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Z županom Cirilom
Globočnikom smo se
pogovarjali o naravni in kulturni
dediščini, uspešno izpeljanem
projektu participativnega
proračuna in pripravi razvojne
strategije občine.

Prireditve in mesto,
okrašeno z zelenjem,
privabljajo številne
obiskovalce.
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Avguštin Mencinger
je novi častni občan
Na slovesnosti ob občinskem prazniku je župan Ciril Globočnik Avguštinu Mencingerju izročil listino
o imenovanju za častnega občana Radovljice in podelil občinska priznanja.
Marjana Ahačič
Decembrski občinski praznik, sicer enega od dveh, v
Radovljici praznujemo 11.
decembra, na rojstni dan
Antona Tomaža Linharta.
Tudi letošnja slovesnost, na
kateri je župan Ciril Globočnik podelil občinska priznanja, je bila na predvečer

praznika. Osrednja pozornost je bila tokrat namenjena Avguštinu Mencingerju,
ki je za svoje delovanje na
področjih ohranjanja sakralne dediščine, kulture, turizma in promocije Radovljice
prevzel naziv častnega občana občine Radovljica.
»Pridružil se je štirim velikim možem, častnim obča-

nom sedanje občine Radovljica: Slavku Avseniku, Urošu Kreku, dr. Cenetu Avguštinu in Egidiju Gašperšiču. Vsi so s svojim delovan j em i n stv ar i tv a m i
pomembno prispevali k
ugledu in napredku občine
ter širše skupnosti,« je v
svojem nagovoru poudaril
župan Globočnik.

Zaradi razmer ob epidemiji
slovesnost tokrat ni bila odprta za javnost, posnetek proslave občinskega praznika in
filmski portret častnega občana Avguština Mencingerja pa
sta za ogled že na voljo na
spletu. Povezava je objavljena
na spletni strani občine
Radovljica www.radovljica.si.
4. in 5. stran

Priznanje Boženi
Kolman Finžgar
Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice
A. T. Linharta Radovljica, je letošnja prejemnica
Čopove diplome, najvišjega priznanja za izjemne
uspehe na področju knjižničarstva v državi.
Marjana Ahačič
Prejšnji torek je Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
podelila letošnje Čopove
nagrade, stanovska priznanja za izjemne uspehe na
področju knjižničarstva.
Najvišje priznanje, Čopova
diploma, je šla tokrat v roke
Boženi Kolman Finžgar,
dolgoletni direktorici Knjižnice A. T. Linharta Radovlji-

ca, za njene dosežke pri
spodbujanju branja otroške
in mladinske književnosti.
Kot so poudarili v obrazložitvi nagrade, Kolman Finžgarjeva s svojim empatičnim pristopom do ranljivih
skupin razvija in spodbuja
razvoj posebnih biblio-pedagoških aktivnosti, ki tudi tem
skupinam prebivalcev približajo knjižnično dejavnost.
42. stran

Božena Kolman Finžgar, letošnja prejemnica najvišjega
priznanja za izjemne uspehe na področju knjižničarstva
v državi / Foto: Gorazd Kavčič

Nagrajenci z županom na odru Linhartove dvorane, kjer so na predvečer občinskega praznika prejeli občinska priznanja
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Prenova kopališča

Vlada na obisku

Želi biti konkurenčen

Micka še vedno živi

Prva faza naj bi bila končana
do leta 2023, nato sledi pre
ureditev obstoječega olim
pijskega bazena v pokritega
s pomično streho.

Predsednik vlade se je z
župani pogovarjal o regijski
bolnišnici, minister Poklukar
je obiskal zdravstveni dom,
Simoniti pa Čebelarski
muzej.

Peter Prevc v teh dneh na
stopa na novoletni skakalni
turneji. S prvim delom sezo
ne ni zadovoljen, pravi, da je
sposoben več.

V dvajsetih letih so Župano
vo Micko v Prešernovem
gledališču Kranj uprizorili
kar 289-krat. Dokaz, da je
Linhart tudi po 232 letih še
vedno "in".
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V imenu Občine Radovljica vam
želim prijetne praznike in
srečno ter zdravja polno leto 2022!
www.radovljica.si
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Ciril Globočnik
Župan
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Občinske novice
Priznanje Boženi
Kolman Finžgar

Prenova kopališča

31. stran

Izvajalec kljub zahtevnim vremenskim razmeram nadaljuje delo pri rekonstrukciji radovljiškega
kopališča. Prva faza naj bi bila končana do leta 2023, nato sledi preureditev obstoječega olimpijskega
bazena v pokritega s pomično streho.

»V prostor mladinskega
knjižničarstva se je zapisala s številnimi projekti za
spodbujanje ljubezni do
branja in predvsem prebu-

udejstvovanjem na mednarodnih konferencah aktivno prenaša v mednarodno
okolje, ob tem pa redno
skrbi tudi za prenos aktualnih in mednarodnih smernic v lokalno okolje. »V naj-

Čopova diploma je šla v roke Boženi Kolman
Finžgar, dolgoletni direktorici Knjižnice A. T.
Linharta Radovljica, za dosežke pri spodbujanju
branja otroške in mladinske književnosti.
janja zanimanja za branje,«
poudarjajo v utemeljitvi in
dodajajo, da projekte, kakršna sta na primer Branje
na daljavo in Noč z Andersenom, zastavi izjemno
povezovalno, zato jo pogosto odpeljejo čez različne
meje. Ugotovitve v slovenskem prostoru z aktivnim

večji meri se je to udejanjilo pri izgradnji nove knjižnične stavbe v Radovljici,
še bolj pa, ko je knjižnično
stavbo spreminjala in jo še
spreminja v knjižnični
dom mesta,« so slovenski
knjižničarji poudarili ob
podelitvi nagrade Boženi
Kolman Finžgar.

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA NATEČAJA
Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo
v rubriki Razpisi in objave 5. 1. 2022 objavljen

Javni natečaj za prosto delovno mesto
višjega svetovalca za družbene dejavnosti (m/ž)
Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št.: 04 537 23 38,
e-naslov: monika.sluga@radovljica.si
Občinska uprava Občine Radovljica

www.radovljica.si

s prijavnimi obrazci.

Želimo vam
zdravo in srečno
novo leto!
Vaš
www.gorenjskiglas.si
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Marjana Ahačič
Projekt rekonstrukcije
radovljiškega kopališča teče
po načrtih, je na srečanju z
novinarji na gradbišču
radovljiškega kopališča
zagotovil župan Ciril Globočnik. Kompleks kopališča, ki ga poleg olimpijskega
bazena predstavljajo še
kamp, zunanje in notranje
športne površine ter drugi
spremljajoči prostori,
namerava občina v celoti
urediti in posodobiti kot
atraktivno turistično, sodobno učno, športno-rekreacijsko ter terapevtsko in velneško infrastrukturo, je
pojasnil. Poudaril je, da bo
obnovljeni kompleks namenjen tako turistom, dnevnim obiskovalcem in domačinom kot vrhunskim in
rekreativnim športnikom
ter osebam, napotenim na
terapevtsko zdravljenje.

beli, da bo območje, ki so ga
izkopali, ponovno zazelenjeno in zasajeno z drevjem.

Poleti bo kopališče
obratovalo

V prvih dveh mesecih je sicer izvajalec že porušil recepcijo,
sanitarije kampa in objekt z garderobami, sanitarijami za
bazen in fitnesom ter na tem mestu začel graditi nov
objekt, v katerem bodo recepcija, garderobe, sanitarije,
restavracija in terapevtski bazen. / Foto: Gorazd Kavčič

Projekt v dveh fazah

Trenutno nadaljevanje prve faze zajema obnovo
garderob, sanitarij za veliki bazen in kamp ter
restavracije ter izgradnjo novega pokritega
učno-terapevtskega bazena, ki bo namenjen
plavalnemu opismenjevanju in rehabilitaciji na
Gorenjskem.

Projekt, katerega skupna
vrednost je ocenjena na okoli deset milijonov evrov, se
izvaja v dveh fazah. V okviru
prve je bila že lani dokončana gradnja prostora za elektroenergetske naprave za
potrebe sedanjega bazena in
načrtovanega novega kompleksa.
Trenutno nadaljevanje prve
faze zajema še obnovo garderob, sanitarij za veliki
bazen in kamp ter restavracije ter izgradnjo novega

pokritega učno-terapevtskega bazena, ki bo namenjen
plavalnemu opismenjevanju in rehabilitaciji na
Gorenjskem. Ta dela so se
začela v drugi polovici oktobra, končana pa bodo v letu
2023. Izbrani izvajalec gradbenih del je podjetje VG 5;
vodja projekta pravi, da jim
največji izziv predstavljajo
predvsem kratki roki, v
katerih mora biti delo
dokončano, in zimske raz-

mere. "Pa seveda sam
bazen s posebno tehniko
izvedbe in elegantne, dizajnerske fasade, pri katerih
se bomo morali posebej
potruditi,« je povedal.
Pojasnil je še, da delo, glede
na to, da je Obla gorica, v
katero je delno vkopano
radovljiško kopališče, zavarovana kot naravna vrednota, redno spremlja Zavod za
varstvo narave. Zagotovil je,
da bodo ob koncu del poskr-

Na gradbišču je trenutno
okoli dvajset delavcev, spomladi jih bo, tako računa
izvajalec, tudi po sto naenkrat. Župan Globočnik je pri
tem poudaril, da je na gradbišču izvajalec izjemno dobro poskrbel za varnost delavcev. Pojasnil je tudi, da je
izvedba del organizirana
tako, da bosta kopališče in
kamp v času poletnih sezon,
od 15. junija do 1. septembra, v naslednjih dveh letih
lahko obratovala.
V prvih dveh mesecih je
sicer izvajalec že porušil
recepcijo, sanitarije kampa
in objekt z garderobami,
sanitarijami za bazen in fitnesom ter na tem mestu
začel graditi nov objekt, v
katerem bodo recepcija, garderobe, sanitarije, restavracija in terapevtski bazen.
Pogodbena vrednost del v
tej fazi znaša 4,6 milijona
evrov, naložbo z 1,5 milijona
evrov sofinancira ministrstvo za šport.
V naslednji fazi so načrtovane še preureditev obstoječega olimpijskega bazena v
pokritega z možnostjo odpiranja strehe, ureditev vseh
spremljajočih prostorov
bazenov, zunanja ureditev
kopališča ter postavitev
zunanjega tobogana.

Zadnja seja občinskega sveta letos
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet se
je sredi decembra sestal na
zadnji letošnji redni seji.
Svetniki so na njej dokončno potrdili novi odlok o
enkratni denarni pomoči za
novorojene otroke v občini.
Bistvena novost odloka v
primerjavi s starim je, da
bodo starši namesto vrednostnih bonov za nakup potrebščin in oblačil v specializiranih otroških trgovinah
prejeli denarno pomoč.
Tudi vrednost pomoči se
zvišuje, in sicer z dosedanjih 130 evrov za prvega, 150
za drugega ter 200 evrov za
tretjega in vsakega nadaljnjega otroka na 200 evrov
za prvega, 250 za drugega in
300 evrov za tretjega ter vsakega nadaljnjega otroka.

Koncesija za skrb za
zapuščene živali
Sprejet je bil tudi osnutek
odloka o podelitvi koncesije
za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za

zapuščene živali na območju občine Radovljica. Od
marca lani to javno službo
na podlagi pogodbe izvaja
Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana na Gmajnici,
namen odloka pa je urediti
oskrbo zapuščenih živali s
podelitvijo koncesije.
Kot pojasnjujejo na občinski
upravi, odlok kot koncesijski
akt med drugim določa
način izbire koncesionarja z

voz, namestitev in oskrbo
zapuščenih živali v zavetišču, skrb za iskanje skrbnikov živali ter druge predpisane naloge.

Višje povprečne gradbene
cene
Povprečne gradbene cene
stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč država in
občine lahko uporabljajo za

Vrednost pomoči se zvišuje na 200 evrov za
prvega, 250 za drugega in 300 evrov za tretjega
ter vsakega nadaljnjega otroka, starši pa jo bodo
namesto dosedanjih vrednostnih bonov za
nakup potrebščin in oblačil v specializiranih
otroških trgovinah prejeli kot denarno pomoč.
izvedbo javnega razpisa,
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, in dejavnost javne službe. Ta zajema sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje
veterinarske pomoči zapuščenim živalim ter ulov, pre-

določanje vrednosti nepremičnin do 20 tisoč evrov
brez cenitve. V prihodnjem
letu bodo zaradi uskladitve s
povprečnim indeksom cen
za stanovanjsko gradnjo višje za 14 odstotkov. Za 1,9
odstotka pa bo višja vrednost

točke za izračun občinske
takse, upoštevajoč napoved
inflacije za leto 2022, ki jo je
v okviru letošnje jesenske
napovedi gospodarskih
gibanj pripravil Urad za
makroekonomske analize in
razvoj, so pojasnili na občinski upravi.

Skupni medobčinski
inšpektorat
Občinski svet je sprejel še
kadrovski načrt organa skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Radovljica,
Škofja Loka, Medvode in
Naklo, ki bo začel delovati s
prvim januarjem prihodnje
leto, in se seznanil s poročilom predstavnice občine v
Domu dr. Janka Benedika
Radovljica Monike Ažman.
Potem ko na prejšnji seji
svetniki niso sprejeli sklepa
o imenovanju predstavnika
občine v Svetu zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, so na zadnji seji letos
na to mesto imenovali Saša
Gašperina.
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Pogovor

Leto velikih investicij

Javna razprava o
razvojnem programu

Kljub temu da je za nami še eno leto, zaznamovano s pandemijo, je za Občino Radovljica to vendarle tudi leto velikih investicij
in velikih priznanj, je zadovoljen župan Ciril Globočnik, s katerim smo se pogovarjali o naravni in kulturni dediščini, uspešno
izpeljanem projektu participativnega proračuna in pripravi razvojne strategije občine.
Marjana Ahačič
Počasi se izteka še eno
nenavadno leto, zaznamovano z epidemijo. Si že lahko
predstavljate, kako bo zapisano v vašem spominu?
Tako kot verjetno pri večini
ljudi, pri nas in po svetu: kot
še eno leto, v katerem je
naše življenje in dogajanje
močno
zaznamoval
covid-19. Pa ne le v slabem
smislu, na nek način tudi v
dobrem. O tem govorijo številna imena letošnjih občinskih nagrajencev; naj ob
tem ob vseh drugih omenim
le skupino prostovoljcev, ki
so v času epidemije covida-19 pomagali stanovalcem
in zaposlenim v Domu dr.
Janka Benedika Radovljica,
in bolničarje ekip Območnega združenja RKS Radovljica, ki so pomagali na kovidnih oddelkih bolnišnice.
K sreči bo v kronikah Občine Radovljica letošnje leto
vendarle zapisano tudi kot
leto izjemnih investicij, tako
po obsegu kot vrednosti, in
leto velikih priznanj.
Večina investicij je bila
povezana z velikim državnim projektom obnove
gorenjske železniške proge.
Zaradi zapore in obnove
železniške proge smo res
lahko speljali številne prometne infrastrukturne izboljšave. Zadovoljen sem, da
prav vse prispevajo tudi k
trajnostni mobilnosti in varnosti v prometu.
Ob regionalni cesti med
Radovljico in Lescami smo
tako zgradili manjkajočo
kolesarsko stezo in pločnik,
ki sta pod progo speljana
skozi manjša predora. Projekt bomo nadaljevali z ureditvijo kolesarske povezave v
Rožni dolini in Železniški
ulici v Lescah. V Radovljici
je bilo obnovljeno železniško postajališče z manjšim
parkiriščem »Parkiraj in se
pelji«, na novo zgrajen močno dotrajan most čez progo
na Cesti svobode in obnovljen nadvoz na poti, ki vodi
do pokopališča. Uredili smo
tudi novi podhod za pešce
na poti iz Radovljice proti
Šobcu. Podvoza pod progo
pa smo zgradili v Zalošah in
na Ovsišah, oba nadomeščata nivojsko križanje proge.
Obnovljen je bil tudi most v
Globokem.
Vrednost občinskih naložb,
ki so spremljale obnovo
železniške proge, znaša skoraj štiri milijone evrov.
In ostali projekti, ki niso
vezani na obnovo železnice?
Obnovili smo še druge cestne odseke v občini – od
Zgoše do Begunj, od Zaloš
do Otoč, na Ovsišah in del
Gradnikove ceste v Radov-

januarja. V postopku priprave pa se je izkazalo, da večina občanov meni, da je prav
pestrost in raznolikost na
vseh področjih ena od prednosti, zaradi katerih je naša
občina tako posebna in
bogati vse, ki tukaj živimo.
Pa tudi za tiste, ki prihajajo
k nam.

