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Obletnica rojstva
arhitekta Plečnika

Zimske radosti
v Lipniški dolini

Pred stoletjem in pol se je rodil
arhitekt Jože Plečnik, ki je zasnoval
tudi dva paviljona na vrtu graščine
Katzenstein v Begunjah: kapelico z
imenom Jožamurka in senčnico
Brezjanko.

Smučišče v Lipniški dolini
omogoča smučarske radosti za
smučarje začetnike, poleg njega
je urejena še proga za sankanje
in krožne smučarskotekaške
proge.
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Novi razvojni program

V vrtcu v Begunjah so
odprli nov oddelek
Marjana Ahačič

Občinski svet je potrdil novi razvojni program Občine Radovljica. Dokument določa smer razvoja,
ukrepe in najpomembnejše javne projekte občine v tem desetletju. V pripravo razvojnega programa
občine je bilo v enoletni široko zastavljeni javni razpravi vključenih več kot šeststo udeležencev.
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet je
prejšnji teden na prvi letošnji seji potrdil razvojni program Občine Radovljica do
leta 2030. Program določa
smer razvoja, ukrepe in najpomembnejše javne projekte in bo podlaga za načrtovanje občinskih proračunov
ter delovanje občinske upra-

ve, javnih zavodov in drugih
deležnikov, občanom in
investitorjem pa nakazuje
smer želenega razvoja.
"Po letu dni priprave razvojnega programa je občinski
svet ta pomembni strateški
dokument sprejel z veliko
večino glasov," je zadovoljen
župan Ciril Globočnik. Poudaril je še, da program v veliki meri upošteva pričakova-

nja različnih segmentov javnosti, ki so sodelovali v široki javni razpravi; v pripravo
je bilo vključenih več kot
šeststo udeležencev. "Zato
razvojni program tako občina kot občanke in občani ter
organizacije in podjetja lahko vzamemo za svojega," je
prepričan Globočnik.
"Razvojni program stremi k
nadaljnjemu izboljševanju

kakovosti našega okolja in
bivanja vseh generacij, pri
čemer je predvideni razvoj
načrtovan trajnostno. Ukrepe bomo vključevali v občinski proračun, spremljali njihovo izvajanje in glede na
kazalnike razvojni program,
ki je zastavljen zelo ambiciozno, tudi prilagajali."

V vrtcu v Begunjah so v preurejeni telovadnici v torek
odprli dodaten oddelek za
otroke prvega starostnega
obdobja, da bi staršem zagotovili nujno varstvo otrok.
Vanj bodo vključeni otroci,
čakajoči na prosto mesto iz
rednega vpisa, ki bodo do
sredine februarja izpolnili

starostni pogoj – vanj je trenutno vpisanih 14 otrok.
Občina bo za delovanje
dodatnega oddelka letos
zagotovila 45 tisoč evrov.
V vrtcu v Begunjah je šest
oddelkov, v katerih je skupaj
110 otrok. V vseh osmih
enotah Vrtca Radovljica pa
je v tem šolskem letu odprtih 45 oddelkov, ki jih lahko
obiskuje 797 otrok.
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Prostore za novi oddelek so uredili v telovadnici vrtca v
Begunjah. / Foto: Gorazd Kavčič

Proslava ob kulturnem prazniku
Občina Radovljica, Območna izpostava Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti Radovljica, Glasbena šola Radovljica
in Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica vabijo na
virtualno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Na
njej letos nastopajo učenci Glasbene šole Radovljica in
dramski igralec Gregor Čušin z recitacijami Prešernovih
pesmi. Ogled je na povezavi, objavljeni na občinski spletni
strani, mogoč od četrtka, 3. februarja, od 19. ure dalje.

Razvojna vizija, ki se je izoblikovala med nastajanjem programa, je, da bo občina Radovljica leta 2030 vrhunsko alpsko
okolje, kjer bo preprosto združevati bivanje z ustvarjalnim delom in zdravim življenjskim slogom. / Foto: Gorazd Kavčič
OBČINA RADOVLJICA

KULTURA

ŠPORT

DEDIŠČINA

Prihodnji konec tedna
že informativni dnevi

Za branje potrebuješ
prostor, čas in mir

Prevc in Fak četrtič
olimpijca

O Kamni Gorici in
Kamn'čanih

Pripravili jih bosta tudi obe
radovljiški srednji šoli, in
sicer tako kot vse šole – na
daljavo.

Pogovor z Boženo Kolman
Finžgar, prejemnico najvišje
ga priznanja za izjemne
uspehe na področju knjižni
čarstva v državi

Na Kitajskem se danes zače
njajo zimske olimpijske igre,
na katerih bosta tekmovala
tudi smučarski skakalec Peter
Prevc in biatlonec Jakov Fak.

Hiše v Kamni Gorici, njihovi
lastniki in prebivalci je na
slov obsežne, več kot
sedemsto strani dolge knji
ge avtorja Mitje Kapusa.
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V imenu Občine Radovljica vam čestitam ob
slovenskem kulturnem prazniku.

www.radovljica.si

MLADI

Vabim vas k ogledu virtualne proslave, ki bo na
občinskih spletnih straneh www.radovljica.si
objavljena od četrtka, 3. februarja 2022, od 19. ure.
Ciril Globočnik
Župan
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Župniki in predstojnika
samostanov pri županu

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV
Občina Radovljica obvešča, da bodo 4. 2. 2022 na spletni
strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in
objave objavljeni naslednji javni razpisi:

Župan Ciril Globočnik se je tudi v začetku letošnjega leta na tradicionalnem ponovoletnem srečanju
sestal z župniki in predstojnikoma samostanov, ki delujejo na območju radovljiške občine.

1.	Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih
društev v občini Radovljica za leto 2022
2.	Javni razpis za sofinanciranje programov
upokojenskih društev v občini Radovljica za leto 2022
3.	Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih
organizacij v občini Radovljica za leto 2022
Rok za oddajo vlog na zgoraj navedenih razpisih je 4. 3. 2022.
Dodatne informacije: Romana Šlibar Pačnik,
tel. št.: 04 537 23 24,
e-naslov: romana.slibar-pacnik@radovljica.si

Marjana Ahačič
Na srečanju, ki je bilo orga
nizirano sredi januarja, so
izmenjali informacije o
opravljenem delu v prete
klem letu in načrtih za letos.
Dekan in radovljiški župnik
Andrej Župan je ob tem

niji, takšen status imela, bi
bili lahko tudi bistveno
uspešnejši pri pridobivanju
sredstev za obnovo. Kot so
pojasnili na radovljiški
občinski upravi, občini za
razglasitev cerkve za kultur
ni spomenik lokalnega
pomena še ni uspelo prido

sester na Brezjah sestra
Nikolina Rop je povedala, da
v njihovem samostanu tre
nutno živi dvajset sester,
večinoma starejših in potre
bnih oskrbe. Kljub temu so
se v preteklem letu uspešno
lotile nekaterih infrastruk
turnih projektov. Tako so

ter mu povedal, da ga farani
opozarjajo na problematiko
polnih vrtcev na Posavcu in
v Kropi.
Pater Robert Bahčič, pred
stojnik frančiškanskega
reda na Brezjah, je lansko
leto ocenil za prelomno, saj
je v sodelovanju z občino

4.	Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih
programov v občini Radovljica za leto 2022
Rok za oddajo vlog je 4. 3. 2022.
Dodatne informacije: Mojca Ahčin, tel. št.: 04 537 23 21,
e-naslov: mojca.ahcin@radovljica.si
5.	Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov in
projektov za mlade v občini Radovljica v letu 2022
Rok za oddajo vlog je 10. 3. 2022.
Dodatne informacije: Karmen Korošec, tel. št.: 04 537 23 31,
e-naslov: karmen.korosec@radovljica.si
6.	Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva
v občini Radovljica za leto 2022
Rok za oddajo vlog je 11. 3. 2022.
Dodatne informacije: Alenka Langus, tel. št.: 04 537 23 13,
e-naslov: alenka.langus@radovljica.si
7.	Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini Radovljica v letu 2022
Rok za oddajo vlog je 11. 3. 2022.
Dodatne informacije: Manca Šetina Miklič,
tel. št.: 04 537 23 23,
e-naslov: manca.setina-miklic@radovljica.si

Radovljiški župnik in dekan Andrej Župan, župan Ciril Globočnik, pater Robert Bahčič, župnik iz Krope Viktor Primožič,
sestra Nikolina Rop, predstojnica šolskih sester z Brezij, župnik iz Lesc Marko Avsenik, župnik iz Kamne Gorice Martin
Kočevar in župnik iz Begunj Matjaž Ambrožič
poudaril dobro sodelovanje
med lokalno skupnostjo in
devetimi župnijami na
območju občine. Občina
Radovljica sicer v proračunu
vsako leto namenja in v
okviru javnega razpisa raz
deli sredstva za obnovo
sakralne kulturne dediščine.
Lani je tako dvajset tisoč
evrov za obnovo srednje lad
je farne cerkve in prezbiteri
ja prejela Župnija Mošnje.
Tamkajšnji župnik Milan
Kadunc je ob tem ponovno
opozoril na počasne postop
ke razglasitve cerkve za kul
turni spomenik. Če bi cer
kev, ki je najstarejša v občini
in ena najstarejših v Slove

8.	Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev
in drugih javnih dogodkov v letu 2022
Rok za oddajo vlog je 31. 3. 2022.
Dodatne informacije: Manca Šetina Miklič,
tel. št.: 04 537 23 23,
e-naslov: manca.setina-miklic@radovljica.si

Razpisna dokumentacija za navedene razpise 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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9.	Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Radovljica za leto 2022
Rok za oddajo vlog je 5. 4. 2022.
Dodatne informacije:
–	Alenka Langus, tel. št.: 04 537 23 13,
e-naslov: alenka.langus@radovljica.si in
– Žiga Erman, tel. št.: 04 537 23 32,
e-naslov: ziga.erman@radovljica.si

biti soglasja Zavoda za vars
tvo kulturne dediščine.
Župnike so sicer na delov
nem srečanju z županom
zanimali predvsem naložbe
in projekti občine v njiho
vem okolju, kot so obnova
Plečnikovih paviljonov v
Begunjah, pri čemer je žup
nik Matjaž Ambrožič ponov
no poudaril, da so zimske
razmere na objektih povzro
čile še dodatno škodo, tre
nutna obnova Kovaškega
muzeja in opornega zidu
pod cerkvijo v Kropi in pos
topek razglasitve cerkve v
Mošnjah za kulturni spome
nik lokalnega pomena.
Predstojnica reda šolskih

uredile ogrevanje s toplotno
črpalko, letos pa jih čakajo
prenova strehe samostana,
ureditev izolacije in menja
va oken.
Župnik v Kropi je povedal,
da so obnove potrebne orgle
v tamkajšnji cerkvi in tudi
streha župnišča zaradi dot
rajanosti materialov že
nekaj časa zamaka.
Župnik Jože Tomšič, ki ima
na skrbi župnije Ljubno,
Ovsiše in Kropa, je izrazil
zadovoljstvo nad lani ureje
no spominsko ploščo pad
lim v prvi svetovni vojni, ki
so jo uredili v Ljubnem.
Župana je opozoril na slabo
stanje poti proti Praprošam

Sprememba testiranja in
potrjevanja okužb
Marjana Ahačič
V skladu z navodili Ministrs
tva za zdravje tudi Zdravstve
ni dom Radovljica prehaja na
nov način potrjevanja okužb
s covidom-19. Za potrditev
okužbe zadošča hitri anti
genski test, ki ga opravi izva
jalec hitrih testiranj in izvid
testa vnese v informacijski
sistem. Potrjevanje s PCR-te
sti ni več potrebno.
Hitri testi so primerni za
osebe brez znakov okužbe s
pozitivnim samotestom,
bolne osebe s pozitivnim
samotestom, bolne osebe, ki

sumijo na okužbo s covi
dom-19 in so brez opravlje
nega samotesta, zdrave ose
be, ki potrebujejo negativen
test za opravljanje dela,
obisk trgovine ...
Izvid hitrega testiranja prej
me oseba kot SMS-sporočilo.
Po opravljenem testu naj

oseba, ki ima pozitiven test,
znake okužbe in potrebuje
bolniški dopust, pokliče ose
bnega zdravnika in ga sezna
ni z rezultatom testa, opozar
jajo v zdravstvenem domu.
PCR-testiranje na stroške
zdravstvenega zavarovanja
se izvaja samo za zdravstve

Za potrditev okužbe zadošča hitri antigenski
test. Po opravljenem testu naj oseba, ki ima
pozitiven test, znake okužbe in potrebuje
bolniški dopust, pokliče osebnega zdravnika in
ga seznani z rezultatom testa.

nastal podrobni prostorski
načrt za center Brezij, ki bo
osnova za načrtovano preno
vo Marijinega svetišča.
Povedal je še, da so frančiš
kani lani opravili sanacijo
južnega dela bazilike, letos
sledijo dela nad kapelico
Marije Pomagaj.
Bahčiča je zanimalo tudi,
kdaj se načrtuje gradnja
kanalizacijskega sistema na
Brezjah, a mu je župan
pojasnil, da projekt za zdaj
še ni v načrtih, saj bi morala
občina zanj zagotoviti okoli
trideset milijonov evrov, kar
pomeni, da bodo na Brezjah
namesto tega morali uporab
ljati male čistilne naprave.

ne indikacije, ki jih zazna
osebni zdravnik, na primer
poslabšanje klinične slike
pri ogroženih 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
PCR-testiranja je v 24–48
urah poslan kot SMS sporo
čilo. Plačilo storitve je na
mestu testiranja.
Testiranje poteka pred
urgenco Zdravstvenega
doma Radovljica po tako
imenovanem sistemu drive
in (odvzem brisa iz avtomo
bila), in sicer v četrtek, petek
in ponedeljek od 10. do 12.
ure, v soboto, nedeljo in na
praznični torek pa po pred
hodnem telefonskem naro
čanju na številko 04 537 03
00 od 8. do 12. ure.
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Novi razvojni program
1. stran
Med razvojnimi izzivi, ki jih
opredeljuje dokument, so
demografske strukturne
spremembe, nove potrebe
različnih generacij, ravnotežje med mestom in podeželjem, pritiski na okolje in
naravo, nepozidana stavbna
zemljišča in razvrednotena
območja, izraba kmetijskih
površin in sončne lege,
obvladovanje rasti in razvoja
turizma, razumevanje potreb gospodarstva, promet in
razvoj Alpskega letalskega
centra.
Razvojna vizija, ki se je
izoblikovala med nastajanjem programa, je, da bo
občina Radovljica leta 2030
vrhunsko alpsko okolje,
kjer bo preprosto združevati bivanje z ustvarjalnim
delom in zdravim življenjskim slogom.
Prihodnji razvojni model se
za uresničevanje vizije in na
osnovi ključnih razvojnih
izzivov osredotoča na med
seboj povezane strateške cilje: sodobne in dostopne javne storitve za vse generacije,
urejeno okolje za preživljanje prostega časa, trajnostno
upravljanje prostora, narave
in okolja, nizkoogljična občina, zelena turistična destinacija, prostor za podjetne in
ustvarjalne ljudi ter pametna
in sodelujoča skupnost.
Pričakovani rezultati in

spremembe so opredeljeni
skozi merljive kazalnike,
ukrepi in projekti za doseganje strateških ciljev pa v
izvedbenem načrtu, pojasnjujejo na radovljiški občinski upravi.

