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Vstopili smo v
praznični december

Proslava ob občinskem
prazniku prestavljena
Občina Radovljica praznuje 11. decembra, na
rojstni dan Antona Tomaža Linharta. Letos
epidemija koronavirusne bolezni ne dopušča
praznovanja s kulturno prireditvijo. Zato bo
občina slovesnost s podelitvijo praznovanj
organizirala, ko bodo razmere to dopuščale.

V torek so prižgali lučke na praznični okrasitvi Radovljice. Staro mestno jedro je letos v znamenju
pletarske obrti, okrašena sta tudi grajski park in gabrov drevored. V Lescah bodo virtualni prižig lučk
pripravili jutri zvečer.
Marjana Ahačič
V letošnjem decembru se
sicer ne bomo družili tako
kot v preteklih letih, kljub
temu pa bomo v Radovljici
poskrbeli za čaroben
december, obljubljajo na
Zavodu za turizem in kulturo Radovljica, kjer so poskrbeli za izvedbo novoletne
okrasitve mesta in organi-

zirali spletni dogodek, torkov prižig prazničnih lučk.
"Tudi letos vas čakata praznična okrasitev in decembrska dogodivščina po mestu, ki smo ji tokrat dodali
še bolj pravljično zgodbo.
Lučke, ki letos krasijo me
sto vse od parka do trga
pred cerkvijo, smo v torek
skupaj prižgali virtualno,
zdaj pa si jih lahko ves

december ogledate tudi v
živo," vabijo v praznično
okrašeno mesto.
Lani so se pri okraševanju
Radovljice spomnili kolarske obrti in predvsem kolesa, ki je del radovljiškega
grba, letos se vračajo k pletarski obrti. Naravnemu
smrečju, ki je osnova celotne okrasitve mesta, so tokrat
dodali pletenje iz vrbja.

Marjana Ahačič
Občinski svet je že v juniju
sprejel sklep o prejemnikih
letošnjih plaket Antona
Tomaža Linharta. To so: Vilma Kravanja Gosnik za
udejstvovanje na področju
ljubiteljske kulture, Kulturno-turistično društvo Kamna Gorica za turistično promocijo kraja, ohranjanje
tradicije in bogatenje kulturnega življenja v skupnosti in
Petja Zorec za uspehe v
modnem oblikovanju.
Po sklepu župana pa bosta
pečat Občine Radovljica prejela Slavica Soršak za prostovoljstvo v društvih in projektih ter Uroš Štefelin,
kuharski mojster iz Vile
Podvin ob prejemu Michelinove zvezdice ter za dosežke
na področju kulinarike in
turizma. Za promocijo turistične destinacije pa bodo
medalje Občine Radovljica
prejeli sodelujoči v projektu
Okusi Radol'ce: Turizem in
kultura Radovljica, Gostilna
Avguštin, Gostišče Draga,
Gostilna Kunstelj, Gostilna

V Begunjah praznične luči
prižigajo danes, v Lescah pa
jutri, v soboto, ob 18.30; virtualni dogodek lahko spremljate na profilu krajevne skupnosti Lesce na Facebooku in na
spletni strani www.lesce.si,
saj želijo v leške domove spustiti delček prazničnega vzdušja. Okrasitev kraja so pripravili tudi v Kamni Gorici.
16. stran

Mesto je okrašeno, v torek proti večeru so prižgali še praznično osvetlitev. Okrasje je letos izdelano iz smrečja in protja –
z mislijo na nekdaj v Radovljici zelo razširjeno pletarsko obrt.
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Obnavljajo kulturni
dom

Želijo čimprejšnje
odpiranje

Sto let PGD Hlebce

Torte, med, »grizike«

Največji letošnji poseg je
obnova dotrajanega poda na
odru v dvorani.

Obrtniki in podjetniki so
morali sredi oktobra spet
zapreti svoje lokale.

Praznovanje s parado so
preložili na prihodnje leto.