Župan Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič
ljici. Država pa je obnovila
in na novo preplastila regionalno cesto od Lipnice do
Podnarta.
Večmilijonska je tudi dveletna naložba v izgradnjo kanalizacije in delno obnovo
vodovoda na Spodnjem Lancovem, ki bo s sofinanciranjem Kohezijskega sklada
končana v prihodnjem letu.
Gre za zadnji večji odsek v
aglomeraciji Radovljica, na
katerega bo priključenih
300 prebivalcev.
Nadaljujemo prvo fazo celovite rekonstrukcije radovljiškega kopališča. Tretjino
sredstev za ta dveletni –
4,5-milijonski – projekt smo
uspešno pridobili na razpisu ministrstva za šport. Gradimo že pokriti učno-terapevtski bazen, obnovljene
bodo garderobe, sanitarije
in restavracija.
Kar nekaj pozornosti je bilo
posvečene tudi kulturni
dediščini.
Velika letošnja pridobitev je
prenovljeni Čebelarski
muzej z novo celostno in
interdisciplinarno zasnovano razstavo. Obnavljamo
tudi Klinarjevo hišo v Kropi,
v kateri domuje Kovaški
muzej. Do konca leta bo
končana obnova strehe in
ostrešje, za nadaljevanje del
pa smo že pridobili gradbeno dovoljenje. V Kropi se je
začela tudi sanacija opornega zidu pod cerkvijo sv.
Lenarta. V Dragi smo obnovili vojno grobišče, nadaljujemo obnovo gradu Kamen,
letos je na vrsti streha na
zgornjem stolpu. Za obnovo
Plečnikovih paviljonov v
Begunjah se z Restavratorskim centrom dogovarjamo

za pripravo konservatorskega načrta, pred samo obnovo pa bomo sanirali bližnjo
brežino.
In naravna dediščina? Kakšno je trenutno stanje na
sotočju Save? Kje vidite rešitev in kaj bi si za to območje
velikega naravnega in kulturnega pomena želeli?
Obseg načrtovanih projektov na območjih, kakršno je
sotočje Save Bohinjke in
Save Dolinke, mora biti zelo
pretehtan. Za vse je treba
ohraniti prost dostop do
sotočja in projekt načrtovati
v skladu z naravovarstvenimi, okoljskimi in vodovarstvenimi zahtevami ter v
skladu z načeli trajnostnega
turizma. Zavrnjena zahteva
za izdajo gradbenega dovoljenja lahko pomeni, da bo
turistično-rekreativni center
ob sotočju načrtovan bolj
sprejemljivo tako z naravovarstvenega vidika kot za
krajane in okoljske nevladne
organizacije.
Današnje stanje, ko je celotno obravnavano območje
namenska površina za turizem, je bilo določeno s spremembami prostorskega
reda v letu 2014. Pred tem je
bilo namenjeno celo proizvodno-servisnim dejavnostim. Dejstvo je, da parcele
zasebnega investitorja ne
segajo povsem do vodotoka,
povsod je vmes obrežni ozelenjen pas, obrežje pa je v
lasti Republike Slovenije.
Kljub več postopkom sprejemanja novega prostorskega
načrta občine in njegovih
sprememb, vključno z vsakokratnimi javnimi razgrnitvami in obravnavami ter
obravnavami na sejah občin-

skega sveta, se do danes prostorski red v tem delu ni
spremenil in nanj tudi ni
bilo pripomb. V postopku
pred izdajo gradbenega
dovoljenja pa občina sodeluje kot eden od mnenjedajalcev in ne daje soglasij.
Lani je bil izpeljan projekt
participativnega proračuna.
Kako ga ocenjujete zdaj, ko
je kar nekaj projektov že
izvedenih?
Kot uspešnega, sej je bil
odziv občanov res velik, kar
je tudi eden od pomembnih
ciljev projekta. V okviru projekta smo doslej med projekti, ki so jih izglasovali občani, ob potoku Blatnica
namestili gnezdilnice, v
Krpinu obnovili otroško
igrišče, v krajevni skupnosti
Podnart namestili pet novih
defibrilatorjev, na Obli gorici uredili trim stezo in na
Črnivcu fitnes na prostem
ter v Lescah namestili utripajoč znak na prehodu za
pešce na šolski poti. Tudi
ostale projekte v navezi s
predlagatelji pripravljamo
za izvedbo, končani bodo v
prihodnjem letu.
Na podoben način, z namenom, da k sodelovanju privabi čim več občanov, se je
občina lotila tudi oblikovanja razvojne strategije.
Tudi pripravo razvojnega
programa občine do leta
2030 smo zastavili v sodelovanju z javnostjo, od ankete
med občani, lokalnih in
tematskih delavnic do strateške skupine ter pogovorov
s strokovnjaki in ključnimi
deležniki. Osnutek je že ves
december v javni razpravi,
ki se bo zaključila v začetku

To dokazujejo tudi številna
priznanja, ki jih je tudi letos
prejela občina.
Vsekakor. Uspešnost različnih občinskih programov
potrjujejo prejeta priznanja,
kot so podaljšanje certifikata
Mladim prijazna občina in
naziva Branju prijazna občina ter prvo mesto med turističnimi kraji na natečaju
Moja dežela – lepa in gostoljubna, še posebej pa uvrstitev med najboljše podeželske destinacije na svetu. Gre
za priznanje Svetovne turistične organizacije naši trajnostni turistični usmeritvi
in dosežkom.
Kljub pandemičnim razmeram leto končujemo z dobrimi rezultati – do novembra
s 102 tisoč gosti in z 266
tisoč nočitvami, ki predstavljajo skoraj 90 odstotkov
nočitev v rekordnem letu
2019.
Kljub temu smo prav letos
lahko spremljali prizadevanja dela krajanov Lesc in
Begunj, da izstopijo iz sedanjih in oblikujejo nove okvire delovanja v samostojni
lokalni skupnosti.
Prav zaradi vsega doseženega pa tudi priznanj, ki smo
jih kot občina prejeli z različnih nivojev, od lokalnega
do svetovnega, sem prepričan, da je občina Radovljica
oblikovana optimalno za
zadovoljevanje potreb in
interesov občank in občanov
ter izvajanje vseh predpisanih nalog in funkcij. Seveda
nasprotujem kakršnikoli
spremembi območja naše
občine in prepričan sem, da
moje mnenje deli velika
večina občanov. Ne nazadnje je jeseni celo Svet Krajevne skupnosti Begunje sprejel izrecen sklep proti odcepitvi od občine Radovljica.
In kakšne so želje za prihajajoče leto?
Vsem želim, da bi bili zdravi in da bi med prazniki
lahko izkoristili priložnosti, ki jih daje mestno in
naravno okolje z urejenimi
pešpotmi, s progami za
smučarski tek, kamnogoriškim smučiščem, z radovljiškim drsališčem … Če
bomo poskrbeli za svojo
zaščito in zaščito svojih
bližnjih in se cepili v čim
večjem številu, pa upam,
da bomo v novem letu spet
zaživeli brez omejitev.

Na spletni strani Občine
Radovljica www.radovljica.
si je objavljen osnutek Razvojnega programa Občine
Radovljica do leta 2030. Vsi
občani so vabljeni, da do
vključno 5. januarja prek
spletnega vprašalnika oddajo mnenja in predloge k
osnutku programa.
Vprašalnik je razdeljen na
splošno oceno, komentar
razvojne vizije in glavni del
– podajanje predlogov k
ukrepom in projektom po
strateških področjih ukrepanja. Na koncu vprašalnika je
polje za vnos drugih pobud.
Občina Radovljica bo z razvojnim programom do leta
2030 določila smer razvoja,
ukrepe in najpomembnejše
javne projekte na vseh področjih delovanja, za katera je
pristojna. Dokument bo
tudi podlaga za načrtovanje
prihodnjih proračunov ter
delovanje občinske uprave,
javnih zavodov in drugih
deležnikov v naslednjih
desetih letih, občanom in
investitorjem pa bo nakazal
smer želenega razvoja. Gre
za krovni strateški dokument, ki določa splošne
usmeritve in poudarja zgolj
večje projekte, ki jih občina
načrtuje v naslednjih letih.
Podrobnejše ukrepe in projekte bodo natančneje opredelili kratkoročnejši operativni programi na posameznih področjih in načrti razvojnih programov vsakokratnega proračuna občine.
Po zaključku javne razprave
bo strateška skupina preučila prejeta mnenja in predloge ter jih upoštevala v predlogu razvojnega programa,
ki ga bo, predvidoma konec
januarja, obravnaval občinski svet.

Participativni proračun
Proračun Občine Radovljica
za letos in prihodnje leto je
deloma pripravljen kot participativni proračun. Z glasovanjem je bilo za izvedbo
izbranih 25 projektov. Letos
so bile v tem okviru nameščene gnezdilnice ob potoku
Blatnica, obnovljeno otroško igrišče v Krpinu, nameščenih pet novih defibrilatorjev v KS Podnart, urejena že
omenjena trim steza na
Obli gorici in fitnes na prostem, na Črnivcu ter v Lescah nameščen utripajoč
znak na prehodu za pešce
na šolski poti.
Občani so obnovi in ureditvi
novih tematskih in rekreacijskih poti izkazali veliko podporo, saj so izglasovali tovrstne projekte v skupni vrednosti skoraj 130 tisoč evrov
oz. več kot štirideset odstotkov vseh sredstev participativnega proračuna. Tako
bodo v prihodnjem letu urejene še sprehajalna Petrova
pot ob potoku Lipnica, Gozdna učna pot Kamna Gorica, Trim steza Kropa, Arheološka pot Mošnje in Podgorska pešpot, obnovljeni pa
Naravoslovna učna pot
Pusti grad ter pot in studenec zdravilne vode v Cizlju.
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Priznanja ob občinskem prazniku
1. stran

Avguštin Mencinger,
častni občan
Avguštin Mencinger je
naziv častnega občana Radovljice prejel za izjemno
pomembno delovanje na
področjih ohranjanja sakralne dediščine, kulture, turizma in promocije Radovljice
ter prispevek v lokalni skupnosti in širše.
Po poklicu je zdravnik, specialist interne medicine,
večino svojega aktivnega
profesionalnega življenja je
bil zaposlen v Splošni bolnišnici Jesenice.
Več kot 30 let je bil tudi
zdravnik blejskih veslačev in
nordijskih tekmovalcev, na
treh olimpijskih igrah je bil
zdravnik olimpijske reprezentance.
Na prvih večstrankarskih in
demokratičnih volitvah po
drugi svetovni vojni v Slove-

Anže Habjan, Muzejska hiša Fovšaritnica / Foto: Gorazd Kavčič
življenje kroparskih družin
v času fužinarskega železarstva in po njem, je zapisano
v obrazložitvi.
V letu 2001 je domačin
Anže Habjan v hiši ustanovil zasebno ljubiteljsko
muzejsko zbirko. V obdobju
dvajsetih let je zbral velik
obseg arhivskega gradiva z
različnih področij in eksponatov, ki so povezani z življenjem prebivalcev Krope
in predstavljajo pomemben
vir za nadaljnje raziskovanje
zgodovine Krope in njene
okolice. Poleg stalne postavitve, ki prikazuje nekdanji
ambient fužinarskih hiš in
življenje kroparskih kovaš-

Avguštin Mencinger je iz rok župana Cirila Globočnika prejel listino o imenovanju za
častnega občana Radovljice. / Foto: Gorazd Kavčič
niji je bil aprila 1990 kot
kandidat Slovenskih krščanskih demokratov v koaliciji
Demos izvoljen za delegata
v Zboru občin tedaj še tridomne Skupščine Republike Slovenije. V prelomnem
času je sodeloval pri odločanju o ključnih aktih v procesu osamosvajanja Slovenije.
Od osamosvojitve do leta
2018 je bil tudi član Občinskega sveta Občine Radovljica ter član sveta Krajevne
skupnosti Radovljica in različnih odborov, ki prispevajo
k razvoju naše lokalne skupnosti, kulture in prostora.
Kot je zapisano v obrazložitvi imenovanja, njegovo prostovoljno delo zajema aktivno delovanje na področju
kulture in turizma. Pri tem
skrbi za oživljanje starega
mestnega jedra in obnovo
sakralne kulturne dediščine
v Radovljici. Sodeloval je pri
obnovi cerkve svetega Petra
in župnišča, na njegovo
pobudo je bila v nekdanjem

nemškem bunkerju leta
2007 urejena kapela, posvečena Edith Stein. S številnimi kulturnimi projekti skrbi, da staro mestno jedro s
cerkvenim trgom dobiva
nove vsebinske in estetske
rešitve, ki so namenjene tako
domačinom kot obiskovalcem. Sodeloval je pri organizaciji tekmovanja za Chopinov zlati prstan, je velik podpornik Festivala Radovljica, s
Kulturnim društvom Sotočje
organizira koncerte, razstave, predavanja in izlete. Je
tudi dolgoletni urednik občasnika Skrinja.
Kot prostovoljec že več leti
vodi turiste po Radovljici. S
svojim poznavanjem, odnosom in ljubeznijo do kulturno-zgodovinskih biserov
obiskovalce navduši, da se v
naše kraje vračajo.
Kot član Malteškega viteškega reda je aktiven tudi na
dobrodelnem področju in je
dežurni prostovoljec-zdravnik ob večjih verskih shodih

v narodnem svetišču na
Brezjah.
Med njegovimi najbolj svežimi aktivnostmi je vloga
predsednika Komisije za
kulturo in turizem Radovljica, ki deluje pod okriljem
Krajevne skupnosti Radovljica, s katero v sodelovanju
z različnimi akterji opozarja
na težave, išče možnosti in
rešitve.

Plaketa Antona Tomaža
Linharta
Prejemnica plakete Antona
Tomaža Linharta je Muzejska hiša Fovšaritnica, priznanje je bilo podeljeno ob
dvajsetletnici delovanja na
področju ljubiteljske in
muzejske dejavnosti.
Fovšaritnica je ena bolje
ohranjenih fužinarskih hiš v
Kropi s stavbno zasnovo iz
17. stoletja in z restavrirano
zunanjo podobo. Tipična
hiša, v kateri so nekdaj živeli
kovači in fužinarji, pričara

in tehnikov Lesce, vodja
Podružnične šole Ljubno
Metka Urh za uspešno in
aktivno sodelovanje s Krajevno skupnostjo Ljubno in
Tilen Praprotnik za uspešno
vodenje digitalizirane ekološke kmetije Vegerila.
Založba Didakta je prva slovenska založba, ustanovljena z zasebnim kapitalom, in
že več kot trideset let deluje
v občini Radovljica. Njen
direktor in lastnik Rudi
Zaman je podjetje registriral v letu 1989. Založba je
začela izdajati učbenike in
priročnike ter nadaljevala z
leposlovjem, s priročniki za
vzgojo in izobraževanje, pla-

Foto: Gorazd Kavčič

Častni občan Občine Radovljica Avguštin Mencinger se
je občinskemu svetu in
županu za priznanje zahvalil in povedal, da je ponosen,
da so ga uvrstili med
pomembne može, ki so storili veliko dobrega za Radovljico. Naziv častnega občana
je prejel za svoje delovanje
na področjih ohranjanja
sakralne dediščine, kulture,
turizma in promocije Radovljice. Vodenje obiskovalcev
po mestu je zanj nagrada,
hobi in poslanstvo, pravi.
Ceni lepoto narave in vrhunske arhitekture Dežele, ki jo
je treba očuvati, ter odlično
športno, kulturno in zdravstveno infrastrukturo v občini, kakršno ima malo krajev
v Sloveniji in Evropi, predvsem pa je spoznal, da so tu
ljudje prijazni, zadovoljni in
dobrovoljni.

Rudi Zaman, direktor in lastnik založbe Didakta
kih družin, so v hiši pripravili že več kot trideset različnih dogodkov in razstav.
Ponuja tudi prireditveni
prostor Festivalu gledališča
in domači gledališki skupini
ter promociji nesnovne kulturne dediščine Krope.
Muzejsko hišo Fovšaritnica
je do danes obiskalo več kot
osem tisoč obiskovalcev iz
Slovenije in tujine. S svojo
zbirko prispeva k ohranjanju in promociji kulturne
dediščine ter h kulturno-turističnemu razvoju Krope.

Pečat Občine Radovljica

Občinstvo je navdušil živahni Godalni ansambel Glasbene šole Radovljica, ki ga vodi Vanja Stare Vinkovič, z imenitnima
solistkama Emo Blumauer Praprotnik in Zojo Stare. / Foto: Gorazd Kavčič

Pečat Občine Radovljica so
prejeli podjetje Didakta za
dolgoletno uspešno poslovanje in prispevek h kulturnemu ugledu občine Radovljica, Primož Bole in Franci
Vovk za dolgoletno prizadevno prostovoljno delo v
Društvu strojnih inženirjev

ninsko in pomorsko literaturo. Do danes je izdala več
kot 2500 naslovov knjig. Pri
prevajanju in delu je sodelovala vrsta kulturnikov iz
občine Radovljica. Didakta
pa je v Linhartovi dvorani
Radovljica izvedla tudi nekaj
promocijskih nastopov,
predstavitev in koncertov.
Direktor Rudi Zaman je bil
dolgoletni predsednik Slovenskega knjižnega sejma,
Društva slovenskih založnikov in Zbornice knjižnih
založnikov in knjigotržcev
pri Gospodarski zbornici
Slovenije. Občino Radovljica je spodbudil, da se je kot
gostujoča občina uspešno
predstavila na 33. Slovenskem knjižnem sejmu v
letu 2017.
Dejavnost in ime Didakte
sta vse od ustanovitve povezana z Radovljico, kar prispeva k prepoznavnosti in h
kulturnemu ugledu občine.
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Primož Bole in Franci Vovk / Foto: Gorazd Kavčič

Prostovoljke v Domu dr. Janka Benedika / Foto: Gorazd Kavčič

Metka Urh / Foto: Gorazd Kavčič

Tilen Praprotnik / Foto: Gorazd Kavčič
Primož Bole je bil ustanovni
član Društva strojnih inženirjev in tehnikov Lesce, ki
je delovalo v obdobju od leta
1986 do leta 2017. Kmalu
po ustanovitvi društva je
postal njegov sekretar. S
svojim znanjem in z dolgoletnimi izkušnjami, ki jih je
pridobil v Verigi Lesce, je
sooblikoval društvene dejavnosti in aktivnosti, ki so
zajemale strokovno delo
inženirjev in tehnikov.
Članom društva in drugim
občanom občine Radovljica
je omogočal izobraževanja
in skupna doživetja po vsej
Evropi. Prisoten je bil na
vseh strokovnih predavanjih
in domačih ter tujih ekskurzijah. S svojo srčnostjo, trudom, z odgovornostjo in s
prostovoljnim delom je bil
steber vseh aktivnosti v
društvu.
Franci Vovk je dolgoletni
član Društva strojnih inženirjev in tehnikov Lesce, ki
je delovalo do leta 2017, nekdanji člani pa izobraževalne
aktivnosti nadaljujejo. S
prostovoljnim delom, svojim znanjem in z dolgoletnimi izkušnjami, pridobljenimi v Verigi Lesce, je

pomembno prispeval k strokovnemu delovanju društva.
V zadnjih petnajstih letih je
sodeloval pri vseh pomembnejših aktivnostih društva,
organizaciji domačih in
tujih strokovnih ekskurzij,
aktivno sooblikoval društvene cilje in programe dela ter
odgovorno urejal finančne
zadeve. Zaslužen je tudi za
današnje neformalno delovanje nekdanjega društva, ki
še naprej omogoča širše izobraževanje zainteresiranih
občanov.
Metka Urh je učiteljica razrednega pouka, ki že deveto
leto uspešno vodi Podružnično šolo Ljubno. S pozitivnim razmišljanjem je vzpostavila dobre odnose med
sodelavci, učenci, starši in
krajevno skupnostjo.
Šola redno sodeluje s krajani, društvi in vodstvom
Krajevne skupnosti Ljubno.
Učenci soustvarjajo različne prireditve, kot so proslave krajevnega praznika, prireditve ob materinskem
dnevu in novem letu. V
času epidemije se je šola
uspešno prilagodila delu
na daljavo ter s pomočjo
staršev in učencev izvedla

tri »e-prireditve«, ki so bile
dobro sprejete. Metka Urh
je z učenci svojega razreda
sodelovala tudi pri izdelavi
grba Športnega društva
Ljubno.
Tilen Praprotnik je z ženo v
letu 2016 v Lescah ustanovil
majhno zelenjadarsko, tržno usmerjeno kmetijo Vegerila, ki je lani pridobila tudi
ekološki certifikat. Kmetija
je z več kot 150 različnimi
posevki primer velike biotske pestrosti. Pridelujejo
predvsem zelenjavo in zelišča, z uvajanjem celostnega
pristopa pa so lani svojo
dejavnost razširili še s pašno
živinorejo. S pridelki oskrbujejo lokalna gospodinjstva, restavracije in ekološke
trgovine.
Na kmetiji uporabljajo najnovejše metode trajnostnega oziroma regenerativnega
ekološkega kmetovanja.
Digitalizacija pa ji omogoča
odlično organiziranost, udejanjanje zelo kompleksnega
sejalnega načrta in uspešno
poslovanje.
Kmetija Vegerila je pogosto
prepoznana kot primer dobro organizirane in uspešne
majhne ekološke kmetije.
Svoje bogato znanje in izkušnje pa širi s prirejanjem
izobraževanja in delavnic v
lokalnem okolju in širše.