Anketa, pogovori in javna
razprava
Novi razvojni program je v
sodelovanju s širokim krogom različnih segmentov
javnosti nastajal eno leto.
Oblikovanje programa je
usmerjala in pregledovala
strateška skupina, sestavljena iz predstavnikov
občinskega sveta, javnih
zavodov, Civilne zaščite in
območne obrtno-podjetniške zbornice.
Najprej je bila med občani
izvedena anketa, kakšno
občino Radovljica 2030 si
želijo, sledili so delavnice, ki
so bile oblikovane tako
lokalno kot tematsko, ter
pogovori s strokovnjaki in
ključnimi deležniki. V anketi je sodelovalo 483 občanov,
na delavnicah in intervjujih
pa 159 udeležencev.
Osnutek razvojnega programa je bil v decembru v javni
razpravi, v kateri je 47 občanov in organizacij oddalo
skupaj 227 predlogov in
pobud. Občina se je do vseh
prejetih pripomb opredelila,
tako da je občinski svet obravnaval predlog programa,
dopolnjen z upoštevanimi

pripombami in sprejet na
seji strateške skupine.
Svetnik Branko Fajfar je na
seji občinskega sveta predlagal, da se razvojni program
sprejme kot osnutek, o katerem se opravi javna razprava, vendar takšnega sklepa
ni podprla večina svetnikov,
prav tako niso izglasovali
njegovega predloga, naj se v
ukrepu, ki se nanaša na peš

vilu glasov, ki so jih politične stranke prejele na lokalnih volitvah.
Občinski svet je izdal tudi
soglasje k programu dela
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za letošnje leto.
Na območju občine Radovljica so v tem letu predvidene aktivnosti v vrednosti 47
tisoč evrov, med drugim za
podjetniški krožek, projekte

Razvojna vizija, ki se je izoblikovala med
nastajanjem programa, je, da bo občina
Radovljica leta 2030 vrhunsko alpsko okolje,
kjer bo preprosto združevati bivanje z
ustvarjalnim delom in zdravim življenjskim
slogom.
povezavo skozi rekreacijski
park Šobec, namesto obnove obstoječe brvi čez Savo
Dolinko predvidi gradnjo
nove brvi gorvodno od kampa Šobec.

O financiranju političnih
strank
Svetniki so na januarski seji
sprejeli še sklep o načinu
financiranja političnih
strank za leto 2022, ki določa, da bo sedem političnih
strank, od katerih jih je pet
zastopanih v občinskem svetu, tudi v tem letu iz občinskega proračuna prejelo
skupaj 9.700 evrov. Višina
sredstev je sorazmerna šte-

na področju kmetijstva in
razvoja podeželja Uporabna
zelišča, Kuham domače,
Ledinska imena, Semenjalnica ter vzdrževanje baze
starih hišnih imen. Ragor
bo izvajal tudi tehnično
pomoč za projekt Gorenjsko
kolesarsko omrežje.
Predsednik nadzornega
odbora občine Janez Reš je
svetnike seznanil s poročilom o opravljenem nadzoru
zaključnega računa občine
za leto 2020.
K imenovanju Andreje
Vouk za ravnateljico OŠ
Antona Janše Radovljica je
občinski svet podal pozitivno mnenje.

Semafor v Podvinu spet deluje
Ponovno delovanje semaforja na križišču na državni cesti v Podvinu je uvedeno z namenom
povečanja splošne prometne varnosti, v skladu s pričakovanimi prometnimi obremenitvami ter glede
na potrebo po regulaciji prometnih tokov.
Marjana Ahačič
Semaforizirano križišče v
Podvinu na stari glavni cesti
Brezje–Črnivec–Radovljica
po daljšem času znova normalno deluje.
Posodobljena semaforska
naprava deluje avtomatsko
oziroma glede na dejanski
promet v križišču in je pod
stalnim nadzorom operaterjev Centra za upravljanje in
vodenje prometa Direkcije
RS za infrastrukturo. V kri-

ljučkih ali ob najavi prečkanja državne ceste na prehodu za pešce s pritiskom tipke za pešce.
Kot pojasnjujejo na občinski upravi, je bilo ponovno
delovanje semaforja na križišču na državni cesti v
Podvinu uvedeno z namenom povečanja splošne
prometne varnosti, v skladu
s pričakovanimi prometnimi obremenitvami ter glede
na potrebo po regulaciji
prometnih tokov.

V križišču je stalno dodeljena prosta pot vozilom
na glavni prometni smeri. Prednost vozil na
stranski prometni smeri je samodejno dodeljena
le ob prisotnosti vozil na priključkih ali ob
najavi prečkanja državne ceste na prehodu za
pešce s pritiskom tipke za pešce.
žišču je stalno dodeljena
prosta pot vozilom na glavni
prometni smeri z najavo
prednosti vozil na stranski
prometni smeri. Prednost
vozil na stranski prometni
smeri je samodejno dodeljena le ob prisotnosti na prik-

Pojasnjujejo še, da sta v pripravi projekt prenove celotnega kompleksa gradu Podvin in projekt državne kolesarske povezave, ki predvideva prečkanje državne ceste na tem križišču. Oba projekta bosta odrazila promet-

Z marcem višje
cene vrtca
Cene bodo višje za petnajst odstotkov, kar
pomeni približno od dvajset do trideset evrov
višje položnice. Razloga za podražitev sta
predvsem povišanje plač in dvig cen energentov.
Marjana Ahačič
Od marca dalje bodo cene
programov vrtca v Radovljici
višje za 15 odstotkov. Kot so
pojasnili na radovljiški
občinski upravi, je to prva
podražitev v zadnjih dveh
letih, vzrok zanjo pa sta
predvsem povišanje plač javnih uslužbencev in dvig cen
energentov.
Občinski svet je na januarski
seji potrdil nove cene, ki jih
je predlagal vrtec, in predlagane cene sprejel; od 1. mar-

bodo mesečno za prvega
otroka v vrtcu po novem plačevali od 18,52 do 28,86 evra
več, odvisno od starostne
skupine. Če imajo starši v
vrtcu hkrati vključenih več
otrok, vrtec plačujejo samo
za prvega otroka, za druge
pa je varstvo brezplačno.
Sredstva za ta namen zagotavlja državni proračun.
Svetniki so na seji sprejeli
tudi soglasje k pravilniku o
sistemizaciji delovnih mest
Vrtca Radovljica in odprtju
dodatnega oddelka prvega

Največ staršev plačuje 35 odstotkov cene
programa. Ti bodo mesečno za prvega otroka v
vrtcu po novem plačevali od 18,52 do 28,86 evra
več, odvisno od starostne skupine. Če imajo
starši v vrtcu hkrati vključenih več otrok, vrtec
plačujejo samo za prvega otroka.
ca bodo znašale: 609,04
evra za prvo starostno obdobje (doslej 526,58 evra),
463,90 evra za drugo starostno obdobje (doslej 410,98
evra) in 505,22 evra za kombinirane oddelke in oddelke
za otroke od treh do štirih let
starosti (doslej 433,87 evra).
Največ staršev plačuje 35
odstotkov cene programa. Ti

starostnega obdobja za do
14 otrok z dvema dodatno
zaposlenima vzgojiteljema.
Dodatni oddelek je od torka
odprt zaradi potreb staršev
po takojšnjem varstvu
otrok, vanj pa bodo lahko
vključeni vsi čakajoči na
prosto mesto, ki bodo do
sredine februarja izpolnili
starostni pogoj.

Popolna zapora ceste v naselju Lancovo
Zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Lancovo se bo v terminu od 2. februarja do 30. junija izvajala premična popolna zapora ceste Sp. Lancovo–Zg. Lancovo skladno s situacijo začasne prometne ureditve, so sporočili z
občinske uprave. Domačinom bo med izvajanjem gradbenih del omogočen dostop do objektov oziroma v času, ko
dostop ne bo mogoč, zagotovljeno parkiranje v bližini.

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

VRTEC RADOVLJICA VABI

K VPISU OTROK
V VRTCE RADOVLJIŠKE OBČINE ZA ŠOLSKO
LETO 2022/2023.
Vpis v vrtec bo potekal od ponedeljka, 7. 2. 2022,
do petka, 18. 2. 2022.

Številni vozniki se novemu režimu še niso prilagodili,
ugotavljajo policisti, ki promet v Podvinu večkrat
kontrolirajo. / Foto: Gorazd Kavčič
no rast v križišču, to pomeni
pogostejše vključevanje
vozil iz Mošenj na glavno
prometnico, več pešcev, ki
prečkajo državno cesto, in
prehajanje kolesarjev.
Policisti ob tem ugotavljajo,
da se številni vozniki novemu režimu še niso prilagodili. Zaznavajo namreč, da v
omenjenem križišču pogosto prihaja do voženj v rdečo

luč, povečuje pa se tudi tveganje za nastanek prometnih nesreč. Na Policijski
upravi (PU) Kranj zato opozarjajo voznike, da ponovno
delujoči semafor morajo
upoštevati. "Policisti bodo
stanje prometa v prihodnje
še večkrat kontrolirali in
sprva ravnali predvsem preventivno," so še napovedali
na PU Kranj.

Izpolnjene in podpisane vloge lahko:
– oddate v nabiralnik na Kranjski cesti 13 v Radovljici
(prvo nadstropje) ali
– pošljete po pošti na naslov: Uprava Vrtca Radovljica,
Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica ali
– pošljete po e-pošti na:
svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si.
Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2022, so razpisani naslednji programi:
DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur;
DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6 do 9 ur;
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani vrtca: www.
vrtec-radovljica.si, na tel. št.: 04/53-25-729 ali 04/53-25-735
(vsak dan od 7.00 do 15.00) ali po e-pošti: svetovalna.vpis@
vrtec-radovljica.si ali tatjana.kozelj@vrtec-radovljica.si.
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NA GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA PONOSNI NA SVOJE DIJAKE
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se dijaki šolajo v
štirih gimnazijskih programih, ki se zaključijo s
splošno maturo: gimnazija, športni oddelek
gimnazije, ekonomska gimnazija in športni
oddelek ekonomske gimnazije. Trudimo se
ustvariti pogoje dela, ki mladim omogočajo razvoj ustvarjalnosti na različnih področjih.
Mnogi dijaki svojega prihodnjega poklica danes
še ne poznajo, morda sploh še ne obstaja, a skoraj zagotovo ne bo edini, ki ga bodo v življenju
opravljali. Gimnazijski program jim s svojo splošnostjo in širino omogoča najširše možnosti
izbire poklica po štirih letih šolanja. To velja tako
za gimnazijo kot ekonomsko gimnazijo.
Prešernova gimnazija je tako na Gorenjskem
kot tudi v širšem slovenskem prostoru poznana
po odličnem delu z dijaki športniki. Naštejemo
lahko kar precej nekdanjih in zdajšnjih dijakov,
ki nas navdušujejo s športnimi uspehi: od nosilcev olimpijskih odličij – Primož Roglič, Peter
Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan – do ostalih
izjemnih športnikov – Anže Lanišek, Anamarija Lampič, Domen Prevc, Štefan Hadalin, Peter John Stevens, Nika Križnar … – in nekdanjih športnikov, danes odličnih trenerjev – Grega
Žemlja, Robert Hrgota … Že več kot desetletje
smo edina strokovna gimnazija v Sloveniji s

športnim oddelkom, v šolskem letu 2021/22 pa
smo pridobili tudi nov program, športni
oddelek gimnazije. Na olimpijado v Peking je
odšlo kar devet naših nekdanjih dijakov.
Za delo s športniki smo prejeli certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije in smo ga v
šolskem letu 2021/22 uspešno obnovili.
Vključeni smo tudi v Evropsko mrežo zdravih
šol – program, ki v Evropi uvaja nove zamisli

in pristope na področju promocije zdravja v
šolskem okolju.

saj bodo pri nas razvili mnoge svoje talente in
uspešno zaključili gimnazijsko izobraževanje.

Na naši gimnaziji se poleg uspešnih športnikov
šolajo tudi odlični umetniki, podjetniki, prejemniki Michelinovih zvezdic … Zaposleni so na
vodstvenih položajih pri Microsoftu, razvili so
pripomoček e-Asistent, s katerim se vsakodnevno srečuje okoli 500 slovenskih in avstrijskih
šol, bili med pionirji v svetu kriptovalut … Zato
v našo sredino vabimo letošnje devetošolce,

V šolskem letu 2022/23 bomo devetošolce
vpisali v šest oddelkov: dva oddelka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije, en
športni oddelek gimnazije in en športni
oddelek ekonomske gimnazije. V štirih veljavnih splošnoizobraževalnih programih bo
približno 160 prostih mest za novince. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo. V športni oddelek gimnazije smo dijake v letošnjem šolskem letu vpisali prvič, vpisali jih
bomo tudi v prihajajočem. Omejitve vpisa ne
pričakujemo.
Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo na mnogih področjih v Sloveniji orali ledino. Sodobni
učni pristopi (medpredmetno in timsko poučevanje, učenje učenja, e-izobraževanje, izobraževanje na daljavo, hibridni pouk …) so že
dolgo naš vsakdanjik. Ponosni smo na naše
delo, predvsem pa na naše dijake, ki so dejavni
in uspešni na mnogih življenjskih področjih in
ne le v šoli. Najpomembneje se nam zdi, da
dijaki poleg dobrih ocen in uspeha na maturi
pridobijo dovolj znanja, poguma in podjetnosti, da želijo in upajo razviti svoje potenciale.

Deželne novice, petek, 4. februarja 2022
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Informativni dan

Prihodnji konec tedna
že informativni dnevi
Pripravili jih bosta tudi obe srednji šoli, ki imata sedež v radovljiški občini, Ekonomska gimnazija in
srednja šola Radovljica ter Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, in sicer tako kot vse šole –
na daljavo.
Marjana Ahačič,
Mateja Rant
Ekonomska gimnazija in
srednja šola Radovljica za
vse tri programe, za katere
izobražuje, to so ekonomska
gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik, zaradi trenutnih razmer letos
organizira informativne
dneve na daljavo. V petek,
11. februarja, bodoče dijake
in njihove starše vabijo dvakrat, ob 9. in ob 15. uri, v
soboto, 12. februarja, pa ob
9. uri. Pridružite se jim lahko prek spletne strani www.
egss.si.

lir uvrstila na seznam deficitarnih poklicev, kar pomeni,
da bodo bodoči dijaki lahko
pridobili štipendijo," je še
povedal ravnatelj Mašič.

Na Gorenjskem enako
število mest kot lani

Videoposnetki namesto
dogajanja v živo

V letošnjem šolskem letu so na Srednji gostinski in
turistični šoli Radovljica prvič izobraževali v programu
kozmetični tehnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Podobno bo na Srednji gostinski in turistični šoli
Radovljica. "Na žalost vseh
smo šole primorane izvesti
informativne dneve na daljavo. Bodočim dijakom
bomo tako namesto v živo
dogajanje in utrip šole predstavili s kratkimi videoposnetki. Med posnetki bomo
predstavili posamezne programe ter aktivnosti na šoli
in odgovarjali na zastavljena vprašanja. Posebej pa
bomo 15. februarja med 16.
in 17. uro na Zoomu izvedli
klepetalnico z dijaki vseh
programov, ki bodo osnovnošolcem odgovarjali na
manj formalna vprašanja,"
je pojasnil ravnatelj Damjan
Mašič.

