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Urša Peternel

Po slovenskih tirih je prejš-
nji petek zapeljal prvi dvopo-
dni (dvonadstropni) električ-
ni vlak KISS. Slovenske žele-
znice jih bodo skupaj kupile 
deset, eden stane devet mili-
jonov evrov, vozili pa bodo 
po vseh elektrificiranih pro-
gah. Kot so nam potrdili na 
Slovenskih železnicah, že 
vozijo tudi po gorenjski pro-
gi od Ljubljane do Jesenic.
Novi vlaki so hitrejši, udob-
nejši in prostornejši. Imajo 
hitrejše pospeševanje in 
potovalne hitrosti do 160 
kilometrov na uro. Omogo-
čajo enostavnejši vstop in 
izstop tudi gibalno oviranim 
osebam, saj imajo izvlečno 
stopnico in dodatno mobil-
no klančino za invalidski 
voziček. Na voljo je sodoben 
potniški informacijski sis-
tem, ki je prilagojen tudi sle-

pim in slabovidnim ter glu-
him in naglušnim potni-
kom. Sedeži so opremljeni z 
vtičnicami za polnjenje elek-
tronskih naprav, na voljo je 
brezplačen Wi-Fi signal. 
Vlaki so dvonadstropni, 
imajo velika okna, ki omo-
gočajo panoramski razgled 
zlasti v nadstropju višje.
V njih je prostor za prevoz 
koles, imajo prostorne toa-
letne prostore, prilagojene 
gibalno oviranim osebam, s 
previjalno mizo za otroke. 
Pomemben pa je tudi okol-
jevarstveni vidik, saj so tudi 
ti vlaki energetsko varčni, so 
poudarili na Slovenskih 
železnicah.
Kot so še povedali na Slo-
venskih železnicah, novi vla-
ki pomenijo pomemben pri-
spevek h kvaliteti storitev 
potniškega prometa Sloven-
skih železnic in hkrati jav-
nega prometa v Sloveniji.

Na gorenjski progi že 
novi dvonadstropni vlaki

Radovljiške plesalke 
svetovne prvakinje
Plesalke Plesnega društva BPS Radovljica so s 
točko Misterij dlani na svetovnem prvenstvu v 
show danceu v kategoriji članskih malih skupin 
osvojile naslov svetovnih prvakinj.

Plesalke Karolina Jeločnik, Nika Razinger, Ella Lušin, Zara 
Cvetko in Danaja Križanič so sredi januarja osvojile naslov 
svetovnih prvakinj. / Foto: Primož Pičulin
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V sklopu projekta ureditve 
kolesarskih povezav Radov-
ljice z zalednimi naselji se 
bo v marcu začela rekons-
trukcija Železniške ulice v 
Lescah. V okviru prve faze 
projekta je bila v lanskem 
letu zgrajena kolesarska 
povezava ob regionalni cesti 
med Radovljico in Lescami, 

v drugi fazi pa bo urejena ob 
Železniški ulici.
Rekonstrukcija Železniške 
ulice bo izvedena na odseku 
med železniško postajo Lesce 
in Žitom. Vključevala bo ure-
ditev ceste v širini šest met-
rov, vključno z obojestran-
skim pomožnim kolesarskim 
pasom v širini 1,25 metra, 
ureditev izvennivojskega plo-
čnika v širini 1,6 metra, uredi-

tev meteorne in fekalne kana-
lizacije, obnovo vodovoda ter 
ureditev javne razsvetljave.
Izvajalec gradbenih del je 
Gorenjska gradbena družba, 
vrednost investicije pa znaša 
680 tisoč evrov. Projekt je 
sofinanciran s sredstvi 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.
Zaradi del bo na tem odseku 
med marcem, predvidoma 

od 7. marca, in oktobrom 
veljala popolna zapora ceste. 
Obvoz bo urejen po Alpski 
cesti in Rožni dolini. Za sta-
novalce je predvideno zago-
tavljanje dostopa do objektov 
čez gradbišče, v nasprotnem 
primeru pa bosta omogoče-
na parkiranje v neposredni 
bližini ter varen peš dostop 
do objektov.

Začenja se rekonstrukcija 
Železniške ulice v Lescah
V sklopu projekta ureditve kolesarskih povezav Radovljice z zalednimi naselji se ta mesec začenja 
rekonstrukcija Železniške ulice v Lescah. Zaradi del bo na odseku med železniško postajo Lesce in 
Žitom predvidoma od prihodnjega tedna do oktobra letos popolna zapora ceste.

V teh dneh se začenja rekonstrukcija Železniške ulice v Lescah, zaradi česar bo na odseku predvidoma do jeseni popolna 
zapora ceste.
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Biserna 
hiša
V obnovljenih 
prostorih ene od hiš na 
vstopu v staro mestno 
jedro Radovljice je 
vrata odprla nova 
galerija in delavnica.
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Radovljica 
pozdravila 
Petra Prevca
Na Vurnikovem trgu so 
pripravili sprejem za 
dobitnika dveh olimpijskih 
medalj v Pekingu. 
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OBČINSKE NOVICE

Prizidek vrtca
Občina Radovljica je pridobi-
la gradbeno dovoljenje za 
načrtovano gradnjo prizidka 
k radovljiškemu vrtcu.
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AKTUALNO

Šlandrov dom 
Pod Oblo gorico bo dom za 
starejše.
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ZANIMIVOSTI

Nova knjiga  
Ivanke Korošec
Ljudje se kar sami od sebe 
spravijo na papir.
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KULTURA

Ob dnevu  
maternega jezika
Za tečaje slovenščine za tuj-
ce je vedno več zanimanja 
tudi v Radovljici.
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 OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV

Občina Radovljica obvešča, da bosta 4. 3. 2022 na spletni stra-
ni Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in 
objave objavljena naslednja javna razpisa:

1.  Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih  
 projektov v občini Radovljica v letu 2022
Rok za oddajo vlog je 4. 4. 2022. 
Dodatne informacije: Mojca Ahčin, tel. št.: 04 537 23 21,  
e-naslov: mojca.ahcin@radovljica.si

2.   Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev  
za obnovo stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in 
gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik  
oz. enoto kulturne dediščine, v občini Radovljica  
v letu 2022

Rok za oddajo vlog na razpis je 25. 4. 2022.
Dodatne informacije: Bojan Gregorčič, Petra Koblar,  
tel. št.: 04 537 23 49, e-naslov: bojan.gregorcic@radovljica.si, 
petra.koblar@radovljica.si 

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

Občinska uprava Občine Radovljica
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Marjana Ahačič

V prizidku bodo poleg treh 
igralnic še športna igralnica 
z osrednjim prostorom, 
igralnica razvojnega oddel-
ka, prostor za dodatne deja-
vnosti in razvojna ambu-
lanta. V razvojni ambulanti 
je načrtovanih pet terapevt-
skih prostorov, ambulanta s 
sestrskim prostorom in 
spremljajoči prostori (čakal-
nica, sanitarije …). V prizid-
ku bo tudi prostor za raz-
vojni oddelek. Ker ga v 
radovljiških vrtcih ni, so 
otroci s težjimi in težkimi 
motnjami v razvoju vključe-
ni v redne oddelke ali v raz-
vojni oddelek v Kranju ali 
na Jesenicah.
Prizidek bo zgrajen na seve-
rovzhodni strani vrtca v 
dveh etažah s skupno povr-
šino približno 1250 kvadrat-
nih metrov. Ocenjena vred-
nost gradnje znaša 2,2 mili-
jona evrov. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport bo za investicijo pris-
pevalo skoraj milijon evrov, 
občina pa je vlogo za sofi-
nanciranje gradnje razvojne 
ambulante oddala tudi na 
javni razpis Ministrstva za 
zdravje za sofinanciranje 
investicij na primarni ravni.
Kot pojasnjujejo na radovlji-
ški občinski upravi, se rado-
vljiški vrtci, skupaj je v vsej 
občini osem enot, že nekaj 
časa soočajo s prostorsko 
stisko. Glede na trenutne 

potrebe po varstvu otrok bi 
tako potrebovali dva dodat-
na oddelka, vrtec v Radovlji-
ci pa tudi nima športne 
igralnice.

Začasna rešitev za starše 
najmlajših vpisanih otrok, 
ki so čakali na prosto mesto, 
je dodaten oddelek, ki so ga 
v začetku tega meseca odprli 
v telovadnici vrtca v Begun-
jah. Da lahko vrtce obiskuje 

več otrok, pa občina za vsa-
ko šolsko leto pridobi tudi 
soglasje občinskega sveta in 
ministrstva za izobraževan-
je, znanost in šport za manj-

šo notranjo igralno površino 
od predpisanih treh kvadrat-
nih metrov na otroka, še 
pojasnjujejo na občinski 
upravi.
V vrtcu v Radovljici je v tem 
šolskem letu odprtih enajst 

oddelkov, ki jih lahko obis-
kuje 210 otrok, v vseh osmih 
enotah Vrtca Radovljica pa je 
45 oddelkov, ki jih lahko obi-
skuje 797 otrok. Vključenost 
otrok v vrtec se povečuje, 
predvsem najmlajših, takoj 
ko izpolnijo minimalni sta-
rostni pogoj za vstop v vrtec. 
To je spodbudila tudi novost 
v letošnjem šolskem letu: če 
imajo starši v vrtcu hkrati več 
otrok, vrtec plačujejo samo 
za prvega otroka, za druge pa 
je varstvo brezplačno, za kar 
sredstva zagotavlja državni 
proračun. V preteklem šol-
skem letu je bilo v vrtec 
vključenih 84 odstotkov vseh 
otrok v občini.

Gradbeno dovoljenje 
za prizidek vrtca
Občina Radovljica je pridobila gradbeno dovoljenje za načrtovano gradnjo prizidka k radovljiškemu 
vrtcu, ki jo načrtuje za prihodnji dve leti. 

Prizidek bo zgrajen na severovzhodni strani vrtca v dveh etažah. Gradnja naj bi se po 
načrtih začela prihodnje leto in zaključila v letu 2024.

V prizidku bodo poleg treh igralnic še športna 
igralnica z osrednjim prostorom, igralnica 
razvojnega oddelka, prostor za dodatne 
dejavnosti in razvojna ambulanta. 

Za nedeljo, 24. aprila 2022, 
so razpisane volitve v Držav-
ni zbor Republike Slovenije. 
Uredništvo Deželnih novic 
bo v času volilne kampanje 
samostojno odločalo o obja-
vah z volilno vsebino, v pre-
soji uredništva oziroma 
odgovorne urednice bo 
izbor tem, sogovornikov, 
selekcija dogodkov, upošte-
vano bo pravilo informativ-
ne pomembnosti. Spoštova-
li bomo določila o volilni 
kampanji, ker so Deželne 
novice lokalni časopis za 
občino Radovljica, bomo 
predstavljali kandidatne lis-
te oziroma kandidate z 
območja občine Radovljica. 
V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali strankarskih 
sporočil za javnost, nenaro-
čenih prispevkov in pisem 
bralcev, za katere bomo pre-
sodili, da vsebujejo predvo-
lilna sporočila oziroma navi-
jajo za to ali ono politično 
stranko, listo ali kandidata. 
Zavrnili bomo objave vsem, 

ki bodo popravke poskušali 
izrabiti za volilno kampanjo. 
V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali svetniških 
mnenj.
Organizatorjem volilne 
kampanje bomo v skladu z 
veljavnim cenikom zagoto-
vili enake pogoje za objavlja-
nje volilnih propagandnih 
sporočil. Vsa plačana obves-
tila, propagandna sporočila 
ter predstavitveni članki in 
pogovori bodo v časopisu 
posebej označeni in razpoz-
navni kot propagandno 
volilno sporočilo. Volilna 
propagandna sporočila bodo 
v primeru prevelikega števi-
la naročil na prvi in zadnji 
strani časopisa objavljena 
največ v velikosti ene osmi-
ne strani, spoštovali bomo 
vrstni red naročil.
V času volilne kampanje 
bosta izšli dve številki Dežel-
nih novic, in sicer 1. in 22. 
aprila.

Marjana Ahačič,  
odgovorna urednica

Deželne novice  
pred volitvami

Marjana Ahačič

Eno od večjih naložb v komu-
nalno infrastrukturo v občini 
Radovljica bodo po načrtih 
zaključili do letošnje jeseni. 
Gre za izgradnjo nekaj manj 
kot šest kilometrov kanaliza-
cijskega sistema in črpališča 
na Spodnjem Lancovem, s 
katerim bo 335 prebivalcev 
naselja Spodnje Lancovo pri-
ključenih na ustrezen sistem 
odvajanja in čiščenja odpad-
nih voda, povezan na čistilno 
napravo v Radovljici. Delno 
bo obnovljeno tudi vodovod-
no omrežje.
Izvajalec je dela začel pred 
letom in pol, doslej pa opra-
vil polovico del na kanaliza-
ciji in manjši del na vodovo-
du. Zgrajena je bila kanali-
zacija na Lancovem severno 
od državne ceste do sotočja, 

kanalizacija južno od držav-
ne ceste, kanalizacija na 
cesti Na Mlaki, na železniški 
postaji ter v Donici. Zgraje-
na kanalizacija na Lanco-
vem bo v kratkem povezana 
s kanalizacijo na cesti Na 
Mlaki ter kanalizacijo na 

železniški postaji in v Doni-
ci, od koder bodo odpadne 
vode odtekale na centralno 
čistilno napravo Radovljica. 
Za delovanje te kanalizacije 
je treba dokončno opremiti 
še vsa tri črpališča, pojasnju-
jejo na občinski upravi.

Od večjih posegov sta tre-
nutno v gradnji fekalni 
kanal in vodovod na levem 
bregu Save ter fekalna kana-
lizacija v cesti nad »Legen-
do«. Sledili bosta še preve-
zava kanalizacije ob nekda-
nji klavnici ter gradnja krat-
kega, zahtevnega odseka na 
Cesti svobode, so pojasnili 
na občinski upravi in pouda-
rili, da jim je doslej pri grad-
nji zaradi vzporedne obnove 
gorenjske železniške proge 
precej težav povzročala 
organizacija gradbišča. Zak-
ljuček vseh del je predviden 
do 1. septembra.
Projekt, za katerega občina v 
proračunu zagotavlja nekaj 
več kot 1,5 milijona evrov, 
sofinancirata Evropska uni-
ja, ki iz Kohezijskih sredstev 
prispeva 1,5 milijona, in 
država z 265 tisoč evri.

Gradnja kanalizacije na Lancovem
Gradnja kanalizacijskega sistema na Spodnjem Lancovem in priključitev na čistilno napravo bosta 
končani do jeseni.

Izvajalec je dela začel pred letom in pol, doslej pa opravil 
polovico del na kanalizaciji in manjši del na vodovodu.
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Občina Radovljica bo skrb 
za zapuščene živali s konce-
sijo prenesla na za to pristoj-
no službo. Občinski svet je 
namreč na zadnji seji spre-
jel odlok o podelitvi koncesi-
je za opravljanje gospodar-
ske javne službe zavetišča za 
zapuščene živali na območ-
ju občine. Odlok kot konce-
sijski akt med drugim dolo-
ča pogoje, ki jih mora izpol-
njevati koncesionar, in deja-
vnost javne službe, ki zaje-
ma sprejem prijav o zapuš-
čenih živalih, zagotavljanje 
veterinarske pomoči zapuš-
čenim živalim ter ulova, pre-
voza, namestitve in oskrbe. 
Razpis, pojasnjujejo na 

občinski upravi, bo objav-
ljen še v tem mesecu. 
Od marca 2020 sicer javno 
službo skrbi za zapuščene 
živali na podlagi pogodbe za 
občino izvaja Zavetišče za 
zapuščene živali Ljubljana 
na Gmajnici. Kot navaja 
občinska uprava, je bilo v 
zadnjih petih letih na obmo-
čju občine ulovljenih okoli 
sedemdeset zapuščenih 
živali na leto, v veliki večini 
so bile to mačke. Okoli pet-
deset mačk letno je bilo ste-
riliziranih ali kastriranih, 
večina ujetih je bila kasneje 
vrnjena na lokacijo. Po manj 
kot deset na leto jih je bilo 
evtanaziranih, predlani 
deset, lani pa 17 jih je bilo 
oddanih novemu lastniku.

Skrb za zapuščene živali

Stanovanjski sklad RS je po novem tudi nosilec javne najem-
ne službe, ki je zaživela v letošnjem letu. Prek javne najemne 
službe želijo na trg najemnih stanovanj ponuditi čim več 
stanovanj, ki niso v lasti sklada. Sklad najema stanovanja na 
trgu, ki jih bo oddajal v podnajem. Javna najemna služba 
deluje po principih posrednika, upravitelja in vzdrževalca 
teh stanovanj. Na spletni strani Stanovanjskega sklada je že 
objavljen javni razpis za lastnike, ki bi želeli oddati svojo 
nepremičnino prek javne najemne službe. Kriterijem sklada 
ustrezajo stanovanjske enote, ki so v dobrem stanju, proste 
in primerne za bivanje. Predvidoma v marcu bo objavljen še 
razpis za prosilce, zainteresirane za podnajem.

Uvedena javna najemna služba

V Zdravstvenem domu 
Radovljica so v skladu z 
odlokom o začasnih ukrepih 
za preprečevanje in obvlado-
vanje okužb s covidom-19 v 
času umirjanja epidemije 
opustili spremljanje pogoja 
PCT pri vstopu v zdravstve-
ni dom in spremenili režim 
plačevanja testiranja.

Še vedno maske in 
razkuževanje
V zdravstveni dom lahko 
tako zdaj vstopajo zdrave 
osebe, ki so naročene na 
obravnavo pri izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti. Na 
triažnem mestu preverjajo 
zdravstveno stanje z vpra-
šalnikom in naročenost na 
obravnavo. Za vstop v 

zdravstveni dom zahtevajo 
uporabo zaščitnih mask, 
razkuževanje rok in upošte-
vanje varnostne razdalje. 
Obravnava oseb z znaki 
okužbe poteka ločeno v 
skladu z navodili osebnega 
zdravnika.

Hitro testiranje
Hitro testiranje poteka po 
objavljenem urniku, PCR-te-
stiranje pa po predhodnem 
naročanju.

Kot pojasnjujejo v zdrav-
stvenem domu, je hitro 
testiranje po novem brez-
plačno za osebe, ki želijo 
potrditi pozitiven rezultat 
samotestiranja in predloži-
jo fotografijo s priloženim 
osebnim dokumentom ali 
ploščico s pozitivnim tes-
tom v zaščitni vrečki, za 
tiste, ki želijo prekiniti izo-
lacijo z dokazilom o pozitiv-
nem testu HAG ali PCR, in 
za osebe s simptomi okuž-
be. Osebe po testiranju 
ostanejo v izolaciji 72 ur.

PCR-testiranje
PCR-testiranje na stroške 
zdravstvenega zavarovanja 
se izvaja samo za zdravstve-
ne indikacije, ki jih zazna 

osebni zdravnik (poslabšan-
je klinične slike pri ogrože-
nih bolnikih).
Naročanje na samoplačniš-
ko PCR-testiranje je mogoče 
na telefonski številki 030 
702 882 od ponedeljka do 
petka od 8. do 10. ure, izvid 
testiranja v 24 do 48 urah 
pošljejo kot SMS-sporočilo. 
Storitev plačate na mestu 
testiranja. Enako je s hitrim 
testiranjem, le da zanj ni 
potrebno naročanje.

Sprememba testiranja  
v zdravstvenem domu

Hitro testiranje poteka pred urgenco 
zdravstvenega doma vsak delavnik med 12. in 13. 
uro, razen ob sredah, ko se lahko testirate med 
14. in 15. uro.