Ema Palovšnik Novak, Andraž Maier in Ana Prek / Foto: Gorazd Kavčič

Medalja Občine
Radovljica
Medaljo Občine Radovljica
je župan izročil prostovoljcem v Domu dr. Janka
Benedika, za pomoč stanovalcem in zaposlenim v času
epidemije covida-19
Kot je zapisano v obrazložitvi, je bil Dom dr. Janka
Benedika v času epidemije
covida-19 za obiskovalce
zaprt zaradi zaščite stanovalcev. Zaposleni v domu so

bili zaradi novih zdravstvenih zahtev ter usmeritev
preobremenjeni, pogosto
tudi bolniško odsotni. Na
javni poziv doma za pomoč
se je odzvalo kar petnajst
prostovoljcev. V zelo zahtevnem obdobju so v polni zaščitni opremi pomagali stanovalcem in zaposlenim pri
zdravstveni negi, oskrbi,
delu v kuhinji, pralnici in
kot družabniki.
V najtežjih trenutkih so k
zaščiti najranljivejše skupi-

V programu je sodelovala dramska skupina Linhartovi čuki. / Foto: Gorazd Kavčič

ne prebivalcev bistveno pripomogli prostovoljci Barbara Bertoncelj, Karina Brumec, Eva Češarek, Mojca
Dolžan, Majda Gartner,
Cirila Jelenc, Branislav Jungič, Maja Klavžar, Andreja
Markič, Tjaša Rozman, Ema
Terbovc, Urška Trojar,
Mateja Skumavec, Irena
Zupan in Natalija Zupan.

Odlični študentje
Tudi v tem letu je Občina
Radovljica nagradila študente, ki so zaključni letnik študija in diplomo opravili z
odliko. Denarno nagrado za
nadaljnje strokovno izpopolnjevanje so prejeli diplomirani matematik Andraž
Maier iz Ljubnega, magistrica profesorica inkluzivne
pedagogike Ema Palovšnik
Novak iz Radovljice in magistrica profesorica violine
Ana Prek iz Lesc.
Prireditev ob občinskem
prazniku so obogatili Godalni ansambel Glasbene šole
Radovljica, s katerim sta
tokrat nastopili odlični solistki, pevka Ema Blumauer
Praprotnik in violinistka
Zoja Stare. Ansambel vodi
mentorica Vanja Stare Vinkovič. S kratkim programom je nastopila tudi dramska skupina Linhartovi čuki
z mentorico Suzano Adžić,
voditelj proslave, ki jo je
režiral Rok Andres, pa je bil
Nejc Šmit.
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Aktualno
Nadgradnja
železniških postaj
Projekt nadgradnje gorenjske železniške proge bo
zaključen spomladi, država pa že začenja
aktivnosti, povezane tako z nadgradnjo železniških
postaj Podnart in Lesce - Bled kot tudi iskanjem
najprimernejših rešitev za ureditev izvennivojskega
križanja proge z Alpsko cesto v Lescah.
motornih vozil, kolesarjev
in pešcev. Kot so sporočili z
občinske uprave, je ministrstvo za infrastrukturo že
začelo aktivnosti, povezane
z nadgradnjo obeh postaj v
občini Radovljica, z namenom določitve projektne
naloge za izdelavo projektne
dokumentacije za izvedbo
nadgradnje postaj.

Foto: Gorazd Kavčič

Zaključek projekta nadgradnje železniške proge Kranj–
Jesenice je predviden za prihodnjo pomlad. V tem sklopu je bila v celoti obnovljena
železniška proga z vso pripadajočo infrastrukturo in
sočasno tudi vsa železniška
postajališča – v radovljiški
občini v Otočah, Globokem
in Radovljici.

Na prenovo čaka tudi železniška postaja Podnart.
Sledila bo nadgradnja železniških postaj Podnart in
Lesce - Bled, katere zaključek je predviden do konca
leta 2024. Predvidene so
ureditev peronov skladno z
zahtevami, ki veljajo za
mednarodni potniški promet, umestitev izvennivojskih dostopov do peronov,
ureditev postajnih objektov,
kolesarnic in parkirišč P+R.
Zaradi izboljšanja prometne
varnosti na območju železniške postaje v Lescah je
predvideno tudi izvennivojsko križanje za potrebe

Začetne aktivnosti predstavljajo določitev obsega nadgradnje obeh postaj glede na
danosti zemljišč, umeščanja
potrebnih tirov in peronov
ter predvsem preveritev najprimernejše tehnične rešitve umestitve izvennivojskega podvoza, ki naj nadomesti nivojski prehod na Alpski
cesti v Lescah. Pri tem bodo
ponovno ovrednotene pretekle študije izvennivojskega
križanja proge z Alpsko cesto ter njihov vpliv na sočasen obseg preureditve obstoječe cestne infrastrukture.

Obnova Klinarjeve hiše v Kropi
V septembru se je začela obnova strehe in ostrešja Klinarjeve hiše v Kropi, v kateri domuje Kovaški muzej. Izbrani izvajalec bo dela v vrednosti 213 tisoč evrov končal v začetku
prihodnjega leta. Sredstva za obnovo je v letošnjem proračunu zagotovila občina, na razpisih ministrstva za kulturo
pa ji doslej za ta izjemni objekt kulturne dediščine ni uspelo
pridobiti sofinanciranja. Celovita obnova Klinarjeve hiše se
bo nadaljevala v prihodnjih letih, občina je gradbeno dovoljenje že pridobila. Načrtujejo obnovo fasade, umestitev dvigala in kotlovnice ter zunanjo ureditev, za kar bo po oceni
treba zagotoviti približno milijon evrov.

Vlada na obisku tudi
v radovljiški občini
V okviru nedavnega vladnega obiska Gorenjske se je predsednik Janez Janša v Radovljici sestal z
župani Radovljice, Jesenic in Kranja; pogovarjali so se o načrtih za novo regijsko bolnišnico. Minister
za zdravje Janez Poklukar je obiskal Zdravstveni dom Radovljica, minister za kulturo Vasko Simoniti
pa Čebelarski muzej.
Marjana Ahačič
Vlada je v okviru regijskih
obiskov 10. decembra kot
zad
njo regijo obiskala še
Gorenjsko. Ministri in državni sekretarji so obiskali
tudi nekatere ustanove v
Radovljici, predsednik vlade
Janez Janša in minister za
zdravje Janez Poklukar pa
sta se na delovnem kosilu v
gostilni Lectar srečala z
župani Radovljice, Kranja in
Jesenic ter direktorjem
Splošne bolnišnice Jesenice
Markom Toplakom.
Pogovarjali so se o načrtih
za novo regijsko bolnišnico;
vsi trije župani so predstavili svoje vizije glede umestitve gorenjske regijske bolnišnice v prostor, od predsednika vlade pa dobili zagotovilo, da so finančna sredstva
za projekt zagotovljena.
Že dan pred vladinim obiskom Gorenjske pa je bil na
seji sveta regije soglasno
sprejet sklep, da se za vsako
od predlaganih lokacij opravi analiza prednosti in slabosti, ki bo osnova za dokončno odločitev o tem, kjer bi
bolnišnica lahko stala. Minister za zdravje je ob tem
zagotovil, da vse druge bolnišnične kapacitete – Splošna bolnišnica Jesenice, Psihiatrična bolnišnica Begunje, porodnišnica Kranj ter
Klinika Golnik – ostanejo
tam, kjer so.
Analiza naj bi bila po pričakovanju udeležencev sestanka narejena že v začetku prihodnjega leta. "Prepričan
sem, da bo analiza pokazala
najboljšo rešitev, ob tem pa
bi vendarle poudaril, da smo
v Radovljici edini, ki smo
naredili idejni projekt in pridobili vse soglasodajalce," je
po koncu sestanka povedal
župan Ciril Globočnik in pri
tem poudaril prepričanje
tako županov kot predsednika vlade, da je čas pri odločanju ena od najpomembnejših komponent, saj se bo
projekt financiral iz evropskih sredstev, dobro pa bi
bilo tudi ujeti val gospodarske rasti, ki je pomemben za
uresničitev tega velikega
projekta.

Kdaj nova bolnišnica

Obnova strehe in ostrešja Klinarjeve hiše v Kropi bo kmalu
končana, celovita obnova stavbe, za katero je občina že
pridobila gradbeno dovoljenje, pa se bo nadaljevala v
prihodnjih letih.

Na vprašanje, kdaj bi lahko
imeli novo regijsko bolnišnico, pa je odgovoril: "V najboljšem primeru bi lahko
začeli graditi sredi te finančne strategije, okoli leta
2025, saj je treba pred začetkom del urediti še vso birokracijo in stavbo tudi spro-

Predsednik vlade Janez Janša se je skupaj z ministrom za
zdravje Janezom Poklukarjem in direktorjem Splošne
bolnišnice Jesenice na delovnem kosilu srečal z župani
Radovljice, Jesenic in Kranja. Ob prihodu v Radovljico ga je
pozdravil župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič
jektirati. Vendarle gre za
projekt, vreden več kot tristo
milijonov evrov."
Minister za zdravje Janez
Poklukar je ob tem poudaril, da umeščanje nove bolnišnice prinaša pomembne
družbene spremembe znotraj regije. "Zato je treba
pogledati vse vidike, od
migracij, dostopnosti do
lokacije, oddaljenosti nove
bolnišnice od najbolj oddaljenega kraja do izobraževanja kadra … Treba je pogledati široko, za to pa potrebujemo nekaj diskusije, pri
čemer ni odločilna samo
medicinska stroka, čeprav
je zelo pomembna. A
pomembni so tudi vsi ostali
našteti vidiki in verjamem,
da nam bodo župani pri
iskanju najboljše rešitve
tudi pomagali."

Minister Poklukar
v Zdravstvenem domu
Radovljica
Minister Poklukar je sicer
obiskal tudi Zdravstveni
dom Radovljica, kjer sta se z
direktorico Majo Petrovič
Šteblaj pogovarjala o aktualnih zadevah na področju
primarnega zdravstva.
»Minister nas je razveselil z
informacijami o spremembah na področju družinske
medicine," je po koncu srečanja povedala direktorica
Maja Petrovič Šteblaj in nastop pred mediji izkoristila
tudi za zahvalo vsem zdravstvenim delavcem: "Hvala
redno zaposlenim, upokojencem, študentom in zasebnikom, ki so v tej epidemiji
pripomogli, da delo v našem
zdravstvenem domu nemoteno teče. Hkrati bi pa vse

občane ponovno pozvala, da
se udeležijo cepljenja, da čim
prej s skupnimi močmi
dosežemo konec epidemije."
Minister Poklukar je poudaril, da v radovljiškem
zdravstvenem domu med
zaposlenimi beležijo kar
96-odstotno precepljenost,
v vsem obdobju epidemije
pa so imeli znotraj ustanove med zaposlenimi zgolj
tri okužbe.

O gradnji prizidka vrtcu
Letos prenovljeni Čebelarski muzej Radovljica z
novo celostno in interdisciplinarno zasnovano razstavo je obiskal minister za
kulturo dr. Vasko Simoniti, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler
Kralj je obiskal CUDV
Radovljica in begunjski
Elan, državni sekretar na
ministrstvu za pravosodje
Zlatko Ratej na Okrajno
sodišče v Radovljici.

Že dan pred tem je Vrtec
Radovljica obiskal državni
sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za izobraževanje in šport, Marjan
Dolinšek. Ogledal si je prostore vrtca v Radovljici in
načrte za gradnjo prizidka –
za zagotovitev dodatnih prostorov vrtca bo ministrstvo
za izobraževanje, znanost in
šport prispevalo skoraj milijon evrov. Projekt v skupni
ocenjeni vrednosti 2,2 milijona evrov obsega gradnjo
prizidka k obstoječemu
objektu Vrtca Radovljica, v
katerem bo športna igralnica z osrednjim prostorom,
tri igralnice ter igralnica razvojnega oddelka. V prizidku
vrtca bo tudi razvojna ambulanta. Gradnja je predvidena
v letih 2023 in 2024.

Minister Vrtovec
o kolesarskih povezavah
in železnici
Že v začetku istega tedna pa
je Gorenjsko obiskal minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec, ki je posebno
pozornost namenil projektom trajnostne mobilnosti.
Z zgornjegorenjskimi župani se je tako pogovarjal o
kolesarskih povezavah in jih
seznanil z načrtovanim
začetkom gradnje kolesarske povezave med Bledom
in Bohinjem ter povedal, da
že poteka tudi odkup zemljišč za povezavo skozi Lesce
do Žirovnice in Jesenic.
Napovedal je tudi nadaljevanje načrtovane obnove železniških postaj ob progi od
Jesenic do Ljubljane – med
njimi sta postaji v Lescah in
Otočah –, v sklopu prenove
proge od Jesenic do Kranja
pa je predvidena tudi izvedba nekaterih projektov
izvennivojskih križanj železnice in cest v žirovniški in
radovljiški občini.

Minister za zdravje Janez Poklukar in direktorica
Zdravstvenega doma Radovljica Maja Petrovič Šteblaj
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Hraše

Hraše
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Lancovo
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Nova vas
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Nova vas

Otok

Predtrg

Predtrg

Predtrg

Predtrg

Na zemljiščih:

Savska c. Radovljica

Savska c. Radovljica

Savska c. Radovljica

Savska c. Radovljica

Spodnji Otok

Zapuže

Radovljica-Zapuže

Radovljica-Zapuže

Radovljica-Zapuže

Brda

Brda

Letališka Lesce
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OPPN Zgornja Dobrava
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42
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8

162

19

76

119
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Katastrska
površina
(GURS) v m2

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica
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6

4
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29
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26
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68
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št. 287, 31. decembra 2021

Številka: 7113-16/2021-7
Datum: 15. 12. 2021

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

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

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

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 tabele, za katera predlagamo zaznamovanje
grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe.

Obrazložitev:

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

Zaloše

Zaloše

Zaloše

Zaloše

Zaloše

Zaloše

Zaloše

Zaloše

2161 903/12

2157 523/5

Predtrg

2161 903/14

2157 498/5

Predtrg

Zaloše

2157 509/6

Predtrg

Zaloše

2157 508/6

Predtrg

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2,
Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena
Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o
graditvi objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07,
108/09), 39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10)
in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica z 22. seje, z dne 15.
12. 2021, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti
izdaja

UO, stran 4

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, če ima novorojeni otrok določenega skrbnika, vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči lahko vloži skrbnik otroka, ki je bil določen z aktom pristojnega organa.

(2) Vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči lahko vloži eden od
staršev novorojenega otroka na podlagi medsebojnega dogovora.

(1) Vlagatelj za enkratno denarno pomoč za novorojenega otroka zaprosi z vlogo, ki je priloga tega odloka in se objavi na spletni strani
Občine Radovljica.

4. člen

Upravičenec do enkratne denarne pomoči je novorojeni otrok, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima skupaj z enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva), prav tako državljanom RS, prijavljeno stalno prebivališče
na istem naslovu v občini Radovljica.

3. člen

Enkratna denarna pomoč je pomoč, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in je namenjena družini za pokrivanje stroškov ob
rojstvu otroka.

2. člen

Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči (v nadaljnjem
besedilu: enkratna denarna pomoč) za novorojene otroke v občini
Radovljica, določa upravičence, višino in način določitve pomoči,
pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje pomoči.

1. člen

ODLOK
o enkratni denarni pomoči za novorojene otroke
v občini Radovljica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
94/07- UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 22. seji
dne 15. 12. 2021 sprejel

1.

1. ODLOK o enkratni denarni pomoči za novorojene otroke
v občini Radovljica
2. SKLEP o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter
koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju
občine Radovljica za leto 2022
3. SKLEP o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini
Radovljica za leto 2022
4. SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje prostorske enote LE 08 –
Lesce Lipce
5. ODLOČBA o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti
Občine Radovljica

VSEBINA

www.radovljica.si

2.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne
stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica
za leto 2022

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica
(DN UO, št. 136/10) je Občinski svet Občine Radovljica na 22. seji
dne 15. 12. 2021 sprejel

Številka: 1210-1/2021
Datum: 15. 12. 2021

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave. Veljati in uporabljati se začne s 1. 1. 2022. Z dnem
uveljavitve tega odloka prenehata veljati in se uporabljati Odlok o pomoči za novorojene otroke v Občini Radovljica (DN UO, št. 125/2010)
in Sklep o spremembi višine vrednostnega bona za prvega novorojenega otroka (DN UO, št. 127/2010).