Na šoli izobražujemo za različne programe. "Imamo triletni program gastronomske in hotelske storitve
(poklic gastronom hotelir).
Ko dijaki zaključijo ta program, se lahko vpišejo v program gastronomija (poklic
gastronomski tehnik), ki traja dve leti. Izobražujemo
tudi dva štiriletna programa:
gastronomija in turizem
(poklic gastronomsko-turistični tehnik) in kozmetični
tehnik," je pojasnil.
Program kozmetični tehnik
na šoli letos poteka prvič.
"Predstavlja velik izziv, smo
pa s tem, da nam je ga uspelo pridobiti, zelo zadovoljni,
saj izobražujemo za zelo lep

Druga sezona Kroparskega
glasbenega abonmaja
Marjana Ahačič
V nedeljo, 20. februarja, se
začenja že druga sezona
Kroparskega glasbenega
abonmaja, ki ga organizira
Kulturno društvo Kropa.
Tokratni obsega devet koncertnih večerov z mednarodno zasedbo, ki bodo razporejeni v mesecih pred poletjem in nato še v jesenko-zimskem času.
Prvi koncert bodo oblikovali:
lanskoletna prejemnica Prešernove nagrade, mednarodno uveljavljena solistka in
komorna glasbenica Lana
Trotovšek, flavtist Boris Bizjak, nagrajenec mnogih
mednarodnih tekmovanj, s
katerim živita in ustvarjata v
Londonu, ter violist Nejc
Mikolič, ki poučuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani
in je zaposlen kot soloviolist

orkestra operne hiše v Celovcu. Glasbeniki imajo za
seboj že kar nekaj skupne
koncertne "kilometrine". Na
uvodnem koncertu druge
sezone Kroparskega glasbenega abonmaja se bodo publiki prvič predstavili kot trio.
Bogata glasbena tradicija
Krope kar kliče k poustvarjanju in predstavitvi različnih
instrumentalnih in vokalnih
zasedb. "Z uspešnim koncertnim ciklom v lanskem
letu se v kroparsko dvorano
ponovno vrača klasična glasba," je v imenu organizatorjev zadovoljstvo nad nadaljevanjem kvalitetnega koncertnega dogajanja izrazil Anže
Habjan.
Vsi dogodki bodo potekali v
dvorani Kulturnega doma v
Kropi. Več o programu lahko preberete na spletni strani kultura-kropa.si.

poklic, ki je zagotovo tudi
poklic prihodnosti z velikim
razponom možnosti zaposlitve.
Na šoli imajo v letošnjem
šolskem letu vpisanih 375
dijakov, od tega 117 na triletnem programu. "Na prelomu prejšnjega desetletja se
je prvič občutil upad vpisa in
ta negativni trend se je nadaljeval približno deset let.
Trenutno smo na področju
gostinstva in turizma v fazi
stagniranja, upamo pa, da
se bo krivulja vpisa obrnila
navzgor, saj se že kažejo
vedno večje potrebe prav po
kadrih, za katere izobražujemo. Ob tem je tudi vlada RS
letos poklic gastronom hote-

Razpis za vpis novincev v
srednje šole in dijaške
domove za prihodnje šolsko
leto je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
objavilo konec januarja.
Osnovno šolo v letošnjem
šolskem letu zaključuje
19.881 učencev (lani 19.191),
za katere bo v srednjih šolah
v prihodnjem šolskem letu
na voljo skupno 25.198 mest
(lani 24.108). V srednjih
šolah v gorenjski regiji je za
2083 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo
2560 razpisanih mest, enako kot lani.
V programih splošnih gimnazij je za prihodnje šolsko
leto na voljo 5976 mest, od
tega v zasebnih šolah 504, v
programih strokovnih gimnazij pa 1474 mest. Največ
razpisanih mest, kar 40
odstotkov, je v programih
srednjega strokovnega izobraževanja, in sicer je razpisanih 10.176 mest (lani
9600). V programih srednjega poklicnega izobraževanja bo prihodnjim dijakom na voljo 6872 mest, v
programih nižjega poklicnega izobraževanja pa 700
mest.

Kako konjiček spremeniti
v poslovno priložnost
Marjana Ahačič
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske vabi vse, ki radi
ustvarjajo, k sodelovanju v
projektu Ustvarjalni podjetnik. Osnovni namen projekta je namreč pomagati
ustvarjalcem na pot podjetništva in konjičke, kot so sli-

nje z drugimi ustvarjalci. Za
vsakogar se bo našla kakšna
zanimiva, poučna in tudi
donosna aktivnost, poudarjajo na agenciji.
Letos bodo v projekt povezovali ustvarjalce iz občin
Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora in Radovljica, to so
občine, ki projekt sofinanci-

Uvodni predstavitvi projekta Ustvarjalni
podjetnik, v okviru katerih bodo udeleženci
lahko izrazili tudi svoje želje, potrebe in
pričakovanja, bosta v četrtek, 10. februarja, in
v sredo, 16. februarja, ob 18. uri na aplikaciji
Zoom.
kanje, pletenje, kvačkanje,
šivanje, izdelovanje nakita,
oblikovanje gline ali lesa in
drugi, spreminjati v poslovne priložnosti.
V sklopu projekta bodo udeležencem pomagali pri ureditvi ustreznih statusov za
prodajo, zanje organizirali
različne izobraževalne delavnice, omogočili prodajo v
okviru različnih dogodkov
in na različnih lokacijah,
pripravili promocijski katalog ter vzpostavili povezova-

rajo. Uvodni predstavitvi
projekta, v okviru katerih
bodo udeleženci lahko izrazili tudi svoje želje, potrebe
in pričakovanja, bosta v četrtek, 10. februarja, ter v sredo, 16. februarja, 18. uri na
aplikaciji Zoom.
Udeležba v projektu je brezplačna, za dodatne informacije in prijavo k sodelovanju
pa so organizatorji na voljo
na elektronskem naslovu
urska.luks@ragor.si in telefonski številki 04 581 34 17.

Letošnji projekti razvojne agencije
Občinski svet je na januarski seji izdal soglasje k programu
dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ragor) za letošnje leto. Na območju občine Radovljica so v tem letu
predvidene številne aktivnosti, ki jih občina sofinancira v
vrednosti 47 tisoč evrov. Med njimi so tako podjetniški
krožek, projekta Podjetniška kavica in Ustvarjalni podjetnik, zaposlitveni sejem, pa tudi projekt na področju duševnega zdravja z naslovom Anima sana. Med najbolj obiskanimi so projekti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, tudi ti se bodo izvajali še naprej. To so projekti Uporabna zelišča, Kuham domače, Ledinska imena, Lokalna
samooskrba, Semenjalnica ter vzdrževanje baze starih
hišnih imen. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pa bo v
letošnjem letu izvajala tudi tehnično pomoč za projekt
Gorenjsko kolesarsko omrežje.

Deželne novice, petek, 4. februarja 2022
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Informativni dan
Vpis

V šolskem letu 2022/2023 bomo vpisali 8 oddelkov,
razpisujemo 224 prostih mest. Omejitve vpisa ne
pričakujemo.

Program

Gimnazija Kranj izvaja tri veljavne
splošno-izobraževalne programe:
• gimnazija,
• mednarodna matura,
• maturitetni tečaj.

Avsenik je vzor mladim
harmonikarjem
Na petnajstem mednarodnem tekmovanju harmonikarjev pri Avseniku v
Begunjah je igralo blizu sto harmonikaric in harmonikarjev.

Paketi

Jože Košnjek

Jeziki

Po enoletnem premoru so v
soboto, 22., in v nedeljo, 23.
januarja, Avsenikov dom v
Begunjah znova napolnili
zvoki harmonik. Blizu sto
harmonikaric in harmonikarjev, ki so igrali na klavirsko in diatonično harmoniko, je tekmovalo na 15. med-

Dijake združujemo v razrede glede na skupne
interese in potrebe – vzamejo isti paket. Vsi paketi
imajo enak predmetnik do konca šolanja. Izjema je
jezikovni oddelek, v katerem dijaki v 3. letniku
izberejo tretji tuji jezik.
Izvajamo:
• splošni paket,
• naravoslovni paket,
• jezikovni paket,
• športni paket, za katerega status športnika
ni pogoj za vpis.

kov valček najbolje zaigral
Sven Šarlah, ki je prejel
98,50 točke od 100 možnih.
V igranju na diatonično harmoniko je zmagala Danaja
Grebenc iz Trbonj pri Dravogradu – njen mentor je
Klemen Rošer – in z 99,83
dosežene točke postala tudi
absolutna zmagovalka tekmovanja.

Aljančič (98,30 točke), Aljaž
Mauko (98,90 točke), Filip
Pintar (97,33 točke), Tine
Štibelj (95,33 točke) in Gašper Komac (97,17 točke),
Kristjan Razinger pa je bil s
93,17 točke srebrn.
Predsednik ocenjevalne
komisije Slavko Avsenik
mlajši je bil navdušen nad
kakovostjo igranja. Na pogo-

Ne glede na izbiro paketa se vsak dijak uči izbrani
drugi tuji jezik. Na Gimnaziji Kranj je prvi tuji jezik
angleščina, dijaki pa lahko izberejo še španščino,
nemščino, francoščino, ruščino in kitajščino. Vse
jezike in latinščino se lahko učijo tudi fakultativno.

Informativni dan

petek, 11. 2. 2022,
ob 9.00 in 15.00
mednarodna matura
ob 13.00

sobota, 12. 2. 2022,
ob 9.00
mednarodna matura
ob 11.00

Se vidimo
na Zoomu

Dijaki in profesorji Vam bomo na informativnem
dnevu predstavili vse programe in pakete, ki jih
ponujamo. Preko Zoom-a boste stopili v naš
gimnazijski svet. Med drugim vam bomo predstavili
predmete, prostočasne dejavnosti in življenje
kranjskega gimnazijca. Povezava na Zoom bo na
voljo na naši spletni strani.

Matura 2021

Lani je k maturi pristopilo 181 dijakov. Dva dijaka
v prvem roku nista bila uspešna, kar pomeni, da smo
bili 98,9-odstotni. Uspešni dijaki so v povprečju
dosegli 21,51 točk, kar je 0,52 točke več od
slovenskega povprečja splošnih gimnazij. S tem so
jim odprta vrata na vse izbrane fakultete in kar 80 %
dijakov se uspe vpisati na študij, ki so ga navedli kot
svojo 1. željo.

24 zlatih maturantov 2021

Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku
maturo z odliko opravilo 8 maturantov na programu
gimnazija in 16 maturantov na programu
mednarodna matura. V dvajsetih letih, od leta 2000
do 2021, je na Gimnaziji Kranj maturiralo 389
zlatih maturantov.

Nagrajeni harmonikarji s člani strokovne komisije Slavkom Avsenikom mlajšim, Petrom
Pichlerjem in Jožetom Burnikom ter predstavnikoma organizatorja tekmovanja Alešem
Avsenikom in Anžetom Langusom.
Tekmovanje v igranju na
klavirsko harmoniko je bilo
zelo uspešno za Gorenjce,
saj je Miha Mozetič s Praproš pri Ljubnem z 98,67
točke zmagal, Janez Cerkovnik pa je bil z 98,17 točke
tretji. Oba se učita pri Tomažu Cilenšku. Vsi najboljši so
prejeli zlato priznanje.
Kar pet zlatih priznanj in
eno srebrno so v igranju na
diatonično harmoniko prejeli tudi učenci Matjaža
Kokalja. Zlati so bili Andraž

narodnem tekmovanju za
Avsenikovo nagrado – zmagovalni pokal je oblikoval
akademski slikar in oblikovalec Martin Avsenik, eden
od treh sinov Slavka Avsenika – mladi harmonikarji pa
so tokrat prvič tekmovali
tudi za najbolje izvedeni
Avsenikov valček.
Strokovna komisija, v kateri
so bili Jože Burnik, Peter
Pichler in Slavko Avsenik
mlajši, je odločila, da je na
klavirski harmoniki Avseni-

sta vprašanja, zakaj toliko
harmonikarjev igra Avsenikovo glasbo na diatonični
harmoniki, čeprav je oče
Slavko igral na klavirsko, je
odgovoril, da glasbilo ni najpomembnejše. Tudi Slavko
Avsenik je začel glasbeno
pot na diatonični harmoniki. Pomemben je glasbenik
in njegov občutek za melodijo. Kljub različnim izvedbam bo glasba v izvirni obliki ostala, je povedal Slavko
Avsenik mlajši.

Prvi portret
v Galeriji Čitalnica
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
4000 Kranj
t: +386 (0)4 281 17 10
f: +386 (0)4 201 22 55
e: gimnazija.kranj@gimkr.si

Sledite nam na:

Ob 85. obletnici rojstva
Radovljičanke Alenke Bole
Vrabec, dramske igralke in
prevajalke, so 14. januarja v
radovljiški knjižnici odkrili
njen portret, delo glasbenika in slikarja Ivana Prešerna
- Žana, in ga umestili v
novoustanovljeno Galerijo
Čitalnica.
Portret Alenke Bole Vrabec
je prvi portret v Galeriji
Čitalnica, ki sta jo skupaj
ustanovili Občina Radovljica
in Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica in v kateri se bo
postopno izoblikovala stalna
razstava portretov občanov,
ki so pomembno prispevali
k razvoju in bogatenju kulturnega življenja v občini
Radovljica ali širšem okolju,

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Prva slika v Galeriji Čitalnica je portret Alenke Bole Vrabec.
prepoznavnosti in ugledu
občine.
Portrete bodo v galerijo
umeščali postopno in prilo-

žnostno, na primer ob življenjskem jubileju, prelomnici v ustvarjalnem opusu in
podobno.

južni del
2157 799/12

Predtrg

320

Katastrska površina
(GURS) v m2

Občina
Radovljica

Lastništvo

2157 352/20

Predtrg

154

Katastrska površina
(GURS) v m2

Javno dobro v lasti
Občine Radovljica

Lastništvo

2152 645/2

2152 645/4

2152 645/6

Srednja vas

Srednja vas

Srednja vas

69

144

259

Katastrska površina
(GURS) v m2

Javno dobro

Javno dobro

Javno dobro

Lastništvo

Številka: 7113-5/2022-1
Datum: 27. 1. 2022

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

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

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih
javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno,
da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina lahko v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) proda ali zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javnega rabe.
O izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni
sklep, da se zemljišče ne uporablja več kot javno dobro. Neuporaba
predmetnih zemljišč kot javno dobro je bila ugotovljena v ugotovitvenih
postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu, in z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. O izvzemu iz javne rabe je dne 26. 1. 2022 Občinski svet Občine
Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

Obrazložitev:

ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, se izvzamejo iz javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot last Občine Radovljica.

ID znak

Katastrska
občina

3. Zemljišča:

ki je v lasti in upravljanju Občine Radovljica, se izvzame iz javnega dobra
in se v zemljiški knjigi vpiše kot last Občine Radovljica.

ID znak

Katastrska
občina

2. Zemljišče:

se po pravnomočni parcelaciji v zemljiški knjigi izbriše zaznamba javnega
dobra.

ID znak

Katastrska
občina

1. Z zemljišča:

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

5.

št. 288, 4. februarja 2022

2163 381/2

Kamna Gorica

javna površina

Opis javne
površine
190

Katastrska površina
(GURS) v m2

2161 789/15

2161 789/9

ID znak

javna cesta
Podnart 73

javna cesta
Posavec - Podnart

Opis javne
površine

79

22

Katastrska površina
(GURS) v m2

Številka: 7113-4/2022-1
Datum: 27. 1. 2022

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

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

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej,
kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina
in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Zemljišča, ki so
predmet te odločbe, so v lasti Občine Radovljica in so namenjena javni
rabi kot prometna infrastruktura. 245. člen ZUreP-2 določa, da objekt
oziroma del objekta, ki je lahko oziroma mora biti grajeno javno dobro,
pridobi status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo,
ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti
izda pristojna občinska uprava. Zemljišča iz tabel, za katera predlagamo
zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe.

Obrazložitev:

ki sta v zemljiški knjigi vpisani kot lastnina Občine Radovljica in sta v naravi površini javnih cest v Podnartu, se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno dobro – cesta.

Zaloše

Zaloše

KO

Na zemljiščih:

ki je last Občine Radovljica in v naravi predstavlja javno površino v Kamni
Gorici, se v zemljiški knjigi zaznamuje javno dobro – javna površina.

ID znak

KO

Na zemljišču:

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur.
l. RS, št. 94/07, s spremembami in dopolnitvami), 122. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 247. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21 - ZUreP-3) in sklepa
Občinskega sveta Občine Radovljica s 23. seje dne 26. 1. 2022 Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

- ZUreP-3) in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica s 23. seje z
dne 26. 1. 2022 Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti
izdaja naslednjo

UO, stran 4

Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v
zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali
novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu z
veljavnimi predpisi,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter s podzakonskimi
predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

2. člen

VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

8. člen

7. člen

Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.

10. člen

VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA

Koncesija se podeli za obdobje petih let.

9. člen

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.

VI. OBSEG MONOPOLA

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.

6. člen

V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka
na območju občine se podeli enemu koncesionarju.

1. člen

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne
službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Koncesionar mora za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe, izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi
podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke, kar izkaže s potrdilom Finančne
uprave RS, ki ni starejše od 8 dni,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom
potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi
z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.

5. člen

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo na
območju občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in
nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zaščito
živali, in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

4. člen

Območje izvajanja javne službe iz 1. člena tega odloka obsega območje
občine Radovljica.

