tijske svetovalce, ki so po 
posameznih društvih stro-
kovni tajniki. 
Pomagajo pri strokovnih 
temah, načrtovanju strokov-
nih ekskurzij, ogledov dob-
rih praks, načrtovanju in 
izvedbi strokovnih preda-
vanj, usmeritvi društva, pri 
pripravi vlog za občinske 
razpise za nepovratna sred-
stva delovanja društva. Stro-
kovna tajnica Govedorejske-
ga društva in vodja izpostave 
Radovljica pri Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj 

Tatjana Grilc, uni. dipl. ing. 
agronomije, je povedala, da 
pokrivajo območje rejcev iz 
sedmih zgornjegorenjskih 
občin. V društvu je 75 čla-
nov, od tega jih je kar tretji-
na iz radovljiške občine.

Spoznavanje dobrih praks
"Naloga društva je z izvedbo 
predavanj, ogledov dobrih 
praks doma in v tujini ter s 
strokovnimi ekskurzijami 
širiti strokovno znanje s 
področja živinoreje, ne le 
govedoreje. Z druženji in 
srečanji se izmenjavajo izku-
šnje in ideje za izboljšanje 
tehnologij, ki jih lahko upo-
rabijo na kmetiji. Vsako leto 
se izvedeta dve strokovni 
predavanji, kjer člani izvedo 
novosti preizkušenih tehno-
logij. Društvo daje tudi pri-
pombe ali pobude na zako-
nodajne predloge," je opisala 
aktivnost društva. Tatjana 
Grilc je še pojasnila, da velik 
poudarek dajejo pridobivan-
ju strokovnih znanj ter tudi 

druženju in izmenjavi 
mnenj. K vpisu vabijo nove, 
mlajše člane, ker želijo, da se 
društvo pomladi in da nalo-
ge prevzamejo tudi mlajši.

Veseli so mladih
Predsednik društva je od 
leta 2019 Jože Soklič, po 
domače Povšinov s Sela pri 
Bledu, ki se tudi sam ukvar-
ja z govedorejo, gozdars-
tvom in dopolnilno dejav-
nostjo na kmetiji, kmečkim 
turizmom. Zastopa gorenj-
sko regijo v upravnem odbo-
ru Zveze turističnih kmetij 
Slovenije. Je tudi podpred-
sednik Zadruge Gozd Bled, 
d. o. o., predsednik Turistič-
nega društva Ribno in član 
Lovske družine Jelovica. 
"Razveseljivo je, da mlade 
na kmetijah tematika zani-
ma in se včlanjajo v naše 

društvo. Poudaril bi pomen 
izobraževanja, zlasti naše 
strokovne ekskurzije. Zad-
nja leta so bile kar dvodnev-
ne v tujino in udeležili so se 
jih člani, njihovi družinski 
člani in prijatelji. Občni 
zbor smo običajno izvedli 
kar na eni izmed kmetij. 
Lani smo imeli veliko prob-
lemov z divjadjo in zverjadjo 
na pašnikih. Obiskali smo 
planšarije in se o problema-
tiki dogovarjali z Zavodom 
za gozdove in lovci. Problem 
je bilo tudi cepivo, ki je pov-
zročalo abortuse telet, in rej-
ci smo imeli veliko škode, 
dokler cepiva niso umaknili. 
Društvo se delno financira 
iz članarin, delno iz prejetih 
dotacij proizvajalcev, firm, 
ponudnikov izdelkov ter 
večji del s sofinanciranjem s 
strani občin preko prijave na 
razpis za kmetijstvo in ohra-
njanje podeželja." Ob koncu 
sta se tako strokovna tajnica 
kot tudi predsednik društva 
zahvalila vsem občinam za 
finančno pomoč.

Govedorejsko 
društvo
Naloga društva, ki pokriva območje sedmih 
zgornjegorenjskih občin, je z izvedbo predavanj, 
ogledov dobrih praks doma in v tujini ter s 
strokovnimi ekskurzijami širiti strokovno znanje 
s področja živinoreje.

Velik poudarek dajejo pridobivanju strokovnih 
znanj ter tudi druženju in izmenjavi mnenj. K 
vpisu vabijo nove, mlajše člane, ker želijo, da se 
društvo pomladi in da naloge prevzamejo tudi 
mlajši.