9. člen

Sestavni del pomoči je ob enkratni denarni pomoči tudi spominsko
darilo, ki se izroči na slavnostni podelitvi najkasneje šest mesecev po
dokončni odločbi.

8. člen

(2) Višina enkratne denarne pomoči za prvega novorojenega otroka
znaša 200 EUR, za drugega novorojenega otroka 250 EUR ter za
tretjega in vsakega nadaljnjega novorojenega otroka 300 EUR.

(1) Enkratna denarna pomoč se nakaže na osebni bančni račun starša, ki je oddal vlogo, v roku 30-ih dni po dokončnosti odločbe.

7. člen

O dodelitvi enkratne denarne pomoči se odloči z upravno odločbo,
zoper katero je možna pritožba županu Občine Radovljica v roku 15
dni od vročitve odločbe. Za vse, kar ni določeno v tem odloku, se
uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

6. člen

(2) Vloga se vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Radovljica
ali pošlje po elektronski oziroma priporočeno po pošti na naslov Občine Radovljica.

(1) Vlogo je treba vložiti najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka. Po poteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni več
mogoče uveljavljati.

5. člen

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 287, 31. decembra 2021
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1. člen
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Skladno z nadrejenim prostorskim aktom je območje namenjeno površinam za proizvodnjo (PP), namenska raba obravnavanega območja
se s predmetnim OPPN spremeni v osrednje površine (MO). Skladno
s 5. točko 117. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS,
št. 64/2017) občina lahko z OPPN spremeni na delu ali celotnem
območju urejanja tudi namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje brez poprejšnje spremembe OPN, če je taka sprememba
potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa ali drugega razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom, skladna s cilji prostorskega razvoja občine, skladna s pravnimi režimi in gre
za spremembo iz bolj v manj intenzivne namenske rabe prostora.

Območje predvidenega OPPN je opredeljeno v Prostorskem redu
občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in
spremembe) kot prostorska enota z oznako LE 08, za katero je določeno urejanje z OPPN. Območje prostorske enote LE 08 obsega
zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 1356/5, 1356/2, 1356/3,
1357/6, 1357/3, 1357/2, 1364/15, 1356/4, 1364/4, 1403/1,
1364/25, 1364/26, k.o. Hraše (podatki GURS september 2021).

3.
(območje OPPN in predmet načrtovanja)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN, ki jih je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208
Šenčur, pod št. projekta P 154280 (Šenčur, september 2021, dopolnitev: november 2021).

2.
(potrditev izhodišč za pripravo)

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje prostorske enote LE 08 – Lesce
Lipce (v nadaljnjem besedilu OPPN).

1.
(predmet sklepa)

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje prostorske enote LE 08 – Lesce Lipce

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske
površine v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan uveljavitve tega
sklepa znaša 1.196,25 EUR.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti na dan
uveljavitve tega sklepa za objekte in naprave individualne rabe znašajo 87,45 EUR na kvadratni meter ter za objekte in naprave kolektivne
rabe 77,46 EUR na kvadratni meter koristne stanovanjske površine.
3. člen

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica –
Uradne objave in začne veljati s 1. 1. 2022. Z dnem začetka veljave
tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2021 (DN UO, št. 275/2020).
Številka: 03200-8/2021-5
Datum: 16. 12. 2021

3.
Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica
(DN UO št. 86/07) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 22. seji dne 15.
12. 2021 sprejel

Predlagana sprememba namenske rabe iz površin za proizvodnjo v
osrednje površine:
- je skladna z Razvojnim programom Občine Radovljica do leta
2020, ki kot razvojne cilje za izboljšanje kakovosti življenja med
drugim predvideva zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe, izobraževanja ter športne in rekreacijske infrastrukture. S
predvideno spremembo namenske rabe bo namreč na obravnavano območje možno umeščati vse omenjene dejavnosti. Skladna je z osnutkom Razvojnega programa Občine Radovljica
2030, ki kot strateške cilje med drugim predvideva izboljšanje
dostopnosti do zdravstva, obenem pa občina želi razvrednotena
industrijska območja usmeriti v dejavnosti, kot npr. zdravstvo,
tehnologija, inženiring in podobne (ne trgovinske) dejavnosti;
- je skladna s Strategijo prostorskega razvoja občine Radovljica z
urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce (DN UO, št. 159/2012),
ki določa, da somestje Radovljica - Lesce krepi svojo vlogo v urbanem sistemu predvsem z razvojem centralnih dejavnosti (uprava, šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, kultura, trgovina, turizem
in gostinstvo, komunikacije, šport, rekreacija, parkovne in druge
zelene površine), gospodarstva in kakovostnih stanovanj. Lesce
predstavljajo lokalno središče, v katerem bo na obravnavano območje možno umeščati dejavnosti za osrednje površine, med drugim zdravstvo, izobraževanje, gostinstvo, šport in rekreacijo;
- je skladna s pravnimi režimi;
- predstavlja spremembo iz bolj intenzivne namenske rabe prostora
v manj intenzivno.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse
v občini Radovljica za leto 2022

4.

Občina je prejela zasebno pobudo za umestitev Centra dobrega počutja na obravnavano območje, ki bo zagotavljal preplet različnih dejavnosti. Za realizacijo investicijske namere je treba z OPPN spreme-

Številka: 03200-8/2021-6
Datum: 16. 12. 2021
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica –
Uradne objave in začne veljati s 1. 1. 2022. Z dnem začetka veljave
tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2021 (DN UO, št. 275/20).

2. člen

Vrednost točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto
2022 je določena v višini 00,04305609 EUR.

1. člen

Na podlagi 110., 117. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

št. 287, 31. decembra 2021

Številka: 3503-0012/2021
Datum: 15. 12. 2021
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Radovljica in se objavi tudi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica
– Uradne objave.

11.
(objava in uveljavitev)

Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z
izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
Obveznosti investitorja so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med Občino Radovljica in investitorjem.

10.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Za pripravo OPPN je treba zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in
strokovnih podlag: geodetski načrt, prikaz stanja prostora, elaborat
lastništva zemljišč, utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora, utemeljitev skladnosti
načrtovanih posegov s SPRO in PRO, eventuelne variantne rešitve in
strokovno rešitev, elaborat ekonomike, druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno,
da je v postopku OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, ter druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku OPPN
ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

9.
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev)

Občina seznani javnost s tem sklepom, ki ga objavi na spletni strani
občine in v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave. Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo
OPPN. V postopku priprave OPPN ima javnost pravico dajati pripombe in predloge v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN,
ki bodo po končani razgrnitvi preučeni in bo do njih zavzeto stališče.

8.
(načrt vključevanja javnosti)

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.

Če se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihova mnenja pridobijo v istem postopku.

9. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000
Kranj - zrsvn.oekr@zrsvn.si
10. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19,
4260 Bled – OEBled@zgs.gov.si
11. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj –
info@elektro-gorenjska.si
12. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica –
info@komunala-radovljica.si
13. Telekom Slovenije, d. d., Dostopovna omrežja, Stegne 19,
1000 Ljubljana - sprejemna.pisarna@telekom.si
14. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– info@telemach.si
15. Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana –
podpora.strankam@petrol.si
16. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Referat za infrastrukturo) – obcina.radovljica@radovljica.si
17. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 47,
1000 Ljubljana – gp.mop@gov.si

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

niti namensko rabo območja. Na obravnavanem območju se trenutno
nahajajo obstoječi proizvodno – skladiščni objekti, z okoliškimi asfaltiranimi prometnimi in manipulacijskimi površinami, del zemljišča pa je
zatravljen. Urejen je obstoječ dovoz z regionalne ceste, ki pa ga je
treba rekonstruirati, da bo ustrezal potrebam predvidnih dejavnosti.

4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, izdelana na podlagi
investicijske namere večinskega lastnika zemljišč ter usmeritev iz
strokovnih podlag.

5.
(vrsta postopka)

Sprejem OPPN se vodi po postopku, ki ga predpisuje ZUreP-2 (predvsem 117., 118. in 119. člen).

6.
(roki za pripravo OPPN in posameznih faz)

Postopek priprave OPPN bo potekal v skladu z določbami 119. člena
ZUreP-2. S tem sklepom so določeni okvirni roki priprave OPPN in
posameznih faz:
- sklep o začetku priprave in objava le tega - 15 dni
- posredovanje sklepa ministrstvu za preveritev in identifikacijsko
številko - 15 dni
- pridobitev mnenj nosilcev, ki sodelujejo v postopku CPVO, ter odločitve ministrstva glede CPVO – 51 dni
- izdelava osnutka OPPN – 30 dni
- javna objava osnutka, pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora – 30 dni
- dopolnitev osnutka OPPN, javna objava in javna razgrnitev, seja
občinskega sveta, seznanitev z morebitnim nasprotjem interesov
– 60 dni
- sprejem stališč do pripomb in javna objava stališč, priprava predloga OPPN – 30 dni
- objava predloga OPPN, pridobitev mnenj – 30 dni
- sprejem OPPN na seji občinskega sveta, posredovanje odloka
ministrstvu, javna objava, izdelava končnega elaborata – 60 dni.

Okvirni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec OPPN na to ne more imeti vpliva. V primeru,
da bo v postopku treba izdelati celovito presojo vplivov na okolje, se
postopek podaljša.

7.
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki so pozvani za podajo mnenj, in drugi
udeleženci, ki sodelujejo v postopku:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev
in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana –
gp.mop@gov.si
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana – urszr@urszr.si
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta
61, 1000 Ljubljana – glavna.pisarna@mors.si
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj –
gp.drsv-kr@gov.si
5. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta
19, 1000 Ljubljana - gp.drsi@gov.si
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski
promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (letalstvo) –
gp.mzi@gov.si
7. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana –
gp.mk@gov.si
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, 4000 Kranj – tajnistvo.kr@zvkds.si
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Mnenja

Na predvečer občinskega praznika mi je župan Ciril Globočnik na občinski proslavi
izročil listino, s katero me je
občinski svet imenoval za častnega občana radovljiške občine.
Zahvaljujem se županu in
občinskim svetnicam in svetnikom za to priznanje, veliko
pa mi pomeni tudi, da so se
svetnice in svetniki soglasno
odločili za moje imenovanje.
Hvala pa tudi vsem z dr.
Rokom Andresom na čelu, ki
so pripravili to meni posvečeno
proslavo.
Radovljica zame ni samo
kraj, kjer prebivam, ampak je
tudi mesto, ki mi podarja
vrhunske koncerte klasične
glasbe ter številne druge kulturne in športne prireditve,
likovne razstave, kolesarske
poti in lepe sprehode v okolici,
pa tudi mesto prijaznih meščanov. Ponosen sem na to
priznanje, vendar se včasih
vprašam, ali sem si to priznanje res zaslužil, saj je zame
plačilo že to, da mi prisluhnejo obiskovalci Radovljice, da
uspem s kakšnim predlogom
ali opozorilom ali pa počistim
pot okoli cerkve.
Še naprej bom obiskovalcem z
veseljem razkazoval gotsko
lepotico cerkev sv. Petra, čudovito baročno graščino, kjer jim
bom povedal tragično zgodbo
o Evi Luizi, pokazal nenavadno kapelo v bunkerju, Čušinovo galerijo vinorelov, pa
tudi na Linhartovem trgu jim
bom pokazal kakšno znamenitost, ki je ni v turističnih
vodičih, in jim povedal, zakaj
je kakšen meščan moral sedeti
na prangerju. Predvsem pa
bova z veseljem z ženo posedela na kavici ali vrčku piva in
uživala lepoto najinega mesta.
Hvala za čudovit večer!
Avgust Mencinger

Naša skupna
odgovornost
Kot družba smo pri omejevanju širjenja virusa odpovedali.
Na dan je prišel egoizem,
zaverovanost vase in v svoje
pravice, ki niso samoumevne
in vedno terjajo dolžnosti in
odpovedovanja. Razočarani
lahko ugotavljamo, kako ljudje nekritično nasedajo lažnim
strokovnjakom družbenih
omrežij.
Ob uvedbi samotestiranja
otrok v šoli in obveznem nošenju mask tudi za učence je
bilo na radovljiški osnovni šoli
veliko pomislekov, strahov in
slabe volje. A se otroci zaradi
mask ne pritožujejo. Izkazalo
se je, da je najpomembneje,
kako starši otroku predstavimo potrebne ukrepe.

Simon Resman

Razvoj in vizija
Begunj
Begunje so v globalu prva vas
alpske glasbe, v razvojnem
smislu pa vizijam navkljub
grobo zapostavljene. Tretji
največji kraj v tej občini zamira na obroke. Svež je primer
nove kulturne dvorane z zavajajočimi županovimi obeti svetu krajevne skupnosti.
Risanje dvorane na zelenico
malonogometnega igrišča je v
nasprotju s prostorskimi dokumenti, izvedba pa že zato
časovno oddaljena. Manjka

tudi razmislek o centru vasi,
ki ga sedanje meje urejanja
(OPPN Begunje center) ne
omogočajo.
Kot se da sklepati iz zapisnikov sej sveta KS, naj bi idejna
zasnova dvorane 'požrla'
devet tisočakov, ki jih je občinski svet v participativnem proračunu namenil za dvorano.
To so si sicer nekateri zamislili nad gasilskim domom.
Mora pa stati na nivoju terena, če se pričakuje njena varna dostopnost, gospodarnost
in večnamenskost.
S tem pisanjem protestiram
proti nekonsistentnemu delu
sveta KS in posledično lahkotnemu zavajanju župana. Iz
nenadne skrbi za ohranitev
celovitosti občine spet Begunje
žejne pelje čez vodo. Podobno
je s prometom pri šoli, ki je
zasnovan v nasprotju s podpisanim, ki mu je svet KS zaupal svetovanje v prostorskih
zadevah.

prispevane iz proračuna Občine Radovljica. Na odru se je
zvrstil cvetober slovenskih in
tujih izvajalcev, dogodek pa je
mejil ali vsaj potenciral k festivalskemu vzdušju. Programi
so bili raznovrstni, vedno z rdečo nitjo ter izobraževalno noto.
To pa je nedvomno pomembno, saj bi to morala biti osnovna naloga vsakega javnega
zavoda, ki si v ime postavi
tudi kulturo: zagotoviti kulturo, v tem primeru glasbo,
popularno ali umetniško, na
najvišjem možnem nivoju, ki
si ga naša Rado’lca vsekakor
zasluži. Če povem po domače:
zavodi za kulturo naj bi bili
branik kulture in umetnosti,
da ne postaneta in izzvenita
kot plehko zabavljaštvo.
Pred dvema letoma so se naše
poti razšle, saj je obveljala
trditev, da prireditev s tovrstno
idejo nikogar ne zanima, morda celo moti. Na vprašanje,
kako to, saj izkušnje vendar
kažejo na precejšnje, celo ogromno število rednih obiskovalcev četrtkovih večerov, pa
odgovor: Linhartov trg takega
števila obiskovalcev ne zmore.
Kdo bi razumel? Prizorišče se
je prestavilo pred cerkev na
stopnice pri kipu dr. Avguština. To je precej omejilo izvajalčev prostor, kar pa je na nek
način tudi degradacija nastopajočih. Se pa vsaj nadaljuje
… Pohvaliti pa moram vsakoletno tehnično in birokratsko
pomoč, ki je v končni fazi tudi
del nalog takšnega javnega
zavoda, in hkrati izraziti
obžalovanje glede promocije
četrtkovih večerov in programov, ki nam jih je zavidala
marsikatera občina in mestno
jedro.
Hvala, ga. Nataša Mikelj, za
mnogo stvari, za četrtke žal ne.