Gostilna Kunstelj in trgovina
18sedem3 sta postavili
samopostrežni avtomat z
lokalnimi pridelki in izdelki.
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Lectar, Gostilna Pr' Tavčar,
Gostišče Tulipan, Restavracija Center, Restavracija
Tabor, Vila Podvin in Vinoteka Sodček.
Posebna priznanja in denarne nagrade za nadaljnje
strokovno izpopolnjevanje
prejmejo tudi študenti, ki so
z odliko opravili zaključni
letnik študija in diplomo. To
so letos dosegli: Ines Jelenc,
profesorica matematike in
računalništva iz Radovljice,
Igor Jurekovič, magister
sociologije iz Radovljice,
Katarina Klinar, dipl. inženirka laboratorijske biomedicine z Brezij, Leja Mauko,
dipl. psihologinja s Posavca,
Manca Uršič, dipl. literarna
komparativistka in slovenistka iz Radovljice, in Grega
Vauhnik, magister prava iz
Radovljice.
Radovljica ima dva občinska
praznika: 5. avgusta, na
obletnico ustanovitve Cankarjevega bataljona na Vodiški planini na Jelovici, ter 11.
decembra, na dan, ko se je
leta 1756 v Radovljici rodil
Anton Tomaž Linhart.

OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica vam čestitam
za občinski praznik ob obletnici rojstva
Antona Tomaža Linharta.
Želim vam tudi prijetne praznike, vesel božič
in srečno ter zdravo novo leto 2021!
www.radovljica.si
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Vljudno vabljeni,

Petindvajset projektov izbranih za
izvedbo v prihodnjih dveh letih

Dela na železniški progi s polno paro

Police–Kamna
Ciril Globočnik, župan

Prejšnji mesec so se začela obsežna obnovitvena dela na
železniški progi med Kranjem in Lescami. Progo bodo nadgradili v skladu z evropskimi standardi, zamenjali zgornji in
sanirali spodnji ustroj, uredili odvodnjavanje, zamenjali
vozne mreže. Obnovili bodo peronsko infrastrukturo na
postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica, sanirali predora
Globoko in Radovljica, podporne in oporne zidove ter uredili dodatne zaščite brežin. Predvidene so tudi gradnje novega
podvoza na območju Zaloš, nadvoza pri železniški postaji
Radovljica in podhoda za pešce med Radovljico in Lescami.

Občina Radovljica
maja.stanojevic@radovljica.si

www.radovljica.si4. TRIM STEZA KROPA
Število glasov: 138

Strokovna komisija za participativni proračun je prejšnji teden sprejela sklep o končnem izboru projektov, ki bodo na podlagi glasovanja po posameznih območjih v prihodnjih
dveh letih izvedeni v okviru participativnega proračuna. Skupaj bo v obeh letih izvedenih petindvajset projektov.
Marjana Ahačič

Predlagatelj projekta je
Aljoša Špiler, vrednost: 15
tisoč evrov.

Občinska uprava bo projekte umestila v proračun za
leto 2021 ali 2022 ali za obe
leti glede na določeno višino
sredstev, to je 15 tisoč evrov
za vsako območje v vsakem
letu, in glede na časovno
izvedljivost projektov. Predloga proračunov bosta na
občinskih spletnih straneh
www.radovljica.si objavljena od danes, občinski svet
pa ju bo obravnaval na zadnji letošnji seji, ki bo v sredo, 16. decembra.

Železniško progo bodo popolnoma prenovili in nadgradili v
skladu z evropskimi standardi. / Foto: Gorazd Kavčič

Počastili obletnico Teritorialne obrambe
Združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska
je z odkritjem spominske plošče ob Domu veteranov v
Radovljici obeležilo 52. obletnico ustanovitve Teritorialne
obrambe (TO) Slovenije. Slovenska Teritorialna obramba je
bila ustanovljena 20. novembra 1968, občinski štabi pa
sedem let kasneje. V Radovljici je bil komandant Slavko Staroverski. Tik pred osamosvojitveno vojno maja 1991 so se
občinski štabi združili v območne; radovljiški in jeseniški sta
postala Območni štab Radovljica s sedežem na Jesenicah.