3. člen

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER
RAZMERJA DO UPORABNIKOV

Časopis Občine Radovljica

(1) Oskrba zapuščenih živali na območju občine Radovljica se zagotavlja
kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Radovljica izbrala v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Radovljica kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:
– dejavnost, ki je predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin,
ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja in način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Radovljica

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Ur. l. RS, št.
38/13 in spremembe), 3., 4., 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in spremembe), 61. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in spremembe), 5.
člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica
(DN UO, št. 114/09, 125/10 in 178/13) in 17. člena Statuta Občine
Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na
23. redni seji dne 26. 1. 2022 sprejel

1.

1. ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju
občine Radovljica
2. SKLEP o določitvi cen programov Vrtca Radovljica
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17. člen

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

11. člen

UO, stran 2

(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je ponudba za storitev oskrbe zapuščenih živali, ki jo kandidat za koncesionarja predloži v
postopku podelitve koncesije.
(2) Cena in način plačila koncesionarju se določi s koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo
ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili
zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
12. člen

XII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE

(1) Po pregledu in ocenitvi prijav komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor občinske uprave
(v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene, in prepozno prispele prijave pristojni organ s sklepom zavrže.
(3) Zoper odločbo iz prvega in sklep iz drugega odstavka tega člena je
možna pritožba v roku 15 dni od vročitve županu Občine Radovljica.

20. člen

Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na
razpis niso formalno popolne, se pozove, da prijave v določenem roku
dopolnijo.

19. člen

(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem
naslednji kriteriji:
– ponujena cena prijavitelja, v katero je vračunana tudi oddaljenost zavetišča,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja in
– morebitni drugi kriteriji, določeni z razpisom.
(2) Seštevek ocenjenih kriterijev iz prejšnjega odstavka je največ 100
točk, pri čemer predstavlja:
– ponujena cena prijavitelja, v katero je vračunana tudi oddaljenost zavetišča, največ 70 točk,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja največ 15 točk in
– morebitni drugi kriteriji, določeni z razpisom, največ 15 točk.

18. člen

(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe:
– predmeta in območja koncesije,
– začetka in časa trajanja koncesije,
– pogojev, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavin prijave na razpis,
– strokovnih referenc in drugih dokazil, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– meril, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roka in načina predložitve prijav,
– roka za izbor koncesionarja,
– roka, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– roka, v katerem je treba začeti z izvajanjem javne službe,
– podatkov o pooblaščeni osebi za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom,
– ostalih pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih
storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredeli sestavine iz prejšnjega odstavka.

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojna strokovna služba koncendenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli
med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti
pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in
tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncendenta. O nadzoru se izdela zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncendenta.
(4) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
14. člen
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita
koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dotedanji koncesionar izvajati
javno službo do izbora novega koncesionarja.
(3) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen

21. člen
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba, s katero pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(2) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj
mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku osem dni od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v
roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.
XIII. POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE

iz vrtca, do 8. ure zjutraj. Če starši ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti otroka, v ceni programa zaračuna tudi strošek živil glede na število dni
nejavljene odsotnosti.

UO, stran 3

(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev.
Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije
v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.

3. člen

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

24. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen
programov Vrtca Radovljica (DN UO, št. 283/21).

št. 288, 4. februarja 2022

Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane
javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.

4. člen

oddelek I. starostnega obdobja

463,90 EUR

609,04 EUR

Datum: 27. 1. 2022
Številka: 007-0001/2022-1

Številka: 41016-0001/2022
Datum: 26. 1. 2022

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu
financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2021 (DN UO, št.
277/21).

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

4. člen

Sredstva se političnim strankam dodeljujejo mesečno na transakcijske
račune političnih strank.

3. člen

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank v občini Radovljica za leto 2022, je 0,0857948 % sredstev občine, opredeljenih po
predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

2. člen

Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Radovljica, je upravičena do sredstev proračuna Občine Radovljica sorazmerno številu glasov volivcev, ki
jih je dobila na volitvah.

1. člen

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica
za leto 2022

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 100/05
– UPB1 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 23. seji dne 26. 1.
2022 sprejel

3.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave, uporablja pa se od 1. 3. 2022.

25. člen

Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe koncedentu predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za
škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncedentu ali tretji osebi.

26. člen

Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.

27. člen

(1) Koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne službe poročati najmanj dvakrat letno, in sicer do konca meseca avgusta za prvo polovico
leta in najkasneje do konca meseca januarja za preteklo leto.
(2) Koncesionar mora oddati tudi vmesno poročilo, kadar to zahteva koncedent.
XIV. KONČNA DOLOČBA

28. člen

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 007-0017/2021-5
Datum: 27. 1. 2022

2.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB2 in
spremembe), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 23. seji dne 26. 1. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov Vrtca Radovljica

1. člen

oddelek II. starostnega obdobja

505,22 EUR

Cena programov Vrtca Radovljica znaša na mesec:

oddelek 3-4 letnih otrok

505,22 EUR

Zamudna ura v višini 7,70 EUR se zaračuna staršem otrok, ki več kot
trikrat v šolskem letu zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega
varstva po zaključku poslovnega časa enote vrtca.

kombinirani oddelek

2. člen

4.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na drugo pravno ali fizično osebo.

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. odstavka tega sklepa znaša 2,40 EUR.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno
besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, s spremembami in dopolnitvami), 122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 247.
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21

22. člen

23. člen

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža
za stroške neporabljenih živil. V ceni programa se znesek neporabljenih
živil obračuna v višini dnevnega stroška živil za odsotnost otroka še isti
dan, če se otroka odjavi v aplikaciji, ki se v vrtcu uporablja za odjavo otrok

(1) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem
roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, tako da so
povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in z navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka
tega člena.

16. člen

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo
tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih
ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.

XI. NAČIN IZBIRE KONCESIONARJA

(1) Koncedent koncesionarja za izvajanje koncesije izbere na podlagi
javnega razpisa.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim
imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo
sestavljajo predsednik in dva člana.
(3) Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
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Kultura

Za branje potrebuješ
prostor, čas in mir

Pravljične rokodelnice
v vseh enotah knjižnice

Marjana Ahačič
Zadnjič sva se pogovarjali
pred letom in pol, ravno po
prvem koronskem valu, ko
ste ugotavljali, da se bralci
ne vračajo v knjižnice, čeprav so te ponovno odprle
svoja vrata. Je ostalo tako?
Je. Del ljudi se ni vrnil;
nekateri so zaskrbljeni in ne
hodijo nikamor, če ni nujno, druge odvrne pogoj
PCT, tretji so se enostavno
odvadili. Tudi izposoja otroške in mladinske literature
je padla in se ni popravila.
Zato z veliko gotovostjo lahko rečem, da je bralna pismenost padla. Žal v času
epidemije ne družba ne šola
in ne starši niso spodbujali
branja. Ko je bila šola na
daljavo, so se vsi – in to je
seveda razumljivo – ukvarjali z izpolnjevanjem šolskih
obveznosti, ne pa tudi spodbujanju branja. To pomeni,
da so brali le tisti otroci, ki
so bili že formirani bralci.
Vsi tisti, ki bi potrebovali
stalno podporo in motivacijo, pa te niso dobili in so
brali zgolj to, kar je bilo nujno in obvezno, ne pa tudi
prostočasno.
So to – z vidika branja – že
izgubljene generacije?
Ne še; če nekaj v določenem
obdobju zamudimo, je v
določenem času še mogoče
nadoknaditi. Prav dolgo pa
žal ne. Dan ima pač samo
24 ur in konkurenca branju
je huda: družabna omrežja,
računalniške igrice, čveki na
telefonu ... Brati pa moraš
rad. Uživati moraš v tem, če
naj postaneš bralec za vse
življenje. To, kar si mi želimo in kar bi si morala želeti
družba na splošno. Koliko
časa že poslušamo, tudi
politike, da bi morali postati
družba inovacij, dodane vrednosti, visokih donosov ...
Ne predstavljam si, da bi vse
to lahko ustvarjali ljudje, ki
imajo težave z branjem.
Nagrado ste dobili tudi za
empatičen pristop do ranljivih skupin, piše v obrazložitvi. Ste se s spodbujanjem
branja zlasti pri ranljivih
skupinah začeli ukvarjati
zato, ker pred desetletji
povprečna populacija ni
potrebovala spodbud pri
branju? Smo vmes vsi postali »ranljivi«?
Pred internetom branje ni
imelo resne konkurence.
Saj so bili gledališče, kino
in televizija, a slednja brez
stotin programov, ki so na
voljo 24 ur na dan. Takrat
je bilo več časa za branje,

smo zelo zadovoljni, da je
kavarna del knjižnice – in
tudi z najemnikom, ki jo
vodi.
Sicer pa smo v tujini videli
tudi, da se cel kup stvari lahko dogaja tudi med policami, zato smo naredili vse,
kar se je dalo, da bi bila tudi
naša knjižnica živ, živahen
in ves čas ljudi poln prostor.
Tudi to je nekaj, s čimer privabljamo nove bralce.

Božena Kolman Finžgar / Foto: Gorazd Kavčič
tisti, ki so veliko brali, pa so
bili "frajerji".
Moje sedanje delo so včasih
z družinskim branjem
opravile družine in šole, z
ranljivimi skupinami pa se
nihče ni posebej ukvarjal.
Številne skupine ljudi, ki
jim danes rečemo ranljive,
so bile zaprte v svoje ozke
kroge, v kroge institucij in
družin, z odpiranjem v družbo smo jih opazili in se
seveda vprašali, zakaj jih
nismo že prej. Ponosna
sem, da že zelo dolgo odlično sodelujemo z radovljiško osnovno šolo s prilagojenim programom, s Centrom za delo, usposabljanje
in varstvo, tudi s centrom
za socialno delo, različnimi
društvi in posamezniki.
Seveda pa vedno in ponovno poudarjam: tega ne
delam samo jaz, daleč od
tega. Brez podpore in aktivnega sodelovanja kolegov,
pa naj pri tem posebej omenim sodelavko Silvo Kos,
vsega, kar nam je uspelo,
ne bi mogli doseči.
Še nekaj je zanimivo: število izdanih knjig je bilo
mnogo manjše, njihove
naklade pa so bile ogromne. Spomnim se, da sem
kot študentka in kasneje
mlada profesorica slovenščine vedela za tako rekoč
vse leposlovje, kar ga je
izšlo. Danes je to absolutno
nemogoče, čeprav dobršen
del vsakega dne preživim v
knjižnici. Si predstavljate,
da na leto samo v naši ustanovi kupimo od 2.000 do
2.400 novih naslovov knjig,
filmov ali revij? Izide jih
okoli pet tisoč ...

S čim si razlagate ta preobrat? Več knjig, manj bralcev?
Enostavno: založbe so gospodarske družbe, ki morajo
preživeti, zato z vedno novimi in novimi naslovi vzbujajo pozornost. Marsikaj se je
spremenilo tudi v produkciji
knjig: svojčas na primer nismo imeli domačih kriminalk; zdaj jih imamo in celo
zelo priljubljene so. Ogromne spremembe se dogajajo
tudi na področju otroške
literature; in zanimanje ljudi, ki mu seveda sledijo založbe, je zelo raznoliko in na
različnih področjih. Knjige
se še vedno kupujejo, berejo
pa tudi ... Kar ni slabo.
Še vedno se veliko ukvarjate
z ranljivimi skupinami, čeprav so le majhna kapljica v
morju nebranja, v katerem
smo ranljivi vsi. Zakaj?
Takole bom rekla: pomembno se je ukvarjati čisto z
vsakim. Knjižničarji ne
moremo spremeniti družbe
na splošno, pomembno je,
da pozornost posvetimo čisto vsakemu. Kajti branje,
veste, je intimna zadeva.
Vsak bere sam in predvsem
bere sebi – če izvzamemo
starše, ki berejo svojim otrokom. Branje je ena najbolj
intimnih stvari, ki jih počnemo. Zanj potrebuješ prostor, čas in mir. Zato se tudi
mi ukvarjamo s čisto vsakim
človekom posebej.
V obrazložitvi nagrade je
zapisano tudi, da ste zaslužni za to, da je marsikatera
dobra ideja iz tujine našla
mesto pri nas – pa tudi obratno, čez meje Slovenije ste

širili številne lastne dobre
projekte.
Kot direktorica sem hodila
na strokovne ekskurzije,
kjer smo si ogledovali knjižnične sisteme in stavbe v
tujini. Po drugi strani pa
sem v tujino odhajala z dobrimi projekti, ki smo jih
imeli pri nas – ki sem jih
večinoma pripravila sama ali
vsaj sodelovala pri pripravi,
kakršen je na primer Knjige
na počitnicah. Na mednarodnih srečanjih vidiš, kaj
delajo drugi; eden od projektov, ki me je navdušil, je bila
Noč z Andersenom ...
V zadnjem obdobju so bili
med pogostimi temami v
tujini migranti, prizadevanja, kako njihovim otrokom
približati novo okolje. Sama
sem ob tem dobila idejo o
branju na daljavo s Slovenci
in njihovimi potomci, ki
živijo v Banjaluki. Z Barbaro
Hanuš, ki tam živi in poučuje slovenščino, sva prav zanje prilagodili in razvili projekt Vesolje zakladov.
V kakšni meri ste sodelovali
pri nastajanju nove radovljiške knjižnice? Ste imeli
možnost, da znanje in vedenje, ki ste ga o razvoju knjižnic in knjižničarstva pridobili v tujini, uporabite pri
nastajanju "domače hiše"?
Imeli smo velik vpliv. Imeli
smo srečo z izbranimi arhitekti, ki so nas bili pripravljeni poslušati, slišati in
upoštevati. Razumeli so, da
je sodobna knjižnica prostor brez ovir, kjer se ljudje
zbirajo, srečujejo, preživljajo prosti čas ..., celo idejo
o kavarni so sprejeli. Zdaj

Z letošnjim letom zaključujete svoje dolgoletno vodenje Knjižnice A. T. Linharta.
Kako si želite, da bi se razvijala v prihodnjih letih?
Najprej bi rada poudarila, da
so knjižnica ljudje – knjižničarji. Oni so tisti, ki ustvarijo vzdušje v hiši. Ti ljudje
definitivno ostajajo tu. Seveda si želim, da kdorkoli že
pride, nadaljuje delo, ki sem
ga začela skupaj s kolegi.
Morda se bo lahko malo bolj
posvetil tretjemu življenjskemu obdobju; za to meni
zmanjkuje časa. Verjamem,
da bo knjižnica v vsakem
primeru ostala prostor, kjer
se ljudje dobro počutijo, se
zbirajo, srečujejo ...
Pravkar ste se vrnili s krajšega dopusta. Kaj zanimivega
ste ta čas prebrali?
Med dopustom vedno rada
preberem kakšno dobro kriminalko za sprostitev, prelistam kakšno strokovno
revijo, za katero sicer ni
dovolj časa, lotila sem se
knjige o komuniciranju z
različnimi tipi ljudi in seveda prebirala poezijo, predvsem Cirila Zlobca. Sicer
imam pa na domači polici
vedno izbor knjig, po katerih posežem, ko sem v kakšnem posebnem razpoloženju. Tokrat je bil to – ponovno – življenjepis Elizabete
prve, ženske, ki nikoli ni
popuščala, je vztrajala in
dosegla svoje cilje. Se mi je
zdelo, da potrebujem prav
to, kot spodbudo, da pred
upokojitvijo dosežem vse
tisto, kar sem si še zastavila
za to obdobje.
Obstaja nekje tudi kup,
morda pa vsaj seznam knjig,
ki jih boste brali, ko se jeseni upokojite?
O, seveda, in kup je velik.
Imam tudi kak centimeter
in pol listkov "zaželenega
branja". Kako točno bo, pa še
ne vem, saj vedno izhajajo
nove in nove knjige, po drugi strani so tu še dela oziroma avtorji, ki sem jih brala
že dolgo nazaj in ki bi jih
rada brala znova. Med njimi
je zagotovo Dostojevski.