Janez Urbanc, svetovalec
predsednice sveta KS
Begunje za prostorska
vprašanja

Hvala, Nataša
Mikelj
Pridružujem se pohvali bivši
direktorici Javnega zavoda
Turizem in kultura Radovljica Nataši Mikelj. Glede turizma se je v Radovljici uresničilo
kar nekaj njenih odličnih idej,
ki bodo, upam, zorele, se množile in cvetele še v bodoče, da
pomagajo še ozaljšati našo
prelepo Radol’co.
Vendar pa se moram obregniti
ob pohvalo gospe Mikelj spoštovanega Avgusta Mencingerja, častnega občana Radovljice, z nekaj dejstvi. Četrtkovi
glasbeni večeri na trgu so se
začeli v letu 2001, in sicer z
namenom javnih nastopov
dijakov Srednje glasbene in
baletne šole Ljubljana, kajti
javni nastop je bil tudi pogoj
za oceno predmeta. Kot njihov
takratni profesor improvizacije in skupne igre sem v dogovoru z občino (gospo Majdo
Odar), te nastope pripeljal v
Radovljico, pred Malijevo
hišo, ki je za prireditve nudila
elektriko in luč.
Kmalu se je pokazal velik
potencial živega dogajanja na
sicer slabo obiskanem na novo
urejenem trgu. Program je
skozi leta postajal vse kvalitetnejši, pester, prireditve pa odlično obiskane. Takrat je v tem
opazilo potencial tudi na
novoustanovljeno društvo
Radkultur, ki je med letoma
2008 in 2010 prevzelo idejno
programsko politiko.
Po prihodu Nataše Mikelj na
mesto direktorice zavoda pa
sem bil kot selektor programa
zopet povabljen k sodelovanju,
do predlanskega poletja. V teh
letih je zavod odigral pomembno vlogo pri zagotavljanju
financ, ki so bile za ta namen

Na obravnavanem odseku reke
je prisotnih več drstišč zavarovanih in ogroženih vrst rib, ob
tem, da sladkovodni ekosistemi
sodijo med najbolj ogrožene na
Zemlji. Tu so tudi gnezdišča
posebej zaščitenih vrst ptic,
med njimi so vrste, občutljive
za človekove vplive v času gnezdenja. Širše območje sotočja
je tudi del vidrinega habitata,
ki je posebej zaščiten, in verjetno tudi bobra.
Malo poznana je objava o najdbi bronastodobnega meča na
sotočju, kot tudi, da je bilo
območje pred mnogimi stoletji
verjetno mesto darovanja in
posebej sveto mesto, ki so ga
opevali številni domoljubi.
Zato smo širše območje sotočja
Save Bohinjke in Save Dolinke dolžni ohraniti, trajno zaščititi in ga kot park približati
vsem obiskovalcem v pouk in
ohranjanje. Tega območja ni
mogoče nadomestiti kjerkoli
drugje in na noben drug
način: ostati mora očuvano v
vsej svoji naravnosti in po
zakonu mu je treba vrniti, kar
mu je bilo s škodljivimi in
nezakonitimi posegi odvzeto.
Njegova izguba bi bila po številnih ocenah za občino in
državo nedopustna za vse nas
in naše zanamce.
Geograf prof. dr. Dušan Plut
pravi, da ga je zaradi številnih
posegov v zelo občutljive rečne
ekosisteme vse bolj redka naravna podoba alpskega sotočja že
kot študenta tako prevzela, da
je kasneje kot univerzitetni profesor številne generacije študentov seznanjal z večplastnim
pomenom sotočja. "Naša
moralna zaveza in dolžnost je,
da savsko sotočje kot naravno
in vse bolj ekosistemsko
pomembno vrednoto, kot doto
preživetja v neokrnjeni obliki
podarimo našim otrokom in
vnukom."
Ob obisku predstavnikov skupine Reši sotočje na Zavodu
RS za varstvo narave je direk-

Blaž Trček

Dediščina in
pomen sotočja
Sav
Sotočje Save Bohinjke in Save
Dolinke je stičišče več naravnih vrednot državnega in
lokalnega pomena ter ekološko
pomembno območje. Celotno
zemljišče nameravane gradnje
rekreacijsko-turističnega centra ima status naravne vrednote na osnovi hidrološke, geomorfološke, botanične in zoološke vsebine.

tor mag. Teo Hrvoje Oršanič
svoje razmišljanje o pomenu
širšega območja sotočja podal
v naslednji izjavi oziroma
mnenju: "Sotočje obeh Sav v
Savo, našo najdaljšo reko, ima
po mojem mnenju izjemen
simbolni pomen za slovenstvo.
Če je Triglav kot naš najvišji
vrh simbol Slovenije, je sotočje
Sav na Lancovem simbol
povezovanja in sodelovanja
Slovencev. V tem smislu je treba sotočje in okolico ohraniti v
čim bolj neokrnjenem stanju
in sotočju pripisati simbolni
pomen za državo. S tem tudi
ohranimo vse prisotne naravne vrednote."
Ta kraj je ključna dopolnitev
Triglava, izvira Savice in
Zelencev, ki se šele s sotočjem
združijo v eno, poudarja Janko Rožič, arhitekt, urbanist in
esejist.
"Območje, kjer začne svojo pot
Sava, najdaljša slovenska
reka, sicer sodi med zavarovana območja narave, a bi ga
morali trajno zaščititi tudi
pred tistimi, ki v naravi vidijo
le priložnost za zaslužek," pa
v eni od svojih javnih objav
poudarja prof. dr. Mihael J.
Toman z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
V skupini Reši sotočje s somišljeniki smo v kratkem času na
spletni strani zbrali več kot
3500 glasov podpore, poleg
tega pa še več kot 600 lastnoročnih podpisov občanov
Radovljice, ki smo jih predali
županu! Tudi najboljši odziv
na referendumu o vodah posredno kaže na veliko nestrinjanje občanov z načrtovano
pozidavo sotočja.
Verjamemo, da bo Občina
prisluhnila volji občanov in
končno z odločno zahtevo svetnikov zmogla najti ustrezne
rešitve!
Jana Kolman v imenu
Skupine (Civilne
iniciative) Reši sotočje

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB RADOVLJICA, GORENJSKA CESTA 25, RADOVLJICA

Zahvala

V Domu dr. Janka Benedika
se je spomladi za cepljenje
odločilo le 8,5 odstotka zaposlenih. Zaradi dodatnih izobraževanj in predavanj je danes
cepljenjih več kot 70 odstotkov
zaposlenih. Več kot 80 odstotkov stanovalcev je cepljenih s
tretjim odmerkom in med njimi več kot dva meseca ni okuženega s covidom. Cepivo ščiti
tudi najranljivejše.
Pri ozaveščanju o pomembnosti ukrepov proti širjenju virusa
bi morala glavno vlogo prevzeti
javna RTV. A mediji namenijo »razvajenim zdraharjem«,
ki po Ljubljani ne spoštujejo
nikakršnih pravil, več pozornosti kot pogovornim oddajam
o skrbi za svoje zdravje. Tudi
na pomembnih nogometnih
tekmah se najde kakšen ekscentrik, ki za 5 minut slave priteče
gol na igrišče. A se pri tem
kamere vedno obrnejo proč. Pri
nas je ravno obratno!
Naš zdravstveni sistem je preobremenjen. Že pred covidom
so bile čakalne dobe v zdravstvu nedopustno dolge, te se
zaradi virusa še podaljšujejo.
Dovolj je bolniških postelj,
drage opreme in zdravil. A
tudi zdravniki in medicinsko
osebje so le ljudje, in ko ne
bodo več zmogli oskrbeti vseh
pacientov, nam tudi oprema
ne bo nič koristila. Gotovo jim
bomo pomagali, a ne želite si,
da vas namesto zdravnika
specialista intubira ali operira
npr. gozdar (čeprav se trudi).
Prepričan sem, da bi nekateri
še naprej radi izigravali pravila
in se očitno še ne zavedamo,
kako je virus resna grožnja naši
družbi. Vse dosedanje ukrepe
smo poskušali izigravati. Samo
virusa nam ni uspelo izigrati.
Ponovno se kaže dejstvo, da je
"Balkan stanje duha in ne geografski pojem".
Čas je, da se zavemo, da nas
covid vse ogroža, da stopimo
skupaj in vsak po svojih močeh
naredimo, kar se da za lepši
jutri.
Mogoč in neuničljiv je bil
Rimski imperij, a je zaradi
zagledanosti vase propadel. In
kako globoko smo danes mi
zagledani vase, v svoj mehurček in svoje pravice?
Blagoslovljen božič voščim in
zdravi ostanite.

NAPOLNIMO
2022
Levica, Prešernova cesta 3, Ljubljana

Prejeli smo

S SOLIDARNOSTJO.
LEVICA RADOVLJICA
Levica Radovljica & Bled
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Kratke novice
Biatlon
Uspešno le v štafeti
Zadnji letošnji biatlonski prizorišči, Hochfilzen v Avstriji in
Le Grand-Bornand v Franciji, Jakovu Faku ne bosta ostali v
najlepšem spominu. V sprintu v Hochfilznu je zgrešil tri
strele od desetih in se na koncu uvrstil na 69. mesto. Brez
uvrstitve med prvih šestdeset je ostal brez zasledovalne tekme. Edina svetla točka slovenskih biatloncev v Avstriji je bila
moška štafeta (Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok
Tršan), ki se je uvrstila na osmo mesto in si s tem pridobili
mesto za olimpijsko tekmo štafet na Kitajskem. V Franciji
Fak sploh ni nastopil. Zaradi težav s sinusi se je tekmi odpovedal. Upamo lahko, da bodo na prvi januarski tekmi iz
Oberhofa v Nemčiji prišle boljše novice. Uvodna tekma bo
v sprintu.

Košarka
Za konec leta dva poraza
V predzadnjem kolu letos so radovljiški košarkarji izgubili v
gosteh proti ekipi Krasa z 71 : 69. Tekma je bila odločena v
zadnjih sekundah. Leto so zaključili z domačo tekmo. Gostili so ekipo Gorenja vas in izgubili z 78 : 64. Prvo četrtino so
dobili Radovljičani z 22 : 19, drugo pa izgubili s 24 : 7. V
osmih tekmah so Radovljičani dvakrat zmagali in šestkrat
izgubili. Lestvica po osmem kolu: 1. Gorenja vas (16 točk),
2. Koper (15), 3. Šentvid – Ljubljana (14), 4. Orli Postojna
(12), 5. Radovljica (10), 6. Podbočje (10,) 7. Kras (10), 8.
Ivančna Gorica. Osmega januarja Radovljica gostuje pri ekipi Šentvid – Ljubljana.

Rokomet
Prekinjen niz porazov
V 12. kolu so rokometaši kluba Frankstahl Radovljica v 1. B
ligi gostovali pri ekipi Moškanjci - Gorišnica in tekmo izgubili s 36 : 26. Radovljičani so v 21. minuti še imeli lepo prednost 13 : 10. Nadaljevanje je bilo povsem v znamenju gostiteljev. Na zadnji tekmi letos so doma gostili ekipo Rudarja
in jo dobili z rezultatom 36 : 27 (18 : 13). S tem so prekinili
niz štirih zaporednih porazov. V ligi sledi odmor do 8. februarja. Omeniti velja še zmago v šestnajstini pokala Slovenije.
V gosteh so bili boljši od Kronosa. Zmagali so z rezultatom
38 : 35.

Plavanje
Plavalci so se pomerili v Kranju
V Kranju je potekalo zimsko odprto združeno prvenstvo.
Poglejmo, kako so se uvrstili člani in članice Plavalnega kluba Radovljica. Absolutna kategorija: Tinkara Lipovec: 1. na
100 m hrbtno, 2. na 50 m hrbtno, 2. na 200 m hrbtno; Mojca Marčun: 2. na 400 m prosto, 3. na 100 m prosto, 3. na
200 m prosto; Črt Perme Modrijančič: 2. na 200 m hrbtno,
3. na 200 m mešano, 3. na 100 m hrbtno; Špela Perše: 2. na
800 m prosto, 3. na 400 m prosto; članska kategorija: Črt
Perme Modrijančič: 2. na 100 m mešano, 2. na 200 m hrbtno, 2. na 200 m mešano, 2. na 100 m hrbtno, 3. na 50 m
hrbtno; Matjaž Krek Bašelj: 2. na 1500 m prosto, 3. na 800
m prosto; Špela Perše: 2. na 400 m prosto; mladinska kategorija: Mojca Marčun: 1. na 400 m prosto, 1. na 100 m prosto, 1. na 200 m prosto; Primož Peternel: 1. na 400 m prosto, 1. na 800 m prosto, 3. na 1500 m prosto; Maša Arnež: 2.
na 800 m prosto; Petra Frelih: 3. na 1500 m prosto; kadetska
kategorija: Tinkara Lipovec: 1. na 50 m hrbtno, 1. na 200 m
hrbtno, 1. na 100 m hrbtno; Maj Šumi Branilovič: 2. na 200
m hrbtno.

Alpsko smučanje
Tekme za državno prvenstvo
Po dolgem odmoru so se mladi smučarji spet pomerili na
snegu. Tekme so štele še za lansko sezono. Dvakrat so se
pomerili v Kranjski Gori. Obe tekmi sta šteli za državno
prvenstvo. Pobliže poglejmo uvrstitve tekmovalcev in tekmovalk SK Radovljica med prvo deseterico. Veleslalom: U12
– deklice, letnik 2011: 1. Ajda Šparovec, 2. Zoja Stroj Škubic,
4–5. Alja Prešern, Manca Šolar; letnik 2010: 9. Karla Kunstelj; U12 – dečki, letnik 2010: 2. Tobias Blažič, 5. Jakob
Šmid; letnik 2011: 7. Andrej Radič Stražišar; deklice, letnik
2009: 2. Brina Stroj Skubic; letnik 2008: 1. Taja Prešern, 9.
Živa Rozman; letnik 2007: 4. Lana Janc; dečki, letnik 2007:
7. Lan Kunstelj; letnik 2006: 4. Tristan Blažič; slalom – deklice, letnik 2009: 2. Brina Stroj Skubic, 6. Neža Šparovec;
letnik 2008: 1. Taja Prešern, 10. Živa Rozman; letnik 2007:
4. Lana Janc; dečki, letnik 2009: 5. Lukas Potočnik; letnik
2008: 4. Miha Mertelj; letnik 2007: 7. Lan Kunstelj; letnik
2006: 4. Tristan Blažič.

Medalja bi marsikaj
spremenila na bolje
Radovljiška atletinja Iris Breganski se je avgusta udeležila svetovnega prvenstva za gluhe in naglušne
na Poljskem, maja pa bo nastopila na poletnih olimpijskih igrah gluhih in naglušnih v Braziliji.
Matjaž Klemenc
Zakaj ste se odločili za treniranje atletike?
Ko smo živeli v Bovcu, sem
kot četrtošolka začela trenirati atletiko in nastopati na
krosih Primorskih novic.
Bila sem uspešna, tudi skupna zmagovalka krosov Primorskih novic. Nato smo se
vrnili v Radovljico in moj
trener je postala mama.
Vodila je treninge v Begunjah, kjer sem se naučila skakati v višino. Pozimi sem že
nastopila na tekmi v skoku v
višino in osvojila drugo
mesto. Ob atletiki sem trenirala še odbojko. Ker nisem
dobila dovolj priložnosti za
igro, sem odbojko pustila in
se popolnoma posvetila atletiki.
Vam je kateri rezultat še
posebno pri srcu?
Največ mi pomeni tekma z
državnega članskega prvenstva v Ljubljani, pod žarometi, ko sem na ekipni tekmi v skoku v višino skočila
166 centimetrov. S tem skokom sem dosegla osebni
rekord. Omenila bi še mnogoboj, ki je bil oktobra v
Mariboru. Zbrala sem čez
4000 točk in dosegla osebne rekorde v metu kopja,
metu krogle, skoku v daljino, v teku na 800 metrov in
uspešno zaključila sezono.
S tekem v tujini bi omenila
peto mesto na Poljskem.
Kako ste bili zadovoljni s
svetovnim prvenstvom za
gluhe in naglušne na Poljskem?
Konkurenca je bila avgusta v
Lublinu res močna. Nastopila sem v skoku v višino, kjer
sem bila peta, v mnogoboju
sem bila šesta in v skoku v

daljino deveta. V skoku v
daljino sem imela nekaj
smole, saj me je le nekaj
centimetrov delilo do finala.
Na prvenstvu nisem dosegla
osebnih rekordov, sem bila
pa zadovoljna z uvrstitvami.
V letu 2022 boste sodelovali
na poletnih olimpijskih
igrah gluhih in naglušnih v
Braziliji. V katerih disciplinah boste nastopili?
Tudi v Braziliji bom nastopila v skoku v daljino in skoku v višino ter v mnogoboju.
Konkurenca bo še malce
močnejša kot na Poljskem,
saj tam ni bilo atletov in
atletinj iz Amerike in Kube.
V prvih dveh dneh, 1. in 2.
maja, bom nastopila v mnogoboju, v disciplini, v kateri
največ pričakujem. Normo
za Brazilijo imam že nekaj
časa, tako da se lahko v miru
pripravljam za največje tekmovanje, ki je pred menoj.
Ste si že postavili cilje?
Če bom dosegla najboljše
osebne rezultate, sem lahko
blizu medalje. Medalja bi
marsikaj spremenila v moji
karieri na bolje, saj bi z njo
prišla do kategorizacije za
vrhunskega športnika.
Pred Brazilijo greste še na
priprave na Mauritius.
Tako je. Na svetovnem
prvenstvu na Poljskem so
me povabili, da en mesec
treniram z njimi. Treningi
bodo na na prostem, imela
bom optimalne pogoje.
Stroške za pot na Mauritius
mi krije Zveza invalidov Slovenije
Trenutno ste članica kranjskega Triglava ...
Treniram v ekipi mnogobojcev pod vodstvom Blaža

Iris Breganski prihodnjo pomlad čaka nastop v Braziliji.
Čadeža. V ekipi so še Karin
Kočar, Brina Likar, Ana
Nina Likar, Ana Rus in Neža
Dolenc. Treniramo v balonu
in imamo zelo dobre pogoje
za vse discipline mnogoboja. Občasno greva z mamo
še v novomeško atletsko
dvorano.
V karieri ste imeli kar nekaj
trenerjev. Bi koga posebej
omenili?
Na prvo mesto bi postavila
mamo, ki je na atletski poti
z mano od vsega začetka.
Ona me zna na tekmah res
pravilno motivirati. Veliko
mi pomeni, da me spremlja
praktično na vseh tekmah.
Omenila sem že Blaža Čadeža. Zelo mi odgovarja delo v
skupini, kjer se med seboj
spodbujamo in ena drugo
"priganjamo" za še boljši
trening. Dodala bi še trenerko Sašo Maraž. Pri njej sem
napredovala pri hitrosti in
koordinaciji.

Kje vidite svoje prednosti,
kje so še rezerve?
Imam dobro tehniko pri
skoku v višino, dobro tehniko meta kopja in nisem slaba v teku. V nobeni disciplini v mnogoboju nisem v
ozadju. Več pa moram delati
za moč. Zaradi gluhosti
imam probleme pri ravnotežju, česar nekdo, ki me opazuje od zunaj, ne vidi. Opazi
se pri določenih vajah.
Pri atletiki je največ težav,
povezanih s sluhom, pri
tekih.
Ko tekmujem z gluhimi in
naglušnimi, je kar nekaj
težav, saj na tekmi ne smem
nositi slušnega aparata in
popolnoma nič ne slišim.
Kar se da, skušam izrabiti
pomoč mame in brati z njenih ustnic. Pri startu teka
sicer ni pištole, nadomešča jo
lučka ob bloku vsake tekmovalke oziroma pri starterju,
če gre za tek na 800 metrov.