Občina Radovljica je enega 
večjih projektov zadnjih let, 
izgradnjo kolesarske pove-
zave med upravnim središ-
čem Radovljice in železniš-
ko postajo v Lescah, naveza-
la na projekt obnove gorenj-
ske železniške proge. Inves-
ticija, skupaj vredna skoraj 
dva milijona in pol evrov, 
pri čemer bo 1,4 milijona 
evrov prispeval Evropski 
sklad za regionalni razvoj, 
poteka v dveh sklopih.
Prvega so zaključili lansko 
jesen, v njem pa je bila zaje-
ta gradnja kolesarske steze 
in hodnika za pešce ob regi-
onalni cesti med krožišče-
ma z Boštjanovo ulico in 
Gorenjsko cesto z delno 
rekonstrukcijo regionalne 
ceste. V tem okviru sta bila 
izvedena dva preboja za 
ločeno vodenje pešcev in 
kolesarjev skozi železniški 
nadvoz, to pomeni dva 
manjša predora na obeh 
straneh ceste pod železniš-
ko progo.
Sočasno je potekala rekons-
trukcija in obnova regional-
ne ceste, ki jo je izvajala 
Direkcija RS za infrastruk-
turo, občina pa je ob tem na 
rekonstruiranem cestnem 
odseku zgradila še novo 
fekalno kanalizacijo.
V drugem sklopu gradnje 
kolesarske povezave bo zdaj 

zajet še odsek Železniške 
ulice do železniške postaje v 
Lescah. Ta faza vključuje 
ureditev ceste na odseku od 
železniške postaje do Žita v 
širini šestih metrov, vključ-
no z obojestranskim pomo-
žnim kolesarskim pasom v 
širini 1,25 metra ureditev 
izvennivojskega pločnika v 
širini 1,6 metra, ureditev 
meteorne in fekalne kanali-
zacije, obnovo vodovoda ter 
ureditev javne razsvetljave. 

Izbrani izvajalec za projekt 
je Gorenjska gradbena dru-
žba, pogodbena vrednost 
gradbenih del znaša 679 
tisoč evrov. V tem sklopu je 
sicer predvidena še gradnja 
vodovoda na območju občin-
skega podrobnega prostor-
skega načrta Za Mlinaričem, 
vrednost teh del pa je ocen-
jena na približno 50 tisoč 
evrov.
Sicer pa bosta občina in 
država v sklopu gradnje 

državnega kolesarskega 
omrežja predvidoma še v 
tem letu uredili tudi odsek 
daljinske kolesarske poti na 
odseku od Kranjske ceste v 
Radovljici do Hraške ceste v 
Lescah.
Gre za povezavo od meje z 
občino Žirovnica do Dobre-
ga Polja ter njeno navezavo 
na obstoječo kolesarsko 
pot, ki vodi proti Bledu. 
Načrtovana kolesarska pot 
med Lescami in Radovljico 
bo potekala ob obstoječih 
cestah in na obstoječih polj-
skih poteh. Kot se že jeseni 
pojasnili na občinski upra-
vi, je ob Hraški in Begunj-
ski cesti v Lescah je sočasno 
predvidena tudi sanacija 
obstoječih in gradnja novih 
površin za pešce. Na delu 
odseka, kjer je predvidena 
rekonstrukcija dveh križišč 
na Begunjski cesti, bo cesti-
šče v celoti rekonstruirano 
z zamenjavo celotnega spo-
dnjega ustroja, višinsko 
korekcijo poteka, korekcijo 
prečnega profila ceste in 
ureditvijo cestnih priključ-
kov. Na novo bodo urejene 
cestna razsvetljava, promet-
na signalizacija in meteor-
na kanalizacija. Prav tako 
namerava občina sočasno 
obnoviti tudi cestišče s 
komunalno infrastrukturo 
na Begunjski cesti, ki je 
neposredno ob osnovni šoli 
v Lescah.

Začenja se rekonstrukcija 
Železniške ulice v Lescah

Lani je bil izveden prvi del projekta, kolesarska povezava 
pod železnico. Izvedba drugega dela, povezave do 
železniške postaje v Lescah, se pravkar začenja.

1. stran

Marjana Ahačič

Sotočje Save Bohinjke in 
Save Dolinke
Župan in direktorica občin-
ske uprave sta na 22. seji 
prejela vprašanji svetnic 
Vojke Jesenko in Mateje 
Potočnik. Želeli sta odgovor 
na vprašanje, kaj je občina 
doslej storila za ohranjaje 
naravnih vrednot in ekološ-
ko pomembnih območij, 
predvsem z vidika ohranitve 
sotočja Save Bohinjke in 
Save Dolinke.
Kot so v odgovoru svetnica-
ma najprej pojasnili na 
občinski upravi, je v teku 
postopek Petih sprememb 
in dopolnitev Odloka o Pro-
storskem redu občine 
Radovljica, obenem pa teče 
tudi postopek Prvih spre-
memb in dopolnitev Strate-
gije prostorskega razvoja 
občine Radovljica z urbani-
stično zasnovo Radovljica – 
Lesce. Pojasnili so tudi, da 
je že leta 2012 sprejeta Stra-
tegija prostorskega razvoja 
občine Radovljica z urbani-
stično zasnovo Radovljica – 

Lesce je predvidevala nov 
kamp in možnost vodnih 
športov na območju sotočja 
Sav na Lancovem.
"Območje ob sotočju Sav na 
Lancovem je bilo že pred 
začetkom postopka spreje-
manja Strategije in Prostor-
skega reda občine Radovlji-
ca stavbno zemljišče za 
namen razvoja turizma. 
Določitev namenske rabe za 
turizem je bila namreč izve-
dena s spremembami plana 
v letu 2004. S sprejetjem 
prostorskega reda v letu 
2012 je bilo ohranjeno 
območje za turizem, delno 
še obstoječe območje proiz-
vodnje pa nadomeščeno z 
mešanimi površinami. To 
pomeni, da se je v prostor-
skih dokumentih od leta 
1986 dalje opredeljena 
namenska raba na stavbnih 
zemljiščih spreminjala iz 
bolj v manj intenzivno," so 
zapisali v odgovoru.
"Prostorski red občine 
Radovljica, ki je bil uveljav-
ljen istočasno kot Strategija 
prostorskega razvoja občine 
Radovljica z urbanistično 
zasnovo Radovljica – Lesce, 

je torej prav tako ohranjal 
območje kot območje za 
turizem v istem obsegu, le v 
notranjost naselja se je 
povečalo območje za turi-
zem, območje proizvodnje 
pa je bilo spremenjeno v 
območje mešanih površin. 
V postopku sprejemanja 
Petih sprememb in dopolni-
tev Prostorskega reda za 
obravnavano območje ni 
bilo podane nobene pobude 
za spremembo. Pridobljeno 
prvo mnenje Zavoda za var-
stvo narave, OE Kranj v pos-
topku Petih sprememb in 
dopolnitev Prostorskega 
reda občine Radovljica zave-
zuje h kontroliranemu in 
vzdržnemu razvoju v obmo-
čju varstva narave, kar pred-
stavlja tudi petdesetmetrski 
pas ob reki Savi."
Ob tem dodajajo, da pobu-
de za spremembo lahko 
poda lastnik zemljišča. "Če 
bi občina podala pobudo za 
spremembo namenske 
rabe zemljišča in bi uspela 
uveljaviti spremembo v 
prostorskem aktu, bi verjet-
no sledila ustavna pritožba 
ali odškodninska tožba 

zaradi zmanjšanja vredno-
sti zemljišča."
Z lastniki zemljišč na Lan-
covem ob sotočju Save Bohi-
njke in Save Dolinke ter ob 
Savi je v primeru posebnih 
zahtev treba uskladiti name-
ne, še pojasnjujejo na občin-
ski upravi. "Če želi občina 
spremeniti namensko rabo 
stavbnih zemljišč, je treba 
zemljišča pridobiti v last ali 
pa pridobiti pisno soglasje 
lastnika zemljišča," so zapi-
sali v odgovoru in dodali, da 
bodo preverili interes lastni-
ka za menjavo ali prodajo 
stavbnih zemljišč, namenje-
nih za turizem neposredno 
ob Savi Bohinjki in ob Savi 
na Lancovem.
Odgovor svetnicama zaklju-
čujejo z namero, da si bo 
občina tudi v prihodnje pri-
zadevala, da bo razvoj ob 
Savi glede novih stavbnih 
zemljišč in turističnih nas-
tanitev zadržan, čim bolj 
trajnosten in kontroliran. To 
zavezo je občina vključila 
tudi v predlog Razvojnega 
programa Občine Radovljica 
do leta 2030, so še zapisali v 
odgovor.

Odgovori na vprašanja in pobude 
občinskih svetnikov
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Ne, nisem! Le vam, bradati 
voznik, sem kot sprehajalec s 
palico pokazal prometni znak 
za prepovedan promet za vsa 
vozila v obe smeri (uporab-

A si policaj?

Predsednici sveta KS Begunje 
ge. Hrovat (DN, 14. 1. 2022) 
odgovarjam na vprašanje, kaj 
konkretno sem naredil za 
Begunje. 
12/2014 maketo centra Begunj 
z naslovom Kako Jožovcem 
povrniti, kar sta dala Begun-
jam. Svetu in občinski upravi 
predstavil. Delo je uvrščeno v 
podlage za OPPN Center. Po 
9 letih je župan 7/2016 začel 
OPPN Center in kmalu raz-
grnil Osnutek. Zaradi kritik 
krajanov in črtanja trase ceste 
do šole odpravljen. Dopolnjeni 
osnutek 4/2018 je konec leta 
župan umaknil brez pojasnil. 
Dne 31. 12. 2018 sem na javni 
poziv OR dal pobude k pros-
torskemu redu (PRO): presta-
vitev dela drž. ceste (trg, spo-
menik) in OPPN šole; 9/2019 
v Rancingarjevi vili predstavil. 
Sklicatelj: KS; organizator: 
DUB. 
Kot predstavnik občine v svetu 
PBB sem se zavzemal za 
OPPN PBB. Župan ga je 
odklanjal. Narejen bi omogo-
čil državni investiciji v drž. 
cesto in okolico bolnišnice in 
sanacijo Jožamurke.
Jeseni 2020 je bila urbanistič-
na delavnica FA LJ. Podpisa-
ni sem bil soorganizator in 
somentor. Pridobljena so bila 
nova izhodišča za center 
Begunj. 
Zaradi 'najinih aktivnosti' za 
novo občino Lesce - Begunje je 
župan preplastil cesto mimo 
Elana. Danes je asfalt kot 
junijski predujem novembrs-
kemu sklepu sveta proti novi 
občini.
23. seja OS nosi moje pripom-
be (5. 1. 2022) Osnutku razvo-
ja OR 2030. Svet jih ni dal. 
Moje sem Vam s predlogom 
razvoja in prvim problemom 
– cesto do šole, poslal. Begunje 
cesto čakajo že od l. 1974.
Laž je trditev "da onemogo-
čam ... obnovo gasilsko-krajev-
nega doma". Ko sva še 'hodila' 
za novo občino, sem Vam 
predstavil osnutek prenove 
etaž. Zavračam pa farbanje 
krajanov, da se v dom 'tlači' 
sobo, ki dvorana ni. Krajevno 
'prva' lokacija ob RV ni bila 
preverjena, niti kakšno dvora-
no rabimo. 
Načrti prometa pri šoli motijo 
vse. Dva sveta sta zavrgla tri 
variante. Moje pripombe obči-
ni po KS l. 2015 so pokazale 
manko vsebin varne in sona-
ravne šole. Nekaj od tega ste 
upoštevali.
V dobro Begunj Vas vabim na 
kavo. Osvetlila bi razvoj ter 
potrebo po več javnosti dela. 
Povezovanje ni iluzija, temveč 
nuja za boljše Begunje.

Janez Urbanc

Povežimo 
Begunje!

ljam izraze, ki so nam po 
pomenu bližji).
Bevkova ulica v Radovljici je 
slepa ulica. (Bravo župan za 
postavitev javne razsvetljave!), 
z nje pa je odcep na pot, ki čez 
polje vodi naravnost proti ben-
cinskemu servisu ob regional-
ni cesti. Pot je enkrat poime-
novana Bevkova ulica, drugič 
Kranjska cesta. 
Kmalu po asfaltiranju sta bila 
na odcepu na obeh straneh pos-
tavljena znaka za prepoved 
prometa po tej komaj sto metrov 
dolgi poti z dopolnilno tablo, da 
je promet dovoljen za traktorje 
in lastnike parcel. Pojavil se je 
tudi znak za naselje (Radovlji-
ca). Z ustreznim znakom je 
prepovedan promet tudi direkt-
no na bencinski servis.  
Konec lanskega leta pa ... glej, 
presenečenje! Najprej so zrasli 
robniki na komaj tri metre 
široki poti proti servisu. Zatem 
še asfaltna grbina, opremljena 
z ustreznim prometnim zna-
kom. Pojavila sta se še znaka 
za konec naselja in konec pre-
povedi parkiranja (le kje je 
začetek, se ne ve). Kaj novi 
znak za konec naselja dovol-
juje vožnjo (teoretično) do 90 
km na uro?
Zavajajoča je tudi talna ozna-
čba na bencinskem servisu. 
Prometa usmerja ne na magi-
stralko, ampak desno, na Bev-
kovo ulico/Kranjsko cesto. 
Torej kam, če si tujec in spoš-
tuješ prometne predpise? 
V križišču na odcepu magis-
tralke Radovljica–Ljubljana je 
znak za prepoved vožnje s 
traktorji. Takega znaka pa ni 
na bencinskem servisu in trak-
toristi lahko nadaljujejo pot po 
magistralki. 
Cesto proti bencinskemu servi-
su so si za svoje sprehajalne 
poti osvojili tudi starostniki 
Doma dr. Janka Benedika, saj 
je na koncu poti klopca za 
počitek v senci drevesa, pa tudi 
ljubitelji štirinožnih prijatel-
jev. Žal se morajo tisti z vozič-
ki ali peš umikati tistim in 
takim bradačem, ki se požvi-
žgajo na prometne predpise. 
Zato sprašujem: 
– kdo je projektiral, kdo odob-
ril in kdo je odgovoren za ves 
ta grozd nesmislov in koliko 
smo plačali zanj,
– kdo bo zaščitil starostnike, ki 
imajo vso pravico do sprehoda 
po poti, ki ni namenjena pro-
metu z motornimi vozili, 
– kje so (med)občinski redarji 
in policija, da bi naredila red 
na tem delu ceste. 
In če že tarnam, naj pokažem 
na dve preprosti rešitvi. 
Prva: Lučaj od bencinskega 
servisa proti avtocesti je vzho-
dni priključek za Radovljico 
(na Ljubljansko cesto ter v 
gramoznico). 
In druga: Na bencinskem ser-
visu proti Bevkovi ulici se pos-
tavita dve cvetlični koriti, ki 
zapreta dostop s servisa v pre-
povedano smer. S tem odpade-
jo vsi nesmisli.
Bojim pa se, da bo vse ostalo 
po starem. Psi lajajo, karava-
na gre dalje! Minister Gregor 
pa nič!

Franci Černe, 
Radovljica, Bevkova ulica

Marjana Ahačič

Kot je na slovesnosti ob 
odprtju poudaril minister za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti Janez 
Cigler Kralj, bodo mojstri 
izdelovanja unikatne kera-
mike v novih prostorih še 
bolj vključeni v življenje 
mesta. "Tu ste bolj videni, 
še bolj vključeni v življenje 
Radovljice, tega lepega mes-
ta. Biserna hiša je odličen 
projekt, ki po eni strani daje 
osebam s posebnimi potre-
bami možnost, da se izrazi-
jo, z izdelki, ki so vrhunski, 
pa po drugi strani bogatijo 
naš svet."

Vključeni v domače 
okolje
"Ves koncept našega dela na 
ministrstvu je, da vključuje-
mo ranljive skupine – starej-
še ali osebe z motnjo v raz-
voju – v domače okolje. Da 
se programi izvajajo tam, 
kjer živijo, in da so povezani 
z okoljem. In v Radovljici 
nam je to na najlepši način 
uspelo," dodaja državni 
sekretar na ministrstvu za 
delo, sicer pa prav tako 
Radovljičan Cveto Uršič.
Z ministrom se strinja tudi 
kuharski mojster Uroš Šte-
felin, ki z radovljiškim VDC 
sodeluje vse od prvih začet-
kov blagovne znamke Biseri 
pred šestimi leti. "Blagovna 
znamka je nastala z idejo, da 
sporočimo, da gre za lepe 
unikatne izdelke in da je to 
delo oseb z motnjo v razvoju 
– čeprav slednjega ne želimo 
posebej poudarjati. Bistvo 
Biserov je namreč sodelova-
nje, upoštevanje vsakega 
posameznika in skupno 
delo, kjer vsak lahko doda 
svoj delček," je povedala Sla-
đana Anderle, vodja radovlji-
škega varstveno-delovnega 
centra (VDC) in pobudnica 
ideje o Biserih. "Da bi znam-
ko promovirali, smo se 
povezali s kuharskim mojs-
trom Urošem Štefelinom. V 
tedanji Vili Podvin smo pred 
šestimi leti organizirali prvo 
adventno večerjo, na kateri 
se je začelo tudi sodelovanje 
preko vključevanja naših 
uporabnikov v gostinstvo. 
Niti sanjali nismo, da bomo 
v nekaj letih postali blagov-
na znamka keramike, ki se 
uporablja v vrhunski kulina-
riki," je še pojasnila.

V povezovanju je moč
"To, kar prinašajo Biseri, bo 
ponudbo ne le obogatilo, 
temveč vse skupaj dvignilo 
na še višji nivo," je prepri-

čan Štefelin, ki del svojega 
uspeha v kulinariki pripisu-
je prav sodelovanju z vars-
tveno-delovnim centrom. 
"Kdo ve, ali bi bili tako priz-
nani, kot smo, če bi stregli 
na običajnih krožnikih in 
skodelicah ... Vaša keramika 
je bila z nami predstavljena 
povsod po svetu. Zavedajte 
se, da ste dobri. Všeč mi je, 
da ste tukaj, v povezovanju 

je moč," je nove sosede opo-
gumljal Štefelin, ki je konec 
lanskega leta svojo restavra-
cijo iz Podvina prav tako 
preselil na Linhartov trg v 
Radovljici.

Dobra energija
Z novimi prostori so zado-
voljni tudi uporabniki. Tadej 
Kramberger se že zelo dolgo 
ukvarja z lončarstvom in 
pravi, da še vedno dela z 
veseljem. "Uživam, ko dam 
kepo gline na vreteno in 
nato misli in roke prepus-

tim ustvarjalnosti. Vesel 
sem odprtja Biserne hiše, 
kjer bom imel še več energi-
je in zato tudi več lepih 
izdelkov." Z njim se strinja 
tudi Sandra Svetina, ki je na 
odprtju skupaj s Tadejem 
slikovito povezovala pro-
gram. "Rada delam z glino, 
uživam pri delu, saj ustvar-
jam z ljubeznijo. Veselim se 
novih prostorov, v katerih je 

odlična svetloba in dobra 
energija."
Mentor uporabnikov aka-
demski slikar Matjaž Arnol 
sicer pravi, da se zanje razen 
prostora, v katerem bodo 
delali, ne bo prav veliko 
spremenilo. "Še naprej 
bomo delali najbolje, kar 
znamo, bo pa to, da bomo v 
osrčju starega mesta Radov-
ljica, za nas nekaj novega. 
Najprej je lepa prednost, da 
bomo sosedje različnih moj-
strov, tako s področja lončar-
stva in oblikovanja kot kuli-

narike. Kot mentor se pose-
bno veselim, da se bomo 
lahko učili s povezovanjem. 
Po drugi strani pa delo v sta-
rem mestnem jedru pomeni 
tudi izziv, saj bomo svoje 
programe predstavili nekaj 
širšemu občinstvu."

Ustvarjalci, ki delajo 
nekaj posebnega in 
dragocenega
Tudi direktorica CUDV Ire-
na Ceglar poudarja, da se 
bodo na novi lokaciji lahko 
predstavili v novi luči, torej 
ne zgolj kot uporabniki soci-
alnovarstvenih storitev, tem-
več kot enakovredni ustvar-
jalci, umetniki, izdelovalci 
nečesa posebnega in drago-
cenega.
Sicer pa je zadovoljna, da je 
vpletenost centra v življenje 
mesta velika, sprejetost, pra-
vi, pa tudi. "Obdobje epide-
mije je sicer imelo svoje 
vplive na to, v kolikšni meri 
smo se lahko vključevali v 
običajna delovna in družba-
ma okolja. Računamo, da 
bomo z iztekom ukrepov 
spet bolj aktivni, in sicer na 
področjih sodelovanja z gos-
tinstvom in vključevanja v 
običajna delovna okolja ter 
tudi na različne družabne 
prireditve, ki jih zelo z vese-
ljem organiziramo, naši 
uporabniki pa se jih zelo z 
veseljem udeležijo."
"Vsi, ki prihajajo v staro 
mestno jedro, bodo šli 
mimo vaše hiše; tudi zato 
sem prepričan, da bo pro-
jekt tudi ekonomsko uspe-
šen," je nad novo dejavnos-
tjo v starem delu mesta nav-
dušen tudi župan Radovljice 
Ciril Globočnik.