Popravek
V članku z naslovom Obletnica rojstva žlahtnega meščana Huga Robleka, objavljenem v prejšnji številki Deželnih novic, je zapisanih nekaj
netočnosti. Ne drži podatek,
da je bila leta 1984 na Roblekovo pobudo ustanovljena
radovljiška podružnica SPD;
ustanovljena je bila namreč
10. marca 1895. Glede Roblekove pobude zanjo je v članku, objavljenem v Radolčanu, naveden podatek iz članka dr. Frana Tominška v Planinskem vestniku, 1933.
Druga napaka je podatek o
mostu med Kamno Gorico
in Radovljico. Ne gre za Fuksovo brv, kot je navedeno v
oklepaju, ampak za prvotni
most, katerega ostanki so
vidni še danes in omenjeni
na naravoslovni poti ob Savi.
Fuksova brv je bila postavljena pozneje, leta 1932, saj je
Sava odnesla "Roblekov"
most, je prijazno opozoril
avtor prispevka v Radolčanu
Jure Sinobad. Tominškova
pot na Triglav pa je poimenovana po bratu, in ne očetu
Roblekove žene Pavle. Za
netočnosti se opravičujemo.

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

www.gorenjskiglas.si

Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, je letošnja prejemnica Čopove diplome, najvišjega
priznanja za izjemne uspehe na področju knjižničarstva v državi. Prejela jo je za dosežke pri spodbujanju branja otroške in
mladinske književnosti.

Tudi v radovljiški knjižnici
so pripravili ustvarjalne
kotičke, kjer starši in otroci
lahko skupaj prebirajo knjige in ustvarjajo. Poimenovali so jih Pravljične rokodelnice in so skupni projekt
gorenjskih splošnih knjižnic, s katerim te omogočajo
kvalitetno preživljanje prostega časa v knjižnici. V vseh
enotah radovljiške knjižnice
so že pripravljene pisemske
ovojnice z materialom in
navodili za ustvarjanje, ki jih
otroci seveda lahko odnesejo tudi domov. Vsak mesec
jih čaka novo ustvarjalno
presenečenje; do sedaj so
že izdelovali knjižne kazalke, lovilce sanj in praznične
božičke, je povedala Sara
Klemenčič. "Za odgovor na
vprašanje, kaj vas čaka v prihodnjih mesecih, pa le pridite v najbližjo knjižnico in
se prepričajte sami.
"Gorenjski knjižničarji, ki
mesečno pripravljamo
Rokodelnice, vam želimo
prijetne ustvarjalne urice pri
druženju v knjižnici in tudi
doma," še dodaja.

Pokličite 04/201 42 41
ali pišite: narocnine@g-glas.si
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V Peking tudi ledenik
V dobrem mesecu dni je košček ledu s Triglava v akciji Triglavski ledenik
čez devet evropskih držav in Rusijo pripotoval na Kitajsko. Skupaj z njim na
poti tudi Elanove smuči.

Prevc in Fak
četrtič olimpijca

Marjana Ahačič
Potem ko je v začetku zime
ekipa strokovnjakov z Geografskega inštituta Antona
Melika vzela košček Triglavskega ledenika, je del vzorčnega ledu, poimenovali so
ga Toli (Triglav Olympic
Legendary Ice), decembra s
Cirilom Komotarjem, priljubljenim vlogerjem, odšel na
13 tisoč kilometrov dolgo pot
od Mojstrane do olimpijskega Pekinga.
Komotar je na poti s hibridnim vozilom v mesecu in
pol prepotoval deset držav
in se ustavil v desetih olimpijskih prestolnicah ter z
ekipo na poti ozaveščal o
pomenu ledenikov za podnebje in prihodnost zimskih
športnih disciplin. S postopnim taljenjem kosa ledu v
ledeniško vodo projekt simbolno opozarja na globalni
problem segrevanja ozračja.
Akcija Triglavski ledenik v
Peking je nastala na pobudo
Pivovarne Laško Union v
soorganizaciji z Olimpijskim komitejem Slovenije
ter podporo več vladnih in

V Pekingu na Kitajskem se danes začnejo zimske olimpijske igre, na katerih
bosta tekmovala tudi smučarski skakalec Peter Prevc in biatlonec Jakov
Fak. Za oba bodo to že četrte olimpijske igre, oba že imata po eno srebrno
in bronasto medaljo.
Maja Bertoncelj
Peter Prevc in Jakov Fak sta
med najizkušenejšimi in
najuspešnejšimi slovenskimi olimpijci, ki so odpotovali na Kitajsko.

Košček ledu Triglavskega ledenika, katerega površina
danes znaša le še slabega pol hektarja, kar je skoraj
tridesetkrat manj kot ob začetku meritev leta 1946
nevladnih organizacij, gospodarskih partnerjev, slovenskih olimpijcev in športnih legend ter drugih podpornikov. Kot partner je v
akcijo vstopila tudi družba
Elan, ki je na pot s koščkom
ledenika poslala posebno
izdajo zložljivih smuči Elan
Voyager, svetovno inovacijo,
delo Elanove razvojne ekipe
iz Begunj. V Elanu poudarjajo, da za izvrstnimi pro-

dukti ne stojita le lokalno
znanje in razvoj, temveč
vrsta praks, s katerimi družba iz leta v leto posluje bolj
trajnostno.
Staljeni ledenik se bo po
končanih olimpijskih igrah
ustekleničen vrnil pod Triglav, kjer bo v Slovenskem
planinskem muzeju v Mojstrani na razstavi še naprej
opozarjal na izginjanje ledenikov.

OSTANITE
!
DRUGAČNI
NOVA FABIA

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,6 – 5,1 l/100 km in 127 – 115 g/km, emisijska stopnja: EURO 6,
specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0453 – 0,0113 g/km, trdi delci: 0,0002 – 0,00 g/km, število delcev:
0,0011 – 0,00 x 1011. 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.

Prevc dve medalji osvojil
v Sočiju
Smučarski skakalec Peter
Prevc je blestel na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014,
kjer je osvojil dve medalji:
drugi je bil na srednji skakalnici in tretji na veliki skakalnici. Devetindvajsetletnik iz
Dolenje vasi, ki z družino
živi v Radovljici, je pogled
usmeril nazaj na dosedanje
nastope na olimpijskih igrah
in naprej v Peking. "Imam
srečo, da sem olimpijske igre
že trikrat doživel. Grem v
poznano okolje. V bistvu
želim gledati naprej, izhajati
iz tega, kje sem danes, kje
sem bil včeraj in kje bom
jutri. Grem iz dneva v dan,
trudim se, da bom dober. V
Vancouvru sem se učil, poslušal, gledal, kako je, in mi je
uspel zelo dober rezultat. V
Sočiju je bilo logistično vse
skupaj precej zahtevno, ker
so bile velike razdalje in je
vožnja vzela veliko časa.
Koreja pa je bila psihično kar
zahtevna. Moja forma ni bila
na visokem nivoju, želiš si
dobrega rezultata, in potem
vse dni, ko si tam, razmišljaš, kako ti bo to uspelo. Se
mi zdi, da v Sočiju zares
nisem pričakoval medalje, a
se je zgodila. V Koreji čez štiri leta pa sem bil, kot že rečeno, v takem položaju, da sem
želel izsiliti vsaj en dober
rezultat v tisti sezoni. Pa se
tudi to ni izšlo. Moral se bom
osredotočiti nase in čim bolje izvesti vse," je razmišljal
sredi januarja.
Sezono je začel zelo obetavno na 11. in 6. mestu. V
deseterico je nato skočil še
sredi januarja. V Titisee-Neustadtu je bil 8. Še prej se je
v Zakopanah veselil zmage z
ekipo. "Že v Bischofshofnu
sem našel prave načine, kako
se izboljšati tudi na tekmi.
Dobil sem nekaj zaupanja,
nato sem na treningu v Planici še malo več tvegal, da
sem videl, kje je meja. V
odrivu je bilo več poguma in
potem je tukaj še zaupanje,
da bo oprema naredila tisto,
kar mora. V bistvu nisem
veliko spremenil," je dejal
član SK Triglav Kranj. Zadnji
konec tedna pred odhodom v
Peking mu na tekmah v Willingenu znova ni šlo po načr-

Peter Prevc / Foto: Matevž Peršin

Jakov Fak / Foto: Matevž Peršin

tih. Na vrhuncu sezone se
želi pokazati v najboljši luči.
"Osem ali deset jih lahko
skoči na stopničke. Medalje
so tri. V skupnem seštevku
svetovnega pokala sem 19.
Nočem veliko razmišljati o
tem, mora se zgoditi. Osredotočiti se moram na delo,

eni lepših. Za vsakega športnika, ki osvoji medaljo na
olimpijskih igrah, je to res
nekaj posebnega. Taki spomini ostanejo s tabo za vedno. Na zadnje olimpijske
igre imam kljub nekaj ponesrečenim nastopom tudi
enega najlepših spominov v

Peter Prevc: »V Sočiju nisem pričakoval
medalje, a se je zgodila. V Koreji sem bil v
položaju, da sem želel izsiliti vsaj en dober
rezultat v tisti sezoni. Pa se tudi to ni izšlo.«
na vizijo, ki me je pripeljala
do sem," je dodal nekaj
besed na to temo. O novem
skakalnem centru se posebej
ni pozanimal. "Zadnje čase
so si vse skakalnice, ki so
narejene na novo, zelo podobne, tako da to ne bi smela
biti težava, ne bi smelo biti
kakšnega večjega presenečenja," pravi športnik, ki je

svojem življenju. Tako bo za
vedno. Izredno sem ponosen nanje," je dejal 34-letni
Jakov Fak, član ŠD Pokljuka, ki z družino živi v Lescah. Zaveda se, da ni med
favoriti. "Kljub temu ni predaje, boril se bom naprej.
Na olimpijskih igrah v
Pekingu si želim predvsem,
da bi mi telo dovolilo, da

Jakov Fak: »Želim si, da bi mi telo dovolilo
pokazati, kar zmorem in kar znam, da bom
zadosti sproščen in nastopil dobro.«
pred odhodom dejal, da bo s
seboj vzel kakšno knjigo,
morda karte, konec marca pa
se zaključi oddaja knjigovodskih poročil, tako da se bo
morda posvetil tudi temu.

Fak se želi pokazati v
svoji najboljši izvedbi
Tudi Jakov Fak je odšel na
svoje četrte olimpijske igre.
Prvo medaljo je osvojil leta
2010 v Vancouvru, ko je bil
tretji v sprintu, drugo pa
pred štirimi leti v Pjongčangu. Na posamični tekmi je
bil drugi. V letošnji sezoni
mu ni šlo po načrtih. V skupnem seštevku je trenutno
na 41. mestu. "Spomini na
zadnje olimpijske igre so

lahko pokažem, kar zmorem in kaj znam, da bom
zadosti sproščen in pokazal
dobre nastope. Rezultati so
na koncu seštevek več dejavnikov. Moje osnovne želje
so, da se počutim dobro in
da se lahko pokažem v svoji
najboljši luči, v najboljši različici. Občutki so dokaj sproščeni, malo je še negotovosti, ker ne veš, kakšna je situacija tam, kakšne so proge.
Temu se bomo hitro prilagodili, se lotili stvari sistemsko, vse pregledali. Sam
bom skušal najti najboljši
recept za najboljši rezultat."
Tekmovalni program iger se
je že začel, slovesno odprtje
pa bo danes, 4. februarja, ob
13. uri po našem času.
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Uspešen kljub poznemu začetku
Tilen Valjavec je pomemben člen prve udarne postave Rokometnega kluba Frankstahl Radovljica.
Matjaž Klemenc

čica obrambe nam najbolj
ustreza.

Tilen Valjavec, 23-letnik iz
Hudega Grabna pri Tržiču,
je rokomet začel igrati šele v
prvem letniku srednje šole.
Bil je njegov prvi šport.
Prvo leto je igral v Tržiču, v
kategoriji kadetov. Ko je ekipa razpadla, se je odzval
povabilu Rokometnega kluba Radovljica in pravi, da
mu ni žal. Čeprav je bil še
mladinec, je igral tudi za
člansko vrsto, kar je bila težka, a tudi zelo dobra izkušnja. Prepričan je namreč, da
so prav težke tekme najboljše za pridobivanje izkušenj.
Pretekla sezona je bila zaradi epidemije izvedena le
polovično, a se je za radovljiški rokomet končala odlično.
Tri kola pred koncem končnice smo si močno otežili
situacijo, ko smo izgubili
tekmo z Ajdovščino, kjer
smo bili popolni favoriti. V
gosteh smo jih kar lahko
premagali in pričakovali
smo, da doma ne bodo nudili močnega odpora. Na srečo
nas je poraz hitro streznil in
v gosteh proti Veliki Nedelji,
ki ima dobro podporo s tribun, nam je uspelo zmagati.
Ena bolje odigranih tekem,
odkar sem v Radovljici. Sreča, ki nam je obrnila hrbet
proti Primorju, je bila proti
Veliki Nedelji na naši strani.
Piko na i smo naredili na
zadnji tekmi z Gorišnico.
Potrebovali smo zmago.
Gorišnica ni bila v popolni
postavi. Pokazali smo veliko

Na domačih tekmah sem
poleg dobre obrambe opazil
tudi močno podporo igralcev s klopi.
Imamo zelo močan kolektivni duh in smo močno povezani. Dobro se poznamo, saj
večina igralcev že dolgo časa
igra skupaj. Igralci s klopi so
sposobni, da v trenutkih, ko
nosilci počivajo, dajo v igri
svoj maksimum. Pri igralcih, ki igrajo manj, ni zamere, slabe volje.

Tilen Valjavec iz Hudega Grabna pri Tržiču, 23-letni član Rokometnega kluba Frankstahl
Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič
želje, igrali borbeno in se z
zmago zasluženo uvrstili v
prvo B ligo.
Razlika med prvo B ligo in
drugo ligo je velika. S kakšnimi željami ste šli v prvo
B ligo?
Prvotni cilj je obstanek in
upam, da nam to uspe. V
začetku smo bili skeptični,
saj je eden od vodilnih igralcev šel v prvo A ligo. Imamo
mlado ekipo, staro 20 let, in
zraven še ne preveč izkušeno za ta rang tekmovanja.

Kje se občuti največja razlika med obema ligama?
Največja razlika je v kvaliteti. V prvi B ligi se igra hitrejši rokomet, je več kontakta.
Prekrški so močnejši, a ni
podlih udarcev. Teh je zagotovo več v drugi ligi.
V prvem delu ste štirikrat
zmagali, doživeli sedem
porazov in enkrat igrali neodločeno. Ste bili z izkupičkom v klubu zadovoljni?
Ligo smo odprli z domačo
zmago proti Železnikom.

Dobili smo samozavest in
videli, da lahko igramo na
tem nivoju. Z izkupičkom v
12 tekmah moramo biti
zadovoljni. Če bi mi kdo
pred sezono rekel, da bo ta
mlada ekipa na polovici
prvenstva imela devet točk,
bi ga verjetno čudno pogledal. Izkušnje, ki nam manjkajo, smo nadomestili z
obilo borbenosti. Dobro
smo igrali obrambni sistem 3-2-1, ki je marsikateri
ekipi povzročal težave.
Nimamo višine in ta razli-

Kako ste zadovoljni s svojimi igrami?
Lahko bi bilo bolje, lahko pa
tudi slabše. Največ težav
imam z realizacijo. Pozna
se, da sem pozno začel trenirati rokomet in mi manjka
rokometna »osnovna šola«.
Tu bi dodal še slabšo kondicijo. Po drugi strani sem
zelo borben, temperamenten in pozitiven. Vseskozi,
tudi če nam ne gre, spodbujam svoje soigralce.
Katera ekipa je v ligi na vas
naredila največji vtis?
Krško in novomeška Krka.
Ta konec tedna se prvenstvo
nadaljuje. Prvo tekmo igrate
z ekipo Alples Železniki v
gosteh. Ste dobro pripravljeni za drugi del?
Tekma z Alplesom v gosteh bo izredno pomembna.
V tekmovalnem odmoru je
bilo v ekipi nekaj težav s
korono. Zdaj so vsi zdravi.
Dobro smo trenirali in ver-

jamem, da bomo lahko v
Železnikih odigrali dobro
tekmo in se domov vrnili s
prvo zmago v gosteh.
Vas je dolg tekmovalni premor zmotil?
Naredili smo kakšen trening več za moč, kar je
samo dobro. V ligi je 13
ekip in odigrati 24 tekem
ni malo. Odmor (zadnja
tekma je bila 18. 12., op. p.)
je kar prav prišel. Upam pa,
da proti Železnikom čim
prej ujamemo tekmovalni
ritem.
Katero igralno mesto vam
najbolj ustreza?
Vseskozi igram na poziciji
krožnega napadalca. Glede
na mojo močnejšo postavo
mi je položaj pisan na kožo.
Na položaju, na katerem
igram, je veliko kontakta,
tudi grobosti, a to me prav
nič ne moti.
Bi si želeli igrati še ligo višje?
Po pravici povedano, ne.
Želim si, da s to ekipo letos
ostanemo v prvi B ligi. V prihodnosti, ko bomo imeli še
več izkušenj, pa si želim, da
bi bili med prvimi petimi
ekipami v ligi.
Kaj vam pomeni igranje
rokometa?
Sprostitev. Ko treniram oziroma igram, odmislim vse
negativnosti. V rokometu
sem dobil obilico dobrih prijateljev.