Zimska rekreacija na prostem
Marjana Ahačič
Še vse do nedavnih božičnih
praznikov so bile po obilnih
padavinah v začetku decembra na območju vse občine
na voljo številne možnosti
za zimsko rekreacijo na prostem. Proge za tek na smučeh so urejene v več krajih v
občini – v Radovljici za bencinskim servisom in pri
Sparu, v Ljubnem na spodnjem polju in za domom, na
Poljšici, v Kamni Gorici, na
Šobcu pa jih je uredilo Turistično društvo Lesce. Nekaj

časa je bilo odprto tudi smučišče v Kamni Gorici.
Žal zaradi neugodnih vremenskih razmer tekaške
proge trenutno niso primerne za uporabo. Ko bo vreme
dopuščalo, bodo ponovno
urejene, so sporočili z občinske uprave. Tudi obratovanje smučišča Kamna Gorica

bo odvisno od vremenskih
razmer – aktualno stanje je
najbolje preveriti na spletni
strani https://snezni-telefon.si/Kamna-Gorica.
V Športnem parku Radovljica pa je v zimskih dneh
odprto drsališče, ki že drugo
sezono obratuje ob upoštevanju ukrepov za prepreče-

Drsališče je danes, v soboto in nedeljo za prosto
rekreacijo odprto od 10. do 18. ure, od
ponedeljka naprej pa med tednom med 15. in
18. uro, ob koncih tedna pa med 10. in 18. uro.

vanje širjenja covida-19.
Drsališče je danes, v soboto
in nedeljo za prosto rekreacijo odprto od 10. do 18. ure,
od ponedeljka, 3. januarja,
naprej pa med tednom med
15. in 18. uro, ob sobotah,
nedeljah, praznikih in med
počitnicami pa med 10. in
18. uro. Omejitev je 25 oseb
na drsališču na uro, drsanje
pa je možno ob izpolnjevanju pogoja PCT in ob predhodni rezervaciji na tel. št.
031 218 737. Klice sprejemajo v času obratovanja drsališča. Drsanje je brezplačno.
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Želi biti konkurenčen

E-oskrba – storitev
klica na pomoč

Peter Prevc v teh dneh nastopa na novoletni skakalni turneji. S prvim delom sezone ni zadovoljen, saj
pravi, da je sposoben več in več tudi pričakuje.

Telekom je sredi meseca aktiviral e-oskrbo
prvemu uporabniku v občini Radovljica,
89-letnemu občanu iz Krope.

Maja Bertoncelj
Smučarski skakalci v teh
dneh tekmujejo na novoletni turneji, na prvem vrhuncu sezone. Za njimi je že
prva postaja v Oberstdorfu.
Pred odhodom v Nemčijo
smo se pogovarjali s Petrom
Prevcem, skakalcem iz
Dolenje vasi, ki z družino
živi v Radovljici. Zanj je to
že trinajsta novoletna turneja. V sezoni 2015/2016 je bil
njen skupni zmagovalec.
Zaradi rojstva drugega sina
je izpustil Nižni Tagil v
Rusiji, uvodno prizorišče
tekem svetovnega pokala v
novi sezoni, vrnil pa se je
nato v Kuusamu na Finskem, kjer je bil 11. in 6.
Šesto mesto je tudi njegova
najboljša uvrstitev v tej zimi.
Dosegel jo je na tekmi, na
kateri je zmagal Anže Lanišek, peti pa je bil njegov
mlajši brat Cene. "Tista tekma mi je uspela zelo dobro.
Dvakrat se mi je uspelo
zbrati takrat, ko je bilo treba.
Naredil sem dva zelo dobra
skoka in bil vesel uvrstitve
med šesterico," je nekaj
besed namenil tekmi na
Finskem. Pred začetkom
novoletne turneje je bil v
skupnem seštevku 26. "S
prvim delom sezone zagotovo nisem zadovoljen. V
Kuusamu se je zame začela
zelo dobro, v Wisli je bilo
malce slabše, v Engelbergu
še slabše, v Klingenthalu
tudi ne najboljše. Vmes so
prebliski, ki sicer še ne štejejo, saj so na treningih in
kvalifikacijah, kar na tekmi
ne pomaga prav veliko. Z

Peter Prevc je po spodbudnem začetku sezone v
nadaljevanju pričakoval več. / Foto: Gorazd Kavčič

"Sin Ludvik je moj
veliki navijač. Rekel
mi je, da lahko samo
jaz zmagam, da ne
sme nihče drug."
voljo in zaupanjem verjamem, da se bo to slej kot
prej pokazalo tudi na tekmi.
Sposoben sem več in več
tudi pričakujem," je dejal
29-letnik, zmagovalec že triindvajsetih tekem svetovnega pokala.
Konkurenca v smučarskih
skokih je zelo zgoščena in v
letošnji sezoni se je že več-

krat pokazalo, da so tudi
najboljši lahko na eni tekmi v ospredju, na naslednji
pa povsem v ozadju. "Res
so zelo majhne razlike. Že
majhna napaka te stane
veliko, ne le nekaj mest,
ampak nekaj deset. Če si
resnično v vrhunski formi,
te nič ne zmoti, če pa se ti
napake še prevečkrat pojavljajo, pa si hitro lahko bolj
zadaj in posledično to ne
vpliva dobro na samozavest," pojasni. V sezono je
vstopil z željo biti konkurenčen: "To je vse. Ko smo
šli v Kuusamo, sem rekel,
da smo natrenirali, sedaj pa
bo to treba unovčiti. Tru-

dim se, da bi bilo tako, da
bi odskakal umirjeno."
Vesel je, da je zdrav, da
nima težav s poškodbami,
ki so ga pestile. Pred sezono je zamenjal tudi proizvajalca smuči. Vrnil se je k
Slatnarju. "Letos poleti sem
testiral, Slatnarjeve smuči
so mi na treningih bolj
odgovarjale, zato sem se
odločil zanje. Dobro je znova sodelovati z domačim
proizvajalcem," pravi. Slovenski skakalci so se na
novoletno turnejo pripravljali doma, vmes so imeli
tudi državno prvenstvo v
Planici. Peter Prevc je bil
šesti. Kljub praznikom prav
veliko prostega časa ni bilo.
Kar se skokov tiče, se je
posvetil predvsem piljenju
pripravljenosti.
Seveda je bil vesel, da je lahko nekaj časa preživel tudi v
krogu družine. Pred kratkim se je povečala. Z ženo
Mino sta se razveselila drugorojenca, ki sta mu dala
ime Oskar. Starejši Ludvik
je njegov veliki navijač, potrdi Peter: "Rekel mi je, da
lahko samo jaz zmagam, da
ne sme nihče drug. Lepo je,
ker veš, da te doma vedno
težko čakajo, in je tolažba
tudi, kadar ne gre vse po
načrtih. Vedno se je lepo
vrniti domov. Vesel sem, da
je doma pomoč, da grem
lahko brez skrbi od doma,
ker vem, da bo tako za ženo
kot za oba otroka poskrbljeno," je zaključil.
Vrhunec letošnje zime bodo
olimpijske igre v Pekingu,
sezona pa se bo konec marca zaključila v Planici.

Marjana Ahačič
E-oskrba zagotavlja starejšim, osebam s kroničnimi
boleznimi in težjimi obolenji, invalidom in osebam s
posebnimi potrebami
pomoč in podporo na domu
24 ur na dan, vse dni v letu.
Občina Radovljica e-oskrbo
subvencionira iz proračuna,
zato je osnovni paket storitve za uporabnike brezplačen. V prvih dveh mesecih
je vlogo za dodelitev subvencije oddalo 18 upravičencev.

Kako deluje
Uporabnik ima na svojem
domu nameščeno varovalno
enoto z zvočnikom in mikrofonom ter daljinskim prožilcem klica, ki ga nosi v obliki
zapestnice ali obeska. V sili
se s pritiskom na gumb uporabnik poveže z zdravstveno
usposobljenim osebjem v
klicnem centru, ki zanj organizira pomoč in obvesti svojce oz. kontaktne osebe.

Kako do brezplačne
e-oskrbe
Treba je izpolniti vlogo, ki je
dostopna na spletni strani
Občine Radovljica in v glavni pisarni Občine Radovljica. Vlogo je treba oddati osebno ali po pošti na naslov
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Subvencija se dodeli za
obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Kdo je upravičen do
subvencije
Občani, ki imajo prijavljeno
stalno prebivališče v občini

Radovljica in tudi dejansko
bivajo na območju občine
ter izpolnjujejo najmanj dva
od navedenih pogojev.
Starostni pogoj je 70 let in
več, sicer pa na upravičenost
do subvencije vplivajo tudi
bivanjske okoliščine (osebe,
ki bivajo same, osebe, ki
bivajo s partnerjem, ki tudi
sam potrebuje pomoč pri

E-oskrba zagotavlja
starejšim, osebam s
kroničnimi boleznimi
in težjimi obolenji,
invalidom in osebam s
posebnimi potrebami
pomoč in podporo na
domu 24 ur na dan,
vse dni v letu. Občina
Radovljica e-oskrbo
subvencionira iz
proračuna.
vseh življenjskih aktivnostih,
osebe, ki bivajo v širši družini, katere člani so čez dan
zaradi službenih obveznosti
odsotni) ter možnost samostojnega bivanja na domu in
potrebe po pomoči (osebe s
težjimi kroničnimi boleznimi, invalidne osebe, slepi in
slabovidni, gluhi in naglušni, osebe s starostnimi znaki,
ki jih navedejo sami oziroma
njihovi svojci (npr. znaki
demence), bolniki po težjem
operativnem posegu).
Za dodatne informacije se
na Občini Radovljica lahko
obrnete na Mojco Ahčin,
tel.: 04 537 23 21, e-naslov:
mojca.ahcin@radovljica.si.

Po dveh letih že zelo utrujeni

V knjigi je več
kot 100 receptov
in zanimivosti o
čokoladi v poglavjih:
o kakavovcu in
kakavovem zrnu,
od kakavovega
zrna do čokolade,
čokoladne torte in
kolači, čokoladni
deserti in strjenke,
čokoladni fondiji,
čokoladni okraski,
pralineji in slane
jedi s čokolado.

Predsednica Zbornice
zdravstvene in babiške nege
Slovenije Monika Ažman se
je v sredo ob obisku Zdravstvenega doma Kranj in
cepilnega centra v kranjski
vojašnici zahvalila zaposlenim za izjemne napore pri
obvladovanju epidemije in
organizaciji cepljenja. Ob
tem je opozorila na velike
obremenitve kadra zdravstvene nege, ki ga je premalo,
a po dveh letih boja z epidemijo kljub utrujenosti še
vedno vztraja tudi v predprazničnih dneh.
"Tisto, kar bi si res želeli in
za kar bi sedaj vztrajali tudi
do konca leta, je, da bi lah-

Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Monika Ažman med ogledom cepilnega centra v Kranju
ko vendarle enkrat zaključili to zgodbo in šli v leto
2022 bolj varni in seveda

bolj sproščeni," je dejala
Ažmanova in državljane
povabila k cepljenju, ker

bodo pomagali sebi in tudi
celotnemu zdravstvenemu
sistemu. "Želimo si, da bi
se lahko vsi vrnili na svoja
delovna mesta, da začnemo
opravljati vse svoje aktivnosti tudi v preventivi, v
zdravstveno-vzgojnih centrih."
V Sloveniji je sicer kadra
zdravstvene in babiške nege
premalo vsaj za 25 odstotkov. "V Kranju, kjer imajo
sodobno urejen zdravstveni
dom, je kadrovska pokritost
zelo dobra, zgledna. Žanjejo
tisto, kar so v preteklosti
sejali," je še povedala Ažmanova in opozorila, da tudi v
Kranju prejemajo vedno
manj prijav na razpisana
prosta delovna mesta.

www.gorenjskiglas.si

"Po dveh letih smo vsi že zelo utrujeni," je ob obisku kranjskega cepilnega centra dejala predsednica
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Radovljičanka Monika Ažman, tudi članica
radovljiškega občinskega sveta.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

10
EUR

+ po

št ni n a
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www.gorenjskiglas.si

Nekateri recepti v
knjigi so preprosti,
za druge je
potrebno malo več
spretnosti, vendar
so vsi preskušeni,
tudi večkrat. S
krašenjem ni
pretiravala, da se
sladice ne bi zdele
že na prvi pogled
prezahtevne:
Uporablja
bolj naravne
sestavine, kot
so koščki sadja,
posušeni cvetovi,
drobljeni oreščki,
nasekljana
čokolada in
drugo.

Število strani: 152 strani, 20 x 24 cm, trdo vezana
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.

26
EUR

+ po

št ni n a

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

www.gorenjskiglas.si

Zdravo
pridelovanje
rastlin se prične
z zdravim in
kakovostnim
semenom.
Zato je nujno, da
dobro poznamo
rastline in
pridelavo semen.
S pomočjo brošure
bomo spoznali
tehnološke
postopke in si
pridelali seme
za domač vrt, pa
tudi za prodajo
ob upoštevanju
zakonskih
določil.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
Brošuro 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.

22
EUR

+ po

št ni n a

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

www.gorenjskiglas.si

V knjigi najdete
recepte za res
okusne jedi iz pese,
sladkega krompirja,
korenčka,
pastinaka, hrena,
koromača, zelene,
redkvice, črne
redkve, repe in
kolerabe.
»Naj bo več kot
60 receptov v
knjigi, ki je pred
vami, navdih za
odkrivanje slastnih
dobrot iz korenin!«
pravi Barbara
Remec.

Število strani: 152 / Mere: 17 x 23 cm,
trda vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

15
EUR

+ po

št ni n a

Anton Albinini,
devetdesetletnik
Čili devetdesetletnik se je v dolgem in pestrem življenju ukvarjal z različnimi posli in številnimi
aktivnostmi. V otroštvu sta ga zaznamovala izgnanstvo družine na Bavarsko in skorajšnja smrt. Ima
bogato in pestro življenjsko zgodbo. Velik del svojega življenja je posvetil pomoči drugim.
Ivanka Korošec

je kasneje milanska univerza izdala temnomodro izkaznico za pranoterapevta.
"Če druge 'cajtaš', potem
tudi sebe. Mnogim športnikom sem pomagal, v eni od
radijskih oddaj so obravnavali, kako sem ozdravil neko
žensko, in ljudje so potem
prihajali sem po pomoč v še
večjem številu."

Anton Albinini z Gorice pri
Radovljici je bil rojen v kajžarski družini kot najstarejši od štirih otrok. Na začetku druge svetovne vojne so
vso družino prav na miklavževo izselili v delavsko taborišče na Bavarskem. Štiri
leta so ostali tam. "Ženske
so šivale za vojake, oče je bil
tesar in je imel dosti dela,
otroci pa smo hodili v šolo
in pomagali na polju, saj
takrat še ni bilo strojev in je
bilo potrebnih več delovnih
rok."

Za vsako bolezen rožca
raste

Predsmrtna izkušnja
Bolj kot samo izseljenstvo
ga je zaznamoval dogodek,
kjer bi skoraj umrl. "Donava
je tekla skozi mesto, bilo je
pozimi in hud mraz, tako da
je bila že en meter od brega
zamrznjena. Otroci smo
skakali po ledu in meni se je
ugreznilo, da sem padel v
reko. Komaj so me potegnili
ven in ko so me privlekli do
taborišča, sem bil že ves trd.
Bilo nas je 91 v sobi, po tleh
slama, pogradi eden poleg
drugega. Nisem mogel več
dihati, prižgali so mi svečo
in molili."
O predsmrtni izkušnji pripoveduje tako doživeto, da
se človeku ježijo lasje. Spuščal se je skozi nekakšen
predor navzdol, ki je postajal vedno ožji in na koncu
katerega je bila močna svetloba ter soba z zaokroženimi vrati. Kar naenkrat pa je
čutil, da se vzpenja navzgor.
Dežurna sestra je namreč
tekla po vodjo tabora, ki mu
je dal mrzle obkladke in piti
mrzlo mleko ter ga tako oživil. Zakašljal je in se vrnil od
onstran. Vsi so opazili, da je
bil od tedaj dalje drugačen,
spremenjen in bolj miren,
pripoveduje.

Številne zaposlitve
Po vrnitvi domov ob koncu
vojne se je Anton šel učit v
Kropo za orodjarja. Imel je
veliko zaposlitev, po dveh ali
treh letih mu delo ni več
predstavljalo izziva in si je
vedno našel novo službo.
Med drugim v Mehanotehniki v Izoli, kjer je ostal dve
leti in kjer si je s plavanjem
v morju pozdravil poškodovane ušesne bobniče. Iz Izole je, skupaj z dvema kolegoma, odšel v Nemčijo, v
Düselldorf, kjer je ostal tri
leta. "Dopoldan sem delal
pri enem, popoldan še pri
drugem obrtniku, spal sem

Anton Albinini
samo po štiri ure," pripoveduje. "Ves denar sem dajal
na banko. Vsi trije smo se
potem vrnili, si kupili avtomobile in naslednja leta bili
malo 'frej'."
Tri leta je delal tudi v Celovcu. To je bilo težko obdobje;
čez teden je delal v službi,
ob kocih tedna pa doma,
kjer sta z ženo, s katero sta
letos praznovala že šestdeseto obletnico poroke, gradila hišo. Rodili sta se jima
dve hčerki – danes ima tri
vnuke in eno vnukinjo –,
Anton pa se je zaposlil v Elanu, kjer je zdržal deset let.
Nato je v Nemčiji kupil stare
stroje in postal samostojni
obrtnik. "Mislil sem, da
bom, če bom delal doma,
delal po štiri, pet ur ... Kje
pa! Po 16 ur sem delal! Ko
nekaj podpišeš, mora biti
tisto narejeno. Še po upokojitvi sem nekaj let delal."

"Zemlja se hitro vrti,
leta tečejo … Ko si star
osemdeset, si kar
naenkrat tudi
devetdeset, in ko jih
imaš devetdeset, bo
šlo še hitreje do sto ...
potem pa se začneš
starati!"
varna, neinvazivna in neboleča metoda brez stranskih
učinkov prinaša izjemne
rezultate pri različnih težavah.
Začel je pravzaprav zato,
ker je vedno imel mrzle
roke, pove. Da bi ugotovil,
kaj je temu vzrok, je poiskal stik s Stanetom Oblakom, znanim bioenergetikom, kasneje pa s pranoterapevti iz Milana. "Slikajo

"Če druge 'cajtaš', potem tudi sebe. Mnogim
športnikom sem pomagal, v eni od radijskih
oddaj so obravnavali, kako sem ozdravil neko
žensko, in ljudje so potem prihajali sem po
pomoč v še večjem številu."
Pranoterapija
Že pred mnogimi leti se je
začel ubadati s pranoterapijo. To je metoda energijske
medicine za zdravljenje in
lajšanje vseh vrst psiho-fizičnih težav z uporabo življenjske energije oz. prane.
Kot poudarja Albinini, je
dokazano, da ta naravna,

vsak prst roke posebej, da
vidijo, kakšno energijo
imaš."
Izkazalo se je, da ima močno energijo in da ljudem
lahko pomaga tudi na daljavo. Poglobil se je v to znanost, saj ga je zanimalo
vedno več. Na podlagi njegovih izkušenj in uspehov mu

Prepričan je, da bi ljudje
morali vedeti, zakaj imajo
posamezne organe in kako
kaj v telesu funkcionira.
Vedeti bi morali tudi, kaj
lahko jemo in česa ne. In
kar hitro je natresel nekaj
nasvetov o pravilni in zdravi prehrani pa o najboljši
mešanici zdravilnih rastlin
za čaje, ki da je sestavljena
iz ognjiča, materine dušice,
rmana, koprive in ozkolistnega trpotca. Sam je
pripravljal mešanice zdravilnih rastlin in jih z napotki delil ljudem, ki so hodili
k njemu po pomoč. Poudarja, kako zdravilno je laneno
seme, črni sezam, pegasti
badelj in še posebno korenina divje ščetice, ki je najboljša naravna pomoč pri
lymski boreliozi.