2.

ZUNANJA UREDITEV
ŠPORTNEGA PARKA
VRBNJE

Število glasov: 426
Športni park Vrbnje uporabljajo mlade družine z otroki,
mladina in starejši. Posamezna igrala v njem so dotrajana in jih je treba bodisi
zamenjati bodisi obnoviti.
Športni park ni omejen z
lovilnimi mrežami, kar povzroča škodo na poljščinah
pa tudi slabo voljo pri sosedih. V parku manjka tudi
del zunanje opreme. Projekt
predvideva izvedbo ureditvenih del in nakup potrebne
opreme (zamenjava in
obnova posameznih igral v
parku, nakup in montaža
visečih lovilnih mrež, postavitev klopi, košev za smeti in
zasaditev dreves).

Predstavljamo končni
izbor projektov.
Prvo območje:

Krajevna skupnost

Radovljica

Občina že popravila nepravilnosti
Računsko sodišče RS je sredi novembra izdalo tako imenovano porevizijsko poročilo v zvezi s popravljalnimi ukrepi, ki
jih je izvedla Občina Radovljica, in ukrepe ocenila kot zadovoljive. Šlo je odpravo ugotovljene nepravilnosti v zvezi s
preveč izplačanimi sejninami dvema članoma občinskega
sveta, od katerih je morala občina zaradi preveč izplačanih
sejnin v letih 2015 in 2016 zahtevati povračilo skupaj 1.500
evrov, kar je tudi storila.

Predlagatelj projekta je
Tadej Gomboc, vrednost: 15
tisoč evrov.

3. PASJI PARK

RADOVLJICA

Število glasov: 380

V GOZDU IN RAZGLED
NA DEŽELO (OBLA GORICA IN VOLČJI HRIB)

Obvestilo o objavi javnega razpisa
za prosto delovno mesto direktorja
javnega podjetja Komunala Radovljica, d. o. o.
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Občinska uprava Občine Radovljica

V Radovljici je registriranih
1.900 psov. Kljub temu da
ima Radovljica veliko zelenih površin, sprehajanje
psov brez povodca ni varno,
urejenih površin za prosto
sprehajanje in igranje psov
pa ni. Predlaga se ureditev
ograjenega parka/igrišča za
pse v velikosti približno
tisoč kvadratnih metrov, v
Radovljici. Takšen park bo
omogočil psom prosto gibanje brez povodca, hkrati pa
bo zmanjšana tudi nevarnost, da bi psi ogrožali druge pse in ljudi. Po ureditvi
pasjega parka se določi tudi
skrbnik prostora, ki bo skrbel za urejanje parka, za red
in čistočo pa bo odgovoren
tudi vsak skrbnik psa.

1. TELOVADBA

OBČINA RADOVLJICA

Občina Radovljica obvešča, da je dne 4. 12. 2020 na spletni
strani www.radovljica.si objavila javni razpis za zasedbo
prostega delovnega mesta direktorja javnega podjetja
Komunala Radovljica, d. o. o.

gledna točka Mil pogled–
Gorica).
Celotna dolžina poti je ocenjena na pet kilometrov.
Predlagatelj je Božidar
Drozg, vrednost: 15 tisoč
evrov.

Obla gorica in Volčji hrib
sta območji, ki bi jih uredili
za gibanje in doživljanje
lepote kraja in okolice. Obla
gorica je primeren in neizkoriščen javni prostor, ki bi
ga obogatili s telovadno stezo tako, da bi se območje
geografsko in po namembnosti priključilo ostalim
športno-rekreativnim objektom v bližini. Projekt predvideva izvedbo krožne telovadne steze na območju
Oble gorice, ki bi bila sestavljena iz telovadnih postaj,
med seboj povezanih s stezo. Postaje bi bile sestavljene iz elementov različnih
zahtevnosti. Volčji hrib je
poleg tega, da je nenavadna
ledeniška morena, tudi svojevrsten razgledni stolp, po
naravi dostopen tudi starejšim. Z njegovega vrha je
razgled na celotno Deželo
in širše. Projekt predvideva
ureditev na način, da bo
lažje dostopen tudi starejšim generacijam.