Biserna hiša na 
Linhartovem trgu
V obnovljenih prostorih ene od hiš na Linhartovem trgu, na vstopu v staro mestno jedro Radovljice, 
je sredi februarja vrata odprla galerija in delavnica z imenom Biserna hiša. V njej bodo odslej 
predvsem glinene izdelke ustvarjali uporabniki varstveno-delovnega centra, ki deluje v okviru Centra 
za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica.

Ekipa Varstveno-delovnega centra Radovljica v novih prostorih Biserne hiše na 
Linhartovem trgu, kjer so postali sosedje svojega dolgoletnega sodelavca kuharskega 
mojstra Uroša Štefelina. / Foto: Tina Dokl

"Kdo ve, ali bi bili tako priznani, kot smo, če bi stregli na 
običajnih krožnikih in skodelicah ..." meni Uroš Štefelin.  
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DIGITALIZACIJA PRAKSE
Slovenski in evropski trg 
delovne sile tudi višjim stro-
kovnim šolam postavlja nove 
zahteve, zahteva diploman-
te, ki so operativni strokov-
njaki, prilagodljivi, prevze-
majo pobude, se učijo. 

Višje strokovno izobraževanje 
kot del terciarnega izobraževa-
nja ima pomembno in poseb-
no vlogo v izobraževalnem sis-
temu in družbi na splošno. 
Oboje izhaja iz njegove vloge 
pri zadovoljevanju potreb 
trga dela. Študentu velik 
obseg praktičnega izobraževa-
nja, ki ga opravi pri delodajal-
cu, omogoča, da že v času štu-
dija spozna delovno okolje in 
sodobne tehnološke procese, s 
čimer je olajšan njegov prehod 
na trg dela. Istočasno delodaja-
lec spoznava in izpopolnjuje 
svoje prihodnje zaposlene že v 
času njihovega izobraževanja.

Na Višji strokovni šoli Bioteh-
niškega centra Naklo izvaja-
mo štiri višješolske študijske 
programe: Hortikultura, Nara-
vovarstvo, Upravljanje pode-
želja in krajine ter Živilstvo in 
prehrana. Pri študiju je bistvo 
prepletanje teoretičnega štu-
dija s praktičnim izobraževan-
jem pri delodajalcih. Praktič-

no izobraževanje predstavlja 
kar 40 odstotkov časa organi-
ziranega izobraževanja v 
posameznem programu in 
poleg predavateljev so izjem-
no pomembni tudi mentorji v 
delodajalskih organizacijah.

Praktično izobraževanje je naj-
pomembnejši del višješolskega 
študijskega procesa, ker je v 
funkciji  oblikovanja ustreznih 
temeljnih in delovno specifič-
nih kompetenc, da so diplo-
manti operativni in prilagodlji-
vi, hkrati pa je priložnost za 
organizacije, da prepoznavajo 
obetavne kadre.

V višjih šolah svojo razvojno in 
inovativno naravnanost krepi-
mo tudi z digitalizacijo. Zave-
damo se, da bo za prilagajanje 
spremembam na delovnih 
mestih, ki jih povzroča digitali-
zacija, potrebno pridobivanje 
novih znanj. S projektom DIGI-
AGRI bomo v določeni meri 
digitalizirali tudi prakso.

V Biotehniškem centru Naklo 
kot vodilni partner izvajamo 
30-mesečni evropski projekt 
DIGIAGRI: Didaktično-digital-
no orodje za usposabljanje iz 
praktičnih vsebin. Projekt 
poteka v okviru ključnega 
ukrepa 2 programa Erasmus+. 

Trije sodelujoči partnerji so: 
hrvaški Institut za poljoprivre-
du i turizam, španska Federa-
cion EFA Galicia in slovensko 
podjetje Mediainteractive, 
Franc Dolenc, s. p. 

Namen projekta DIGIAGRI je 
nadgraditi pedagoška in digi-
talna znanja, spretnosti in 
kompetence predavateljev 
praktičnega pouka in jih uspo-
sobiti za ustrezno pedagoško 
izvedbo primernih učnih situ-
acij praktičnih vsebin pri pou-
čevanju na daljavo. Cilji so 
omogočiti izvedbo pouka na 
daljavo za vse študente, vklju-
čno s študenti z učnimi teža-
vami ter iz socialno ogroženih 
skupin. Prav tako želimo pove-
čati prilagodljivost praktične-
ga pouka in ga uspešno vklju-
čiti v poučevanje na daljavo, v 
t. i. hibridni način izvajanja 
pouka.

Pričakovani najpomembnejši 
rezultati projekta so izboljšane 
pedagoške in digitalne kompe-
tence mentorjev, povečana 
strokovna samozavest mentor-
jev, večja odprtost za mednaro-
dno sodelovanje in projektno 
delo. Študenti bodo razvili digi-
talne kompetence ter ne glede 
na način izvedbe pridobili  
ustrezne poklicne kompetence. 

Projekt predstavlja tudi velik 
potencial za prilagodljivost 
študija različnim situacijam in 
izrednim razmeram. Gradiva 
v projektu bodo dostopna 
tako na znanstvenem nivoju 
kot tudi kot t. i. lahko branje. 
Razvita bodo v angleškem, 
španskem, hrvaškem in slo-
venskem jeziku in bodo pros-
to dostopna na izobraževalni 
platformi. 

Milena Maček Jerala

VABIMO VAS,  
DA SE VPIŠETE V VIŠJEŠOLSKI 

ŠTUDIJSKI PROGRAM:
– Hortikultura, 

– Naravovarstvo,
– Upravljanje podeželja in krajine,

– Živilstvo in prehrana.

Prvi prijavni rok do 18. marca 2022 
preko Višješolske prijavne službe.

Vabljeni tudi na katerega od naših tečajev.

Več informacij najdete na  
www.bc-naklo.si.

Marjana Ahačič

Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti je v začetku febru-
arja podelilo koncesije za 
institucionalno varstvo v 
domovih za starejše, med 
njimi tudi podjetju SeneCu-
ra, ki namerava na lokaciji t. 
i. Šlandrovega doma porušiti 
staro stavbo in na njenem 
mestu zgraditi nov dom s 
144 mesti. Poslovna direkto-
rica SeneCure za Slovenijo 
Sanda M. Gavranovič je 
pojasnila, da bo dom predvi-
doma imel štiri nadstropja, 
v njem pa bo 12 samostojnih 
bivalnih enot, od tega sedem 
standardnih ter pet enot za 
osebe z demenco in sorod-
nimi stanji. Investicijo 
nameravajo dokončati do 
konca prihodnjega leta. 
»Za gradnjo, opremo in pri-
dobitev operativnih dovol-
jenj predvidevamo 18 mese-
cev, a moramo predhodno 
pridobiti gradbeno dovolje-
nje, kjer smo odvisni od tra-

janja upravnih postopkov. 
Zneska investicije zaradi 
pravil pariške borze, na 
kateri kotirajo delnice lastni-
ce SeneCura, to je družbe 
Orpea, ne moremo razkriva-
ti, gradnjo pa financiramo z 
lastnimi sredstvi,« je še raz-
ložila Sanda M. Gavranovič.

Število starejših se 
povečuje
Po podatkih iz novega raz-
vojnega programa se je v 
občini Radovljica v zadnjih 
desetih letih število prebival-
cev, starejših od 65 let, pove-
čalo za 22 odstotkov, število 
starejših od 80 let pa za kar 
48 odstotkov. Glede na šte-
vilčnost srednje generacije in 
splošno podaljševanje živ-
ljenjske dobe se bo v nasled-
njem desetletju število starej-
ših še povečalo. To opozarja 
na potrebo po ukrepih, ki 
služijo podpori starejšega 
prebivalstva, med katerimi je 
tudi dostopnost bivanjske 
oskrbe starejših, ugotavljajo 
na občinski upravi.

Obstoječi Dom dr. Janka 
Benedika v Radovljici tre-
nutno lahko sprejme 222 
stanovalcev. Do leta 2030 bi 
v občini radi zagotovili še 
200 dodatnih mest, ob pri-
čakovanih 140 v novem 
domu v Radovljici so predvi-
dena tudi v načrtovani dislo-
cirani enoti Doma dr. Janka 
Benedika Radovljica na 
območju Doma Matevža 
Langusa v Kamni Gorici. 
Pridobljena koncesija za 
dom za starejše v Radovljici 
na ta projekt ne vpliva, so 
prepričani na občinski upra-
vi, kjer še pojasnjujejo, da je 
ureditev enote doma starej-
ših v Kamni Gorici vključe-
na tudi med projekte v 
občinskem razvojnem pro-
gramu. "Nosilec je Dom dr. 
Janka Benedika Radovljica, 
občina je pripravljena za 
potrebe širitve doma zagoto-
viti brezplačen prenos last-
ništva svojih zemljišč na 
državo, izdelati projekt in 
pridobiti gradbeno dovolje-
nje. Izvedba in financiranje 

gradnje pa sta v pristojnosti 
doma in ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti."

Šlandrov dom bodo 
podrli
Stavbo, med domačini poz-
nano kot Šlandrov dom, so 
do leta 2011 uporabljali kot 
Sindikalni izobraževalni 
center Radovljica oziroma jo 
je za izobraževalne namene 

najemal Zavod za šolstvo. 
Stavba je bila sicer kot Poš-
tarski dom zgrajena leta 
1937, po vojni so ga preime-
novali v Počitniški Dom 
Slavka Šlandra, po narod-
nem heroju, zato ga domači-
ni še danes imenujejo Šlan-
drov dom.
Novi lastniki bodo stavbo 
podrli in na njenem mestu 
zgradili novo. Na občinski 
upravi sicer pojasnjujejo, da 

je del zemljišča še v lasti 
občine, ki bo izvedla postop-
ke za njegovo prodajo. Ta je 
že vključena v letni načrt 
razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem občine, 
prostorska podlaga pa bo 
predvidoma zagotovljena s 
petimi spremembami pros-
torskega reda občine, ki so v 
postopku in jih bo občinski 
svet obravnaval še v tem 
mandatu.

Pod Oblo gorico bo dom za starejše
Šlandrov dom pod Oblo gorico, že več kot desetletje zapuščen nekdanji sindikalni izobraževalni center pod Oblo gorico v Radovljici, bodo podrli in na 
njegovem mestu – predvidoma že do konca prihodnjega leta – zgradili nov dom za starejše. 

Šlandrov dom naj bi novi lastniki podrli in na njegovem mestu že do konca prihodnjega 
leta zgradili nov dom za starejše občane.
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Urša Peternel

»Želim, da so moji praline-
ji drugačni, posebni,« pravi 
25-letni Maks Pogačnik, ki 
je v Lipnici pri Kropi oživil 
družinsko dejavnost izdelo-
vanja čokoladnih pralinejev 
pod imenom Molinet. Pod-
jetje je pred več kot dvajset-
imi leti zasnoval njegov oče 
Uroš, ki je bil eden prvih 
pri nas, ki so izdelovali 
čokoladne pralineje. Delav-
nico si je uredil v domači 
hiši v Lipnici pri Kropi, 
mojstrstvo pa je ves čas 
nadgrajeval z izobraževan-
jem. Maks in njegova ses-

tra Katja sta se mu, takrat 
še otroka, ves čas 'motala 
pod nogami' in se učila 
skrivnosti čokolade. Nato 
pa je prišla bolezen in Uroš 
je predlani mnogo prezgo-
daj umrl. Kot pravi Maks, 
so po boleči izgubi očeta 
najprej razmišljali, da bi 
delavnico, opremo in pod-
jetje kar prodali. A v Mak-
su, ki je tik pred diplomo 
na Višji šoli za gostinstvo 
in turizem Bled, dela pa kot 
kuharski mojster v restav-
raciji Tabor v Podbrezjah, 
je začela rasti želja, da bi se 
tudi sam lotil izdelovanja 
pralinejev. 

Lani se je tako začel poglab-
ljati v očetove recepture, 
začel je iskati znanje po 
knjigah in spletu, učil pa se 
je tudi od ustanovitelja ene 
največjih čokoladnic pri nas 
Sama Osmančevića. V pov-
sem opremljeni čokoladni 
delavnici je tako začel ekspe-
rimentirati, sestavljati okuse 
in oblike pralinejev ter prve 
ponudil gostom restavracije 
Tabor. Ti so jih sprejeli z 
navdušenjem in lani proti 
koncu leta je imel že toliko 
naročil, zlasti za poslovna 
darila, da je komaj zmogel. 
Tako so mu v delavnici 
pomagali vsi družinski čla-

ni, zlasti sestra Katja in 
mama Melita, ki ga ves čas 
podpirata na njegovi poti.
Za izdelavo uporablja belgij-
sko čokolado, za zdaj so nje-
govi pralineji izdelani iz 
mlečne ali črne čokolade ter 
imajo različna polnila: kos-
tanjev med, karamelo z ara-
šidi, pistacijo (ki je najbolj 
priljubljen okus), lešnik, 
pomarančo s kardamomom 
... Velik poudarek daje obliki 
in barvam, njegovi pralineji 
so namreč pobarvani in sve-
tleči, tako da marsikdo mis-
li, da so zaviti v ovojni papir. 
Posla se je lotil s svežim, 

mladostnim pristopom, za 
pomoč je prosil prijatelje, ki 
mu pomagajo pri fotografi-
ranju, objavah na družbenih 
omrežjih, oblikovanju 
embalaže. Odločil pa se je 
tudi za povezovanje in začel 
graditi skupne zgodbe z 
drugimi ponudniki v okoli-
ci; tako je denimo za valenti-
novo skupaj z radovljiško 
cvetličarno sestavil Valenti-
nov paketek s srčkastimi 
pralineji in vrtnico. Zdaj že 
ustvarja posebne pralineje 
za osmi marec in materin-
ski dan, začenja z organiza-
cijo čokoladnih delavnic ... 

Za zdaj je njegove pralineje 
mogoče naročiti na Insta-
gram profilu Molinet hiša 
čokolade, v prihodnje pa si 
želi začeti sodelovati z 
manjšimi butičnimi trgovi-
nami. V restavraciji Tabor, 
kjer so ga zelo podprli pri 
njegovi strasti, nekaj prali-
nejev obiskovalec dobi ob 
plačilu računa, Maks si na 
podoben način želi sodelo-
vati tudi z drugimi restav-
racijami. V prihodnosti pa 
so njegove sanje lokal, v 
katerem bi čokolado pove-
zal s pijačo, zlasti z rumi in 
viskiji. 

Maksovi čokoladni pralineji
Petindvajsetletni Maks Pogačnik je v Lipnici pri Kropi oživil dejavnost izdelovanja čokoladnih pralinejev, ki nastajajo pod blagovno znamko  
Molinet hiša čokolade. S svežim pristopom in drznimi zamislimi ustvarja unikatne čokoladne mojstrovine.

Maks Pogačnik je mladi mojster izdelovanja čokoladnih pralinejev, ki se je posla lotil  
s svežo, mladostno energijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Pralineji imajo različna polnila: kostanjev med, karamelo z arašidi, pistacijo (ki je najbolj 
priljubljen okus), lešnik, pomarančo s kardamomom ... Velik poudarek daje obliki in 
barvam, njegovi pralineji so namreč pobarvani in svetleči, tako da marsikdo misli, da so 
zaviti v ovojni papir.

Marjana Ahačič

V Begunjah se nadaljuje 
obnova gradu Kamen. Pred 
nekaj leti so bile ruševine po 
večini v 12. stoletju zgraje-
nega gradu, enega največjih 
na Kranjskem, že v tako sla-
bem stanju, da se je večin-
ska lastnica, to je Občina 
Radovljica, lotila finančno 
in izvedbeno izjemno zahte-
vne postopne prenove. Posa-
mezna območja gradu je 
bilo zaradi zagotavljanja 
večje varnosti, predvsem 
pod spodnjim stolpom, tre-
ba zapreti z ograjami do 
dokončanja sanacije.
V zadnjih letih je občina s 
sredstvi občinskega proraču-
na na območju gradu posta-
vila nove lesene ograje, del-
no prenovila mostove, sani-
rala severni vogal jugozaho-
dnega obrambnega zidu, 
razširila dostopno pot na 

glavno dvorišče in uredila 
notranje stopnice s terase k 
severnemu stolpu, so pojas-
nili na občinski upravi.
Predlani so temeljito očisti-
li vegetacijo in odprli sliko-
vite poglede na bližnjo oko-
lico. Po severni strani gradu 
je bila v sodelovanju s Turi-
stičnim društvom Begunje 
ob zgornjem stolpu urejena 
navezava na tako imenova-
no Lambergovo pot, ki 
mimo jame Zijavke in Nji-
vic (arheološki najdišči), 
Hudičevega gradu in Pleč-
nikovih kapelic na vrtu gra-
ščine Katzenstein vodi vse 
do Begunj. Lani je bila izve-
dena ureditev dostopa do 
zgornjega dela gradu, prav 
v teh dneh pa se zaključuje 
obnova strehe zgornjega 
stolpa. Vrednost opravlje-
nih del samo v zadnjih dveh 
letih znaša okrog šestdeset 
tisoč evrov.

Nadaljuje se obnova 
gradu Kamen
Lani so uredili dostop do zgornjega dela gradu, 
zdaj pa je v teku obnova strehe zgornjega stolpa.

Občina se je postopne, finančno in izvedbeno zahtevne 
prenove lotila pred nekaj leti.

Predsednik Borut Pahor je ob 30. obletnici vzpostavitve 
diplomatskih odnosov med Slovenijo in Vatikanom obiskal 
papeža Frančiška. Ob tej priložnosti mu je podaril knjigo 
Living together: about bees and mankind (Živeti skupaj: o 
čebeli in človeku), monografijo s fotografijami slovenskega 
čebelarstva, ki jo je izdal Čebelarski muzej Radovljica, napi-
sala pa Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine in 
avtorica stalne razstave čebelarskega muzeja.

Knjigo o slovenskem čebelarstvu ima tudi papež
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Maša Likosar

Začetna ideja podjetja Opti-
farm je bila usmerjena v 
veleprodajo, kjer bi zagotav-
ljali lokalno hrano javnim 
zavodom, kot so šole, vrtci, 
bolnišnice. "Kmalu smo 
spoznali, da je ta vrsta poslo-
vanja vezana na že obstoječe 
logistične partnerje, katerih 
želje niso šle v smeri digita-
lizacije," je pojasnil direktor 
podjetja Gaber Terseglav, po 
izobrazbi univerzitetni 
diplomant računalništva in 
informatike. 

Ideja zrasla iz razočaranja
Kasneje so se preusmerili v 
maloprodajni trg in h konč-
nemu kupcu ter razvili dru-
go različico sistema, katere-
ga ključna komponenta je 
mobilna aplikacija, imeno-
vana Optifarm Smart. "Ideja 
je vzklila kot posledica razo-
čaranja nad ponudbo v vrt-
cu, kjer so trdili, da je lokal-
no obarvana, a dejansko je 
bil obrok pripravljen z izdel-
ki tujega porekla, ki nimajo 
zveze z lokalnostjo, kratkimi 
prehranjenimi verigami in 
svežo hrano," je pojasnil.

Vse na enem mestu
Z aplikacijo, ki je uporabni-
ku na voljo brezplačno, 
Optifarm na enem mestu 
povezuje lokalne ponudnike 
in pridelovalce, ki ponujajo 
produkte, pridelane in pre-
delane v Sloveniji. "Lokalni 
ponudniki so zelo razpršeni, 
zaradi česar nimajo moči pri 
pogajanju z večjimi sistemi. 
Mi jim damo možnost, da 
ob povezani ponudbi zavza-
mejo pomembnejši položaj 
na maloprodajnem trgu," je 
poudaril Terseglav. Aplika-
cijo so prvič predstavili apri-

la leta 2020, kmalu po poja-
vu epidemije covida-19, ki je 
pospešila njen razvoj, sprva 
so načrtovali, da bi jo izdali 
šele septembra.