Ko gredo leta gor ...
Ukvarjal se je tudi z napovedovanjem, kaj in kako se
je treba paziti, da bi se izognili določenim težavam
ali boleznim, ki jih razbere
iz datuma rojstva posameznika, a tega ne počne več.
"Ko gredo leta gor, se človek ne more več ukvarjati z
vsem. Imam preveč drugega dela. Še vedno imam
stroje od obrti, na katerih
še vedno kaj delam za svoje
potrebe pa tudi za druge,
ampak ne da bi kaj zaslužil.
Sem tudi lovec, član Lovske
družine Begunjščica. Rad
hodim po gozdu, a nisem
tiste sorte, da bi streljal divjad kar v tri dni. Bolj sem
se ukvarjal z balistiko, da
puška točno v piko nese!
Rad grem tudi na Ratitovec. Vozniški izpit so mi
podaljšali še za tri leta, tako
da se lahko peljem kamorkoli. Zdaj sicer manj, ker
žena zaradi bolezni leži,"
še pove in optimistično
zaključi: "Zemlja se hitro
vrti, leta tečejo … Ko si star
osemdeset, si kar naenkrat
tudi devetdeset, in ko jih
imaš devetdeset, bo šlo še
hitreje do sto ... potem pa
se začneš starati!"
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Micka še vedno živi
V dvajsetih letih so Županovo Micko v režiji Vita Tauferja in izvedbi Prešernovega gledališča Kranj
uprizorili kar 289-krat in se približujejo tristotici. Dokaz, da je Linhart tudi po 232 letih še vedno "in".
Igor Kavčič

La Casa de Kamna je s klavirskim koncertom ter
recitalom pesmi Marka Kravosa v izvedbi Ane
Cecilie Prenz in Dušana Kopušarja sodelovala v
božičnem programu v italijanskem Pordenonu.
Marjana Ahačič
Potovanje med notami klavirja s poezijo Marka Kravosa je bil naslov dogodka, ki
so ga v soboto, 11. decembra,
v okviru prireditve Pianoforte Poetico pripravili v avditoriju Hiše glasbe v Pordenonu. S klavirskimi deli Schuberta, Brahmsa in Schumanna so se predstavili
odlični mladi glasbeniki Jan
Pušnik, Hana Bitenc in Sara
Köveš, Ana Cecilia Prenz in
Dušan Kopušar pa sta v recitalu interpretirala pesmi slovenskega pesnika Marka
Kravosa.

Foto: Maša Pirc

V toliko letih, odkar je Anton
Tomaž Linhart leta 1789
napisal Županovo Micko,
pravzaprav je priredil in v
slovenščino prevedel komedijo Die Feldmühle (Podeželski mlin) avstrijskega dramatika Josefa Richterja, se je
v naših krajih zgodilo marsikaj. Če bi zgolj prešteli vse
cesarje, državnike, denarne
enote pa vojne in kdo ve, kaj
še vse se je zamenjalo in
zgodilo v tem času, bi bila
novinarska vrstica tega zapisa še precej daljša. Linhartova Županova Micka, ki velja
za prvo komedijo v slovenskem jeziku in naj bi jo prvič
uprizorili 28. decembra istega leta, kot je bila prirejena,
pa je tudi dandanes še vedno
popularna.
Legendarno veseloigro so v
režiji Vita Tauferja v Prešernovem gledališču premierno
uprizorili aprila leta 2001. S
to Linhartovo gledališko klasiko, humorno zgodbo o
preprostem kmečkem dekletu Micki, snubcu njenega
stanu Anžetu, nad njim navdušenem očetu županu ter
goljufivem mestnem gospodu, ženskam v pihanju na
dušo spretnem Tulpenheimu, bogati vdovi Šternfeldovki in še kom se je igralski
ansambel Prešernovega gledališča publiki doma in po
svetu doslej predstavil že
287-krat, kar v dvajsetih letih
pomeni v povprečju vsaj po
15-krat na leto. Zadnjič so
sicer predstavo igrali pred

Potovanje med
notami klavirja

"Pianoforte Poetico je vrhunec partnerstva Piano City
Pordenone in slovenske La
Casa de Kamna iz Radovljice, organizatorja prestižnega
mednarodnega klavirskega
tekmovanja. Prihodnje leto
bodo mladi furlanski pianisti
protagonisti koncerta v
Radovljici, v pravljičnem
mestu, na katerem bodo recitirali pesmi furlanskih avtorjev. Cilj te pobude je izmenjava izkušenj med mladimi
ter krepitev slovenskega jezika in kulture, da bi javnost
lahko cenila njegov duh, vsebino in muzikalnost," je
pojasnila Cecilia Prenz.

Živela, Micka, živel, Anže, živel, župan, in še na mnoga leta Linhartovi Županovi Micki
več kot dvema letoma, pred
dnevi pa so pripravili dve
novi predstavi, torej do okrogle tristotice manjka le še
enajst ponovitev.
V čem iskati tak uspeh in
kljub "digitalni dobi" še vedno veliko priljubljenost klasične igre iz 18. stoletja?
"Vito je še posebej vztrajal,
da mora biti predstava, kot
je Županova Micka, v prvi
vrsti za ljudi. Zato tudi v
gorenjščini, seveda pa z
neko ostjo, ki se mi tudi
danes žal zdi še vedno enako močna, še posebej kar se
tiče položaja Micke v svetu,
v kakršnem se nahajamo,"
se odločitve za predstavo
dvajset let nazaj spominja
dramaturginja predstave

Marinka Poštrak. To je
zagotovo eden razlogov, da
je sicer preprosto besedilo,
ki ima mnogo globljo zgodbo, tudi danes še vedno
zanimivo. Predstava ni prepotovala le številnih slovenskih mest in vasi, ampak je
skočila tudi do Srbije in celo
čez ocean, da bi navdušila in
nasmejala občinstvo v
Argentini, Venezueli in
Dominikanski republiki.
Vselej je bila odlično sprejeta in resnično velja za pravi
gledališki čudež.
Sicer je v vseh teh letih prišlo do nekaj sprememb,
danes iz prve postave ni več
Gregorja Čušina in Matjaža
Tribušona, njiju sta kasneje
za stalno v vlogah Monkofa

in Tulpenheima nadomestila Matjaž Višnar in Borut
Veselko. Ob obeh godcih
Robertu Kavčiču in Cirilu
Robleku so tu vsi nosilci
drugih vlog: šribarja Glažka
igra Pavel Rakovec, Šternfeldovko Darja Reichman,
župana Tine Oman, Micko
in Anžeta pa Vesna Pernarčič (v času nosečnosti se je
izmenjevala z Vesno Slapar)
in Rok Vihar. Danes so
Oman, Rakovec, Višnar in
Kavčič že upokojeni, a na
odru še vedno tako navihani
kot pred dvajsetimi leti. In
če bi bil Linhart še živ, bi bil
zagotovo zelo zadovoljen v
teh prazničnih dni. Zato še
na mnoga leta, draga Županova Micka.

Potovanje med notami klavirja s poezijo Marka Kravosa v
avditoriju Hiše glasbe v Pordenonu.

Priljubljen na drugem koncu sveta
V začetku meseca je minilo 37 let, odkar je 3. decembra 1984 v argentinskem Buenos Airesu le malo pred svojim 85. rojstnim dnem umrl novinar, pesnik,
prevajalec in mladinski pisatelj Mirko Kunčič. Rodil se je 12. decembra 1899 v Lescah.
Marjana Ahačič
Mladinski pesnik in pisatelj
Mirko Kunčič se je rodil leta
1899 v Lescah, a se je družina, oče je bil železničar,

kmalu preselila na Dovje v
Zgornjesavsko dolino, kjer
je preživel otroštvo, spoznaval planinsko življenje in triglavske bajke, ki jih je nato
opisoval predvsem v svojih

Zbirka Kunčičevih knjižnih del, ki jo hrani Radovljičan
Roman Gašperin, veliki poznavalec Kunčičevega
ustvarjalnega opusa /Foto: Tina Dokl

treh zbirkah pravljic z naslovom Triglavske pravljice.
Začel je kot urednik mladinskih strani v dnevniku Slovenec. Pod naslovom Kotičkov striček je tam objavljal
otroška pisma, odgovore
nanje, mladinske pesmi in
črtice. Do leta 1945 je nato
napisal več kot deset knjig
za otroke, med njimi pripovedi Nebeška lestvica, Krojaček veseljaček, Cmokec Poskokec in igrica Ali je kaj
trden most? Višek v mladinski dramatiki je dosegel leta
1940 s svojo pravljično igro
s petjem Triglavska roža.
Maja 1945 je z ženo in dvema od treh otrok kot begunec odšel na Koroško, nato
pa se je družina preselila v
Argentino, v Buenos Aires,
kjer so se zakoncema rodili
še štirje otroci in kjer je bil
Mirko Kunčič do upokojitve

zaposlen vratar v tekstilni
tovarni.
V Argentini je še naprej
pisal za mladino. Leta 1958
je pri Slovenski kulturni
akciji (SKA) izšla njegova
mladinska povest Gorjančev
Pavlek, v kateri se vrača v
svet triglavskih bajeslovnih
bitij in Gorenjske. Delo je
poučno in zanimivo zaradi
prikaza stare in nove domovine, lahko preberemo v
enem od zapisov ob 110.
obletnici pisateljevega rojstva.
Pesnik Tone Kuntner je o
njem povedal: »Redkokatera
slovenska mladinska prireditev je bila brez njegovih prispevkov. Kunčič je postal
najbolj priljubljen pesnik
slovenskih emigrantskih šol
...«
Kunčič se nikoli ni vrnil v
Slovenijo, kljub temu da

Rojstna hiša Mirka Kunčiča, na kateri je spominska plošča,
v Lescah / Foto: Gorazd Kavčič
Argentine nikoli ni sprejel
kot svoje domovine. A tu še
živijo njegove zgodbe; Rajže
po poteh triglavskih pravljic
so gledališka predstava v
naravi, ki jo s svojo ekipo
imenitno pripravlja Marsel

Gomboc iz Mojstrane, akademska slikarka Špela
Oblak z Dovjega pa je z
motivi iz Triglavskih pravljic poslikala pročelja nekaterih hiš v svoji (in Kunčičevi) domači vasi.
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Krajevne novice
Z donacijo podprli
tri organizacije

Letos ob voščilnici tudi zastava
Ob 30-letnici lastne države in ob zavedanju pomena rojaka,
domoljuba Lovra Tomana, je Krajevna skupnost Kamna
Gorica za krajane ob koncu leta pripravila posebna darila.
Vsa gospodinjstva so tako tudi letos prejela voščilnice, ki so
jih izdelale članice društva upokojencev in otroci v okviru
Kulturno-turističnega društva Kamna Gorica. Tokrat pa so
jim dodali še zastavo, prijazen nagovor in posvetilo rojaku.
Kot je povedala Tea Beton, so v prazničnem času poskrbeli
tako za starejše prebivalce kot za tiste najmlajše, ki jih je
tudi letos obiskal skrivnostni mož. Kot dodaja Betonova, so
v krajevni skupnosti ponosni in se zahvaljujejo vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki so aktivno prispevali, da so bili
prazniki v Kamni Gorici kljub omejitvam prijazni in lepi.

Ob odprtju nove trgovine so se odločili, da
donacijo namenijo trem lokalnim organizacijam,
kupci pa so z glasovanjem določili njeno višino.
Voščilnicam, ki so jih prejeli v vseh gospodinjstvih, so
letos dodali še zastavo, prijazen nagovor in posvetilo.

Ozaveščenost
se začne
Stiskanje je zabavno
inin
otročje
zA
končalahko
zŽ
Komunala
Radovljica je
pripravila priročnik
o ravnanju
z odpadki,
ki so ga gospodinjstva
Zmanjšajmo
prostornino
zbranih
plastenk
in pločevink
v radovljiški občini prejela v tem tednu. Nastanek priročnika je spodbudilo zavedanje, da le
S stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje lahko, pridobimo do 80
s pravilnim
ločevanjem
surovine.
Priložiliodpadke.
smo tudi koledar
odstotkov
prostoraodpadki
v naših postanejo
posodah za
ločeno zbrane
Hkrati odvoza
stiskalnice
dolgoročno
zmanjšujejo
ravnanja z odpadki.
odpadkov
in kupone
za odvoz
kosovnih stroške
odpadkov.

Marjana Ahačič
Spar Slovenija je v začetku
decembra v Lescah v okviru
nakupovalnega središča na
Hraški cesti odprl novo, večjo in sodobnejšo trgovino, ki
so jo, kot poudarjajo v družbi, zgradili z mislijo na varovanje okolja. Ob odprtju so
trem lokalnim organizacijam namenili donacijo v
skupni vrednosti tri tisoč
evrov. Sredstva so razdelili
med Prostovoljno gasilsko
društvo Lesce, Varno hiša
Gorenjske ter Center za
usposabljanje, delo in varstvo Radovljica.
Ob odprtju novega hipermarketa Spar v Lescah so

zaposleni izbrali tri organizacije, ki jim je namenjena
donacija, kupci pa so z glasovanjem določili višino
sredstev, ki jih je prejela
posamezna organizacija.
Za donacijo v višini 1.500
evrov so izglasovali Varno
hišo Gorenjske, ki bo sredstva namenila nakupu ozimnice za mame in otroke,
žrtve nasilja. Donacijo v
višini tisoč evrov je prejelo
Prostovoljno gasilsko društvo Lesce za nakup novega
vozila, petsto evrov pa Center za usposabljanje, delo
in varstvo Radovljica, ki bo
sredstva namenil nakupu
igral ter športnih pripomočkov.

Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano postane navada, odrasli pa z uporabo zvsakodnevno
potrjujemo
do narave in skrbVza
prihodnost
naših
občini
Radovljica
je otrok.
urejenih tudi 148 zbiralnic odpadkov,
Ravnanje
odpadki je timsko
delo.odgovornost
Je delo vas, uporabnikov,
kjer
lahko
odložite
papir,
stekloininbioembalažo. Na več lokacijah
ki igrate
ključno
vlogo
pri
tem,
da
nastane
čim
manj
odpadRočne stiskalnice za embalažo in izbor drugih izdelkov za uspešnejše ločevanje embalaže
so
tudi
zabojniki
za
odpadno
električno
kov, tiste,
ki
nastanejo,
pa
dosledno
ločujete.
Je
delo
podjetja
loških odpadkov lahko po ugodnih cenah odslej kupite na blagajni Komunale Radovljica. in elektronsko opremo
ter uporaben tekstil. Na pokopališčih je urejeno tudi ločeno
Komunala Radovljica, d. o. o., ki skrbi za zbiranje odpadkov,
zbiranje odpadnih sveč.
odvoz v tovarne za recikliranje ali na odlagališče.

Fiksna ročna stiskalnica

Priročnik,
vsebuje tudi in
abecednik
odpadkov, smo priprazakiplastenke
pločevinke
vili z zavedanjem, da le pravilno ločeni odpadki ne ogrožajo
Stiskalnica je lepo oblikovana
okolja in lahko postanejo surovine. Želimo, da bi bil priročnik
in močne konstrukcije.
vaš dolgoletni spremljevalec in vsakdanji pomočnik pri
Barve: oranžna, rumena, modra
ločevanju odpadkov.

Zložljiva ročna stiskalnica
Ozaveščenost
za plastenke in pločevinke
se začne z A in
Po uporabi stiskalnico zložimo in jo zlahka
konča z Ž
shranimo v predal.
Barva: rumena

Priročnik za ohranjanje
zdravega okolja in
Posoda za odlaganje
naravnih virov
organskih odpadkov
• posoda s prostornino 7 litrov rjave barve,
• iz 100 % recikliranega materiala,
Sistemkiločevanja
odpadkov
je odporen proti
UV-žarkom,
•
zaobljeni
robovi
terizgladka
Ločeno zbiranje odpadkov
gospodinjstev pomeni skrbno in
zunanja in notranja površina,
strokovno
razvrščanje
odpadkov
na izvoru, kjer nastanejo in nji• pokrov neločljivo pritrjen
hovo pravilno
odlaganje
na
predvidenih
mestih zanje. Ločevanna telo posode,
je odpadkov
ne zahteva
• povsem
gladekveliko
ročaj truda in časa, le malo dobre volje.
za lažje čiščenje,
Večino odpadkov ločujemo že doma. Ločevanje odpadkov si
• s sistemom proti
olajšamo snezaželenemu
postavitvijo ekološkega
razsutju, kotička, ki nas bo zmeraj opomnil, da• odpadke
ločeno odvržemo. Vsako gospodinjpriložene pravilno
bio-vrečke,
ki se idealno
prilegajo
posodi. odpadkov in embalastvo ima poleg
zabojnika
za preostanek

Biološko razgradljive

Ločevanju
odpadkov je namenjen
tudi zbirni center, kjer lahin kompostirne
vrečke
ko brezplačno oddate več kot trideset različnih vrst odpadkov.
• 15 vrečk za 7-litrsko posodo,
Enkrat letno s premično zbiralnico organiziramo akcijo zbira• biološko razgradljive, iz koruze in krompirja,
nja •nevarnih
odpadkov
iz gospodinjstev. Vsako gospodinjzbiranje odpadkov
postane
stvo, kibolj
je vključeno
higienično, v sistem zbiranja odpadkov, lahko naroči
• pogostost
pranja
brezplačen
odvoz
do 4posode
m3 kosovnih odpadkov.
se zmanjša,
• rešujejo problem
neprijetnih
Z roko
v rokivonjav,
za zdravo in čisto okolje
• vrečke ne vplivajo
Ponovna
raba
predmetov
na kvaliteto komposta,je eden od temeljev projekta Zero
• najcenejše
bio-vrečke
v mestu.
Waste,
v katerega
je vključena
Občina Radovljica. S ponovno
rabo zmanjšujemo količino odloženih odpadkov, ohranjamo
naravne vire, ustvarjamo nova delovna mesta za ranljive skupine
Biološko
razgradljive
občanov
in omogočimo
nakup predmetov po ugodni ceni.

in kompostirne podloge

Ocena zadovoljstva uporabnikov s storitvami je v letu 2021
• po 10 podlog
za 120na dejavnosti
ravnanja
z odpadki ponovno na najvišji ravni.
ali 240-litrske zabojnike
Več kot 67 odstotkov je storitvi ravnanja z odpadki presodilo
za biološke odpadke,
najvišjo
oceno.razgradljive,
To nam daje potrditev, da delujemo v pravi
• biološko
smeri.iz koruze in krompirja,
• zaščitijo posodo
Naj vsako leto nastane manj odpadkov in več pravilno ločenih
in rešujejo problem higiene
odpadkov.
(tudi na robu posode),
• zmanjšujejo
Hvala,
ker skupajpogostost
z nami »mislite zeleno« in nas spremljate
pranja zbiralnikov,
na poti k odgovorni ter trajnostno naravnani družbi.
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.