– 3., 10., 17., 24., 31. 5., 17.00: 
Angleške pravljice – Spletna pravljična urica v angleškem jeziku, na 
kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem 
dobro zabavali. Vabljeni, da se pridružite Facebook skupini English 
Storytime. Pravljice bo pripovedovala Rebecca Svetina, Američanka 
in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici.

– 5. 5., 10:00: 
Kako porod vpliva na dojenje – Spletna predavanja Mama – mami. 
Srečanja bodo potekala na Zoomu, število mest je omejeno. Več infor-
macij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

– 19. 5., 10:00: 
Gosta hrana: kašice ali BLW? – Spletna predavanja Mama – mami. 
Srečanja bodo potekala na Zoomu, število mest je omejeno. Več infor-
macij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

– ves mesec: 
Iskanje smisla v nesmislih – Svoja dela bodo pokazali dijaki Eko-
nomske gimnazije in srednje šole Radovljica, ki se izobražujejo v 
programu medijski tehnik. Nastala so pri strokovnih predmetih v 
času šolanja na daljavo in odražajo njihovo doživljanje in dojemanje 
današnjega časa.

– ves mesec: 
Mavrična pravljična soba – Skozi mavrico vstopite v pravljično deže-
lo, kjer vas pričakujejo čebelice, metuljčki in druge travniške živalice. 
Pomladne pravljice, pesmice in poučne knjige najdete v preoblečeni 
pravljični sobi radovljiške knjižnice.

– ves mesec: 
Knjižnica Lesce: Pomlad – V mesecu maju bodo v Knjižnici Lesce 
razstavljali svoje izdelke učenci 5. a razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce 
pod mentorstvom Melite Jensterle.

– ves mesec:
Knjižnica Begunje: Majsko cvetje – Razstava likovnih izdelkov učen-
cev 3. a razreda POŠ Begunje z učiteljico Ano Palovšnik

– ves mesec:
Knjižnica Kropa: Vreme – Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine 
Metulji Vrtca Kropa, pod mentorstvom Nataše Pogačnik in Anite 
Kuhn 

– 1. 9.–31. 5.: 
Vesolje zakladov: Sedemkrat pridi v knjižnico in si izposodi vsaj eno 
knjigo. S tem vsakič dobiš žig, in ko prispeš do konca, te čaka slad-
ko presenečenje in še …

– ves mesec: 
Mislice: Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas 
čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji knjižnici. Če ga boste uspešno 
rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje.

– ves mesec: 
Zbistrimo um: Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma smo 
pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte v svoji knjižnici in 
z malo sreče vas čaka presenečenje.

– 4., 7., 8., 11., 14., 15., 18., 21., 22., 25., 28. in 29. 5., 18.00: 
Lego robotika – Nadaljujemo delavnice lego robotike, tokrat nekoliko 
drugače. Družili se bomo na Zoomu. S spletnim programom 
Scratch bomo ustvarjali miselne igre in poligone za naše grafične 
robote. Ko se zopet vidimo v živo, bomo programe preizkusili še na 
dejanskih robotih, saj jih po novem podpirajo prav vsi seti. Prijave 
sprejemamo na naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.

– 11., 18., 25. 5.: 
Literarni utrinki – Ob torkih na naših družbenih omrežjih prisluhnite 
domačim literarnim ustvarjalcem, ki vas bodo popeljali med vrstice 
svojih del.

– 13., 20., 27. 5.: 
Pravljične minutke – Ob četrtkih na naših družbenih omrežjih prislu-
hnite domačim ustvarjalcem, ki bodo v družbi Knjižka prebirali svoja 
dela za otroke.

Program prireditev v Knjižnici  
A. T. Linharta Radovljica Binti, do 25. 4. / družinski film / Belgija, Nizozemska / 2019 / 8+ 

Sune in sune, do 25. 4. / družinski film / Švedska / 2018 / 90 min / 8+ 

Zakaj skačem, od 28. 4. / dokumentarni film / Velika Britanija, ZDA 

Sklop: Videti svet z drugačnimi očmi: Drugačni, drama I Razbijalka 
sistema, drama I Navihani Bram, družinski film, do 28. 4. 