"Od vil do vilic"
V podjetju, kjer pokrivajo 
celotno naročilno verigo, 
torej vse od naročila do dos-
tave, podpirajo koncept kra-
tkih prehrambnih verig, s 
čimer udejanjajo tudi stra-
tegijo "od vil do vilic". 
"Kupcu smo omogočili pri-
hranek časa in vožnje od 
kmetije do kmetije s tem, 
da smo ponudbo zbrali na 
enem mestu v obliki virtu-
alne tržnice. Naša želja je, 
da vsak kupec dobi svoje 
naročilo ob kratki dostavni 
poti in da ponudbo obliku-
jemo tako široko, da bo 

dobil vse, kar dnevno potre-
buje," je povedal in pojas-
nil, da mreža med drugim 
vključuje sadjarje, čebelar-
je, ponudnike zelenjave, 
sira, mlečnih izdelkov, sla-
ščic, pridružili so se jim 
tudi vinarji. "Načrtujemo še 
razvoj spletne trgovine, s 
čimer bo ponudba vidna 
tudi na spletu," je še dodal.

Že skoraj petdeset 
ponudnikov
V sodelovanju z Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenj-
ske so lani v obdobju od 
aprila do novembra na pod-
ročju sedmih občin Zgor-
nje Gorenjske izvedli pro-
jekt, kjer so širili zavedanje 
o pomenu lokalne samop-
reskrbe in seznanjali lokal-
ne ponudnike z možnostjo 

digitalizacije njihove pro-
dajne ponudbe. V okviru 
projekta je bilo dodanih 21 
ponudnikov na Optifarmo-
vo platformo in tako danes 
vzdržujejo že blizu petde-
set ponudnikov iz cele Slo-
venije. Letos želijo projekt 
izvesti tudi v drugih sloven-
skih regijah in razširiti 
področje delovanja s ciljem 
združevati vsaj dvesto 
ponudnikov.
Podjetje Optifarm je bilo 
lani v Digitalnem središču 
Slovenije izbrano tudi kot 
eno izmed petih najbolj ino-
vativnih slovenskih podjetij, 
ki so bila vključena v gospo-
darsko delegacijo na medna-
rodnem sejmu Dubaj Expo 
2020. Bili so zmagovalci 
meseca Pametna mesta in 
skupnosti.

Lokalni ponudniki  
na enem mestu 
V podjetju Optifarm s sedežem v Radovljici so razvili aplikacijo, ki na enem mestu povezuje vse 
deležnike na trgu kratkih prehranskih verig in omogoča enostaven pregled lokalnih ponudnikov in 
njihovih izdelkov.

Gaber Terseglav, direktor radovljiškega podjetja Optifarm / Foto: Tina Dokl 

Marjana Ahačič

Kot so zapisali v sporočilu 
za javnost, je bila zelo uspe-
šna je bila v lanskem letu 
tudi lastnica skupine Elan, 
holdinška družba s sedežem 
v Luksemburgu KJK Sports, 
katere rezultati prodaje so 
bili kar za petdeset odstot-
kov višji kot leto pred tem. 
Kot pojasnjujejo v Elanu, je 
uspešno poslovanje rezultat 
dobrega okrevanja prodaje 
izdelkov zimskošportne 

divizije v zadnjem četrtletju 
ter uspešne prodaje drugih 
divizij.
Leon Korošec, direktor zim-
skošportne divizije Elana, ki 
je tudi svetovalec glavnemu 
izvršnemu direktorju druž-
be KJK Sports, je ob tem 
poudaril, da so zelo zadovo-
ljni s sinergijami znotraj 
skupine KJK Sports ter z 
vključevanjem Elanove eki-
pe v različne projekte znot-
raj skupine. "Ekipa v Slove-
niji igra pomembno vlogo 
pri projektih razvoja blagov-
nih znamk ter projektih 
digitalnega marketinga. 
Verjamem, da bomo z zna-
njem in izkušnjami tudi v 
prihodnje prispevali k ures-
ničevanju novih razvojnih 
projektov skupine."
Kot še poudarjajo v Elanu, 
so vsa podjetja v skupini 

skozi inovativnost in napre-
dne tehnologije zavezana 
trajnostnemu in tehnološke-
mu razvoju ter naprednemu 
oblikovanju izdelkov. Prav 
kombinacija teh sestavin, 
pravijo, kupcem s celega 
sveta zagotavlja vrhunska 
športna doživetja in najvišje 
tehnološke zmogljivosti.
Sicer pa so iz Elana sporočili 
še, da so začeli graditi sonč-
no elektrarno, ki bo začela 
obratovati v drugi polovici 
letošnjega leta. 

Kot so povedali v begunj-
skem podjetju, bodo z inve-
sticijo zadostili približno 
dvanajst odstotkov vseh let-
nih potreb po električni 
energiji, ogljične izpuste pa 
na letni ravni znižali za 498 
ton. "Ob tem smo z začet-
kom letošnjega leta naredili 
še korak naprej in družbi 
zagotovili 100-odstotno 
oskrbo z energijo, pridoblje-
no iz obnovljivih virov elek-
trike (OVE). Ob oskrbi z 
energijo je družba Elan 
zavezana tudi lokalni proiz-
vodnji in razvoju, materiale 
in surovine za proizvodnjo 
svojih produktov pa skoraj 
izključno pridobiva pri 
evropskih dobaviteljih s pre-
verjenimi trajnostnimi certi-
fikati in kakovostnimi stan-
dardi," je ob tem še povedal 
Leon Korošec.

Uspešno leto za Elan
Skupina Elan je lansko leto končala s prodajnimi 
rezultati, boljšimi od pričakovanj: ustvarili so 93 
milijonov evrov prihodkov, kar je tretjina več kot 
v letu poprej.

Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

                        + poštnina
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Marjana Ahačič

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske v marcu začenja 
projekt Podjetniška kavica. 
Za podjetja, potencialne 
podjetnike in druge zainte-
resirane udeležence organi-
zira več brezplačnih splet-
nih seminarjev. Prvi z naslo-
vom Kako lahko vaš produkt 
privabi še več kupcev bo že v 
sredo, 9. marca, po Zoomu. 
Simona Zajc, strokovnjaki-
nja za graditev blagovnih 
znamk, bo na delavnici 
predstavila postopek, kako 
iz produkta izvleči tisto naj-
boljše, ki ga bo naredilo še 

zanimivejšega za potencial-
ne kupce in s tem povečalo 
možnosti za prodajo.
Sledil bo seminar priprave 
vsebin za družbena omre-
žja, s poudarkom na pisanju 

privlačnih besedil. Živa 
Kovačević (Gia Copywri-
ting), specialistka za pisanje 
marketinških besedil, bo v 
torek, 22. marca, udeležen-

cem predstavila družbena 
omrežja in njihovo vlogo, 
taktike pisanja objav in jim 
pokazala avtentičen slog 
pisanja. Tudi ta seminar bo 
potekal po Zoomu. 

Sledil bo seminar, na kate-
rem se bodo udeleženci uči-
li pripravljanja predstavitve 
Prezi (1. aprila), tokrat po 
aplikaciji MS Teams. Udele-

ženci bodo na njem spozna-
li osnove okolja Prezi, se 
seznanili z izdelavo prezen-
tacije, načrtovanjem pred-
stavitev, prezentacijo pa tudi 
z novostmi na področju 
uporabe orodja Prezi. 
Vse delavnice so brezplač-
ne, se je pa treba nanje 
predhodno prijaviti na 
elektronski naslov urska.
luks@ragor.si. Projekt sofi-
nancirajo vse zgornjego-
renjske občine in je v prvi 
vrsti namenjen občanom in 
podjetjem občin Radovlji-
ca, Bled, Bohinj, Gorje, 
Jesenice, Kranjska Gora in 
Žirovnica.

Začenja se projekt Podjetniška kavica

»Ekipa v Sloveniji igra pomembno vlogo pri 
projektih razvoja blagovnih znamk ter projektih 
digitalnega marketinga. Verjamem, da bomo z 
znanjem in izkušnjami tudi v prihodnje 
prispevali k uresničevanju novih razvojnih 
projektov skupine.«

Prvi seminar z naslovom Kako lahko vaš 
produkt privabi še več kupcev bo že v sredo, 9. 
marca. Vodila ga bo Simona Zajc, 
strokovnjakinja za graditev blagovnih znamk.
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Članice in člani Atletskega kluba Radovljica so se udeležili 
prvenstev Slovenije v dvorani. Pobližje si poglejmo njihove 
uvrstitve na stopničke po kategorijah: Prvenstvo Slovenije 
za člane in članice, Novo mesto: člani: Klemen Vilhar, 2. tek 
na 1500 m; članice: Neja Omanovič, 2. troskok; Prvenstvo 
Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke, Novo 
mesto: starejši mladinci: Nik Kozel Tomše, 3. tek na 200 m; 
starejše mladinke: Kaja Maltarič, 1. troskok, Eva Pačnik, 2. 
troskok; Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mlajše 
mladinke, Novo mesto: mlajši mladinci: Nik Kozel Tomše, 
1. tek na 60 m, 1. tek na 200 m, mlajše mladinke: Kaja Mal-
tarič, 1. troskok, 1. skok v daljino; Prvenstvo Slovenije za 
pionirje in pionirke letnik 2011 in 2012, Slovenska Bistrica: 
pionirke 2011: Zoja Razinger, 1. skok v daljino; pionirji 2012: 
Nejc Štefelin, 1. tek na 200 m, Mark Razinger, 2. skok v 
daljino; mešana štafeta 6 x 40 m: 1. Mija Hrovat, Ana Živa 
Hrovat, Elena Mihelič, Mark Razinger, Nejc Štefelin, Vid 
Šter; Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke letnik 2009 
in 2010, Ljubljana: pionirji 2009: Mark Bizjak, 1. skok v dalji-
no, 2. tek na 60 m, Maksimiljan Jerala, 1. troskok, 2. skok v 
daljino, Patrik Tolar, 1. skok v višino; pionirke 2009: Nika 
Dovžan Karahodžič, 1. skok v daljino, 1. troskok, Ivana Ber-
ce, 1. skok v višino; pionirke 2010: Zala Arnol, 1. skok v viši-
no, Julia Slak, 2. skok v višino. Dodajmo še mednarodno 
tekmo, troboj članskih reprezentanc Slovenije, Hrvaške in 
Srbije, ki je potekala v Zagrebu. V reprezentanci Slovenije 
sta bila tudi dva člana Atletskega kluba Radovljica. Med čla-
ni je bil Klemen Vilhar drugi v teku na 1500 m, Neja Oma-
novič pa šesta v troskoku.

Atletika

Prvenstva Slovenije v dvorani

Za najboljšega slovenskega biatlonca Jakova Faka se letoš-
nja sezona v svetovnem pokalu ni začela najbolje. Edino 
uvrstitev med prvo deseterico je Jakov dosegel v Ruhpol-
dingu, ko je bil v zasledovanju osmi. Tu sta še dve uvrsti-
tvi v sprintu do dvajsetega mesta. V uvodu v Östersundu 
je bil trinajsti, v Oberhofu pa osemnajsti. Omeniti velja še 
osmo mesto s štafeto v Hochfikznu, kar je štafeto popelja-
lo na olimpijske igre v Pekingu. Rezultati pred letošnjim 
največjim športnim dogodkom v zimskih športih so bili 
daleč od Jakovih želja. Uvodnega nastopa Jakov Fak in 
Miha Dovžan v mešani štafeti sploh nista okusila, saj je 
bila naša druga predstavnica ujeta, kar je pomenilo konec 
nastopa za Slovence. V posameznih nastopih se je Jakov 
uvrstil takole: na 20 km je bil devetindvajseti (3 zgrešeni 
streli), v sprintu šestindvajseti (1) in v zasledovanju devet-
indvajseti (5). Jakov je imel možnost, da nastopi na tekmi 
skupinskega starta, a se ji je zaradi slabe forme in hudega 
mraza odpovedal. Nastopil je tudi v štafeti skupaj z Mihom 
Dolžanom, Lovro Planko in Rok Tršan. Osvojili so enajsto 
mesto. Ta konec tedna bodo biatlonci tekmovali v svetov-
nem pokalu v Lahtiju na Finskem.

Biatlon

Na olimpijadi podobno kot v svetovnem pokalu

Lara Humerca

Dekleta, stara med 16 in 18 
let, skupaj plešejo šele dru-
go sezono. Kot je povedala 
Maja Pogačar, ki se je sku-
paj z Nino Ogrin podpisala 
pod koreografijo zmagoval-
ne točke, je prvenstvo sicer 
tokrat zaradi epidemije 
potekalo po spletu, priprave 
na tekmovanje pa so bile 
enake, kot bi bile, če bi se 
odpravljale na običajno sve-
tovno prvenstvo. Šele mesec 
dni pred tekmovanjem so 
namreč izvedele, da bodo 
morale točko posneti, ocen-
jevane pa bodo na podlagi 
posnetka. 
Sicer pa, pravi mentorica in 
koreografinja, so imele v 
času epidemije nemalo 
težav, največ zaradi prostor-
ske stiske, saj zaradi ukre-
pov niso mogle trenirati 
skupaj v dvorani, ampak 
vsaka zase po Zoomu. Tre-
ningi so bili prilagojeni, 
osredotočali so se na vaje za 
moč in raztezanje, zaradi 
pomanjkanja prostora niso 
mogle trenirati skokov in 
obratov ... Težave jim je pov-
zročala tudi motivacija, a 
vendarle Pogačarjeva pravi, 

da je bilo tudi delo v takšnih 
razmerah zanimiva izkuš-
nja. Kljub temu upa, da se 
takšna situacija nikoli več ne 
ponovi.
Plesalke – Karolina Jeloč-
nik, Ella Lušin in Zara Cve-
tko prihajajo iz Radovljice, 

Nika Razinger s Hrušice, 
Danaja Križanič pa z Jese-
nic – sicer uspešno usklaju-
jejo šolo in šport: Karolina 
in Ella sta dijakinji Gimna-
zije Jesenice, Nika in Zara 
obiskujeta Biotehnični cen-
ter Naklo, Danaja pa Sred-
njo šolo Jesenice. 
Vse so po naravi energične 
in vse so se s plesom začele 
ukvarjati že v zgodnji mla-
dosti. Kot so povedale, so 
pred svetovnim prvenstvom 
poleg rednih uvedle še doda-
tne treninge ob koncih ted-
na. Kljub temu, pravijo, niso 
zapostavljale šolskega dela. 
Karolina pravi, da ji usklaje-
vanje plesa in šole olajšuje 
dejstvo, da obiskuje športni 
oddelek gimnazije, Danaja 
pa dodaja, da ji ples celo 
pomaga pri učenju, saj se po 
treningih lažje osredotoča, 
pa tudi sicer se tako fizično 
kot psihično počuti bolje, 

kot če bi se ves dan samo 
učila. Je pa res, pravijo 
dekleta, da jim za druge 
hobije zmanjka časa, tako 
da prosti čas, kar jim ga 
ostane, namenijo predvsem 
za počitek ter druženje z 
družino in prijatelji. 
Tako bo, kot kaže, tudi v 
prihodnje, saj cilji, ki so si 
jih zastavile plesalke in nji-
hova mentorica, ostajajo 
visoki. "Zagotovo želimo 
ohraniti naslov državnih in 
svetovnih prvakinj še v nas-
lednjih dveh sezonah," je 
povedala Pogačarjeva, na 
vprašanje, ali meni, da bi 
bil tudi show dance lahko 
olimpijska disciplina, pa 
odgovarja: "Show dance ne, 
moral bi biti pa ples, ker 
naš trening poteka identič-
no kot pri drugih športih: 
imamo priprave, kondicij-
ske treninge, vaje za moč, 
pripravljalno obdobje ..."

Radovljiške plesalke 
svetovne prvakinje
Plesalke Plesnega društva BPS Radovljica v zasedbi Karolina Jeločnik, Nika Razinger, Ella Lušin, Zara 
Cvetko in Danaja Križanič so sredi januarja s točko Misterij dlani na svetovnem prvenstvu v show 
danceu v kategoriji članskih malih skupin osvojile naslov svetovnih prvakinj.

Karolina Jeločnik, Nika Razinger, Ella Lušin, Zara Cvetko in Danaja Križanič 

Mentorica in koreografinja Maja Pogačar / Foto: Primož Pičulin

V 92. letu starosti nas je zapustil Janez Humerca. Med leto-
ma 1964 in 1990 je bil komercialni direktor tekstilne tovar-
ne Almira, po končani odbojkarski karieri pa se je posvetil 
predvsem balinanju, kjer je dosegel nekaj odmevnih rezulta-
tov. S takratnim soigralcem Jožetom Rebcem sta v kategori-
ji dvojic dvakrat osvojila drugo mesto na državnem prvens-
tvu Jugoslavije. Vrsto let je prostovoljno deloval tudi kot 
sodnik na različnih športnih tekmovanjih, od smučanja, 
plavanja, konjeništva in motokrosa do smučarskih poletov v 
Planici, svoje znanje pa je delil tudi kot inštruktor vožnje v 
radovljiški avtošoli.
Vsestranski športnik in športni delavec je lep del svojega pes-
trega in dolgega življenja posvetil tudi razvoju odbojke v 
Radovljici in na Bledu. S svojo energijo in pozitivnim pristo-
pom je navduševal številne odbojkarice in odbojkarje ter bil 
dolga leta nepogrešljiv pri idejnem in organizacijskem vode-
nju Odbojkarskega kluba Bled. Bil je odličen prijatelj in 
sodelavec starejšim generacijam odbojkarjev z našega konca. 
Ponosni in zadovoljni smo, da je tudi nam, sedanji genera-
ciji vodstva OK Bled, nudil mentorstvo in nam dolga leta 
pomagal s svojimi izkušnjami in nasveti. 

Janez, hvala ti za vse lepe stvari …
Ženi Darinki in sinu Gregu z družino izrekamo iskreno 
sožalje.

Odbojkarski klub Bled

In memoriam 

Janez Humerca
(1931–2022)

Matjaž Klemenc

Petru Prevcu lanska sezona 
zagotovo ni ostala v najlep-
šem spominu, saj se v Sve-
tovnem pokalu posamezno 
niti enkrat ni uvrstil med 
najboljšo deseterico. »Kljub 
slabšim rezultatom mi volje 
ne zmanjkuje. Slabše mi gre, 
večkrat bi šel na vrh skakal-
nice. Želim si, da se v novi 
sezoni uvrstitve iz dvomest-

nih številk premaknejo v 
enomestne številke,« je pred 
sezono na predstavitvi v Pla-
nici povedal Peter Prevc. 
Letos mu je uvrstitev med 
deset uspela na drugi tekmi 
v Ruki, ko je bil šesti. Med 
deseterico se je uspel uvrstiti 
tudi na drugi tekmi v Sappo-
ru, ko je bil osmi. Na sedem-
najstih tekmah se le dvakrat 
ni uvrstil v finalno serijo. 
Pred olimpijskimi igrami ni 

bil najbolj uspešen. V Willin-
genu je bil sedemnajsti in 
enaindvajseti. Na srečo je bil 
Peter najboljši, ko je bilo naj-
bolj potrebno, na olimpij-
skih igrah v Pekingu. Na 
mali skakalnici je osvojil 
nehvaležno četrto mesto, na 
veliki je bil deseti. Velik 
delež je prispeval na obeh 
ekipnih tekmah. V mešani 
tekmi so poleg Petra nastopi-
li Timi Zajc, Nika Križnar in 

Urša Bogataj. Slovenska eki-
pa je bila superiorna in zas-
luženo osvojila medaljo. 
Piko na i in srebrno medaljo 
je Peter osvojil v ekipni tek-
mi. Poleg njega so nastopili 
še njegov brat Cene, Timi 
Zajc in Lovro Kos. Skakalci 
so hitro nadaljevali s svetov-
nim pokalom. Prejšnji konec 
tedna so nastopili v Lahtiju 
na Finskem. Posamezno je 
osvojil osmo in petindvajseto 
mesto. Z ekipo, skupaj z bra-
tom Cenetom, Timijem Zaj-
cem in Žigo Jelarjem, pa 
drugo. Danes v Lilleham-
merju začenjajo norveško 
turnejo. Po Lillehammerju 
sledita Oslo in tekma na 
letalnici v Vikersundu.