Predlagateljica projekta je
Doris Krivič, vrednost 15
tisoč evrov.

4. EKOLOŠKA TRŽNICA

V RADOVLJICI
Število glasov: 370

Radovljica nima lastne ekološke tržnice. Projekt predvideva organizacijo ekološke
tržnice, kjer bodo občani
lahko kupili hrano neposredno od lokalnega kmeta.
Poleg organizacije tržnice
bodo izvedeni tudi predavanja in delavnice s tremi
osrednjimi temami: opazo-

-

vanje posledic slabega prehranjevanja, preusmeritev
pozornosti h kvalitetnim
sestavinam, ki so v ekološki
hrani, praktično poučevanje
o možnostih samopreskrbe.

Predlagateljica projekta je
Monika Brinšek, vrednost:
15 tisoč evrov.

Drugo območje:

Krajevna skupnost

Lesce

jem invazivnih tujerodnih
rastlin pa se želi preprečiti
zamake, ki jeseni ovirajo
pretok vode in kazijo videz
območja.

Predlagatelj je Boris
Kozinc, vrednost: 4.340
evrov.

3. UTRIPAJOČ ZNAK ZA

PREHOD ZA PEŠCE
Število glasov: 146

Na križišču Dežmanove ceste in Hraške ceste pri OŠ F.
S. Finžgarja Lesce je prehod
za pešce, ki ga uporabljajo
otroci, ki prihajajo v šolo, pa
tudi krajani. Ker je območje
prometno obremenjeno, je
predlagano, da se na prehodu postavi utripajoč znak za
prehod za pešce, s čimer bo
zagotovljena večja varnost
pešcev in varnejša šolska
pot.

Na območju starega vaškega jedra v Lescah (Begunjska cesta) je zaradi slepe
ulice promet motornih vozil
upadel, vsak se lahko mirno
sprehodi in ogleda še ohranjene stare vaške hiše ter
cerkev Marijinega vnebovzetja. Za dodatno promocijo
območja se predlaga organizacija dveh dogodkov v starem vaškem jedru v Lescah
(Begunjska cesta) z vaško
tržnico, izmenjevalnico,
bolšjim sejmom, ki bi kasneje lahko postala vsakomesečna in tradicionalna.

Predlagatelj je Vid Grašič,
vrednost: 5.500 evrov.

Pot poteka ob levem bregu
Lipnice od hišne št. Kamna
Gorica 2a proti hišni št. Zgornja Dobrava 1. Predlaga se
ureditev poti z razširitvijo in
postavitvijo zaščitne ograje
na izpostavljenih mestih,
uredijo se premostitve.
Predlagatelj je Mitja Kapus,
vrednost: 15 tisoč evrov.

2.

OBNOVA VODNE
UČNE POTI GRABNARICA IN NARAVOSLOVNE
UČNE POTI: PUSTI GRAD
Število glasov: 228
Vodna učna pot Grabnarica
in naravoslovna učna pot
Pusti grad sta v slabem stan-

Od športnega igrišča mimo
cerkve Pr' Kapelc vodi peš
pot proti Brezovici. Pešpot
vse več uporabljajo krajani
in obiskovalci, zato se predlaga njena ureditev in postavitev trim steze (postavitev vadbenih postaj) ter ureditev tabel z navodili na
vsaki vadbeni postaji.

Predlagateljica je Saša
Pavlič, vrednost: 15 tisoč
evrov.

Četrto območje:

Krajevne skupnosti

Brezje, Ljubno,
Podnart

Število glasov: 305
V Lescah ni pokritega prostora, kjer bi se v primeru slabega vremena izvajale različne športne, kulturne in
ostale družbene dejavnosti
na prostem. Zato je predlagana izdelava projektne
dokumentacije, pridobitev
upravnih dovoljenj in postavitev pokritega objekta (oblika dvojnega kozolca površine okoli šestdeset kvadratnih metrov) v Lescah, kjer bi
se izvajale različne športne,
kulturne in druge družbene
dejavnosti na prostem.