Smučanje
Na tekmah zahodne regije in na državnih tekmah
Tekmovalci SK Radovljica so tekmovali na tekmah zahodne
regije. Kranjska Gora, veleslalom – deklice U14: 1. Taja Prešern, 3. Brina Stroj Skubic, 5. Neža Šparovec, Živa Rozman;
dečki U14: 1. Miha Mertelj; deklice U16: 3. Lana Janc; dečki
U16: 2. Tristan Blažič, 5. Lan Kunstelj. Krvavec, slalom; deklice U10: 1. Zala Stroj Skubic; deklice U12: 3. Zoja Stroj Skubic,
4. Manca Šolar, Karla Kunstelj; dečki U12: 4. Jakob Šmid;
deklice U14: 2. Taja Prešern, 6. Neža Šparovec, 9. Maria Vernik; dečki U14: 1. Miha Mertelj, 8. Luka Potočnik; deklice
U16: 4. Lana Janc; dečki U16: 4. Lan Kunstelj. Sorica, veleslalom – deklice U10: 4. Stella Potočnik; dečki U10: 5. Rodion
Riazanskii; deklice U12: 3. Alja Prešern, 6. Karla Kunstelj, 7.
Ajda Šparovec, 9. Manca Šolar; dečki U12: 4. Veleslalom v
Črni na Koroškem – prva tekma: deklice U14: 1. Taja Prešern;
dečki U14: 2. Miha Mertelj; druga tekma: U14: 1. Taja Prešern, 10. Živa Rožman. Veleslalom v Kranjski Gori – deklice
U14: 1. Taja Prešern, 3. Brina Stroj Skubic, 6. Neža Šparovec;
dečki U14: 3. Miha Mertelj; deklice U16: 9. Lana Janc. Slalom
v Kranjski Gori – deklice U14: 5. Brina Stroj Skubic; dečki
U14: 2. Miha Mertelj; deklice U16: 9. Lana Janc.

Atletika
Atleti za uvod sezone v dvoranah
V Novem mestu je potekalo prvenstvo Slovenije v dvorani
za kategorijo U16. Poglejmo uvrstitve atletov in atletinj
radovljiškega kluba na stopničke. Pionirji U16: Ažbe Smolnikar – 1. mesto v skoku v višino, Lovro Valter – 2. mesto v
skoku v višino, Patrik Tolar – 3. mesto v skoku v višino; pionirke U16: Ana Rogač – 3. mesto v skoku v daljino. V Novem
mestu je potekalo tudi tekmovanje v hoji. V kategoriji U16 je
Rok Pfajfar osvojil prvo mesto na razdalji 2000 metrov.

NOVI DACIA DUSTER ECO-G
Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

ŽE ZA

99 €/MESEC
z

kreditom*

5 let podaljšanega jamstva*
15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov
LPG goriva s Petrol Klub kartico*
Brezplačna vinjeta*
Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.
*EKO SKLAD na svoji spletni strani: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje
za nakup vozila. Informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 ECO-G 100 s Paketom KLIMA v skupni vrednosti 15.380 € z DDV, s pologom v višini 4.235 € in financirano vrednostjo 11.145 € za obdobje 120
mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 99,09 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO
SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozilana-plin-kredit-2. Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin
je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Vsak fizični kupec novega vozila Dacia Duster prejme brezplačno letno vinjeto. Ponudba velja preko Dacia
Financial Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7 l/100km. Emisije CO2: 126−144 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011):
0−3,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia priporoča

DACIA.SI

IME TRGOVCA,

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

Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
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Obletnica Plečnikovega rojstva
Pred stoletjem in pol se je rodil arhitekt Jože Plečnik, ki je zasnoval tudi dva paviljona na vrtu graščine Katzenstein v Begunjah: kapelico z imenom
Jožamurka in senčnico Brezjanko. Oba objekta sta po desetletjih zanemarjanja v zelo slabem stanju. Občina Radovljica je lastnica paviljonov postala pred
nekaj leti, začetek obnove v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine predvidoma še v letošnjem letu.
Marjana Ahačič
Letos praznujemo 150. obletnico rojstva Jožeta Plečnika
(23. januar 1852–7. januar
1957). S priložnostno slovesnostjo so se Plečnika spomnili tudi v Begunjah, kjer
je sloviti arhitekt zasnoval
dva paviljona: kapelico z
imenom Jožamurka in senčnico Brezjanko. V tridesetih letih prejšnjega stoletja so
ju na vrtu graščine Katzenstein postavile sestre usmiljenke, ki so skrbele za žensko kaznilnico, ki je v tistem
času delovala v stavbi današnje psihiatrične bolnišnice.
"Usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega – usmiljenke – so v Ženski kaznilnici v Begunjah na Gorenjskem delovale v obdobju
1875–1942. Arhitekt Jože
Plečnik je z njimi sodeloval
med letoma 1935 in 1940.
Obravnavana Plečnikova
dela sprva širši javnosti niso
bila dostopna – prvenstveno
so bila namreč namenjena
kaznjenkam, sestram usmiljenkam in kaznilniškemu
kuratu, da bi represivnemu
vzdušju vdihnila kanček

božjega in lepega. Arhitektura in lepota opreme naj bi
kaznjenke nagovarjali in
dvigovali iz usmiljenja vrednega stanja. Plečnik je želel,
da bi se ob srečevanju z
Bogom spreobrnile ter s
pomočjo sester in kurata
zaživele novo življenje," v
uvodu v članek z naslovom
Plečnikova dela za Žensko
kaznilnico v Begunjah in
njihova usoda po odhodu
usmiljenk, objavljen v znanstveni reviji Bogoslovni vestnik 2019, piše dr. Matjaž
Ambrožič, župnik iz Begunj
pa tudi raziskovalec in predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani.

Gradile so sestre in
kaznjenke
Ime sta paviljona dobila po
koči Murki, v kateri je pisatelj Fran Saleški Finžgar, v
Ljubljani Plečnikov sosed
in prijatelj, preživljal počitnice in jo opisoval v svojih
delih. Prav zaradi njega je
tudi Plečnik svoje manjše
podeželske objekte, ute,
lope, poimenoval z imenom murka, je zbranim pri

Arhitekt Plečnik je izdelal načrt za paviljon Brezjanka, ki
stoji na mestu, kjer so imele sestre manjšo klop. Za stebre
je uporabil orjaške hraste, ki so bili posekani v Krpinu, v
svojem članku navaja Ambrožič. Kulturno društvo dr.
Jakoba Prešerna je na obletnico Plečnikovega rojstva prav v
njej pripravilo krajši program.

paviljonih prav na obletnico
Plečnikovega rojstva na priložnostnem predavanju
med drugim povedal Sašo
Gašperin, turistični vodnik
in odličen poznavalec graščinskega kompleksa v
Begunjah. Tudi senčnici se
je najprej reklo Murka, kasneje pa je zasnovana kot
objekt iz šestih mogočnih
hrastovih stebrov, pokritih
s streho, ime verjetno dobila po brezovem drevoredu,
ki je nekoč vodil od graščine do paviljona.
Kot je še povedal Gašperin,
so večino dela z uporabo
materialov, ki so jih našle v
bližnji okolici, opravile prav
sestre usmiljenke in kaznjenke. Gramoz je bil pripeljan iz doline Drage, šest
stebrov je iz posekanih hrastov, ki so rasli v Krpinu, na
pobočju nekaj sto metrov
stan od graščine.

Kapela znotraj graščine
po vojni uničena
Plečnik je sicer znotraj tedanje kaznilnice v graščini
Katzenstein zasnoval tudi
bogato kapelo, ki so jo uporabljale sestre usmiljenke.
Ta žal ni preživela turbulentnega obdobja po drugi svetovni vojni. Prostor je bil
uničen, predmeti iz njega,
številne je oblikoval prav
Plečnik, pa razneseni po
različnih krajih.
"Plečnikova dela v Begunjah
so arhitektov unikum, saj
jih je postavil v kaznilniško
okolje, v okviru njegovih
umetniških stvaritev pa njegov opus pomembno dopolnjujejo. Arhitektov presežek
je nedvomno pomenila zasnova in oprema kaznilniške
kapele, ki pa je žal svojemu
namenu služila le dve leti in
bila nato svetoskrunsko
zapisana uničenju," v že
omenjenem delu še navaja
Ambrožič.

Ko so sestre usmiljenke Plečniku potožile, da na hribu nimajo nobene ute za kurata, je po
ogledu in premisleku za paviljon odredil prostor levo od kapelice sv. Jožefa, ki je stala na
koncu drevoreda, lahko izvemo v članku župnika Matjaža Ambrožiča.

Občina načrtuje prenovo
Lastništvo že desetletja propadajočih objektov, ki sta si
ga vse od konca druge svetovne vojne podajala država

najprej sanirati plazovito
brežino, na katero sta objekta postavljena; sredstva bodo
z rebalansom, ki ga bo
občinski svet obravnaval v
marcu, vključena še v letoš-

Po prihodu kaznilniškega kurata Franca Hitija
je kronistka 8. avgusta 1937 zapisala: »G. kurat
se drži kar doma. Sedaj zaslišuje vse obsojenke,
da jih bo spoznal. Ne zahaja po begunjskih
družinah in hišah. Mora pa ven na sprehod
in ne ve, kam bi se dejal, da se ne bi
srečeval povsod s sestrami. Potreboval bi zase
kakšno uto.«
in občina Kranj, je pred
nekaj leti prevzela Občina
Radovljica, ki skupaj z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine v zadnjem obdobju načrtuje njuno obnovo.
Kot so povedali na radovljiški občinski upravi, je treba

nji proračun. Občina namerava že pred tem za projektno rešitev sanacije pridobiti
soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine. "V tem
primeru bomo dela lahko
začeli še pred poletjem - po
izvedbi javnega naročila za

izbor izvajalca sanacije," so
pojasnili v kabinetu župana
Globočnika.
Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine so se dogovorili, da ta že letos v okviru
rednega dela poskrbi za
potrebno konservatorsko in
restavratorsko dokumentacijo, občina pa prav tako že v
letošnjem letu pristopi k
izvedbi sanacije.
S slovesnostjo, ki jo je pri
kapelicah ob obletnici pripravilo domače Kulturno
društvo dr. Jakoba Prešerna,
so želeli organizatorji spomniti na Plečnikovi mojstrovini v Begunjah in obenem
spodbuditi začetek konkretne obnove obeh objektov.
Zato so po prireditvi zbirali
podpise pod peticijo, naslovljeno za pristojne, ki jih
poziva, naj nemudoma začnejo obnavljati propadajoče
arhitekturne bisere na graščinskem vrtu v Begunjah.

PETER VOGELNIK S.P., DETELJICA 10, TRŽIČ

KUPONČEK ZA POPUST

UPORABI KODO ZA BREZPLAČNO DOSTAVO

V ŠTRUKL JARNICI DETEL JICA

10% POPUST
NA VSE ŠTRUKLJE
NA KILO
Popust velja v Štrukljarnici
Deteljica v Bistrici pri Tržiču,
ob predložitvi tega kupončka.
Velja do 30. 4. 2022.

NA JBOL JŠIH ŠTRUKL JEV S KOFC!
SPLETNA TRGOVINA

www.naroci-struklje.si

Več kot 25 različnih okusov
domačih, ročno izdelanih štrukljev.
KODA ZA BREZPLAČNO DOSTAVO:

DEZELAMOJISTRUKLJI
Velja do 30. 4. 2022.

Štruklje dostavljamo vsak torek in petek.
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O Kamni Gorici in
Kamn'čanih
"Začelo se je, ko sem v dedovi zapuščini našel nekaj starejših listin, najstarejša med njimi izhaja iz leta
1769, in sem bil seveda radoveden, kakšna je njihova vsebina ..." pravi Mitja Kapus, avtor knjige Hiše v
Kamni Gorici, njihovi lastniki in prebivalci, v kateri opisuje zgodovino kraja in ljudi.
Urša Peternel
Hiše v Kamni Gorici, njihovi lastniki in prebivalci je
naslov obsežne, več kot
sedemsto strani dolge knjige avtorja Mitje Kapusa,

Kamnogoričana, ki je popisal zgodovino kraja in njegovih prebivalcev, še posebej natančno pa opisal 73
hiš, njihove lastnike in družine, ki so v njih živele.
"Začelo se je, ko sem v dedo-

vi zapuščini našel nekaj starejših listin, najstarejša med
njimi izhaja iz leta 1769, in
sem bil seveda radoveden,
kakšna je njihova vsebina
..." opisuje začetke svojega
raziskovanja najprej svoje in

zatem drugih kamnogoriških rodbin avtor, univerzitetni diplomirani pravnik, po
duši pa raziskovalec, športnik in avanturist. Je potomec najmanj osmih generacij žebljarjev iz Kamne Gorice, kjer tudi sam živi že od
rojstva. Kar šest let je brskal
po arhivih in spletnih straneh, zbiral dokumente in
fotografije, hodil po muzejih, knjižnicah, upravnih
enotah, celo po pokopališčih. Tako je nastala knjiga,
ki ima več kot sedemsto
strani, izdal pa jo je v samozaložbi. V njej opisuje zgodovino Kamne Gorice vse
do druge polovice 20. stoletja, govori o njenih prebivalcih (ti sebi pravijo Kamn'čani), posebej natančno pa je
opisanih 73 hiš, njihovih
lastnikov in družin, ki so v
njih živele. Kot pravi avtor,
je prav vsaka od njih imela
svojo zgodbo, ki jo je s knjigo želel ohraniti v spominu
in predstaviti drugim, predvsem potomcem.
"Kljub temu da sem želel
razjasniti vse neznanke in
me je to gnalo pri delu, sem
se sčasoma le moral sprijaz-

Mitja Kapus je pravnik, po duši raziskovalec, avanturist in športnik, sicer pa potomec vsaj
osmih generacij žebljarjev iz Kamne Gorice. Izvira iz družine Kapus, Kamna Gorica 7, po
domače pri Podrečarju. Prva znana prednika sta iz 17. stoletja Sebastjan Kapus in Helena
Šušteršič. / Foto: Gorazd Kavčič

Knjiga ima več kot sedemsto strani, v njej pa avtor opisuje
zgodovino Kamne Gorice vse do druge polovice 20. stoletja,
govori o njenih prebivalcih, posebej natančno pa je opisanih
73 hiš, njihovih lastnikov in družin, ki so v njih živele.