Prevc najboljši v najbolj 
pomembnem trenutku
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V zadnjih petih tekmah v rednem delu so radovljiški košar-
karji v 4. ligi dvakrat zmagali in trikrat izgubili. Obe zmagi 
so dosegli doma. Kras so premagali z 72 : 71, Podbočje pa z 
92 : 56. v gosteh so izgubili s Postojno s 70 : 65 in s Koprom 
80 : 77. Doma so morali priznati poraz z Ivančno Gorico z 
88 : 81. V rednem delu so se uvrstili na šesto mesto in bodo 
igrali v ligi za razvrstitev. V tej skupini so še Krka, Ivančna 
Gorica, Globus in Komenda.

Košarka
V ligi za razvrstitev

Luka Potočar že dolgo opozarja nase. V lanskem letu smo 
ga gostili v intervjuju, ko je v Moskvi osvojil drugo mesto na 
svetovnem prvenstvu v disciplini težavnost. Uvrstitev je 
odmevala širše. Za uspeh je bil nagrajen še s prestižnim 
priznanjem, s podelitvijo Bloudkove plakete.

Športno plezanje
Luka Potočar dobil Bloudkovo plaketo

Smučarska sezona je v polnem zamahu, zato ne preseneča 
veliko število tekem za vse starostne kategorije. Pobližje si 
poglejmo rezultate med deseterico tekmovalcev Smučar-
skega kluba Radovljica na državnih tekmah: Poseka – Ravne 
na Koroškem, veleslalom: deklice U-12: 6. Zoja Stroj Skubic, 
9. Karla Kunstelj; dečki U-12: 9. Jakob Šmid; Rogla, superve-
leslalom: deklice U-14: 2. Taja Prešern; Rogla, supervelesla-
lom: deklice U-14: 4. Taja Prešern, 9. Brina Stroj Skubic, 10. 
Neža Šparovec; dečki U-16: 10. Tristan Blažič; Stari Vrh, 
veleslalom: deklice U-14: 1. Taja Prešern, 7. Brina Stroj Sku-
bic; dečki U-14: 3. Miha Mertelj; deklice U-16: 8. Lana Janc; 
Stari Vrh, slalom: deklice U-14: 1 Taja Prešern, 5. Brina Stroj 
Skubic; Kranjska Gora, veleslalom: deklice U-12: 4. Alja Pre-
šern, 6. Zoja Stroj Skubic, 7. Karla Kunstelj, 10. Manca Šolar; 
dečki U-12: 10. Tobias Blažič; mednarodna tekma 47. Pokal 
Loka: deklice U-14: Taja Prešern, zmaga v slalomu in veles-
lalomu; dečki U14: Miha Mertelj, 7. veleslalom, 9. slalom; 
regijska tekma, Soriška planina, veleslalom: cicibanke U-10: 
2. Zala Stroj Skubic, 7. Stella Potočnik; cicibani U-10: 8. 
Rodian Riazanski; cicibanke U-12: 4. Alja Prešern, 5. Zoja 
Stroj Skubic, 8. Karla Kunstelj, 10. Manca šolar; cicibani 
U-12: 7. Jakob Šmid; 27. Pokal Roka Petroviča, Kranjska 
Gora, veleslalom: cicibanke U-10: 3. Zala Stroj Skubic; cici-
banke U-12: 7. Zoja Stroj Skubic, 9. Karla Kunstelj; 8. Mini 
pokal Vitranc, Kranjska Gora, veleslalom, malčice letnik 
2016, 2017: 6. Ema Rihtarič; cicibanke letnik 2012, 2013: 4. 
Zala Stroj Skubic; cicibanke letnik 2010, 2011: 1. Karla Kun-
stelj, 6. Alja Prešern.

Smučanje
Številne tekme za radovljiške smučarje

Matjaž Klemenc

Članska nogometna ekipa je 
jesenski del zaključila na 
petem mestu. Ste bili z 
opravljenim zadovoljni?
V tej sezoni sem prvič izku-
sil člansko ligo. Glavni cilj 
pred sezono je bil zagotovo 
obstanek v ligi. Pogled na 
lestvico nas mora zadovolji-
ti. V preteklosti se je ekipa 
borila za obstanek. Sedaj se 
borimo za vrh, tako da 
moramo biti s prvim delom 
zadovoljni. Zdaj so se apetiti 
povečali. Spomladi se bomo 
borili za stopničko višje, za 
preboj v drugo slovensko 
ligo. Težiti je treba k višjim 
ciljem.

Bi lahko osvojili točko več?
Najbolj imam v spominu 
prvo kolo v Tolminu, ko smo 
izgubili s 3 : 2, in drugo tek-
mo v gosteh z Brdi, ko smo 
izgubili z 2 : 0. Nismo bili še 
dovolj uigrani. Če zdaj gle-
dam za nazaj, bi takrat lahko 
iztržili bistveno več.

Razlike med vami prvouvrš-
čenim Brinje-Grosuplje je le 
štiri točke ...
Prav zaradi te minimalne 
razlike so nam zrasli apetiti, 
da se borimo za vstop v dru-
go slovensko ligo.
S to ekipo ste doma izgubili 
z 0 : 2. Se vam zdi ta ekipa 
najboljša v ligi?
Tu bi dal pritrdilni odgovor, 
vsaj glede na tisto, kar so 
odigrali proti nam. Igrali so 
zelo pametno in praktično 
niso delali napak.

Kako ste zadovoljni z igrami 
v jesenskem delu?

Zadovoljen sem s svojimi 
igrami. Vem, da lahko igram 
še bolje, saj še nisem izkori-
stil vsega potenciala. Odi-
gral sem prav vse tekme. 
Hvaležen sem ekipi, ki mi je 
pomagala pri preskoku iz 
mladinske v člansko vrsto. 

V tej sezoni ste začeli igrati 
za člansko ekipo. Je bil pre-
skok iz mladinske selekcije 
težak?
Meni to ni predstavljalo prob-
lema. Z mladinci sem igral v 
drugi slovenski ligi, ki je kar 
močna. Veliko izkušenj in 
znanja sem dobil v selekciji 
U-15, s katero smo igrali v prvi 
ligi. Tam sem občutil, kako 
igrajo tiste najboljše ekipe. 

Za nadaljevanje sezone bo 
že zelo pomembna prva 
spomladanska tekma v Lju-
bljani pri Slovanu.
V ekipi je nekaj sprememb. 
Na tej tekmi se bo že pokaza-
lo, kje smo. Odigrali smo dve 
prijateljski tekmi z drugoliga-
šema. Izgubili smo z Rogaš-
ko z 2 : 0 in z Dobom z 1 : 0. 
To mislim, da nič ne pomeni. 

Prava vrednost se bo pokaza-
la, ko bo šlo za točke.

Bili ste tudi na pripravah v 
Umagu?
Res je. V Umagu smo tudi 
odigrali prijateljsko tekmo z 
Rogaško. V Umagu se je še 
povečala kemija v ekipi. 
Zagotovo je bilo dobrodošlo, 
da smo malo zamenjali oko-
lje, ob tem pa so bili treningi 
na naravni travi. V Radovlji-
ci smo imeli treninge na 
umetni travi. Sneg ni bil ovi-
ra, se je bilo igrišče očišče-
no. Pred ligo je v planu, da 
opravimo še kakšen trening 
na našem igrišču s travo.

Je težak preskok iz malega 
na veliko igrišče?
Meni ta preskok ne dela niti 
najmanjšega problema.

Kdaj ste se začeli resno 
ukvarjati z nogometom?
Že na začetku osnovne šole. 
Sedanji trener Andrej Jožef 
je imel predstavitve po šolah 
in me povabil k nogometu. 
Doma sem izrazil željo, da bi 
treniral nogomet, mama me 

je kar odpeljala na trening in 
tako se je vse začelo. Začetek 
ni bil težak, saj so nas v 
nogomet uvajali skozi igro.

Kdo so bili vaši trenerji?
Prvi trener je bil Dušan 
Jelovčan, sledil mu je Robert 
Peternel, od selekcije U-15 
naprej me trenira Andrej 
Jožef. To se mi zdi zelo dob-
ro. Vem, kaj zahteva, in on 
me zelo dobro pozna.

Na kateri poziciji ste največ 
igrali?
Do selekcije U-13 sem igral v 
napadu. Sedaj igram v 
obrambi, na levem boku.

Levičarji so vedno dobrodo-
šli v ekipi.
Se popolnoma strinjam, 
samo problem je, da sam 
nisem levičar. Že kot kadet in 
mladinec sem igral na levi 
strani. Seveda bi raje igral na 
desni strani, a v večini je na 
levi strani pomanjkanje. Še 
vedno me malo moti pozicija, 
saj težko dajem uporabne 
predložke. Je pa res, da se mi 
je, odkar igram na tej poziciji, 
izboljšalo igranje z levo nogo.
 
Katere so vaše dobre in sla-
be lastnosti v nogometu?
Sem izredno hiter. Slaba 
lastnost je tehnika. Med 
dobre lastnosti bi dodal še, 
da igram z glavo in s tem 
pokrijem slabše tehnično 
znanje. 

Kako na vas vplivajo porazi?
Če pride do poraza, se 
nočem s tem obremenjevati. 
Čim prej se želim osredoto-
čiti na naslednjo tekmo in jo 
čim bolje odigrati.

Preskok v člansko ekipo
Matija Janc je že od začetka kariere član nogometnega kluba Šobec Lesce.

Matija Janc, devetnajstletni nogometaš iz Radovljice

Prihodnji konec tedna se nadaljuje nogometno tekmovanje 
v 3. Slovenski nogometni ligi zahod. Ekipa je doživela tri 
spremembe tako pri odhodih kot prihodih. Odšli so branilec 
Luka Kolar, bočni branilec Žiga Kolar in napadalec Erazem 
Kamšek. Novi so branilec Lenart Brolih (Radomlje), napada-
lec Dino Zenkovič (Dob) in bočni branilec, krilni napadalec 
Žan Zupančič (Avstrija). Za uvod Leščani gostujejo v Ljub-
ljani pri Slovanu. Po jesenskem delu je ekipa Šobec Lesce na 
petem mestu s 27 točkami. Pred njimi so Brinje Grosuplje z 
31 točkami, Tolmin z 31, Vipavo z 29 in Šenčurjem z 28 toč-
kami.

Nogomet
Pomemben začetek

Po odmoru se je nadaljevala rokometna 1. B liga. Za uvod so 
radovljiški rokometaši gostovali pri Alplesu Železniki. Ob 
odmoru so zaostajali za štiri zadetke (18 : 14). V nadaljeva-
nju so ujeli priključek in na koncu je bil rezultat 29 : 29. V 
nadaljevanju so doma gostili ekipo Mokerc. Ob polčasu je bil 
rezultat 15 : 15. V drugem polčasu so gostje s pridom izkori-
ščali domače napake in na koncu zasluženo zmagali z 31 : 
28. V soboto so Radovljičani gostovali pri drugouvrščeni 
Krki. Ob polčasu so zaostajali za tri gole (16 : 13). Na koncu 
so gostitelji zmagali s 36 : 28. Jutri ekipa Frankstahl gostuje 
v Črnomlju. Radovljiški rokometaši so nastopili tudi v slo-
venskem pokalu. V šestnajstini so gostovali pri Kronosu in 
zmagali z 38 : 36. Pot v pokalu Slovenije se je končala v osmi-
ni finala, ko so gostili prvoligaško ekipo iz Škofje Loke. Gos-
tje so tekmo dobili brez težav. Končni rezultat je bil 37 : 26.

Rokomet
Loka premočan nasprotnik

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev (x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev 
WLTP. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.  
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

NOVI

RENAULT  
MEGANE  CONQUEST 
E-TECH  HIBRID
hibriden po naravi

www.renault.siRenault priporoča

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

V sredo se je v prostorih Osnovne šole Antona Janše v 
Radovljici spet začela redna fizioterapevtska telovadba 
žensk. Udeleženke se srečujejo vsako sredo od 17. do 18. 
ure, vabljene so vse dosedanje in tudi nove interesentke. 
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 
041 636 044.

Fizioterapevtska telovadba se je že začela
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Zanimivosti

Marjana Ahačič

Malo pred koncem lanskega 
leta je izšla nova knjiga 
Ivanke Korošec. Zbirka krat-
kih zgodb z naslovom Blizu 
in daleč je že četrto knjižno 
delo Leščanke, ki že več kot 
petdeset let objavlja svoje 
prispevke v revijah in časo-
pisih, redno tudi v prilogi 
Gorenjskega glasa, radovlji-
škem občinskem časopisu 
Deželne novice.
Začela je s krajšimi sestav-
ki v različnih revijah, sledi-
li so daljši podlistki (Izza 
delovne mize) in potopisne 
reportaže s potovanj, potem 
pa so prišla na vrsto tudi 
knjižna dela (Poti v znano, 
Preprosto je najlepše, Maj-
hna sem bila). Objavlja tudi 
v Ognjišču, Družini, Pla-
ninskem vestniku in Vza-
jemni.
Njeno najnovejše knjižno 
delo je zbirka več kot šestde-
setih kratkih zgodb, razpo-
rejenih v šest tematskih 
poglavij, ki nosijo naslove 

Mama, Družina – otroci, 
vnuki, Starejši, Prazniki, 
Narava in Življenje, kot je 
avtorica naslovila zadnje 
poglavje.

Od kod torej pogum za prvo 
knjigo?
Posebne korajže ni bilo, saj 
mi ni bilo treba trkati na 
nobena vrata; za knjigo me 
je spodbudil tedanji urednik 
ČZP Kmečki glas Marko 
Uršič, ki je celo sam izbral 
iz nabora okoli 150 zgodb 
tiste, ki so objavljene v knji-
gi Poti v znano. Leta 1984 so 
bili pač drugačni časi, kar 
pove že podatek, da je bila 
knjiga tiskana v štiri tisoč 
izvodih. 

Kako nastajajo vaše zgodbe? 
Mimogrede, ko opazujete 
ljudi okoli sebe, kar tako 
"pridejo" v vaše misli in jih 
potem samo še spravite na 
papir?
Ljudje se pravzaprav kar 
sami od sebe spravijo na 
papir. 

Koliko časa se ukvarjate s 
posameznimi zgodbami? 
Jih napišete na mah ali 
počasi, jih kasneje morda 
vendarle ponovno prebirate 
in predelujete?
Običajno so napisane na 
mah in po izkušnjah so take 
tudi najboljše. Kadar se pop-
ravljajo ali olepšujejo, niso 
več prave. 

Kdaj ste sploh kot zaposlena 
mama dveh otrok in zdaj na 
drugačen način, pa še vedno 
zelo zaposlena upokojenka 
in babica, sploh našli čas za 
pisanje?
Takrat, ko je največ dela in 
obveznosti, je tudi največ 
zamisli. Ustvarjalnost priha-
ja od znotraj in je le malo 
povezana z zunanjimi okoli-
ščinami. 

Ali ustvarjate z mislimi na 
bralca – in če da, kakšni smo 
bralci v vaših mislih?
Na bralca pri zgodbah niko-
li ne mislim. Drugo so 
časopisni članki, kjer je pač 

treba misliti na to, pri zgo-
dbah pa se mi zdi, da gre 
nekako po načelu: tukaj 
smo, pa si mislite, kar si 
hočete ...

Vas je kdaj mikalo, da bi si 
pisanje ali vsaj ukvarjanje z 
jezikom izbrali za poklic?
Moje otroške sanje in želje v 
šolskih letih so bile študirati 
slovenščino, pa niso bile 
uresničljive. Zdaj se popol-
noma pridružujem Prifar-
cem, ki v svoji pesmi Že 
nona mi je rekla pojejo: tako 
kot je, je prav …

Od kod naslov Blizu in 
daleč? 
Zgodbe se morda dogajajo 
daleč od nas, a se nas vseeno 
dotaknejo, saj so nam vsaka 
po svoje blizu. 

Kje je knjigo mogoče kupiti?
V knjigarnah Ognjišča ali na 
založbi Ognjišče Koper.

Kaj za bralce pripravljate v 
prihodnje?

Še v letošnjem letu bo izšla 
knjiga planinskih zgodb, ki 
je že sprejeta v program za 
tisk pri založbi Primus. 
Vendar imam v ognju še več 

želez, ki so rezultat "minu-
lega dela". To so šele pripra-
ve, in kakor pravijo Butalci: 
"Če bo špičasto, bodo vile, 
če bo široko, pa lopata." 

Ljudje se kar sami od sebe 
spravijo na papir
Zbirka kratkih zgodb, ki je izšla malo pred novim letom, je že četrto knjižno delo Leščanke Ivanke Korošec, ki že več kot petdeset let objavlja svoje 
prispevke v revijah in časopisih, redno tudi v prilogi Gorenjskega glasa, radovljiškem občinskem časopisu Deželne novice.

Ivanka Korošec / Foto: Tina Dokl

Matjaž Klemenc

Fotografski klub Radovljica 
je skupaj z Občino Radovljica 
pripravil že trinajsto izvedbo 
Dogodki v občini Radovljica. 
Skupno je v obeh temah 

sodelovalo devet avtorjev. 
Predsednik žirije je bil Simon 
Krejan, KMF FZS/EFIAP. 
Člana žirije sta bila Tanja 
Frelih Egart, Občina Radov-
ljica, in Marjana Ahačič, 
odgovorna urednica Dežel-

nih novic. V temi Dogodki v 
občini Radovljica je sodelova-
lo sedem avtorjev, ki so pris-
pevali 162 fotografij. Žirija je 
izbrala 39 fotografij. Nagrade 
in diplome so osvojili: prva 
nagrada: Damjan Markovec, 

Freddie Mercury, druga 
nagrada: Janez Resman, Za 
vsakdanji kruh, tretja nagra-
da: Matjaž Klemenxc, Halo, 
pohiti; diplome so prejeli: 
Jasim Suljanovič, Start, Vida 
Markovc, Sanjski čebeljnak 3, 
Marijan Ješe, Po maši. 
Druga tema, ki je vsako leto 
druga, je imela naslov Pose-
gi v prostor ob nadgradnji 
železniške proge Podnart–
Lesce. V temi je sodelovalo 
sedem avtorjev, ki so prispe-
vali 39 fotografij. Žirija je 
izbrala 11 fotografij. V tej 
temi so bile podeljene samo 
nagrade. Te so dobili: prva 
nagrada: Vito Pretnar, 

Obnova oboka v predoru 
Globoko, druga nagrada: 
Saša Slamnik, Od jutra do 
večera, tretja nagrada: Janez 
Resman, Most in sneg sta 
nova, vlak ne.
"Zmagovita fotografija v prvi 
temi se nanaša na koncertno 
fotografijo. Avtor jo je poi-
menoval Freddie Mercury. 
Posnetek v črno-beli tehniki 
prikazuje portret nastopajo-
čega. Tu lahko zapišemo, da 
je avtor dobro kadriral in 
ujel zanimiv pogled in izraz 
pevca na odru. Zamegljeno 
ozadje daje fotografiji dodat-
no dinamiko in poudarja 
prvi plan," je izbor komenti-

ral predsednik žirije Simon 
Krejan.
"Tudi v drugi temi je žirija 
soglasno izbrala prvo nagraje-
no fotografijo, ki prikazuje 
vmesno fazo gradnje železni-
ške proge. Avtorju je uspelo 
dokumentirati zahtevno delo 
v železniškem predoru. Pogo-
ji za nastanek dobre fotografi-
je v takih primerih, kjer je 
svetloba izredno šibka, so 
tehnično zahtevni. Še posebej 
pa je treba pohvaliti, da se je 
avtor znašel ob pravem tre-
nutku na pravem mestu, kot 
to radi pravimo fotografi, in 
pri tem izbral odličen kader," 
je še povedal Krejan.

Že trinajsta izvedba 
fotografskega natečaja
Ob standardni temi Dogodki v Občini Radovljica je bila druga tema Posegi 
v prostor ob nadgradnji železniške proge Podnart–Lesce.