žo še zabojnik za biološke odpadke. Če imamo možnost, za svoje
biološke odpadke poskrbimo s kompostiranjem na vrtu.

Biološki odpadki – novi urnik

Med tremi lokalnimi organizacijami, ki so prejela donacijo
ob odprtju nove trgovine, je tudi Prostovoljno gasilsko
društvo Lesce.

Razstava krpank na ogled le še teden dni
Dediščina, razstava krpank, je v galeriji Šivčeva hiša na
ogled le še do 6. januarja. Razstavljene krpanke so po idejni
zasnovi mentorice Margarete Vovk Čalič iz barvitih koščkov
bombažnih tkanin propadlih slovenskih tekstilnih tovarn v
nove oblikovne celote sešile: Cilka Dežman, Tatjana Gros,
Majda Dobravec, Nena Vovk, Draga Brezar, Mari Juvan,
Andreja Štefe, Damijana Rozman Tegovski, Leonora Nardoni, Nina Skitek in Margareta Vovk Čalič. Galerijo Šivčeva
hiša lahko na zadnji dan v letu obiščete od 10. do 12. ure ter
od 16. do 18. ure, 2. januarja pa od 10. do 16. ure. Na Linhartovem trgu bosta sicer na zadnji dan v letu in 2. januarja
med 10. in 18. uro odprta še Čebelarski in Mestni muzej.
Prvi dan novega leta bodo muzeja in galerija zaprti. Manufaktura Urbana Magušarja bo ponovno odprta v ponedeljek,
3. januarja.

Uporabniki
naj bodo
pozorni
novLjubljanska
urnik pobiranja
Komunala
Radovljica,
d. na
o. o.,
cesta 27, 4240 Radovljica
bioloških
odpadkov,
ki velja
od 1.537
1. 2022.
Tel.: 04/
537 01 11,
faks: 04/
01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
Sreda
Četrtek
Petek
www.komunala-radovljica.si
Radovljica

Lesce, Studenčice,
Hraše, Hlebce

Preostali deli
občine

Mislimo zeleno!

Razstava krpank je v galeriji Šivčeva hiša na ogled še do
prihodnjega četrtka, 6. januarja. /Foto: MRO
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Prireditve

Praznična Radovljica
Rokodelski sejem, ulične predstave in ustvarjalne delavnice, hkrati pa mesto, okrašeno z zelenjem, in
pravljična družinska dogodivščina, so v mesto privabili številne obiskovalce.

The King's Men: Začetek, ob 19.00, akcijski komični, Linhartova
dvorana Radovljica*

Nedelja, 2. januarja

Najbolj grozen človek na svetu (Liffe po Liffu), ob 19.00, komična
drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 3. januarja
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v
živo na Facebook strani English Storytime, Knjižnica ATL Radovljica
Torek, sreda, četrtek, 4., 5., 6. januar, ob 17.30: otroška spletna
delavnica Lego robotika – Prijave na elektronski naslov: toni.
podobnik.r@gmail.com, Knjižnica ATL Radovljica

Sreda, 5. januarja
Spletna delavnica Materinstvo in partnerstvo, ob 10.00, več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki,
Knjižnica ATL Radovljica

Čarobna decembrska družinska dogodivščina Potep k vilinskemu drevesu popelje po štirih
točkah v mestu in se zaključi v pravljičnem parku s kočijo in praznično mizo.

V mestu bosta zadnji dan v letu in 2. januarja
med 10. in 18. uro odprta še Čebelarski in
Mestni muzej, galerijo Šivčeva hiša pa boste
zadnji dan v letu lahko obiskali od 10. do 12. ure
ter od 16. do 18. ure, 2. januarja pa od 10. do 16.
ure. Prvi dan novega leta bodo muzeja in
galerija zaprti.
lada. Odprti bodo vse praznične dni, tudi 25. decembra
in 1. januarja, od 10. ure
naprej."
Na trgu se boste lahko zadnji
dan v letu okrepčali ali založili pri skoraj vseh ponudnikih v mestu. "Vinoteka Sodček bo odprta do 18. ure,
enako Gostilna Lectar, kjer

bodo od poldneva naprej
bodo odprti tudi 1. in 2. januarja. Hiša Linhart s kuharsko
ekipo pod taktirko kuharskega mojstra Uroša Štefelina
vas pričakuje vsak dan v tednu, razen ponedeljka. Gostilna Avguštin je od 24. do 10.
januarja zaprta," navaja aktualne informacije. "Pri Vidicu

se zadnji dan v letu lahko
sladkate do 20. ure, enako 1.
in 2. januarja. Če boste na
trgu želeli popiti kavo ali kakšen drug topel napitek, lahko
posedite v Linhartovem hramu, in sicer vsak dan med
10. in 22. uro."
Tudi ostale gostilne Okusov
Radol'ce bodo na dan pred
prazniki večinoma odprte po
skrajšanem delovnem času,
na dan praznika bodo zaprte.
Več o njihovih delovnih časih
najdete na spletni strani
www.radolca.si "Dogodki v
Radovljici bodo seveda tudi v
letu 2022. Upajmo, da tudi
Festival čokolade, ki je načrtovan med 22. in 24. aprilom,"
so optimistični za Turizmu
Radovljica.

"Na razstavi je predstavljeno
več izdaj njegove kuharske
knjige, ki jih hranimo v
Muzejih radovljiške občine.
Knjige so za razstavo posodili še Knjižnica Antona
Tomaža Linharta Radovljica, Mestna knjižnica Kranj
in Slovenski šolski muzej,
Kuharska pratika mojstra
Ivana Ivačiča iz leta 2005 pa
je izposojena od zasebnega
lastnika," je povedala kustosinja razstave Katja Praprotnik.
Knjige so po zaslugi oblikovalke Tanje Devetak predstavljene malo drugače, kot
je običajno pri muzejskih
postavitvah. So na mizi, pod
pokrovi steklenih posod za
pecivo. Na prtih so natisnjeni njegovi recepti, mizo pa
krasijo tudi krožniki in pribor, ki je bil v uporabi v
časih, ko je kuhal mojster

Četrtek, 6. januarja
Gucci, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 7. januarja
Francoska depeša, ob 19.00, komedija, KINO KLUB, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 8. januarja
Zapoj 2, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Najbolj grozen človek na svetu (Liffe po Liffu), ob 18.00, komična
drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Sladičeva pica, ob 20.15, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 9. januarja
Zgodbe tovarne Elan, od 10.00 do 18.00, vsako prvo nedeljo v
mesecu je vstop v muzej brezplačen, Alpski smučarski muzej Elan
Zapoj 2, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Francoska depeša, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Sladičeva pica, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 10. januarja
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična urica v angleškem jeziku, v
živo na Facebook strani English Storytime, Knjižnica ATL Radovljica

Torek, 11. januarja
Obrazi slovenskih pokrajin – Kozma Ahačič, ob 19.00, pogovor bo
potekal v Knjižnici ATL Radovljica
Torek, sreda, četrtek, 11., 12., 13. januar, ob 17.30: otroška spletna
delavnica Lego robotika – Prijave na elektronski naslov: toni.
podobnik.r@gmail.com, Knjižnica ATL Radovljica

Sreda, 12. januarja
Hillary: Ocean to Sky, ob 19.00, KINOGORE, Linhartova dvorana
Radovljica*

Mestni muzej Radovljica z manjšo razstavo o
kuharskem mojstru Ivanu Ivačiču že od jeseni
gostuje v Posavskem muzeju Brežice, kjer bo na
ogled do slovenskega kulturnega praznika.

Ivan Ivačič (1921, Zdole–1984, Radovljica) je bil
mojster kuharstva in kulinarike, ki je že v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja vodil
kuharsko oddajo na takratni
Televiziji Ljubljana. Zadnja
leta življenja je preživljal v
Radovljici, kjer je še živ spomin nanj. Če drugega ne,
nanj spominja zanimiv
nagrobnik na radovljiškem
pokopališču, ki ga krasi
kuhalnica.
Že v začetku leta so ob stoti
obletnici mojstrovega rojstva v Galeriji Šivčeva hiša
pripravili manjšo tematsko
razstavo o njegovem življenju in delu, ki so jo, dopolnjeno, zdaj na ogled postavili tudi v brežiškem muzeju,
najbližjem Ivačičevim rojstnim Zdolam.

Luka, ob 17.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Volk in lev, ob 16.00, družinski film, podnapisi, Linhartova dvorana Radovljica*

Razstava gostuje

Marjana Ahačič

Sobota, 1. januarja

Dan za muzej, od 10.00 do 18.00, brezplačni ogled razstav Živeti
skupaj. O čebeli in človeku ter Anton Tomaž Linhart (1756–
1795): "Zdaj razmišljam o tem, kako bi mogel postati znan.",
Čebelarski in Mestni muzej, Radovljica

Marjana Ahačič
Radovljiški zavod za turizem letošnje leto sklepa z
dogodki na trgu, ki so prijetno popestrili mestno jedro
in dogajanje v njem.
"Rokodelski sejem, ulične
predstave in ustvarjalne
delavnice, hkrati pa mesto,
okrašeno z zelenjem, in pravljična družinska dogodivščina, so v mesto privabili
številne obiskovalce," so
zadovoljni v zavodu Turizem in kultura Radovljica.
Obžalujejo, da tradicionalnega silvestrovanja na Linhartovem trgu zaradi protikoronskih ukrepov letos ne bo,
tovrstni dogodi namreč nikjer v državi niso dovoljeni.
Kljub temu je tako na zadnji
dan v letu ter na prva dva v
novem v mestu na voljo kar
nekaj prazničnega dogajanja.
"V TIC Radovljica, ki bo
odprt od 9. do 18. ure, vam
bodo podali vse potrebne
informacije. Tudi o čarobni
decembrski družinski dogodivščini Potep k vilinskemu
drevesu, ki vas bo popeljala po
štirih točkah v mestu in se
zaključila v pravljičnem parku
s kočijo in praznično mizo.
Tam boste lahko svoje želje
zaupali pravljičnim vilam in
nekaj trenutkov posedeli ter
prebirali dobre misli," je
povedala Blanka Grašič.
"Na poti iz parka v mesto, ob
krožišču pred mestnim jedrom, ne pozabite zaviti v
čokoladnico Radolška čoko-

Od. 1. do 14. januarja 2022

Četrtek, 13. januarja
Jezdeci pravice (Liffe po Liffu), ob 19.00, Linhartova dvorana
Radovljica*

Petek, 14. januarja
Drive My Car (Liffe po Liffu), ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave
Društvena pregledna fotografska razstava Fotografskega društva
Radovljica, razstava črno-belih fotografij, od 2. do 30. januarja
2022, Fotografska galerija Pasaža, Radovljiška graščina
V našem igrivem svetu: Razstava izdelkov učencev OŠ Antona
Janše Radovljica pod mentorstvom Tadeje P. Rozman in Maje
Odar, Knjižnica ATL Radovljica
V 'FIGL' po film in glasbo: Vesolje, vabljeni v 'FIGL' po znanstvenofantastični film in glasbo, Knjižnica ATL Radovljica

Knjige so predstavljene na mizi, pod pokrovi steklenih
posod za pecivo, na prtih pa so natisnjeni Ivačičevi recepti.

Ustvarjanje s kuhalnico in predpasnikom: razstava likovnih izdelkov učencev podaljšanega bivanja OŠ F. S. Finžgarja Lesce, Knjižnica Lesce

receptu iz večkrat ponatisnjene knjige Ivana Ivačiča,"
je še pojasnila Praprotnikova.
Film je bil premierno predstavljen v Brežicah na odprtju razstave, ki bo na ogled
še do 8. februarja.

Zimsko vzdušje: razstava izdelkov ročnih del udeleženk skupine
ročnih del Društva upokojencev Kropa, Knjižnica Kropa

Ivačič. "Pri izbiri tega nam
je svetoval Janez Fajfar,
župan Bleda. Na razstavi in
tudi na spletni strani našega
muzeja je na ogled kratek
film, v katerem mojster
Uroš Štefelin pripravlja
Zdolsko gobovo juho po

Ptice pozimi: razstava likovnih izdelkov učencev POŠ Begunje
pod mentorstvom Jane Vouk, Knjižnica Begunje
Dediščina, razstava krpank, od 3. decembra do 6. januarja, Galerija Šivčeva hiša. Linhartov trg 22, Radovljica. Odprto: torek–
sobota 10.00–12.00 in 16.00–18.00. Brezplačen vstop in upoštevanje ukrepov za preprečevanje okužbe (pogoj PCT).
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Živahno v domu za starejše
Decembra so jim dneve popestrili dijaki na praksi, posebej pa so se stanovalci Doma dr. Janka Benedika razveselili treh pogumnih Božičkov, ki so se z
vrvmi spustili z vrha domske stavbe.
Marjana Ahačič
December je tudi za stanovalce doma dr. Janka Benedika v Radovljici poseben
čas. Tudi letos so tako kot
vsako leto pripravili novoletno praznovanje, ki pa so ga
tokrat z drznim spustom z
vrha domske stavbe popestrili trije pogumni Božički,
ki so navdušili tako stanovalce kot številne obiskovalce, zbrane pred domom.
Z Bleda so stanovalcem prinesli Božičkovo pošto; na
pravljični promenadi je
namreč tudi letos stal nabiralnik, v katerega so najmlajši lahko vrgli pisma z

ter otroci iz Vrtca Bled in
Vrtca Gorje.
Decembrske dni pa so stanovalcem popestrili tudi dijaki
zdravstvene usmeritve Srednje šole Jesenice. Odzvali so
se namreč prošnji ministrstva in odšli predčasno na
prakso v zdravstvene ustanove. Nekaj jih prakso opravlja
tudi v Domu starejših občanov Janka Benedika. Decembra še posebej delajo na
medgeneracijskem sodelovanju, hkrati pa imajo letos v
domu bazo in mentorja, ki
dijake usmerja.
Nekaj dni pred božičem so
dijakinje tretjega letnika
zdravstvene usmeritve sku-

Dijakinja Ana Frelih je skupaj s stanovalci doma krasila
novoletno jelko.
dobrimi željami – tokrat
svojih želja niso sporočili
Božičku in Dedku Mrazu,
pač pa stanovalcem Doma
dr. Janka Benedika. Med
vsemi, ki so pisali in risali,
so bili tudi otroci iz gorjanske in blejske osnovne šole

paj z mentorico prof. Ljubico Ravnikar vsakega starostnika obdarile, mu poklonile
voščilnico in mu zaželele
lepe praznike in srečno,
zdravo novo leto.
»V Domu dr. Janka Benedika Radovljica vlada zelo pri-

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko,
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma –
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.
Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se
ne da najti nikjer drugje!
Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

jetno delovno okolje. Vsi so
prijazni in si medsebojno
pomagajo. Vedno mi priskočijo na pomoč in mi pokažejo nove stvari, kar zelo
cenim. Kljub trenutnim težkih razmeram v delu na
praksi zelo uživam. Skrbim
za poostreno higieno in sem
zelo vesela, da lahko pomagam zdravstvenim delavcem
v tem težkem obdobju," je
izkušnjo dela v Domu dr.
Janka Benedika opisala Ana
Frelih, dijakinja tretjega letnika zdravstvene usmeritve
Srednje šole Jesenice.
"Najlepše je videti hvaležnost oskrbovanca, ko ga urediš in mu pomagaš. Zame je
to najlepša stvar, ki mi vlije
novo motivacijo in energijo
tudi takrat, ko imam naporen dan in bi zjutraj najraje
ostala doma. Seveda sem
hvaležna tudi za nabiranje
novega znanja in izkušenj.«
Kot pravi diplomirana medicinska sestra Alenka Sredanović, koordinatorica za dijake in študente v učni bazi
Dom dr. Janka Benedika, je
sodelovanje dijakov v domu
pozitivna izkušnja za vse.
"V Domu dr. Janka Benedika bivajo stanovalci različnih starostnih obdobij. Prav
zato se naše 'pridne mravljice' Ksenija Lumpert, Meri
Rozman in Petra Flego vsakodnevno trudijo za pester
izbor dnevnih aktivnosti.
Nikoli ne pozabijo povabiti
k druženju tudi zaposlenih
ter dijakov in študentov, ki
pri nas opravljajo praktični
pouk. Dijakov so naši stanovalci vedno najbolj veseli,
saj jim vedno podarijo najbolj dragoceno darilo – čas."

V veliko veselje stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev so se nekaj dni pred božičem z
vrha domske stavbe spustili trije Božički.

Dijaki z direktorjem doma Alenom Grilom.

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
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.