Pri raziskovanju je Kapus med drugim ugotovil,
da je babica Juliusa Kugyja izvirala iz Kamne
Gorice, prav tako žena slovenskega pesnika
Jovana Vesela - Koseskega, v Kamni Gorici so
živeli sorodniki Franceta Prešerna, ded prvega
Slovenca, ki je šel v Himalajo, Dinka Bertonclja,
je bil iz Kamne Gorice ...
niti, da bodo nekatere stvari
ostale zavite v meglo ali se
bodo razjasnile pozneje ..." je
povedal avtor, ki se je lotil
tudi izdelave družinskega
drevesa po dedu, saj je želel
ugotoviti, ali je bila njegova
družina v sorodu s plemenito družino Kapus. Pri tem je
ugotovil, da se podatki o družinah v Kamni Gorici prepletajo, zato je izdelal tudi pregledna družinska drevesa za
večino ostalih družin, ki so
prav tako objavljena v knjigi.
Kot je ob rob knjigi napisal
dr. Božidar Flajšman, je
avtor s knjigo pokazal, kako
dragocen arhitekturni in

kulturni biser je Kamna
Gorica; z vztrajnostjo in
natančnostjo mu je uspelo
prikazati del preteklosti,
predvsem pa identiteto kraja, ki sta ga skozi stoletja
določala fužinarstvo in kovaška dejavnost, zlasti izdelovanje žebljev.
Kot je dodal, je Kapusova
knjiga dragocen vir, ki trajno obeležuje in bogati identiteto Kamne Gorice, ki da je
živahen, življenja poln kraj,
ki mu je stoletja dolgo uspelo ohraniti dragoceno in v
veliki meri obnovljeno arhitekturno podobo kovaškega
kraja.

Ledinska imena, pomemben del dediščine
"S pomočjo starejših domačinov iz Krope, Brezovice,
Češnjice, Rovt, Dobravice,
Poljšice in Ovsiš ter že opravljenih raziskav ledinskih
imen dr. Jožice Škofic in
Katre Kržišnik je bilo zbranih več kot 440 domačih
poimenovanj za travnike,
polja, pašnike, gozdove,
potoke, druge naravne pojave ter objekte v prostoru, ki
jih je ustvaril človek. Tako

ljudmi," je pojasnil Klemen
Klinar, ki na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske
(RAGOR) vodi projekt zbiranja ledinskih imen.
Letos bo raziskovanje ledinskih imen potekalo v katastrskih občinah Zaloše in
Dobrava pri Kropi.
"Z ledinskimi imeni so naši
predniki poimenovali svoj
življenjski prostor, da so se v
njem znašli. Treba je bilo

"Z ledinskimi imeni so naši predniki
poimenovali svoj življenjski prostor, da so se v
njem znašli. Treba je bilo jasno povedati, kam
gre gospodar kosit, kam naj otroci ženejo živino
in kje so jagri ustrelili gamsa."
so imena zbrana na območjih od Gore nad Kropo pa do
Save pri Ovsišah ter od
Malega vrha nad Rovtami in
Tatinca pri Poljšici do potoka Lipnica. Večine med njimi ni na uradnih zemljevidih, temveč živijo le med

jasno povedati, kam gre gospodar kosit, kam naj otroci
ženejo živino, kje raste največ borovnic, kje so jagri
ustrelili gamsa in kje se
otroci zberejo za popoldansko igro. Danes se pomen
imen s spremembami v

načinu življenja in ob vedno
manjši odvisnosti in povezanosti ljudi z naravo izgublja,
zato tudi imena tonejo v
pozabo. Najpomembnejša
še živijo, tista najmanjša, ki
lahko poimenujejo le nekaj
metrov veliko območje, pa
izginjajo," razloži, zakaj so
se odločili za projekt, ki ga
sofinancira občina Radovljica.
Imena, ki so jih zabeležili
doslej, so zbrana na tiskanem zemljevidu in v geografskem pregledovalniku
na spletnem portalu www.
ledinskaimena.si. "Na zemljevidu so vsa imena zapisana v narečju, saj bodo le v
domačem govoru ohranila
svojo pristno podobo. Torej
zemljevid ni namenjen
samo obiskovalcem obravnavanih krajev, temveč
predvsem domačinom, da
bodo z njim ohranili in obudili imena, ki so del naše
bogate nesnovne kulturne
dediščine," poudarja Klinar.
Tiskani zemljevid domačini

Gorenjski muzej, foto: Anka Novak)

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je lani začela zbirati ledinska imena tudi v radovljiški občini. V prvem koraku je bilo zbiranje osredotočeno na
območje katastrskih občin Češnjica pri Kropi in Kropa.

Novinov Janez s Poljšice dela "razorce" za krompir na Polju, leto 1964
in vsi drugi, ki jih zanima,
lahko brezplačno prevzamejo na Občini Radovljica in v

Knjižnici A. T. Linharta
Radovljica, na sedežu KS
Kropa in v Knjižnici Kropa

ter na sedežu KS Podnart in
v Društvu upokojencev Podnart.
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Najlepše se ji zdi kar doma
Le dva dneva pred novim letom je devetdeseti rojstni dan praznovala Katarina Hrovat iz Poljč. Vse življenje že živi v hiši, kjer je bila rojena, po domače se
reče pri Purgarju. Zadovoljna je, ker je obdana z veliko družino.
Ivanka Korošec
Pravzaprav je praznovanje
trajalo kar več dni, saj so se
en dan zbrali njeni otroci,
naslednjega dne so se glede
na epidemiološke razmere
lepo zvrstili drugi njeni
potomci in za tem so se
oglasili še predstavniki
domače vasi.
Živi sama v hiši, a tik zraven
stoji nova hiša ene od hčera
in njene družine. "Moji
otroci imajo svoje družine v
bližnji okolici in me redno
obiskujejo. Vsako jutro pride bližnja soseda, ki je sicer
trideset let mlajša, a se lepo
ujameva. Pijeva kavico, da
ob njej malo poklepetava in
si izmenjava novice. Prijateljic mojih let ni več."

Še vedno poskrbi sama
zase
Kramljava v 'hiši', kjer je
kmečka peč, lesene klopi
vzdolž zidu, velika miza v
kotu, kjer se je nekdaj zbirala številna družina; bogkov
kot pa je zdaj zakrit z veliko
televizijo, ki jo lahko gleda
iz udobnih kavčev.
"Noge so slabe," pripoveduje. "Hčerka pravi, da premalo hodim. Ampak to je stara

Dom začasno zaprt za
obiskovalce
Iz Doma dr. Janka Benedika
Radovljica so že konec prejšnjega tedna sporočili, da
zaradi slabe epidemiološke
situacije v domu in okolici
začasno zapirajo dom za
vse zunanje obiskovalce.
Epidemiološko situacijo ves
čas preverjajo in se na podlagi aktualnih podatkov
odločajo o nadaljnjih ukrepih. O situaciji sproti obveščajo na spletni in FB-strani
doma. Z Ljudske univerze
Radovljica pa so v začetku
tega tedna sporočili prošnjo
iz doma starejših občanov
za pomoč; zaradi številnih
karanten in okužb namreč v
Domu Dr. Janka Benedika
potrebujejo prostovoljce za
pomoč osebju v kuhinji,
pralnici ali pri negi. Za vse
dodatne informacije se obrnite na Miro Stušek na telefonsko številko 041 511 053.

Popravek
V prispevku o praznovanju
90-letnice Julijane Frelih je v
besedilu napačno napisano,
da je gospa Frelih doma iz
Begunj. Prav je z Brezij, kot
je bilo tudi pravilno zapisano v podnaslovu k članku z
naslovom Kar človeka gor
drži, je ljubezen bližnjih.
Gospe Frelih in bralcem se
za nenamerno napako opravičujemo.

Slavljenka Katarina Hrovat
poškodba, še iz fabrike. Pri
hoji si pomagam s palicami,
sicer pa sem zdrava. Ne
jemljem prav nobenih zdravil."
Zase v glavnem lahko poskrbi sama, otroci pa ji skušajo
čim bolj olajšati življenje.
Sama tudi zakuri peč, poskrbi za osebno higieno, si pere
perilo, skrbi za red in čistočo v hiši. Večkrat na teden
skuha za hčerko in njeno
družino. Kuhati za več ljudi
ni mačji kašelj, in ko jo sprašujem, kaj kuha, se mi pret-

kano nasmeji in pravi: "Že
kaj dobrega!"

Ko je človek mlad, ni nič
težko
Lepo in v miru preživlja svoja visoka leta. Vedno pa ni
bilo tako. Bili so časi, ko je
delala v Elanu, se doma
ukvarjala z gospodinjstvom,
otroki in kmetijo. A ko je
človek mlad in je od otroških let vajen dela, mu ni nič
težko. Mogoče takšno trdo
življenje človeka celo utrdi

in prekali ter ga pripravi še
na vse druge preizkušnje.
"Rojena sem bila tu, prav v
tej hiši, pri Purgarju. Imela
sem samo še enega starejšega brata, kar je bilo za tiste
čase morda nenavadno, saj
so bile družine precej številnejše. Imeli smo kmetijo,
kot so jo pač imele vse hiše
v Poljčah. Oče pa je bil tudi
sodar. Poleg sodov je izdeloval še druge lesene izdelke,
a glavni prihodek za naš
dom je bila vendarle kmetija."
In spomin ji poleti še dlje
nazaj, v otroška leta, ko so se
s sosedovimi otroki lovili, se
žogali in se igrali skrivalnice
in ristanc.
V šolo v Begunje je rada
hodila, po končanem osnovnem izobraževanju je nekaj
let doma pomagala na kmetiji. Prav tako brat, ki se je
kasneje zaposlil in se odselil
od doma. Tudi ona se je
zaposlila v Elanu, kjer je bila
vse do upokojitve leta 1987.
Delala je v 'strojni', kjer so
žagali in oblali polizdelke za
smuči.

v Poljčah, saj je delal na Blatah, na kmetijskem posestvu, pomagal pa je tudi pri
nas na kmetiji. Trem hčerkam iz prve zveze so se pridružili še štirje otroci. Ena
hčerka je žal že umrla, stara
komaj 48 let."

Kmetov v Poljčah ni več

Velika družina

"Svojega bodočega partnerja
Staneta sem spoznala doma

Poleg dveh sinov in štirih
hčerk ima še 11 vnukov,

osem pravnukov in pet prapravnukov. Zelo je zadovoljna, ker se vsi med seboj
dobro razumejo in skoraj ni
dneva, da je ne bi obiskal
kdo od njenih najbližjih.
V mlajših letih je bila, tako
kot tudi njen partner, člani-

V mlajših letih je bila članica Lovske družine
Begunjščica. »Naredila sem lovski izpit, brez
tega ne gre, in znala sem streljati!«
Poleg hčerine je doživela še
zgodnje smrti staršev, pa
tudi brat je že pokojen. Partner ji je umrl že pred 39
leti. Kljub življenjskim udarcem ji ni zmanjkalo moči in
je otroke sama vzgajala z ljubeznijo, s čutom poštenosti
in privzgojenih delovnih
navad, ki so jim omogočile,
da so v življenju uspešni.
"S kmetijo smo prenehali
pred približno desetimi leti.
Poljče bodo ostale brez kmetij, samo eden v vasi redi še
nekaj govedi, vsi drugi so
kmetovanje opustili. Časi se
zelo spreminjajo. ..."

ca Lovske družine Begunjščica. "Naredila sem lovski
izpit, brez tega ne gre, in
znala sem streljati!"
Poleg nje je na kavču odprta
knjiga. "Ogromno berem,
knjige mi prinese hči iz
knjižnice. Rada imam napete in ljubezenske zgodbe."
Na izlete ali potovanja
nikoli ni hodila, zadoščala
so ji praznovanja v krogu
družine, sicer pa je bila najraje doma. Zdaj je srečna,
ko jo obiskujejo domači,
družbo ji delata tudi dve
muci, za kateri vestno skrbi.
V svoji nezahtevnosti in
skromnosti si želi le zdravja.
Vesela je svojih potomcev,
predvsem pa rada živi in je
srečna med njimi.

Diamantna poroka zakoncev Lavrič
Na tisti januarski četrtek je Janko Lavrič svojo ženo Marijo presenetil in ganil s šopkom, rekoč: »Pred šestdesetimi leti sva ob
tem času stopila pred matičarja …«
Ivanka Korošec
Da, 20. januarja je minilo že
šestdeset let, odkar sta si
zvestobo obljubila Marija in
Janko Lavrič iz Mošenj.
Marija je bila rojena leta
1946 v Mošnjah, v delavski
družini, ki je bila med vojno
izseljena. Po osvoboditvi so
se vrnili na izropano domačijo in starša sta z velikim
odrekanjem in trdim delom
postavila nov dom. Marija se
je izučila za šiviljo in se
zaposlila v Suknu.
Janko je bil rojen maja 1941
na Zgoši kot najstarejši od
šestih otrok. Star je bil
komaj 12 let, ko je že moral
trdo poprijeti za delo. Pomagal je pri gradnji vodovoda
na Ledevnici, pasel je živino
na Prevalu in v Dragi ter se

udinjal za hlapca. Po končani osemletki se je zaposlil v
Suknu, kjer sta se spoznala
z Marijo. Niti dvajset let še
ni imel, ko sta se poročila.
Istega leta se je rodila hčerka Natja, novembra pa je
moral Janko k vojakom – in
to za kar 22 mesecev. Tri
leta kasneje ju je razveselila
še hčerka Dragica, kmalu
nato sta se lotila zidave hiše
in se vselila vanjo takoj, ko
je bilo mogoče. Posojila nista dobila, plače so bile slabe,
a na srečo je Janko znal veliko narediti sam. V tistem
času je dokončal še srednjo
tehnično šolo.
Čeprav je delal v tekstilni
tovarni, se je veliko ukvarjal
s 'šlosarijo'. Veliko kovanih
ograj in tudi samokolnic v
okolici je njegovo delo.

Janko še vedno poje v Moškem pevskem zboru
Triglav Lesce in hodi na kegljanje v Tržič. Že od
svojega sedmega leta je tudi gasilec in se že vse
življenje aktivno udejstvuje v društvu. Marija
rada plete in kaj sešije za domače potrebe, rada
tudi hodita na sprehode.