Maček Muri: štiri zgodbe iz mačjega mesta, do 2. 5. / Slovenija, 
2020 / 4+

Greta, do 5. 5. / dokumentarni / Švedska / 2020

Sklop: Bojevnica, komična drama I Sol zemlje, dokumentarni I To 
vse spremeni, dokumentarni, do 5. 5. 

Sin, do 12. 5. / drama / Bosna in Hercegovina, Slovenija, Črna gora, 
Romunija, Hrvaška 

Sklop: Naš vsakdan, drama I Lara, drama I Zbogom, moj sin, drama, 
do 12. 5. 

Padati, do 19. 5. / drama / Kanada, Velika Britanija 

Sklop: Nevarna metoda, triler I Daleč od ljudi, drama I Jauja: Raj na 
zemlji, drama, do 19. 5.

Sklop: Dva obraza januarja, triler I Kapitan fantastični, komična dra-
ma I Zelena knjiga, komična drama, do 19. 5.

Prinčevo potovanje, od 24. 4. do 2. 5. / animirani / Francija, Luk-
semburg / 2019 / 9+

  
Gospodična Marx, od 29. 4. do 27. 5. / drama / Italija, Belgija / 2020 

Sklop: Medtem ko vas ni bilo, drama I Tovarna nič, drama I Stavka!, 
drama, od 29. 4. do 27. 5.

Sklop: Dva dneva, ena noč, drama I Duh leta 45, dokumentarni I 
Druga stran upanja, komična drama, od 29. 4. do 27. 5.

Sklop: Sufražetke, zgodovinska drama I Mary Shelly, zgodovinska 
romantična drama I Collete, biografska drama, od 29. 4. do 27. 5.

Rocca spreminja svet, do 1. 5. do 16. 5. / družinski film / Nemčija / 
2019 / 8+ 
 
Ostržek, do 1. 5. do 16. 5. / družinski film / Italija, Francija / 2019 / 
8+ 

Izbrisati zgodovino, do 6. 5. do 2. 6. / Francija, Belgija / 2020 

Helmut Newton: Lepe in poredne, do 13. 5. do 9. 6. / dokumentarni 
/ Nemčija / 2020 

Sklop: Grace Jones, dokumentarni biografski I 45 let, drama I Resni-
ca, drama, do 13. 5. do 9. 6.

Sklop: Delo brez avtorja, romantična drama I Bergman, eno leto, 
eno življenje, dokumentarni I Ponovni pogled na Modri žamet, doku-
mentarni, do 13. 5. do 9. 6.

Do filmov dostopate na spletni strani www.ld-radovljica.si, kjer najde-
te tudi podrobnejšo filmsko vsebino. Povezave vas bodo vodile do 
spletne filmske platforme, ki je kar se da preprosta in varna (glede 
plačila in uporabe). Filmski program je kuriran, platforma pa omogo-
ča legalen ogled filmov, ki si jih lahko ogledate na osebnem ali preno-
snem računalniku, tablici, pametnem telefonu in televizorju.

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

Program Kina Radol'ca na spletu

Od prejšnjega torka so spet odprte nekatere enote Muzejev 
radovljiške občine: Kovaški muzej v Kropi je odprt od torka 
do sobote med 10. in 16. uro, Muzej talcev enako, a le po 
predhodni najavi vsaj tri dni prej, od torka pa je spet odprta 
tudi galerija Šivčeva hiša, v kateri je trenutno na ogled raz-
stava z naslovom Pogled od zgoraj 2020 – Slovenija, odprta 
za umetnost. S sodelovanjem pri projektu Slovenija odprta 
za umetnost, h kateremu je Galerija Šivčeva hiša pristopila 
leta 1998, je galerija pridobila likovna dela priznanih doma-
čih in tujih umetnikov, izbranih in povabljenih na likovne 
delavnice na Sinji vrh nad Ajdovščino. Odpiralni čas galerije 
je od torka do sobote med 10. in 12. ter 16. in 18. uro. Pri 
ogledih razstav je treba upoštevati navodila NIJZ. Čebelarski 
in Mestni muzej sta trenutno zaradi postavljanja nove raz-
stave zaprta.