Predlagateljica projekta je
Helena Šolar, vrednost: 15
tisoč evrov.

2. IZDELAVA IN NAME-

STITEV GNEZDILNIC ZA
PTICE IN NETOPIRNIC
TER ROČNO ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH RASTLIN OB POTOKU BLATNICA

Število glasov: 292
Projekt predlaga namestitev
gnezdilnic za lesno sovo,
velikega skovika, smrdokavro, vse vrste sinic, škorca,
brgleza, pogorelčka, poljskega vrabca in odstranitev
invazivnih tujerodnih rastlin na parcelah ob potoku
Blatnica. Z namestitvijo
gnezdilnic se namerava
doseči stabilnejše populacije
ptic, ki gnezdijo v duplih, ter
netopirjev. Z odstranjevan-

4. TURISTIČNA TOČKA
Število glasov: 132
Železniška postaja Lesce
(Bled) je ena izmed bolj
izpostavljenih. Notranjost
postaje je slabega videza in
ne nudi nobenih informacij
o kraju, občini, turističnih
destinacijah, naravnih znamenitostih ipd. Zato se predlaga ureditev notranjosti
železniške postaje Lesce
(kot informacijske točke) s
postavitvijo oglasnih tabel,
panojev z lokalno ponudbo,
postavitvijo multimedijske
plošče na dotik, kjer bi obiskovalci in turisti dobili najnujnejše turistične informacije.

1. FITNES V NARAVI –

ČRNIVEC

Projekt, ki je dobil največ glasov, predvideva izvedbo
krožne telovadne steze na območju Oble gorice in ureditev
poti na Volčji hrib, da bi bil lažje dostopen tudi za starejše.

Tretje območje:

Krajevne skupnosti

Kamna Gorica,
Kropa, Lancovo,
Srednja
Dobrava

Predlagatelj je Vid Grašič,
vrednost: 15 tisoč evrov.

GOZDNA UČNA POT
KAMNA GORICA

DELAVNICE

Število glasov: 204

Število glasov: 109

Predlagateljica je Zlatica
Demšar, vrednost: 3 tisoč
evrov.

6. VAŠKA TRŽNICA,
IZMENJEVALNICA,
BOLŠJI SEJEM

Število glasov: 94

Predlagatelj je Simon
Resman, vrednost: 15 tisoč
evrov.

3.

5. POČITNIŠKE
Projekt je namenjen osnovnošolcem med šolskimi
počitnicami, predvideva pa
organizacijo delavnic (slikarska, mozaična, spoznavanje zelišč, športna dejavnost
s pohodništvom) z namenom aktivnega preživljanja
prostega časa.

ju. Zaradi trohnečega lesa na
mostovih in ograjah sta
nevarni, zato je njuna obnova nujno potrebna. Predlog
predvideva zamenjavo dotrajanih delov infrastrukture ter
ureditev poti (odstranitev
grmovja na poteh).

1. PETROVA POT
Število glasov: 230
Predlog se nanaša na ponovno vzpostavitev sprehajalne
poti ob potoku Lipnica, ki jo
je konec 19. stoletja naredil
prof. Peter Novak. Zadnjih
dvajset let je pot v slabem stanju, na delu težko prehodna.

Projektni predlog se nanaša
na vzpostavitev gozdne učne
poti, ki bo potekala po že
vpeljanih sprehajalnih
poteh in bo vključevala
čudovite razglede, informacije s področij kulturne
dediščine, naravoslovja, geografije, varstva narave. Potekala naj bi od območja starega vaškega jedra Kamne
Gorice do Zijavke, razgledne točke Ojstra peč do energetske točke Frtala, proti
križišču peš poti za Globoko, Radovljico, Pusti grad in
Kamno Gorico. Navezana
bo na Gozdno učno pot Pusti grad skozi Galerije (raz-

Predlagatelj je Nejc Šter,
vrednost: 9 tisoč evrov.