Freddie Mercury, avtor: Damjan Markovec, prva nagrada v kategoriji Dogodki v občini 
Radovljica

Obnova oboka v predoru Globoko (8. marca 2021), avtor: Vitomir Pretnar, prva nagrada za 
temo Posegi v prostor ob nadgradnji železniške proge Podnart–Lesce 
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Igor Kavčič

Kropa – Prvi koncert v novi 
sezoni Kroparskega glasbe-
nega abonmaja predzadnjo 
februarsko nedeljo je navdu-
šil klasične glasbe željno 
publiko v Kulturnem domu v 
Kropi. Nastopili so trije 
vrhunski mladi glasbeniki, 
violinistka Lana Trotovšek, 
lanskoletna prejemnica 
nagrade Prešernovega skla-
da, na odru pa sta se ji prid-
ružila mednarodno uveljav-
ljeni flavtist slovenskih kore-
nin Boris Bizjak in "doma-
čin", violist Nejc Mikolič. 
Poleg skladb klasicističnih 
mojstrov, kot sta Hoffmeis-
ter in Beethoven, so izvedli še 
trio za flavto, violino in violo 
Maxa Regerja in virtuozno 
ter med publiko priljubljeno 
Handel/Halvorsenovo Passa-
caglio za violino in violo.
Glasbeni abonma se z dru-
gim koncertnim večerom 
nadaljuje to nedeljo, 6. mar-
ca, ob 18. uri, v Kulturnem 
domu v Kropi. Nastopil bo 
Slovenski godalni sekstet s 
solistoma Vivijano Rogina 
(violina) in Zalo Vidic (vio-
lončelo). Projekt, ki ga bodo 
glasbeniki predstavili tokrat, 
je bil prvotno zasnovan s 
podporo zavoda Mladi zmaji 
(MOL) v sklopu Mestnega 
inkubatorja in se s tem kon-
certom prvič širi iz okvirov 
prestolnice. Violončelist in 
filozof Izak Hudnik projekt 
Glasba gre v svet opiše: "Pos-
lanstvo programa Glasba gre 

v svet je vzpostavitev povezav, 
preko katerih bi lahko različ-
ni pripadniki družbe skupno 
gradili na sposobnosti obču-
dovanja in razumevanja lepo-
te ter en drugega spremljali 
in spodbujali k neomejene-
mu in predvsem neobreme-
njenemu umetniškemu 
ustvarjanju."
Prvi del programa je bil izo-
braževalne narave. Pod vod-
stvom izkušenih mentorjev 
je bil sestavljen ansambel za 
klasično glasbo, v katerem 

so glasbeniki študentje 
dobili priložnost sodelovati 
z že uveljavljenimi glasbeni-
mi ustvarjalci. "Veseli smo, 
da je prišlo do ustvarjalnega 
procesa, ki ni bil tehnične-
ga, temveč namenskega 
izvora. Slednji je prišel do 
izraza predvsem v drugem 
delu programa, v katerem je 
ansambel izvedel brezplač-
ne nastope za družbene sku-
pine, ki sicer nimajo dosto-
pa do kakovostne klasične 
glasbe (zaporniki, starostni-

ki, socialno ogroženi, mla-
dostniki …)," je še dodal 
Hudnik in pri tem izrazil 
željo, da bi program še nap-
rej negoval človeški pristop 
h komorni glasbi, ter s tem 
pred snobovska prepričanja 
o klasični glasbi postavljal 
dejanski stik s publiko.
Glasbeniki bodo tokrat pou-
stvarjali skladbe skladateljev 
Antona Arenskega (Godalni 
kvartet št. 2, Op. 35) in Alek-
sandra Glazunova (Godalni 
kvintet, Op. 39).

Večer s solistoma
V nedeljo bo v Kropi na sporedu že drugi letošnji koncert v okviru Kroparskega glasbenega abonmaja.

Na prvem koncertu so navdušili izvrstni interpreti Lana Trotovšek, Nejc Mikolič (na 
fotografiji) in Boris Bizjak. / Foto: Jana Jocif

Ivanka Korošec

Organizacija združenih 
narodov je 21. februar za 
mednarodni dan maternega 
jezika uvedla leta 1999, pra-
znujemo pa ga od leta 2000 
dalje. 
Tujci in tudi mnogi Slovenci 
bi se strinjali, da je slovenšči-
na težek jezik. Posebno za 
Neslovane je težka sklanja-

tev, posledično je zelo veliko 
število možnih končnic, pa 
spregatve, množica parov 
dovršnih in nedovršnih gla-
golov ... Po drugi strani pa je 

slovenščina zelo prizanesljiva 
pri slovničnih časih, saj v 
osnovi poznamo le tri, med-
tem ko jih francoščina na pri-
mer pozna okoli sedemnajst. 
Ljudska univerza v Radovlji-
ci (LUR) vsako leto organizi-
ra tečaje slovenščine za tuj-
ce, za katere je vedno več 
zanimanja. V okviru Medge-
neracijskega centra Radol`ca 
so najprej razpisali brezpla-

čni začetni program, od sep-
tembra imajo tudi nadalje-
valnega. 
»Bilo je toliko zanimanja, da 
smo marca lani začeli izva-

jati program kar s tremi sku-
pinami: srbohrvaško, rusko 
in angleško-nemško. Udele-
ženci prihajajo iz zelo različ-
nih držav in kultur, kar je 
dodatno obogatilo delo v 
skupinah. Skupini poučuje-
ta Ivan Sužnik in Tina 
Papler,« je pojasnila Mojca 
Šolar, ki na LUR organizira 
tečaje slovenščine za tujce.

V Slovenijo po nov 
začetek
Med udeleženci tečajev slo-
venščine za tujce sta tudi 
Elma Steenks, ki prihaja z 
Nizozemske, in Valentin 
Eltsov, ki se je v Slovenijo 
preselil iz Rusije. 
Steenksova je z možem in 
dvema hčerama prišla v Slo-
venijo pred štirimi leti in 
pol. Živijo na Lancovem. 
»Prvič sem počitnikovala v 
Sloveniji s svojimi starši, 
sestro, bratom in starimi 
starši leta 1976, ko sem ime-

la sedem let. Od tedaj dalje 
sem bila tu skoraj vsako 
leto," je povedala.
Na Nizozemskem je skupaj 
z očetom in bratom vodila 
družinsko podjetje za ekolo-
ško pridelavo in pakiranje, a 
sta z možem želela delati kaj 
drugega. V Sloveniji se želi-
ta ukvarjati s turizmom, a so 
postopki pridobivanja dovo-
ljenj dolgotrajni, pravi.

Za starše težje kot za 
otroke
"Slovenščina je za nas zelo 
težek jezik. Včasih razu-
mem, o čem se ljudje pogo-
varjajo, vendar ne vem toč-
no, kaj je bilo povedano. Za 
zdaj mi še ni mogoče popol-
noma slediti pogovoru. 
Zame in za mojega soproga 
je jezik še vedno težava, 
najini 18-letni dekleti pa sta 
se ga hitro naučili v šoli in 
ga zdaj tekoče govorita," je 
povedala

Pri učenju ji zelo pomaga 
tečaj slovenščine, je pa pre-
pričana, da je za učenje slo-
venskega jezika najbolje to, 
da ga govoriš čim več. Toda 
ker pogosto ne najde pri-
merne besede, spet hitro 
preklopi na angleščino. 
Njena prva slovenska bese-
da je bil pozdrav dober dan. 
Najtežje pa ji je izgovoriti 
besedo, ki ima same sogla-
snike.
»Slovenski jezik nikakor ni 
primerljiv z nizozemščino. 
Naš jezik nima dvojine niti 
šestih sklonov, vsakega z 
različnimi končnicami za 
moški, ženski in srednji 
spol, in prav tega se je najte-
žje naučiti. «  

Najtežje se je prisiliti k 
učenju
Moskovčan Valentin Eltsov 
zadnjih šest let živi na Ble-
du. Po poklicu je sicer ter-
mofizik, natančneje kriofi-

zik, a se ukvarja tudi s turi-
zmom. V Sloveniji živi tudi 
njegova starejša hči, ki štu-
dira na ljubljanski univerzi, 
mlajša pa hodi v  šolo v Mos-
kvi. 
Tečaje na radovljiški ljudski 
univerzi je začel obiskovati 
lansko pomlad, jezik svoje 
nove domovine pa že dobro 
razume, tudi zato, ker med 
slovenščino in ruščino ne 
vidi bistvenih razlik. Pri uče-
nju mu sicer najbolj poma-
ga izključitev ruskega jezika 
iz vsakdanjega življenja. 
"Novice, filmi, knjige, stiki v 
službi in prosti čas – vse je 
treba preklopiti na sloven-
ščino," pravi. 
Prva beseda, ki se je je nau-
čil, je bila 'hvala', najtežja za 
izgovarjavo pa se mu zdi 
beseda vpliv. In kaj je najte-
žje pri učenju – morda spre-
gatve, sklanjatve, dvojina? 
Nič od naštetega, pač pa to, 
da se prisiliš k študiju! 

Ob letošnjem dnevu maternega jezika
Strokovnjaki pravijo, da se slovenščina po težavnosti uvršča v zlato sredino, med najtežje jezike pa spadajo arabščina, kitajščina, japonščina in korejščina. 
Na Ljudski univerzi Radovljica za tujce, ki živijo pri nas, pripravljajo tečaje slovenščine.

Prva slovenska beseda, ki se je je naučila 
Nizozemka Elma Steenks, je bil pozdrav dober 
dan, najtežje pa ji je izgovoriti besedo, ki ima 
same soglasnike. Prva beseda, ki se je je naučil 
Rus Valentin Eltsov, je bila 'hvala', najtežja za 
izgovarjavo pa se mu zdi besedo vpliv.

Marjana Ahačič

Slovensko komorno glasbe-
no gledališče je 14. nagrado 
Sama Smerkolja, edino 
nagrado za operne pevce, za 
leto 2021 podelilo v Kropi 
rojeni sopranisti Zlati Gaš-
peršič Ognjanović, ki je lani 
praznovala visok jubilej, 
devetdesetletnico. 
Ko je po vojni odšla na šola-
nje v Ljubljano, se je takoj 
priključila dijaškemu pev-
skemu zboru, kasneje je 
postala učenka prof. Ksenije 
Kušej Novak. Pod njenim 
mentorstvom je obiskovala 
nižjo in srednjo glasbeno 
šolo, pozneje pa je končala 
tudi visokošolski študij.
V teh letih je začela prepeva-
ti v radijskem komornem 
zboru, ki ga je vodil Milko 
Škoberne. Tam je spoznala 
basista Dragišo Ognjanovi-
ća, svojega bodočega sopro-
ga, s katerim sta v kasnejših 
letih velikokrat sodelovala 
tudi na opernem odru. Na 
njeno petje so postali pozor-
ni na drugih glasbenih ure-

dništvih in mlada pevka se 
je začetka redno pojavljati v 
radijskih studiih – ob najra-
zličnejših spremljavah je 
posnela dolgo vrsto ljud-
skih, ponarodelih pesmi in 
samospevov.
Po uspešno opravljeni avdi-
ciji na odru ljubljanske Ope-
re leta 1953 je uspešno debi-
tirala kot Siebel v Gounodo-
vem Faustu in Cherubino v 
Mozartovi Figarovi svatbi. V 
dobrih tridesetih letih oper-
nega ustvarjanja je upodobi-
la 65 različnih vlog. Pogosto 
je nastopala na koncertnih 
odrih kot solistka v vokal-
no-instrumentalnih delih. 
Skozi celotno pevsko kariero 
se je s posebno ljubeznijo 
ukvarjala tudi s samospevi. 
Prenekatero skladbo je krst-
no izvedla. Prav izvajanje 
slovenskih del je vedno čuti-
la kot pomemben del svoje-
ga poslanstva, so še zapisali 
v obrazložitvi nagrade.
Za svoj umetniški prispevek 
je prejela nagrado Prešerno-
vega sklada, Župančičevo in 
Betettovo nagrado. 

Zlati Ognjanović nagrada 
Sama Smerkolja

Zlata Gašperšič Ognjanović s Samom Smerkoljem v operi 
Jevgenij Onjegin / Foto: osebni arhiv
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Starejši

Ivanka Korošec

Zdaj se bliža že svojemu 94. 
rojstnemu dnevu. Rojena je 
bila 1928 v Gorenjem Vrhu 
pri Dobrniču, v družini Bob-
nar kot tretja od devetih 
otrok. 

Odrasla je v skromnosti
"Naša hiša je bila strašno 
skromna. Pritlična, z dvema 
prostoroma – 'hišo' in 'šti-
beljcem'. Vse smo kuhali v 
krušni peči. Imeli smo dve 
njivici, nekaj malega gozda 
in dva vinograda. Grozdje 
smo skoraj vse vedno zame-
njali za moko in krompir. 
Po navadi so bili v hlevu tudi 
kravica in teliček ter dva pra-
šička. 
Očeta skoraj nikdar ni bilo 
doma, ker je vedno kuhal 
apno in oglje v gozdu, da 
smo lahko preživeli. Mama 
je z nami delala doma in sko-
raj vsak dan hodila pomagat 
na polje, da je dobila kaj hra-
ne. Bila je čudovita ženska, 
dobrega srca, pridna, prepi-
rov družina ni poznala, rev-
ščina nas je še bolj družila," 
je zapisala.

Preživela padec v 
žerjavico
Oče je znal narediti vse, kar 
so potrebovali, pripoveduje. 
"Iz šibja je pletel koše, koša-
rice, peharje. Na doma nare-
jenih statvah je tkal rjuhe, 
brisače, oprtnice za naram-
ne koše, iz konoplje pa še 
vrvi. Izdeloval je lesene ška-
fe, brente in sode za vino, 
čebre za kisanje zelja in 
repe. Prekrival je slamnate 
strehe, opravljal tesarska 
dela, popraviti je znal tudi 
čevlje, bil je tudi spreten 
mesar. 
Starši so ji pripovedovali, da 
je pri starosti enega leta in 
pol padla v žerjavico. Oče jo 
je potegnil ven in jo sedem 

kilometrov daleč nesel do 
zdravnika, čeravno revni lju-
dje takrat niso obiskovali 
zdravnikov. Dal ni nobenih 
zdravil s pojasnilom, da bo 
mrtva, še preden jo bodo 
prinesli nazaj domov. Vaška 
babica jo je namazala z neko 
doma kuhano "žavbo", jo 
položila v platneno rjuho, 

obešeno na stole, da je zrak 
krožil okoli nje, in pozdravi-
la se je.
 

Narava vse ti ponudi
Lakota jih je stalno pestila, 
včasih je bilo tako hudo, da 
ni bilo denarja niti za kilo-
gram soli ali petrolej, tako da 
so si svetili s trskami. Kljub 
temu so ob večerih prepevali 
ali na glas brali kakšno knji-
go. V šolo je hodila v sedem 
kilometrov oddaljeni Dobr-
nič. Otroci so pozimi komaj 
gazili sneg. Bili so premraže-
ni in premočeni, slabo obuti 
in oblečeni, lačni. 
Za preživetje so v naravi 
nabirali vse, kar se je dalo 
prodati – borovnice, jagode, 
gobe, maline, lipove cvetje, 
suh drevesni mah, lapuh itd. 
Tudi kmetom so še majhni 
hodili delat na njive in v 

vinograde; nekoč jo je to 
skoraj stalo življenja. Ko so 
mlatili žito, je namreč mimo 
vrteče se matice na geplju, 
ki ga je vrtel konj, na stroj 
nosila snope žita. Nenado-
ma je matica zagrabila nje-
no obleko in jo začela vleči 
pod vrteče se železje. Ljudje 
so vpili, naj ustavijo konje, 

vendar bi bilo vse prepozno. 
Sreča je bila, da je bila oble-
čena v staro sprano poletno 
oblekico, ki se je strgala in jo 
tako rešila. 
Ker je bila res pridna in 
nadarjena, doma pa so bili 
revni, so učitelji in duhov-
nik govorili, da bodo poma-
gali, če bo šla naprej v šole. 
Veselila se je, a zgodilo se je 
najhujše od najhujšega: dru-
ga svetovna vojna. 

Težki vojni časi
O spominih na tisti čas je 
napisala več strani – od 
prvega srečanja z vojno, ko 
so nemška letala bombardi-
rala železniško progo in sta 
z bratom našla vrečo moke, 
ki so jo potem drago plača-
li, pa vse do osvoboditve. 
Njen brat je odšel v partiza-
ne, star komaj 16 let. Kako 
so preživeli, ji ni jasno. Ko 
so se začeli porajati še 
domobranci, bela garda, 
črna roka, plava garda in 
zraven kup izdajalcev, je 
življenje postalo neznosno. 
Kdor je prišel, je vzel, kar je 
dobil, pa čeprav edino žival 
iz hleva. Po italijanski kapi-
tulaciji so zavladali Nemci, 
oddelki SS, ki so bili bolj 
kruti kot italijanski fašisti. 
Vojna je bila zanjo stresen 
čas, saj nekaterih hudih 
primerov še danes ne more 
pozabiti. Bila je priča smrti 
mnogih znancev, pa tudi 
sama je smrti večkrat ušla 
le po naključju. 

Končno je prišla svoboda, 
nepopisno veselje. Bratje so 
odšli na udarniško delo, ona 
pa je že leta 1946 z odliko 
opravila tečaj za matičarja in 
bila nameščena v Matičnem 
uradu Tržišče. Veliko je 
hodila po terenu in ustanav-
ljala matične knjige, rojstne, 
poročne, mrliške, saj je bila 
obstoječa dokumentacija vsa 
požgana. Leta 1948 je opravi-
la tečaj za referenta za držav-
ljansko stanje. 

Tudi po vojni ni bilo 
lahko
V tistem obdobju je veliko 
delala predvsem na kultur-
nem področju, igrala, režira-
la in hodila v večerno šolo, 
kjer so se obvezno učili tudi 
ruščino. Dodobra je spozna-
la ljudi, tako njihove dobre 
kot slabe lastnosti. 
Poročila se je leta 1952 v 
Dobrniču, nato sta se z 
možem Janezom preselila v 
Begunje v grad Kamen. Nato 
so se selili v Škofovo vilo v 
Dvorski vasi in od tam na 
Trato v Begunje – stanovanje 
je bilo brez vode, stranišče 
zunaj, v družini pa trije maj-
hni otroci: Nuša, Jana in 
Janez. Še danes je hvaležna 
dobrim sosedom za pomoč. 
"Moj drugi dom je bila tovar-
na Elan, kjer sem delala 26 
let, od tega sem bila 22 let 
samostojni referent odpre-
me v izvozu. Moji nadrejeni 
in sodelavci so bili krasni lju-
dje. Hvala jim za vse!"
Najbolj jo je prizadela bole-
zen hčerke Jane. Stara je 
bila 14 let in navdušena 
smučarka. Na Golniku so ji 
pred operacijo na pljučih 
napovedovali le še dva dneva 
življenja. Na srečo se je vse 
dobro izteklo. 
Od 1969 živi v Radovljici in 
kljub častitljivim letom lah-
ko še sama skrbi zase. Mož 
je umrl v 52. letu starosti v 
nesreči. Ponosna je na svoje 
otroke, ki so kljub zelo tež-
kim življenjskim preizkuš-
njam ohranili vrednote iz 
otroštva, jo redno obiskujejo 
in ji hvaležno vračajo njeno 
ljubezen. Prav tako njeni 
vnuki in pravnuki. Veseli se 
svojih potomcev in v nago-
voru svoje pripovedi je med 
drugim zapisala: "Rada, 
rada vas imam, ponosna sem 
na vas. Rodiš se, prideš in 
enkrat odideš. Važno je, da 
takrat, ko si tukaj, storiš kaj 
dobrega ter vedno, čeprav 
včasih težko, ostaneš človek."
Anica je taka ostala. Vse živ-
ljenje. In to človek z veliko 
začetnico.

Iskreno zapisala, kako 
je bilo nekoč
Anica Kolman je pri svojih osemdesetih sestavila nekaj spominov na otroštvo in mladost. Ko je 
korakala proti devetdesetim, je napisala še dodatek, nekaj tudi v pristnem dolenjskem narečju 
svojega rojstnega kraja. Pridala je še nekaj priložnostnih pesmic, vse skupaj pa je naslovila Tako je 
nekoč bilo. Pripoved je posvetila svojim trem otrokom, petim vnukom in petim pravnukom. 