Muzeji so ponovno odprti

V Radovljici, prestolnici slovenskega čebelarstva, se spet 
lahko podate na zabavno in poučno dogodivščino, ki so jo 
na Turizmu Radovljica poimenovali S čebelico po Radovljici. 
Otroci v njej spoznavajo svet čebel, po uspešno opravljenih 
nalogah pa jih čaka sladko presenečenje. Na pot se odpravi-
jo s knjižico nalog, ki je na voljo v TIC Radovljica in v njiho-
vi spletni trgovini. Pot je na voljo od 12. aprila do 15. novem-
bra, sprehod po njej pa vzame od dobre ure do dve uri časa. 
Pot poteka po ravnem in je v celoti primerna za majhne 
otroke in otroške vozičke. TIC Radovljica je odprt od maja 
do oktobra med 10. in 19. uro.

Čebelja dogodivščina spet na voljo

S ponedeljkom so se po več mesecih za vse goste odprle 
tudi nekatere gostilne ter kavarne in slaščičarne v radovljiški 
občini. Nekateri ob tem še naprej ponujajo dostavo in raz-
voz. Na spletni strani zavoda Turizem in kultura Radovljica 
www.radolca.si so pripravili seznam odprtih teras lokalov, 
opremljen z informacijami o odpiralnih časih in možnostjo 
dostave. Objavljen je tudi seznam gostinskih lokalov, ki 
ponujajo osebni prevzem in dostavo hrane in pijače.

Odprte terase gostinskih lokalov
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Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km, komb.: 14,5. Emisije CO₂: 0 g/km. Emisije CO₂ med vožnjo, skupne 
emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov 
dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Akcija traja do 31.3.2021. *BONUS v obliki znižanja maloprodajne 
cene vozila v vrednosti do 3.000,00 EUR z DDV (odvisno od izvedbe vozila) do katerega je leasingojemalec upravičen, v primeru 
sklenitve pogodbe o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO, d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanja vozila 
preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska 
pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji in permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri 
Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije ID3BON_e2go_2021 (več na www.porscheleasing.si) **BONUS v obliki znižanja 
maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000,00 EUR z DDV ob nakupu polnilne postaje z montažo iz programa MOON ali Volkswagen. 
Nakup polnilne postaje z montažo je potrebno opraviti pred nakupom/prevzemom vozila, v nasprotnem primeru kupec do bonusa ni 
upravičen. Šteje se, da je bil nakup opravljen z izvedbo avansnega plačila ali plačilom celotne kupnine ali s sklenitvijo pogodbe za 
financiranje nakupa polnilne postaje z montažo. ***BONUS v obliki znižanja skupnega zneska kredita za financiranje nakupa sončne 
elektrarne do 1.000,00 EUR z DDV (odvisno od moči sončne elektrarne), do katerega je kreditojemalec upravičen v primeru sklenitve 
kreditne pogodbe za financiranje nakupa sončne elektrarne MOON in sklenitve pogodbe o finančnem leasingu vozila, ki mora biti 
sklenjena najkasneje do sklenitve kreditne pogodbe (več na www.porscheleasing.si).

www.volkswagen.si/id3

Popolnoma električni

VW_Oglas_Dealer_ID3_2021_137x198.indd   1 17/02/2021   14:16

Marjana Ahačič

Ob tej priložnosti je bila na 
ogled tudi digitalna prezen-
tacija vseh fotografij, spreje-
tih na natečaj, in razstava v 
Galeriji Avla Občine Radov-
ljica. Fotografije si še vedno 
lahko ogledate na povezavi 
na spletni strani Občine 
Radovljica. Tokrat je šla prva 
nagrada v roke sodelavcu 
Deželnih novic Matjažu Kle-
mencu, ki na natečaju s svo-
jimi fotografijami, predv-
sem s področja športa, sode-
luje že vse od začetka. Pri-
ložnost smo izkoristili za 
kratek pogovor z njim.

Kako izberete dogodke, ki jih 
boste fotografirali?
V Deželnih novicah pokri-
vam šport. Če se le da, grem 
na dogodek in si mislim, 
zakaj ne bi zraven posnel še 
kakšne fotografije ...