Marija in Janko Lavrič
Marija pa je rada šivala, pletla nogavice in izdelovala
gobeline.
Janko je bil šest let predsednik Društva upokojencev
Mošnje - Brezje - Ljubno,
zdaj pa je referent za izlete.
Žal jih je korona začasno
ustavila. Sicer pa ima dovolj
dela okoli hiše, saj je mojster
za vse. Po lanski kapi si je

dobro opomogel in še vedno
poje v Moškem pevskem
zboru Triglav Lesce in hodi
na kegljanje v Tržič, kamor
izmenično vozijo štirje prijatelji iz Mošenj. Že od svojega sedmega leta je tudi gasilec in se že vse življenje
aktivno udejstvuje v društvu.
Marija še vedno rada plete
in kaj sešije za domače pot-

rebe, rada tudi hodita na
sprehode. Imata štiri vnuke,
štiri pravnukinje in enega
pravnuka. Eden pa je še na
poti in ga z veseljem čakata.
Slavje ob diamantni poroki
je prestavljeno na poletni
čas oziroma do takrat, ko se
bodo razmere umirile in se
bo lahko zbrala in veselila
vsa družina.
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Prireditve
Od 4. februarja do 4. marca 2022
Petek, 4. februarja
Ulica nočnih mor, ob 19.00, noir drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 5. februarja
Radol'ška tržnica, sejem lokalnih dobaviteljev, rokodelskih izdelkov
in starin, od 10.00 do 12.00, Linhartov trg in trg pred cerkvijo, Radovljica
Šola čarobnih živali, ob 16.00, družinski film, podnapisi, Linhartova
dvorana Radovljica*
Vse je bilo v redu, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
355, ob 20.15, akcijski film, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 6. februarja
Zgodbe tovarne Elan, od 10.00 do 18.00, vsako 1. nedeljo v mesecu
brezplačni vstop, Alpski smučarski muzej Elan, Begunje na Gorenjskem
Šola čarobnih živali, ob 16.00, družinski film, podnapisi, Linhartova
dvorana Radovljica*
Padec lune, ob 18.00, akcijski film, Linhartova dvorana Radovljica*
355, ob 20.15, akcijski film, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 7. februarja
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v
živo na strani English Storytime na Facebooku, Knjižnica Antona
Tomaža Linharta, Radovljica

Torek, 8. februarja
Kulturni praznik v radovljiških muzejih: brezplačen vstop v Čebelarski in Mestni muzej, od 10.00 do 18.00, brezplačen ogled stalne
zbirke ilustracij v Galeriji Šivčeva hiša, od 10.00 do 12.00 in od
16.00 do 18.00.
Predstavitev nove številke glasila Kovaškega muzeja Vigenjc, 18.00,
Kulturni dom v Kropi
Pesem za v žep, ves dan; ob kulturnem prazniku vas pred enotami
Knjižnice Antona Tomaža Linharta čakajo pesmi za v žep, ki so jih
za vas izbrali knjižničarji, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica
Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, ob 19.00, dokumentarni
film, Linhartova dvorana Radovljica*

Torek, sreda, četrtek, 8., 9., 10. februarja
Otroška spletna delavnica Lego robotika, ob 17.30, prijave na elektronski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona
Tomaža Linharta, Radovljica

Obrazi slovenskih pokrajin, Romana in Lojze Krajnčan, pogovor bo
potekal v Knjižnici Tržič, v živo pa si ga boste lahko ogledali na spletu, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica
Stena – vzpon do zlata, ob 19.00, športno plezanje, Linhartova dvorana Radovljica*

Sreda, 16. februarja
Sredin bralni klub, ob 9.00, pogovor z Boženo Kolman Finžgar o
knjigi Ostanki dneva, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica
Spletna delavnica Bi imela rada več mleka?, ob 10.00, več informacij
v skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki na Facebooku,
Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica
16. Festival gorniškega filma, v sklopu: Kjerag solo / Action Directe /
Švicarski raj, ob 17.30, plezanje, Linhartova dvorana Radovljica*
16. Festival gorniškega filma, Pume – legende ledenih gora / Big
Bend: ameriška divjina, ob 20.00, gorska narava in kultura, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 17. februarja

Ulica nočnih mor, ob 19.00, noir drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Valentinova večerja ob živi glasbi z Moniko Avsenik & The Mood
Swingers, ob 18.00, glasbeni večer s kulinariko in bingom, informacije in prodaja: avsenik@avsenik.com, 04 53 33 402, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
Veliki rdeči pes Clifford, ob 16.00, družinski film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*
Pravi moški, ob 18.00, Kino Klub, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Poročiva se, ob 20.00, romantična komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*

Zapoj 2, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Pravi moški, ob 18.00, Kino Klub, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Vzporedni materi, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 14. februarja
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v
živo na strani English Storytime na Facebooku, Knjižnica Antona
Tomaža Linharta, Radovljica
16. Festival gorniškega filma, v sklopu: Link Sar / Zgodba Krzysztofa
Wielickija, ob 17.30, alpinizem, Linhartova dvorana Radovljica*
16. Festival gorniškega filma, Stena – vzpon do zlata, ob 20.00,
športno plezanje, Linhartova dvorana Radovljica*

Torek, sreda, četrtek, 15., 16., 17. februarja
Otroška spletna delavnica Lego robotika, ob 17.30, prijave na elektronski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona
Tomaža Linharta, Radovljica

Torek, 15. februarja
Torkov bralni klub, ob 9.00, pogovor z Ireno Kotnik o knjigi Klical
sem ga kravata, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Sreda, 2. marca
Spletna delavnica, Kako poskrbeti zase ob dojenčku?, ob 10.00, več
informacij v skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki na Facebooku, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica

Razstave
Od 1. do 28. februarja: Samostojna razstava Benjamina Vrankarja –
Utripi z Jadrana, vhodna avla: Fotografska galerija Pasaža, Radovljiška graščina

Po Antarktiki, ob 20.00, gore, šport in avantura, 16. FGF, Linhartova
dvorana Radovljica*

Februar, Knjižnica Lesce, Pust: Razstava likovnih izdelkov učencev 1.
a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce

Petek, 18. februarja
Palček nos, ob 17.00, lutkovno-igrana predstava za otroke, za izven,
Linhartova dvorana Radovljica*

Februar, Knjižnica Kropa, Škratek Kovaček in kroparski zmaj: Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa
Februar, Knjižnica Begunje, Ptice pozimi: Razstava likovnih izdelkov
učencev POŠ Begunje

16. Festival gorniškega filma, nagrajeni filmi, ob 20.00, Linhartova
dvorana Radovljica*

Sobota, 19. februarja
16. Festival gorniškega filma, nagrajeni filmi, ob 17.30, Linhartova
dvorana Radovljica*
16. Festival gorniškega filma, nagrajeni filmi, ob 20.00, Linhartova
dvorana Radovljica*

Nedelja, 20. februarja
Šola čarobnih živali, ob 17.00, družinski film, podnapisi, Linhartova
dvorana Radovljica*
Smrt na Nilu, ob 19.00, misteriozni triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 21. februarja
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v
živo na strani English Storytime na Facebooku, Knjižnica Antona
Tomaža Linharta, Radovljica
Bertov dnevnik, ob 17.00, družinska komedija, podnapisi, Linhartova
dvorana Radovljica*
Smrt na Nilu, ob 19.00, misteriozni triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Otroška spletna delavnica Lego robotika, ob 17.30, prijave na elektronski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona
Tomaža Linharta, Radovljica

Škratki, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica*
Električno življenje Louisa Waina, ob 19.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Pustnega sprevoda tudi
letos ne bo
Marjana Ahačič
Turistično društvo Radovljica sporoča, da pustnega
sprevoda zaradi epidemije
tudi letos žal ne bodo mogli
organizirati.
Pustne sprevode po Radovljici in prireditve na Linhartovem trgu je sicer društvo
vsako leto organiziralo vse
od leta 1996. "Lanskoletna
prireditev bi bila jubilejna,
25. po vrsti, pa je zaradi epidemije odpadla. Upali smo,
da jo bomo letos le izpeljali,
a si tega ni mogoče privoščiti, saj nas različica omikron še bolj množično ogroža. Najverjetneje stanje do
pustne sobote ne bo dosti
boljše, čeprav bi si to želeli.
Pa tudi etično ne bi bilo, da
bi se eni veselili in se pri
tem morda še medsebojno

okuževali ob hkratnem večjem številu obolelih," je
pojasnil predsednik društva
Srečko Pirih.
V društvu sicer pričakujejo,
da bo že prihodnje leto drugače. "Verjamemo, da bomo
pustno prireditev lahko
organizirali in hkrati pregnali oboje, zimo in covid-19.
Zamišljamo si, da bi pustne
prireditve takrat nekoliko
preoblikovali in jih naredili
še zanimivejše in časovno
daljše," je pojasnil Pirih.
Turistično društvo sicer za
letos načrtuje organizacijo
nekaterih prireditev. "Ena
večjih je osnovana na poudarjanju zgodovinskosti starega mesta, ki se zgodi v
okviru programa Srečanje
mest na Venerini poti, pa
sodelovanje Radovljice na
Prangerjadi in podobno."

Sreda, 23. februarja
Zapoj 2, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Uncharted, ob 19.00, akcijsko pustolovski film, Linhartova dvorana
Radovljica*

Četrtek, 24. februarja
Nedelja, 13. februarja

Pustni nastop učencev Glasbene šole Radovljica, ob 18.30, Baročna
dvorana Radovljiške graščine

Februar, Knjižnica Radovljica, Moja prva knjiga: Razstava prvih knjig
pravljic, ki so jih ustvarili učenci 5. razreda OŠ A. T. Linharta Radovljica

Torek, 22. februarja
Sobota, 12. februarja

Torek, 1. marca

Rdeča hiša, ob 18.00, gorska narava in kultura, 16. FGF, Linhartova
dvorana Radovljica*

Torek, sreda, četrtek, 22., 23., 24. februarja
Petek, 11. februarja

Nova rasa, ob 19.30, gledališka predstava, za izven, Linhartova dvorana Radovljica*

Spider Man: Ni Poti Domov, ob 16.00, akcijska pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*
Električno življenje Louisa Waina, ob 19.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 25. februarja
Veliki rdeči pes Clifford, ob, 17.00, družinski film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*
JUKEBOX cinema, ob 21.00, Kino Klub, glasujte za svoj izbrani film:
več na www.ld-radovljica.si, Linhartova dvorana Radovljica*
Volk in lev, ob 16.00, družinski film, Linhartova dvorana Radovljica*
Uncharted, ob 18.00, akcijsko-pustolovski film, Linhartova dvorana
Radovljica*
Cyrano, ob 20.00, glasbena drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 27. februarja
Koyaa in nagajivi predmeti, ob 15.00, sklop animiranih filmov, za
malčice in malčke, Linhartova dvorana Radovljica*
Naše matere, ob 17.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Cyrano, ob 19.00, glasbena drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 28. februarja
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v
živo na strani English Storytime na Facebooku, Knjižnica Antona
Tomaža Linharta, Radovljica

Jutri spet Radolška tržnica
Radolška tržnica, ki so jo na trgu pred cerkvijo prvič organizirali prvo soboto v decembru, je na sporedu vsako prvo
soboto v mesecu, in sicer med 10. in 12. uro. V Radovljico
bo pripeljala sejem lokalnih dobaviteljev, rokodelskih izdelkov in starin. Na Linhartovem trgu in trgu pred cerkvijo
bodo tako že jutri na voljo domače meso, namazi, sokovi,
marmelade, siri, pivo, moka, polenta, zdrobi in kaše, čaji,
jajca, vložena zelenjava, piškoti in mnoge dobrote, ki jih
boste lahko uporabili v domači kuhinji. Hkrati se bodo vsakič na stojnicah predstavili tudi Okusi Radol'ce, ki bodo s
svojimi izdelki popestrili jedilnik. Lokalnim dobaviteljem se
bodo pridružili še rokodelci s svojimi unikatnimi izdelki in
pa starinarji. Ponudba Radolške tržnice, ki je naslednica
Podvinske, bo tako zares pestra, obljubljajo organizatorji,
zavod Turizem in kultura Radovljica.

Podpora žalujočim ob izgubi otroka v nosečnosti
Gorenjski območni odbor združenja Hospic organizira
mesečna srečanja podporne skupine, namenjene ženskam,
ki so izgubile otročka v času nosečnosti. Enkrat mesečno se
bodo srečevale na sedežu odbora, na Gorenjski cesti 25 v
Radovljici; kdaj bo uvodno srečanje, se bodo dogovorili skupaj s prijavljenimi. Udeležba v skupini je brezplačna, potrebne pa so predhodne prijave, ki jih zbirajo na naslovu
gorenjska@hospic.si ali telefonski številki 031 614 925 (Ana
Tancik), kjer so na voljo tudi podrobnejše informacije o skupini.
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deželne novice
Grafite bodo odstranili
Več javnih objektov, predvsem sten podvozov in zidovi, je
bilo v zadnjem obdobju poslikanih in popisanih, neredko z
žaljivo vsebino. Na občini in Komunali Radovljica menijo,
da v veliki večini primerov ne gre za grafite kot urbano subkulturo, temveč za vandalizem, ki površine le kazi. Občina
bo zato v sodelovanju s Komunalo Radovljica porisane in
popisane betonske površine na občinski infrastrukturi očistila, za kar bo namenila okoli dvajset tisoč evrov.

Zimske radosti
v Lipniški dolini
Smučišče v Lipniški dolini omogoča smučarske radosti za smučarje začetnike, poleg njega je urejena
še proga za sankanje in krožne smučarskotekaške proge.

www.gorenjskiglas.si

Knjiga je pravi
in nepogrešljivi
vodnik, kjer boste
našli odgovore na
vprašanja: kako se
lotiti oblikovanja
vrta, kako do
sadik in kakšna je
njihova nadaljnja
vzgoja, kdaj in kako
nabirati zeliščne
rože, opisana pa so
tudi pomembnejša
zelišča, primerna za
gojenje.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 c, 152 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Foto: Primož Pičulin

Popisane in porisane betonske stene javnih objektov (na
fotografiji podvoz pod avtocesto pod Resjem); v večini
primerov gre zgolj za vandalizem in ne za grafite, ki jih
lahko razumemo tudi kot urbano subkulturo.

Smučišče v Kamni Gorici je
manjše smučišče, ki nudi
odlične pogoje tistim, ki so
manj vešči smučarskih zavo
jev. Obratuje vsako soboto,
nedeljo, med prazniki in šol
skimi počitnicami od 9. do
16. ure, zanj pa skrbi Šport
no društvo Partizan Kamna
Gorica. "Smučarsko progo z
eno vlečnico zasnežujemo z
umetnim snegom, zato je
ves čas primerna za smuča
nje, zlasti za najmlajše smu
čarje. Smučarski klub Radov
ljica tu organizira tudi alpsko
šolo smučanja. Menim pa,
da bi bila lahko še bolj obis
kana, vsaj okoliški prebivalci
bi jo lahko pogosteje uporab
ljali," je povedal Mitja Kapus
iz Kamne Gorice, ki skrbi za
urejenost proge za tek na
smučeh.
Smučišče smo obiskali
predzadnjo januarsko sobo
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Lejla Mestek in njena hči
Ajda sta se sankali ob
smučišču v Kamni Gorici.

to in tedaj je snežna odeja
na smučišču merila do tri
deset centimetrov. V bližini
je urejeno parkirišče, dosto
pne so tudi cene vozovnic.
Poldnevna otroška namreč
stane osem evrov, za odrasle
dva evra več, celodnevna
otroška deset evrov, za odra
sle pa tri evre več. Otroška
vozovnica velja od petega do
petnajstega leta, za otroke
do petega leta starosti je
uporaba žičnice celo brez
plačna, vendar le v sprems
tvu polnoletnega skrbnika.
Kranjčanka Lejla Mestek je
na smučišče v Kamni Gorici
zahajala kot otrok, letos pa se
je vrnila s svojimi otroki. "S
smučiščem smo zelo zado
voljni, cenovno je ugodno in
dostopno tudi veččlanskim
družinam. Lahko bi obrato
valo vsak dan in ne le ob kon
cu tedna. Gneče ni, za var
nost je poskrbljeno, morda
pogrešam le gostinsko ponu
dbo. Za tiste, ki ne smučajo,
je na voljo tudi sankališče,"
je povedala mama Lejla, njen
sin, petletni Žiga, pa nam je
pojasnil, da je proga v zgor
njem delu nekoliko strma,
potem pa manj zahtevna.
"Lani sem se naučil smučati
in zelo uživam," je še dodal.
Letos je smučišče v Kamni
Gorici prvič obiskal Samir
Muminović z Jesenic. "Smu
čišče je zelo lepo urejeno,
proga je dovolj dolga, da se
lahko nasmuča tudi odrasel
smučar. Otrok obiskuje alp
sko šolo smučanja, sam pa

Smučišče v Kamni Gorici je primerno tudi za smučarje
začetnike. / Foto: Primož Pičulin

V Lipniški dolini so urejene proge za tek na smučeh,
njihova uporaba pa je brezplačna. / Foto: Primož Pičulin
medtem lahko odtečem še
kakšen krog na smučeh," je
povedal.
Poleg smučišča je urejena
krožna petkilometrska pro
ga za tek na smučeh. "Doli
na ustvarja posebno mikro
klimo, ki zadržuje sneg.
Tekaška proga je vse od 10.

decembra dalje pokrita z
naravnim snegom, trenutno
ga je približno deset centi
metrov. Uporaba proge je
brezplačna, so pa namešče
ni hranilniki, kamor lahko
obiskovalci oddajo prostovo
ljne prispevke," je še pove
dal Mitja Kapus.

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Mali oglasi v časopisu
Gorenjski glas
Kaj prodajate, kupujete, podarjate, oddajate? Ali pa
morda zaposlujete ali nudite storitev? Tudi če bi radi
spoznali sorodno dušo lahko to objavite kot mali oglas
v Zasebnih stikih. Objavite mali oglas v Gorenjskem
glasu in počakajte na odziv, saj je to ena najbolj
branih rubrik v našem časopisu. Za naročnike je
mali oglas dvakrat mesečno brezplačen!
Za oddajo malega oglasa pokličite 04/201 42 47 vsak
delavnik od 8. do 15. ure ali pišite na malioglasi@g-glas.si.
Cene malih oglasov so ugodne.
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek.

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

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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