Anica Kolman

Ivanka Korošec

Pod okriljem krajevne orga-
nizacije Rdečega križa je letu 
1981 na pobudo Jožice Rauh 
v Lescah začela delovati sek-
cija ročnih del. V začetku je 
skupina štela vse do petdeset 
članic. Njihova mentorica je 
bila Klara Iskra, ki jo je kas-
neje nadomestila Anka Med-
ja. Pod njihovimi rokami so 
nastajale lepe mojstrovine, ki 
jih hranijo še danes. 
A število članic je postopoma 
upadalo. V letu 2020 je sekci-
ja prišla pod okrilje Društva 
upokojencev Lesce. Vanjo so 
trenutno vključene samo štiri 
članice. Vabijo pa vse, ki jih 
veseli ročno delo, da se prid-
ružijo skupini. Znanja, ki 
odhajajo v pozabo, se je spet 
mogoče priučiti, prav gotovo 
so med najbolj zaželenimi 
spretnostmi kvačkanje, veze-
nje, šivanje, pletenje …
Kot je povedala Vladka Čufar, 
ki skupaj z Jano Toman 
koordinira delo sekcije, se 
zaradi ukrepov, povezanih z 
epidemijo, članice trenutno 
ne morejo dobivati na skup-
nih srečanjih, pač pa delajo 
od doma. "Vsako leto za jubi-

lante, stare 80, 85, 90 in več 
let, pripravijo kvačkane izdel-
ke, s katerimi potem poverje-
nice društva upokojencev, 
prostovoljke programa Sta-
rejši za starejše in Rdečega 
križa obiščejo jubilante in jih 
obdarijo. Prav je namreč, da 
v tako majhnem kraju, kot so 
Lesce, krajevne organizacije 
nastopajo skupaj in enotno," 
je povedala Čufarjeva.
Članice so nakvačkale tudi 
smrečice, ki so bile prilože-
ne lanskoletnim božič-
no-novoletnim voščilnicam. 
Trenutno načrtujejo pleten-
je toplih nogavic za krajane 
Lesc, ki so v Domu dr. Janka 
Benedika, za jubilante druš-
tva upokojencev pa bodo pri-
pravile vrečke za sivko. Ima-
jo udi veliko lepih izdelkov, 
ki so jih nameravale razsta-
viti lani decembra, a so raz-
stavo žal morale odpovedati.
Ne samo zaradi učenja roč-
nih del, pač pa tudi zaradi 
prijetnega druženja, se je 
vredno pridružiti sekciji. 
Vezenine in druga ročna 
dela ne bogatijo le vsakdanji-
ka in praznika, ampak notra-
nje bogatijo tudi osebe, ki se 
s tem ukvarjajo.

Vabijo v sekcijo 
ročnih del
Sekcija ročnih del je v Lescah dejavna že več kot 
štirideset let, zdaj h kvačkanju, vezenju, šivanju 
in pletenju vabijo nove članice in člane. 

V več kot štirih desetletjih so nastale številne mojstrovine, 
ki jih hranijo še danes. 

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina
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"Moj drugi dom je bila tovarna Elan, kjer sem 
delala šestindvajset let, od tega sem bila 
dvaindvajset let samostojni referent odpreme v 
izvozu. Moji nadrejeni in sodelavci so bili krasni 
ljudje. Hvala jim za vse!"
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Marjana Ahačič

Možganska kap, zlasti pa 
njene posledice, postavi bol-
nika in njegove bližnje pred 
številne in težavne preizkuš-
nje in vprašanja. Na nekate-
ra vprašanja je mogoče 
odgovoriti takoj, pravi odgo-
vor na številna vprašanja pa 
prinesejo šele čas, nove živ-
ljenjske izkušnje in predv-
sem druženje z ljudmi s 
podobnimi težavami, opo-
zarjajo v klubu Združenja 
bolnikov s cerebrovaskular-
no boleznijo (CVB) Bled.
Klub, ki ga kot predsednica 

vodi Marijana Pogačar, 
združuje člane iz občin 
Bled, Bohinj, Jesenice, 
Radovljica in Žirovnica. Svo-
jim članom omogoča druže-
nje, izmenjavo izkušenj, 
možnost pogovora z različ-
nimi strokovnjaki ter spre-
mljanje novosti na področju 
preventive in zdravljenja 
možganske kapi pa tudi 
strokovno vodeno telesno 
vadbo, možnost rehabilitaci-
je v zdravilišču, sodelovanje 
na kreativnih delavnicah, 
organiziranih pohodih in 
izletih, člani pa prejemajo 
tudi društveno glasilo KAP-
nik.
Klub je bil ustanovljen leta 
1998. "Lahko se pohvalimo 

z nizom uspešno izvedenih 
predavanj, delavnic, obiskov 
nepokretnih članov; vsako 
leto se člani srečamo na 
poletnem pikniku, za novo 
leto nas vedno obišče tudi 
Dedek Mraz," je pojasnila 
predsednica Marijana Poga-
čar.
Člani kluba se srečujejo vsa-
ko tretjo sredo v Restavraciji 
center Lesce. Srečanja so 
obogatena z zdravstvenimi 
in potopisnimi predavanji, 
predvsem pa so namenjena 
druženju članov. "Ta sreča-
nja so vedno prijetna in čla-
ne navdajo z novo energijo 

in voljo za premagovanje 
težav. Moto kluba se glasi: 
Pričakuj, da bodo težave, ki 
so te prizadele, neizogiben 
del življenja. Ko se pojavijo, 
visoko dvigni glavo, jim 
poglej naravnost v oči in 
reci: Obvladal vas bom! Ne 
morete me poraziti! Potem 
pa pri sebi ponovite najbolj 
tolažilne besede: Tudi to bo 
minilo ..." še pravijo v klu-
bu, kjer so veseli vsakega 
novega člana, bolnika, nje-
govega svojca. 
"Prepričani smo, da s svojo 
pozitivno naravnanostjo, 
pogumom in optimizmom 
kljub bolezni, ki nas je dole-
tela, lahko polepšamo dan 
in budimo upanje v ljudeh."

V pomoč bolnikom 
in njihovim svojcem

Možganska kap praviloma nastopi nenadoma in 
nepričakovano. Posledice spremenijo način in 
kakovost življenja, tako bolniku kot svojcem. 
Okrevanje je proces, ki terja aktivno sodelovanje.

Člani kluba se srečujejo vsako tretjo sredo v 
Restavraciji center Lesce. Srečanja so obogatena 
z zdravstvenimi in potopisnimi predavanji, 
predvsem pa so namenjena druženju članov.

Marjana Ahačič

Radovljica je bila do epide-
mije več kot dvajset let pri-
zorišče enega najbolj sliko-
vitih pustnih sprevodov, ki 
je privabljal maškare iz vse 
Gorenjske, posebno sliko-
vito pa so se na pustnih 
vozovih  predstav l ja le 
domače pustne šeme. Dol-
goletni organizatorji, Turi-
stično društvo Radovljica, 
si letos zaradi negotovih 
razmer pravega pustnega 
sprevoda še niso upali pri-
praviti, se je pa na sprošča-
nje ukrepov odzval javni 
zavod Turizem Radovljica 
in v soboto pripravil pustno 
rajanje v starem mestnem 
jedru. 
Navdušeno so se ga udeleži-
li predvsem najmlajši, ki so 
v soboto popoldan napolnili 
Linhartov trg, pa tudi drugi 
obiskovalci, ki so se razvese-
lili tudi posebno pestre pust-
ne ponudbe tamkajšnjih 
gostincev.

Pustna sobota v Radovljici
Tradicionalnega pustnega sprevoda skozi Radovljico letos (še) ni bilo, so pa pripravili pustno rajanje 
v starem mestnem jedru, ki so se ga udeležile številne maškare od blizu in daleč.

Pisane maškare so napolnile Linhartov trg v starem mestnem jedru Radovljice. 

Marjana Ahačič

Tovarna čokolade Gorenjka 
iz Lesc letos praznuje 
100-letnico delovanja. Oble-
tnico bodo zaznamovali tako 
v podjetju, ki v zadnjem 
obdobju deluje v okviru dru-
žbe Podravka, kot v Mest-
nem muzeju Radovljica, 
kjer bodo junija v sodelova-
nju z njimi pripravili pose-
bno razstavo, posvečeno 
častitljivi obletnici. 
Kot pojasnjuje Katja Prap-
rotnik, kustosinja Mestne-
ga muzeja Radovljica, je 
proizvodnjo čokolade v 
Dobrilovi hiši v Lescah 

začel tržaški Slovenec 
Adolf Zavrtanik. "Bil je 
zelo iznajdljiv, saj je iz 
topovskih granat izdelal 
valjčni stroj, s katerim so 
drobili kakavovo maso in jo 
mehčali z lesenim tolka-
lom. Že naslednje leto so 
se preselili k Fabjanetu, 
kjer so si uredili delavnico 
v nekdanjem hlevu. Leta 

1928 jim je že uspelo zgra-
diti novo tovarno s prvimi 
sodobnimi stroji. Na leto so 
izdelali okoli 15 ton čokola-
de in čokoladnih izdelkov. 
Čokolade so zaradi kvalite-
te slovele daleč naokrog, 
med rednimi kupci so bili 
tudi člani kraljeve družine 
Karađorđević, ki so se tu 
pogosto ustavili, kadar so 
bivali na Bledu," pojasnjuje 
Praprotnikova.
Med vojno je delo v tovarni v 
veliki meri obstalo, po vojni 
pa je bila Tvornica čokolade 
Zavrtanik nacionalizirana. 
Adolf Zavrtanik pa je tudi 
po nacionalizaciji ostal v 

tovarni kot tehnični vodja in 
kljub povojnemu pomanjka-
nju mu je uspelo vzpostaviti 
proizvodnjo z nadomestki. 
Za očetom je tehnično vod-
stvo prevzela njegova hči. 
Gorenjka, tovarna čokolade 
je bila ustanovljena leta 
1948, deset let pozneje je 
bila preimenovana v Gorenj-
ko, tovarno čokolade Lesce. 

Leta 1964 se je podjetje pri-
družilo tovarni Šumi v Ljub-
ljani, nekaj let pozneje pa je 
skupaj s Šumijem prešla v 
sistem Trgovskega in prede-
lovalnega podjetja Žito Ljub-
ljana. 
"Vse do začetka osemdesetih 
let so čokolado izdelovali v 
stari tovarni, šele v tem času 
pa so proizvodnjo preselili 
na današnjo lokacijo. Takrat 
je mojster stripa Miki Mus-
ter pripravil tudi podobo 
deklice z avbo, ki jo pozna-
mo vsi ljubitelji te čokolade. 
Poznamo pa tudi rdečo bar-
vo ovitkov, ki se je še danes v 
trgovinah ne da zgrešiti," še 
pove Praprotnikova. 

V muzeju ob obletnici prip-
ravljajo še niz drugih dogod-
kov, tudi za mlade, ob tem 
pa pozivajo vse, ki hranijo 
izdelke, embalaže, fotografi-
je, propagandni material in 
ostale predmete, povezane s 
tovarno Gorenjka, da jim jih 
pokažejo. 
"Če pa jih doma ne želijo 
več ali pa jih želijo celo 
zavreči, smo muzeji tu, da 
jih prevzamemo. Kajti gre 
za dediščino, ki jo želimo v 
čim večji meri predati 
zanamcem. Veseli bomo 
tudi vsakogar, ki ima spo-
mine na tovarno. Z vesel-
jem bi te spomine posneli 
ali zapisali," poudarjajo.

Sto let leške Gorenjke
Tovarna čokolade Gorenjka iz Lesc letos praznuje stoletnico delovanja. Obletnico bodo zaznamovali 
tako v podjetju, ki v zadnjem obdobju deluje v okviru družbe Podravka, kot v Mestnem muzeju 
Radovljica, kjer bodo junija v sodelovanju z njimi pripravili posebno razstavo, posvečeno častitljivi 
obletnici.

Prodaja kakava na leškem letališču

Zavrtanik je bil zelo iznajdljiv. Valjčni stroj, s 
katerim so drobili kakavovo maso, je izdelal kar 
iz topovskih granat. Prve čokolade so bile 
majhne in različnih oblik, na primer ribice in 
srčki …
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Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

13160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

EUR
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Aktualno

 

Mislimo zeleno!

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

Barve: oranžna, rumena, modra

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

Barva: rumena

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

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

zunanja in notranja površina,
• pokrov neločljivo pritrjen  

na telo posode,
• povsem gladek ročaj  

za lažje čiščenje,
• s sistemom proti  

nezaželenemu razsutju,
• priložene bio-vrečke,  

ki se idealno prilegajo posodi.

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

bolj higienično,
• pogostost pranja posode  

se zmanjša,
• rešujejo problem  

neprijetnih vonjav,
• vrečke ne vplivajo  

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

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

ali 240-litrske zabojnike  
za biološke odpadke,

• biološko razgradljive,  
iz koruze in krompirja,

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

• zmanjšujejo pogostost  
pranja zbiralnikov,

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

www.komunala-radovljica.si

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

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

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

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

Kakšno vodo smo pili v letu 2021
Pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov na območju občine Radovljica je bila v letu 
2021 zdravstveno ustrezna in varna. V letu 2021 je bilo na vodovodnih sistemih odvzetih 
skupaj 181 mikrobioloških in kemijskih vzorcev pitne vode, od katerih je večina ustrezala 
zahtevam.

Nadzor kvalitete pitne vode v občini Radovljica je v preteklem 
letu potekal z izvajanjem notranjega nadzora (po sistemu 
HACCP) s strani Komunale Radovljica, d. o. o., kakor tudi z neo-
dvisnim državnim monitoringom. Ob tem je bila upoštevana 
področna zakonodaja (Pravilnik o pitni vodi, UL RS, št. 19/04 in 
dopolnitve) ter izvajano načelo dobre higienske prakse. Ogle-
de objektov za oskrbo s pitno vodo, terenske meritve, odvzem 
vzorcev in njihove preiskave je v okviru notranjega nadzora 
izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Kra-
nja.
Komunala Radovljica je v letu 2021 izvajala gospodarsko jav-
no službo oskrbe s pitno vodo na območju celotne občine 
Radovljica (razen naselja Praproše, ki se s pitno vodo oskrbuje 
iz občine Tržič) in upravljala šest vodovodnih sistemov: Rado-
vljica, Radovna–Bled–Lesce, Kropa–Kamna Gorica, Ovsiše–

Podnart, Zaloše in Dobravica. Vključenost posameznih naselij 
v vodovodne sisteme (VS) je naslednja:
• VS Radovljica: Begunje, Brda, Brezje, Črnivec, Dobro Polje, 
Globoko, Lancovo, Ljubno, Mlaka, Mošnje, Noše, Peračica, 
Poljče, Posavec, Radovljica, Ravnica, Slatna, Spodnja Lipnica, 
Spodnji Otok, Srednja vas, Vošče, Zadnja vas, Zapuže, Zgornja 
Lipnica, Zgornji Otok, Zgoša;
• VS Radovna–Bled–Lesce: Dvorska vas, Gorica, Hlebce, Hra-
še, Lesce, Nova vas, Studenčice, Vrbnje;
• VS Kropa–Kamna Gorica: Brezovica, Češnjica pri Kropi, Kamna 
Gorica, Kropa, Lipnica, Mišače, Otoče, Poljšica pri Podnartu, Prezre-
nje, Rovte, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava, Zgornja Dobrava;
• VS Ovsiše–Podnart: Podnart, Ovsiše;
• VS Zaloše: Zaloše;
• VS Dobravica: Dobravica.

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

A B C
Radovljica 26 90 81 0 0 9 15 15 0
Radovna–Bled–Lesce 8 20 19 0 0 1 1 1 0
Kropa–Kamna Gorica 13 20 20 0 0 0 3 3 0
Ovsiše–Podnart 2 19 19 0 0 0 2 2 0
Zaloše 1 5 5 0 0 0 1 1 0
Dobravica 1 4 4 0 0 0 1 1 0
SKUPAJ 51 158 148 0 0 10 23 23 0

Skupaj MB + KE 179

Legenda:
A: neskladen vzorec na javnem vodovodnem omrežju
B: vzrok za neskladen vzorec v internem vodovodnem omrežju posameznih objektov 
C: vzrok za neskladen vzorec na vodnem viru oz. na vodovarstvenem območju ali rezervnem vodnem viru (gre za vzorce odvzete pred obdelavo oz. dezinfekcijo, po 
dezinfekciji je ta voda skladna z normativi) ali na novo zgrajenem vodovodu še pred spuščanjem v uporabo.

Število vzorcev (preiskav) pitne vode v okviru notranjega nadzora na posameznih VS v letu 2021

Število odvzetih vzorcev in obseg preiskav sta odvisna od 
količine distribuirane pitne vode ter od njene pričakovane 
kvalitete. V letu 2021 je bilo na vodovodnih sistemih v okviru 
notranjega nadzora odvzetih 181 mikrobioloških in kemijskih 
vzorcev pitne vode, od katerih je večina ustrezala zahtevam 
Pravilnika o pitni vodi.
V letu 2021 smo zabeležili 10 neustreznih mikrobioloških vzor-
cev. Od tega smo 9 vzorcev zaznali na rezervnih vodnih virih in 
1 na novem cevovodu pred spuščanjem v uporabo. Na javnem 

omrežju v okviru notranjega in zunanjega monitoringa pri dis-
tribuciji nismo zabeležili nobenega neustreznega vzorca.
V lanskem letu je bilo na vodovodnem sistemu izvedenih še 
nekaj dodatnih izboljšav glede nadzora zanesljivosti in kako-
vosti oskrbe.
Ocenjujemo, da je bila v letu 2021 pitna voda iz javnih vodovo-
dnih sistemov v upravljanju Komunale Radovljica zdravstveno 
ustrezna in varna.

Marjana Ahačič

V Kamni Gorici bodo tradi-
cionalni praznik spuščanja 
barčic začeli s slovesnostjo 
Pod lipo, kjer bodo v petek, 
11. marca, ob 17. uri kot 
poklon žebljarstvu in žeb-
ljarjem postavili spomenik 
Žebelj v kaplji znoja. Žebelj 
je delo kovačev iz Kamne 
Gorice in je replika enega 
največjih žebljev, ki so jih 
kovali kovači v Kamni Gorici 
in Kropi. 
Po kratki slovesnosti pod 
vaško lipo se bo prireditev 
nadaljevala s spuščanjem 
barčic v potoku pred Kapu-
sovo graščino. Lastniki bar-
čic se bodo vpisali v knjigo 
udeležencev in prejeli slad-
ko nagrado.
Na dan prireditve bo v 
Domu krajanov na ogled sli-
karska razstava Hiše v Kam-
ni Gorici, ki je pregledna 
razstava slik z Langusove 
slikarske kolonije. V predd-

verju dvorane bo moč kupiti 
knjigo Hiše v Kamni Gorici, 
njihovi lastniki in prebivalci.
Ob 18. uri na pa bodo prve 
barčice spustili v Kropi, na 
bajerju nekdanje spodnje 
fužine. "Spuščanje barčic na 
predvečer praznika svetega 
Gregorja, 11. marca, je obi-
čaj, ki v večstoletni zgodovi-
ni kraja nikoli ni zamrl," 
poudarja Metka Kavčič, 
predsednica Turističnega 
društva Kropa, ki ob pomoči 
drugih organizacij v kraju in 
številnih posameznikov 
organizira to priljubljeno 
prireditev. 
"Barčice so bile včasih izde-
lane iz preprostih materia-
lov, kot sta les in papir, ali 
pa so jih naredili iz odsluže-
nega sita, peharja, cokle ..., 
danes pa so prave umetni-
ne. Otroci jih naredijo 
doma, v vrtcu oziroma šoli."
Organizatorji prosijo udele-
žence, da na prireditvi spoš-
tujejo njihova navodila.

Barčice spet v živo
Prihodnji petek, na predvečer gregorjevega, bodo 
v Kropi in v Kamni Gorici spet spuščali barčice – 
v Kropi na bajerju nekdanje spodnje fužine, v 
Kamni Gorici pa v potoku pred Kapusovo 
graščino.

Spuščanji barčic na predvečer gregorjevega v Kamni Gorici 
in Kropi sta bili pred dvema letoma zadnji večji prireditvi 
pred popolnim zaprtjem javnega življenja zaradi epidemije.