Kateri dogodki oziroma moti-
vi so vam najljubši?
V devetdesetih odstotkih 
pošiljam na natečaj športne 

fotografije. Zdi se mi pri-
merno, da narediš nekaj, 
kar se dogaja v tistem tre-
nutku, in česar ni mogoče 
videti in fotografirati ne 
dan prej ne dan kasneje. Ob 
tem pa se v športu na tek-

movanju vse dogaja v giba-
nju.

Koliko fotografij običajno 
pošljete na foto natečaj?
Običajno sem pokril deset 
dogodkov, in sicer s štirimi 

fotografijami na dogodek. 
Letos sem sodeloval s peti-
mi dogodki. Situacija z epi-
demijo je močno posegla 
vmes in veliko prireditev, 
seveda tudi športnih, je 
odpadlo.

Koliko je pri nastanku dobre 
fotografije pomembna tehni-
ka?
Zdi se mi pomembno, da 
šport poznaš in lahko predvi-
devaš, kaj se bo v naslednjem 
trenutku dogodilo. Kvaliteta 

fotoaparata se mi ne zdi naj-
pomembnejša. Tudi z najbo-
ljšim kolesom še zdaleč nisi 
najboljši kolesar.

Ali ste pri fotografiji, ki je bila 
nagrajena letos, takoj vedeli, 
da se bo na natečaju visoko 
uvrstila?
Na vsakem dogodku, seveda 
če se da, naredim več foto-
grafij. Skušam biti čim bolj 
kritičen, da izberem za posa-
mezen dogodek štiri fotogra-
fije, ki bi zadovoljile žirante. 
Težko je reči, da bo prav 
določena fotografija dobila 
nagrado ali diplomo. Želja je 
eno, realnost je povsem 
nekaj drugega. Odvisno je 
tudi od žirantov. Izrek, da 
imajo vsake oči svojega 
malarja, pri tem igra pomem-
bno vlogo. Nagrade sem bil 
vesel, po drugi strani pa sem 
prispeval svoj delež, da bo z 
mojimi fotografijami – izbra-
ne gredo v arhiv – sodelova-
nje med Občino Radovljica 
in Fotografskim društvom 
Radovljica še naprej na viso-
kem nivoju.

Priznanja nagrajenim fotografom
Župan Ciril Globočnik je prejšnjo sredo v veliki sejni dvorani Občine Radovljica izročil priznanja nagrajencem fotografskega natečaja Dogodki v občini 
Radovljica 2020. Zmagovalno fotografijo je letos posnel sodelavec Deželnih novic Matjaž Klemenc.

Nagrajenci letošnjega fotografskega natečaja na sprejemu pri županu / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Na delavnicah pripravljajo 
domače jedi, ki so značilne 
za lokalna okolja zgornje 
Gorenjske. Namen delavnic 
je ohranjati in širiti znanja o 
pripravi teh jedi in jih pre-
nesti na mlajše generacije, 
poudarjajo na razvojni agen-
ciji (RAGOR). "Od lanske 
jeseni delavnice zaradi raz-
mer izvajajo na Zoomu. 

Udeleženci so bili sicer pri-
krajšani za vse okuse in von-
jave, a je bila udeležba na 
spletu omogočena praktično 
komurkoli. To je povečalo 
prepoznavnost in priljublje-
nost projekta širše po 
Gorenjski. Sodelujejo z 
lokalnimi gospodinjami, 
šolami, muzejem, društvi in 
gostinci. Ob zaključku leta 
izdamo e-knjižico receptov, 
nekaj delavnic tudi posna-

memo in so objavljene na 
spletu," je pojasnil koordi-
nator projekta Ambrož Čer-
ne.
Letos, ko Slovenija nosi čas-
titljivi naziv evropska gastro-
nomska regija, projekt nad-
grajujejo na različne načine. 
S kulinarično izmenjavo Od 
tepke do kôce so povezali 
lokalni skupnosti iz Podbre-
zij in Rateč. Pred veliko noč-
jo so z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice pripravili 
sklop kulinarično-etnološ-
kih delavnic, v katerih so se 
posvetili prehranski dedišči-
ni velike noči. Po Zoomu je 
Cirila Kosmač Rabič iz Moj-
strane prikazala izdelavo 
pehtranove potice, Olga Kaj-
fež iz radovljiškega Društva 
žensk z dežele pa izdelavo 
gorenjske prate. Na Jeseni-
cah v sodelovanju z lokalni-
mi gostinci pripravljajo sku-
pni meni Delavska malca, ki 
bo popestril obstoječo ponu-
dbo jeseniških gostiln.
V četrtek, 20. maja, bo ob 
18. uri Polona Fister Topli-
šek z Mišač pokazala, kako 
se pripravijo "gluhi" in dro-
bnjakovi štruklji, teden dni 
kasneje, 26. maja, pa bo Sil-
va Potočnik z Brezij kuhala 
priljubljeni 'ajmoht'. Obe 
delavnici bosta potekali po 
aplikaciji Zoom.

Kuham domače
Nadaljuje se sklop priljubljenih kulinaričnih delavnic, ki jih v okviru 
projekta Kuham domače z lokalnimi društvi, posamezniki in gostinci 
organizira Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. V maju še dve radovljiški.

V četrtek, 20. maja, bo ob 18. uri Polona Fister 
Toplišek z Mišač pokazala, kako se pripravijo 
"gluhi" in drobnjakovi štruklji, teden dni 
kasneje, 26. maja, pa bo Silva Potočnik z Brezij 
kuhala priljubljeni 'ajmoht'.

Zaradi epidemije bosta tudi majski delavnici, tako kot 
večina dosedanjih, potekali po spletu. /Foto: Arhiv RAGOR
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Elanova divizija kompoziti 
že vrsto let sodeluje z ajdov-
skim podjetjem Pipistrel, ki 
velja za eno najuspešnejših 
podjetij na področju izdela-
ve manjših letal na hibridni 
in električni pogon na svetu. 
Zdaj pa bodo sodelovali tudi 
pri njihovem najnovejšem 
projektu, to je izdelavi brez-

pilotnega električnega leta-
la, ki ga je Pipistrel razvil za 
kitajski trg. 
"Lahkotnost sodelovanja z 
ekipo Pipistrel, ki inovira 
in razvija vrhunske produ-
kte, s katerimi premikajo 
mejnike in ustvarjajo pri-
hodnost letalstva, nam je 
vedno v veselje in izziv. 
Jasna vizija, žar in strast, ki 
jih izžarevajo Ivo Boscarol 
in člani njegove ekipe, so 
edinstveni in predstavljajo 
gonilo njihovih uspehov. V 
Elanu vedno pristopimo k 
sodelovanju s takimi ekipa-

mi ter z veseljem in pono-
som sodelujemo pri tako 
inovativnih projektih," je 
povedala Polona Zrimec, 
direktorica divizije Elan 
kompoziti.
Ivo Boscarol, lastnik in dire-
ktor podjetja Pipistrel, je ob 
tem dejal: "Dosedanje odli-
čne izkušnje sodelovanja z 
Elanom, njihova fleksibil-
nost prilagajanja in osvaja-

nja novih tehnologij so bili 
ključni za izbor Elana kot 
dobavitelja kompozitnih 
delov tovornega letalnika z 
navpičnim vzletanjem in 
pristajanjem. Za letalnik 
takšnih dimenzij je ključna 
tako imenovana brezšivna 
tehnologija, ki jo Elan 
obvlada iz izkušenj izdelave 
kril za vetrne elektrarne."
V diviziji Elan kompoziti 
izdelujejo visokokakovost-
ne, inovativne in komplek-
sne kompozite za različne 
industrije, zlasti za vetrno 
industrijo in trg avtodomov.

Elan s Pipistrelom 
za kitajski trg
Begunjska družba Elan kompoziti sodeluje pri 
projektu brezpilotnega električnega letala, ki ga je 
podjetje Pipistrel razvilo za kitajski trg. 

V Begunjah bodo izdelovali kompozitne dele za 
Pipistrelove brezpilotne električne letalnike, ki 
bodo navpično vzletali in pristajali, namenjeni 
pa bodo prevozu tovora. Hitrost dostave naj bi 
bila enaka kot pri helikopterjih, stroški pa 
bistveno nižji, konkurenčni dostavi s tovornjaki.