Z Direkcije RS za vode last-
nike priobalnih zemljišč ob 
vodotokih obveščajo, da so 
po določilih zakona o vodah 
dolžni sami zagotavljati ods-
tranjevanje odvečne zarasti 
na bregovih, odstranjevanje 
plavja (odpadlega listja in 
drugih plavajočih predme-
tov), odpadkov in drugih 
opuščenih in odvrženih pre-
dmetov ter snovi z vodnih in 
priobalnih zemljišč. Lastnik 
oziroma uporabnik mora pri 
čiščenju zagotavljati selekti-
vno odstranjevanje odmrle, 
poškodovane in odvečne 
zarasti z brežin in priobalne-
ga zemljišča, zlasti zarasti, 
ki sega v strugo potoka, ne 
sme izvajati golosekov – 
morebitna večja zdrava dre-
vesa, če rastejo ob potoku, se 
torej ne smejo posekati. V 
priobalnem pasu vodotoka, 
ki predstavlja petmetrski pas 
od zgornjega roba brežine 
potoka, je treba ohranjati 
nepretrgano drevesno in 

grmovno zarast. Propadlo in 
odstranjeno zarast ter 
odpadke je treba v celoti ods-
traniti z območja na naravi 
neškodljiv način; material je 
prepovedano odlagati v stru-
go, na brežino in priobalni 
pas vodotoka. Potrebno je 
redno odstranjevanje plavja 
z vodnega in priobalnega 
zemljišča, odstranjevanje 
odpadkov in morebitnih 
drugih opuščenih in odvrže-
nih predmetov z vodnega in 
priobalnega zemljišča, na 
urejenih odsekih vodotokov 
v strnjenih naseljih pa je tre-
ba redno kositi brežine in 
priobalni pas vodotokov. Pri 
načrtovanju vegetativnega 
vzdrževanja, to je predvsem 
odstranjevanju grmičevja in 
drevja, je treba tudi upošte-
vati, da je v skladu z Zako-
nom o divjadi in lovstvu pre-
povedano odstranjevanje 
zarasti ob vodnih koritih v 
obdobju med 1. marcem in 
1. avgustom.

Poziv lastnikom 
priobalnih zemljišč

Stavba Občine Radovljica na Gorenjski cesti 19 je bila sredi 
februarja osvetljena z zlato barvo. Na ta način se je občina 
pridružila ozaveščanju o raku pri otrocih. Vseslovensko akcijo 
ozaveščanja o tej bolezni je sicer na mednarodni dan boja pro-
ti otroškemu raku, 15. februar, tudi letos pripravilo društvo 
Junaki 3. nadstropja, in sicer v podporo otrokom in mladostni-
kom, ki so zboleli za otroškim rakom. Ljudi so pozvali, naj si na 
ta dan pripnejo zlato pentljo, ki je simbol najmlajših onkološ-
kih bolnikov, občine pa spodbujali k zlati osvetlitvi pomem-
bnejših objektov. V društvo Junaki 3. nadstropja so vključeni 
starši otrok, obolelih za rakom in zdravljenih na hemato-onko-
loškem oddelku Pediatrične klinike. Več informacij lahko najde-
te na spletni strani društva https://junaki3nadstropja.si/ in v 
predstavitvi, objavljeni na spletni strani Občine Radovljica.

Mednarodni dan boja proti otroškemu raku
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Četrtek, 3. marca
Kupe št. 6, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 4. marca
Cyrano, ob 19.00, glasbena drama, nominacija za nagrado oskar, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 5. marca
Radolška tržnica, sejem lokalnih dobaviteljev, rokodelskih izdelkov in 
starin, od 10.00 do 12.00, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica

Barčice, ob 10.00, delavnica izdelovanja barčic za predvečer gregor-
jevega, Kulturni dom Kropa 

Peter Zajec: Skok v pustolovščino, ob 16.00, družinska pustolovšči-
na, Linhartova dvorana Radovljica*

Stena – vzpon do zlata, ob 18.00, dokumentarni film, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Cyrano, ob 20.00, glasbena drama, nominacija za nagrado oskar, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 6. marca
Peter Zajec: Skok v pustolovščino, ob 16.00, družinska pustolovšči-
na, Linhartova dvorana Radovljica*

Zlati fant, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Kupe št. 6, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Zgodbe tovarne Elan, od 10.00 do 18.00, 1. nedelja v mesecu – 
vstop brezplačen. Alpski smučarski muzej Elan

Ponedeljek, 7. marca
Angleške pravljice, ob 17.00, spletna pravljična ura v angleškem jezi-
ku z Rebecco Svetina, več informacij v Facebook skupini English 
Storytime, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Torek, 8. marca
Obrazi slovenskih pokrajin – Manca in Benjamin Izmajlov, ob 19.00, 
pogovor bo potekal v Knjižnici Radovljica, v živo pa si ga boste lahko 
ogledali tudi na spletu, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovlji-
ca

Torek, sreda, četrtek, 8., 9., 10. marca
Otroška spletna delavnica programiranja v Scratchu, ob 17.30, obve-
zne prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta, Radovljica

Sreda, 9. marca
Nastop pihalnega oddelka Glasbene šole Radovljica, ob 18.30, Dvo-
rana Glasbene šole Radovljica

Sladičeva pica, ob 19.00, komedija, nominacija za nagrado oskar, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 10. marca
Vrnitev v Reims (odlomki), ob 19.00, dokumentarni film, Linhartova 
dvorana Radovljica*

petek, 11. marca
Pozdrav pomladi in spuščanje barčic, ob 17.00, Pod lipo v Kamni 
Gorici

Predstavitev knjige ob novi stalni razstavi Čebelarskega muzeja Žive-
ti skupaj. O čebeli in človeku avtorice dr. Petre Bole, ob 17.00, Baro-
čna dvorana Radovljiške graščine

Batman, ob 19.00, znanstvenofantastični film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Sobota, 12. marca
Prvi sneg, ob 17.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Batman, ob 19.00, znanstvenofantastični film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nedelja, 13. marca
Tudi miši gredo v nebesa, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Prvi sneg, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Vojvoda, ob 20.00, biografska komedija, Linhartova dvorana Radov-
ljica*

Ponedeljek, 14. marca
Angleške pravljice, ob 17.00, spletna pravljična ura v angleškem jezi-
ku z Rebecco Svetina, več informacij v Facebook skupini English 
Storytime, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Nastop PGV, GP in solistov, ob 18.30, Baročna dvorana Radovljiške 
graščine

Torek, 15. marca
Torkov bralni klub – pogovor z Ireno Kotnik o knjigah Mož, ki je 
sadil drevesa in Japonske novele, ob 9.00, Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica

Najbolj grozen človek na svetu, ob 19.00, komična drama, nomina-
cija za nagrado oskar, Linhartova dvorana Radovljica*

Od 3. marca do 1. aprila 2022
Torek, sreda, četrtek, 15., 16., 17. marca

Otroška spletna delavnica programiranja v Scratchu, ob 17.30, Obve-
zne prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta, Radovljica

Sreda, 16. marca
Sredin bralni klub, pogovor z Boženo Kolman Finžgar o knjigi Nor-
veški gozd, ob 9.00, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica 

Kako v skrb za dojenčka vključiti partnerja?, ob 10.00 spletna delav-
nica, več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice 
z dojenčki, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Spencer, ob 19.00, drama, nominacija za nagrado oskar, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Ansambel Saša Avsenika, ob 19.00, glasbeni večer, Gostilna Avse-
nik, Begunje na Gorenjskem*

Četrtek, 17. marca
Dune: peščeni planet, ob 19.00, znanstvenofantastični film, nomina-
cija za nagrado oskar, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 18. marca
Čarovniška šola Krškočara, ob 17.00, glasbena pravljica, za izven, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Odpuščanje, ob 19.00, dokumentarni film; po filmu bo potekal 
pogovor z režiserko Marijo Zidar, ki ga bo vodila Mojca Kumerdej, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 19. marca
Jaz, rdeča panda, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Vojvoda, ob 18.00, biografska komedija, Linhartova dvorana Radov-
ljica*

Odpuščanje, ob 20.00, dokumentarni film, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nedelja, 20. marca
Tudi miši gredo v nebesa, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica*

JUKEBOX cinema, ob 19.00, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 21. marca
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična ura v angleškem jeziku z 
Rebecco Svetina, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Angleške pravljice, spletna pravljična ura v angleškem jeziku z 
Rebecco Svetina, ob 19.00, več informacij v Facebook skupini 
English Storytime, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Torek, 22. marca
Pesnica meseca, literarni večer s pesnico meseca, domačinko Cvet-
ko Jug Modic, ob 19.30, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovlji-
ca

torek, sreda, četrtek, 22., 23., 24. marca
Otroška spletna delavnica programiranja v Scratchu, ob 17.30, Obve-
zne prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta, Radovljica

Sreda, 23. marca
Zaigrajmo skupaj, ob 18.30, koncert Glasbene šole Radovljica, Dvo-
rana Glasbene šole Radovljica

Ulica nočnih mor, ob 19.00, noir drama, nominacija za nagrado 
oskar, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 24. marca
Vzporedni materi, ob 19.00, drama, nominacija za nagrado oskar, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 25. marca
Buci-štruci jogica, 15.30, brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra 
Arula, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 16.30, brez-
plačno vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta, Radovljica

Lego robotika, ob 19.00, delavnice sestavljanja in programiranja za 
otroke, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica 
Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Drive My Car, ob 19.00, drama, nominacija za nagrado oskar, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Ansambel Banovšek, ob 19.00, glasbeni večer, Gostilna Avsenik, 
Begunje na Gorenjskem*

Sobota, 26. marca
Lego robotika, ob 9.00 in 11.00, delavnice sestavljanja in programi-
ranja za otroke, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.
com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Jaz, rdeča panda, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Prasica, slabšalni izraz za žensko, ob 18.00, komična drama, KINO 
KLUB, radovljiška premiera, pogovor in srečanje z ekipo filma, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 27. marca
Luka, ob 15.30, animirana pustolovščina, Linhartova dvorana Radov-
ljica*

Kralj Richard, ob 17.30, drama, nominacija za nagrado oskar, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Prasica, slabšalni izraz za žensko, ob 20.00, komična drama, Linhar-
tova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 28. marca
Večni otrok, ob 19.30, gledališka predstava Slovenskega ljudskega 
gledališča Celje, za izven, Linhartova dvorana Radovljica*

Torek, 29. marca
Oskar zmagovalec, ob 19.00, Linhartova dvorana Radovljica*

Torek, sreda, četrtek, 29., 30., 31. marca
Otroška spletna delavnica programiranja v Scratchu, ob 17.30, obve-
zne prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta, Radovljica

Razstave
Brut in prjatli, likovna razstava, Galerija Šivčeva hiša. Linhartov trg 
22, Radovljica. Razstava bo na ogled od 3. 3. do 16. 4. od torka do 
sobote 10.00–12.00 in 16.00–18.00. Ogled je mogoč ob upoštevanju 
trenutnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Fotografska razstava Ob mednarodnem prazniku žensk, razstavljajo 
članice FD Radovljica, Fotografska galerija Pasaža, vhodna avla 
Radovljiške graščine

Ves marec:
–  Srednja gostinska in turistična šola se predstavi, razstava predstav-

lja utrip šole, Knjižnica ATL

–  70 let CUDV Radovljica, fotografska razstava zaznamuje 70 let delo-
vanja centra za usposabljanje, delo in varstvo Knjižnica ATL

–  Zemlja, ki te ljubim zeleno,  ob dnevu Zemlje vabljeni v FIGL po 
»zelene« filme in glasbo, ki jo slavijo, Knjižnica ATL

–  Mamici, razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ 
F. S. Finžgarja Lesce, Knjižnica Lesce

–  Škratek Kovaček in kroparski zmaj, razstava likovnih izdelkov otrok 
iz Vrtca Kropa, Knjižnica Kropa

–  Pomlad se prebuja, razstava likovnih izdelkov učencev 1. a razreda 
POŠ Begunje, Knjižnica Begunje

–  Pesnica meseca, vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesni-
ce Cvetke Jug Modic, Knjižnica ATL

–  Rokodelnice, v vseh enotah lahko najdete že pripravljene ovojnice z 
materialom in navodili za ustvarjanje, ki jih otroci lahko odnesejo 
domov, Knjižnica ATL

Marjana Ahačič

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske prihodnji teden 
začenja letošnji sklop prilju-
bljenih kuharskih delavnic 
Kuham domače, za začetek 
v občinah 
Radovljica in Kranjska Gora. 
Prva bo že prihodnjo sredo, 
9. marca, ob 17. uri, ko bo 
Aleš Tavčar pokazal, kako 
pripraviti divjačino in polen-
to iz trdinke.
Kot je povedal vodja projekta 
Ambrož Černe, bodo delav-
nice letos izvajali v sodelova-
nju z dvema kuharskima 
mojstroma: Alešem Tavčar-
jem (Gostišče Draga) in 
Dejanom Trkuljo (Triangel 
Boutique Hotel Gozd - Mar-
tuljek), seveda ob sodelovan-
ju lokalnih dobaviteljev.
"Domače jedi in sestavine v 
originalni ali moderni obliki 
dobivajo svoje mesto tudi v 
naših gostilnah. Zato je 
prav, da to podpremo v 
našem projektu," poudarja 
Černe.
Udeležba bo že mogoča v 
živo, ker je število mest 

omejeno, pa imajo pred-
nost občani občine, v kateri 
poteka delavnica. Delavni-
ce bo še vedno mogoče 
spremljati tudi na spletu 
(Zoom, prenos v živo na 
Facebooku in YouTubu). 
Obvezne so predhodne pri-
jave, ki jih sprejemajo na: 
ambroz.cerne@ragor.si ali 
04 581 34 15. 
Do poletja bodo pripravili še 
dve delavnici v Dragi (13. 
aprila: Droži, kruh z drož-
mi, divjačinska pašteta in 11. 
maja: Pirini štruklji) ter pet 
v Gozdu - Martuljku. Prva 
od delavnic Dejana Trkulje 
bo 22. marca (Snežne kepe), 
naslednja bo 30. marca 
(Domači kruh z rukolo, 
krompirjem in orehi), nato 
pa 12. aprila Cmoki iz krom-
pirjevega testa, 10. maja Ješ-
prenj s kranjsko klobaso ter 
kot zadnja v tem sklopu 8. 
junija Ajdovi krapi s skuto 
in hruško.
Organizatorji napovedujejo, 
da bodo v sklopu projekta že 
kmalu pripravili tudi kulina-
rične delavnice na Bledu, v 
Gorjah in na Jesenicah.

Spet delavnice 
Kuham domače
Prva letošnja bo že v sredo v Gostišču Draga.



16 Deželne novice, petek, 4. marca 2022

deželne novice

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

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

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

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

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

Matjaž Klemenc

V sredini februarja, ko so se 
v Pekingu bližale koncu 
zimske olimpijske igre, so 
Vurnikov trg spet preplavili 
ljubitelji športa. Radovljica 
je bila ponosna, da je lahko 
gostila našega zlatega in sre-
brnega smučarskega skakal-
ca Petra Prevca, ki z družino 
zadnjih nekaj let živi v 
Radovljici.

Uvodna beseda na sprejemu 
je pripadla županu Cirilu 
Globočniku. "V radovljiški 
občini smo ponosni, da iz 
naše občine prihajajo zelo 
uspešni športniki, ki so živeli 
ali trenirali v našem okolju. 
V času od osamosvojitve so 
osvojili 14 odličij na olimpij-
skih igrah, kar je skoraj ena 
tretjina vseh osvojenih 
medalj. Za uspeh je bilo pot-
rebnega veliko znoja in let, 

da so prišli do teh rezultatov. 
Zraven je potrebna še vztraj-
nost. To je dokazal prav Pet-
er Prevc, ki je potreboval dve, 
tri leta, da je spet prišel na 
vrh," je podaril župan.
Na odru smo lahko pozdra-
vili še en znan skakalni 
obraz, Leščana Francija Pet-
ka, svetovnega prvaka v 
smučarskih skokih leta 1991 
v Val di Fiemme (Italija). 
Pripadla mu je še ena velika 
čast: na olimpijskih igrah v 
Albertvillu v Franciji leta 
1992 je bil prvi zastavonoša 
v samostojni Sloveniji.
Župan Ciril Globočnik je 
Petru Prevcu čestital in mu 
ob osvojitvi zlate in srebrne 
medalje izročil nagrado 
Občine Radovljica, zlatnik in 
srebrnik, ki sta bila izdana ob 
250. obletnici rojstva Antona 
Tomaža Linharta. Čestital je 
tudi Jakovu Faku, ki se v 
domače Lesce iz Pekinga 
takrat še ni vrnil, za udeležbo 
na olimpijskih igrah pa bo 
prav tako prejel nagrado. 
"Zahvaljujem se za sprejem. 

Veseli me, da med množico 
vidim veliko mladih obrazov. 
Upam, da se spomladi in 
poleti čim večkrat vidimo," je 
bilo kratko njegovo sporočilo 
Petra Prevca zbranim na 
Vurnikovem trgu.

Ob uspehu v Pekingu je Pre-
vc dal številne intervjuje in 
izjave, a "glavni govor" je bil 
tisti, ki ga je na obeh skakalni-
cah v Pekingu opravil z najvi-
šjo oceno. Vedno zgovorni in 
nasmejani Franci Petek je še 
dodal, da s(m)o bili sicer vsi 
prepričani v medaljo, a da 
nobena medalja ne more biti 
samoumevna. 
Prav tako Radovljičan Jure 
Franko, dobitnik srebrne 
veleslalomske medalje v 
Sarajevu leta 1984, je Petra 
Prevca pozdravil v pismu, ki 
so ga prebrali na sprejemu.
Poglejmo, kdo so dobitniki 
olimpijskih kolajn, ki so žive-
li ali še živijo v radovljiški 
občini oz. so trenirali ali še 
trenirajo za klube v radovlji-
ški občini: v veslanju Iztok 
Čop zlato (Sydney 2000), 
srebrno (Atene 2004) in dve 
bronasti (Barcelona 1992 in 
London 2012), Luka Špik zla-
to (Sydney 2000), srebrno 

(Atene 2004) in bronasto 
(London 2012) ter Sadik 
Mujkič bronasto (Barcelona 
1992), v smučarskih skokih 
Peter Prevc zlato (Peking 
2022), dve srebrni (Soči 
2014 in Peking 2022) in bro-
nasto (Soči 2014), v plavanju 
Sara Isakovič srebrno 
(Peking 2008) in v biatlonu 
Jakov Fak prav tako srebrno 
medaljo (Pjongčang 2018).
Omeniti velja, da sta Jure 
Franko (srebrna) in Sadik 
Mujkič (bronasta) osvojila 
medalji za Jugoslavijo, Jakov 
Fak (bronasta) pa tudi za 
Hrvaško. Ob vsem naštetem 
se lahko samo sprašujemo, 
kdaj se bomo v radovljiški 
občini lahko veselili nove 
olimpijske medalje.
Peter Prevc se je s štirimi 
medaljami priključil trojici, 
ki je že imela štiri medalje z 
največjega tekmovanja, Leo-
nu Štuklju, Tini Maze in že 
omenjenemu Iztoku Čopu.

Radovljica pozdravila Petra Prevca
Podobno kot drugod po Sloveniji so tudi v Radovljici pripravili sprejem za dobitnika olimpijskih medalj v Pekingu. Vurnikov trg je gostil zlatega  
in srebrnega Petra Prevca.

Peter Prevc je na oder na Vurnikovem trgu, kjer mu je čestital župan Ciril Globočnik, prišel 
ob zvokih Avsenikove Golice v izvedbi leškega pihalnega orkestra. / Foto: Gorazd Kavčič

Prevc v družbi Leščana Francija Petka, svetovnega prvaka  
v smučarskih skokih leta 1991, ki je bil leto za tem na 
olimpijskih igrah v Franciji prvi zastavonoša  
v samostojni Sloveniji. / Foto: Gorazd Kavčič

Na kratki prireditvi, ki jo je pred knjižnico na Vurnikovem 
trgu vodil Nejc Šmit, so številni Radovljičani navdušeno 
pozdravili svojega someščana, olimpijskega junaka Petra 
Prevca. / Foto: Gorazd Kavčič

Posebno toplo so junaka olimpijskih iger Petra Prevca 
pozdravili učenci Osnovne šole Antona Janše. 
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