Krajevne skupnosti na šir-
šem območju Lipniške doli-
ne so čistilne akcije pripravi-
le pretekli konec tedna.
"Udeležba je bila nad priča-
kovanji, saj je prišlo več kot 
šestdeset krajank in kraja-
nov, med njimi člani gasil-
skega in športnega društva, 
člani Lovske družine Ribno 
pa tudi veliko otrok," je 
povedal predsednik sveta KS 
Lancovo Gregor Remec. 
Pravi, da so pobrali kar pre-
cej odpadkov, verjetno tudi 
zato, ker akcije lani niso 
organizirali.

Prišle družine z otroki
V krajevni skupnosti Kamna 
Gorica se je akcije udeležilo 
42 krajanov različnih gene-

racij; opaziti je bilo predv-
sem družine z otroki in sta-
rejše, je povedal predsednik 
sveta KS Dušan Beton. 
"Pobrali smo smeti v kraju, 
na pohodnih poteh in na 
zbirališčih mladih, porezali 
veje in uredili tudi skrito 
odlagališče nad vasjo. Sku-
pina možnaristov bo nasled-
njo soboto uredila še pot in 
vrh Zjavke."

Kritični do lastnikov psov
Kot še opažajo v Kamni 
Gorici, večjih odlagališč na 
njihovem območju ni, k 
čemur zagotovo pripomore 
urejen komunalni otok v 
kraju in redno urejanje kra-
ja, za katero poskrbi krajev-
na skupnost. "Žal vsi lastni-
ki psov še vedno ne posprav-
ljajo za svojimi ljubljenci," 
je kritičen Beton.
V Podnartu se je akcije ude-
ležilo približno petdeset kra-
janov, kar je rahlo pod pov-
prečjem zadnjih let, je pove-
dal predsednik sveta KS 
Nejc Šter. 

Največ dela ob železnici
"Najbolj so se potrudili kra-
jani ob železnici, saj imajo 
tam sedaj, ko se obnavlja 

železnica, tudi največ težav s 
smetmi. Ena od problemati-
čnih točk je tudi "žur plac" v 
Vohu pri Ovsišah, kjer se 
pogosto zgodi, da za seboj 
pustijo cel kup smeti," je 
pojasnil. "Pri tovrstnih zade-
vah je jasno, da nima smisla 
čakati, da bodo tisti, ki svin-
jajo pospravili za seboj, in 
da če želimo imeti čisto in 
urejeno okolje, moramo 
sami nekaj narediti v tej 
smeri in predvsem ozavesti-
ti ljudi, kako se pravilno rav-
na z odpadki," dodaja.

Vzgoja najmlajših
V Zalošah, pravi Šter, pa 
ima čistilna akcija predvsem 
vzgojno-ekološko noto, tako 
da so nanjo vabljeni predv-
sem najmlajši. "Podučili so 
jih, da odpadki ne sodijo v 
naravo niti jih ni primerno 
kuriti. Prav tako so jim raz-
ložili, kako se odpadki pra-
vilno ločujejo."
Zadovoljen je, ker so krajani 
z udeležbo na akciji pokaza-
li, da jim ni vseeno za okol-
je. "Upamo, da bodo naša 
dejanja zgled tudi drugim. 
Predvsem pa je pomembno, 
da se otroci naučijo, kaj je 
prav in kaj narobe."

April v znamenju 
čistilnih akcij

Za odvoz zbranih odpadkov je poskrbela Komunala 
Radovljica. / Foto: KS Lancovo

V zadnjem času dokaj pogosta slika ob sprehajalnih  
poteh ... / Foto: KS Podnart

Udeleženci akcije na zbirnem mestu pred kulturnim domom na Lancovem / Foto: KS Lancovo

Največ dela so udeleženci akcije, ki jo je koordinirala KS 
Podnart, imeli ob železnici, ki je zadnjih nekaj mesecev 
največje gradbišče v občini. / Foto: KS Podnart

Komunala Radovljica je doslej za udeležence akcije 
razdelila okoli štiristo parov rokavic in prav toliko črnih 
vreč za odpadke. / Foto: KS Kamna Gorica
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