4. POSTAVITEV NAD-

STREŠKA NA INFORMACIJSKI TOČKI PODNART
Število glasov: 207
Obstoječa informacijska točka že dalj časa služi kot avtobusno postajališče za šolske
otroke. Projektni predlog
vključuje postavitev enostavnega jeklenega nadstreška s
kritino na informacijski točki
pred gasilskim domom Podnart nasproti Kulturnega
doma Podnart.

Predlagatelj je Nejc Šter,
vrednost: 10 tisoč evrov.

organizacijo predavanj in
izobraževanj za aktivno
odraslo populacijo.

Predlagateljica je Petra
Čebulj, vrednost: 2.100
evrov.

Peto območje:

Krajevne skupnosti

Begunje na
Gorenjskem,
Mošnje, Otok

5. ZAŠČITIMO IN

OHRANIMO NARAVO ZA
DOMAČINE, TURISTE IN
ŽIVALI
Število glasov: 43

Predlagateljica je Tatjana
Justin, vrednost: 6.100
evrov.

1. ŠPORTNI OBJEKT

torjev) je ključnega pomena
za reševanje življenja krajanov, kajti bistveno skrajša
čas od vpoklica prvih posredovalcev do uporabe enote
AED pri pacientu. Zato se
predlaga nakup petih enot
AED s postavitvijo v krajih
Poljšica, Ovsiše, Prezrenje,
Zaloše in Rovte.

Število glasov: 325
V sklopu športnega parka
Črnivec se namestijo raznovrstne naprave za telovadbo
v naravi. Naprave bo lahko
uporabljala za rekreacijo
tako mladina kot tudi starejše generacije.

Predlagatelj je Mitja
Potočnik, vrednost: 9.500
evrov.

2.

OBNOVA POTI IN
STUDENCA ZDRAVILNE
VODE V CIZLJU

Število glasov: 320
Projekt je usmerjen k zaščiti enega izmed izvirov
zdravilne pitne vode. Z
namenom zaščite vira in
ureditve dostopa do izvira
zdravilne vode v Cizlju se
uredi dostopna pot, okolica
izvira, postavijo klopi in
miza za obiskovalce, informativne table, voda se spelje v korito.

Predlagatelj je Boštjan
Soklič, vrednost: 15 tisoč
evrov.

3.

NAKUP PETIH ENOT
AED

Število glasov: 315
Razvejana mreža razpoložljivih aparatov AED (avtomatskih eksternih defibrila-

V zadnjih letih se po gozdovih in drugih naravnih
območjih okoli Svetega Petra, Krpina, Polške planine,
Drage, Ledene trate in
Dobrče pa vse do Grofije
vozijo motokrosisti in štirikolesniki, ki praviloma hitro in hrupno vozijo po
makadamskih poteh, planinskih poteh in po brezpotjih po gozdovih. Zaradi
hrupa in hitrosti so nevarni
in moteči za obiskovalce,
predstavljajo pa tudi veliko
motnjo za živali. Območje
je pomembna destinacija za
dnevno rekreacijo (zlasti
pohodništvo, kolesarjenje),
kar prav tako povzroča povečano obremenjenost parkirišč in narave same. Za delno reševanje navedene problematike se predlaga postavitev informacijskih tabel
po parkiriščih, ki opozarjajo
in informirajo o potrebnem
bontonu v gozdovih. Na tablah bo med drugim opozorilo o netrganju rož, zmanjšanju glasnosti, hoji le po urejenih poteh, hoji podnevi,
ne ponoči.

Predlagatelj je Tomaž
Šlibar, vrednost: 7.500
evrov.

6. UNIVERZA ZA 2. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Število glasov: 38

Projekt je namenjen aktivnim odraslim. Problem
današnje ponudbe izobraževanj je, da je večinoma
namenjena ali mlajši populaciji ali pa starejšim. Aktivne generacije pa večinoma
tako pestre ponudbe izobraževanj nimajo. S spodbujanjem netradicionalnih aktivnosti bi aktivne odrasle spodbudili k odkrivanju novih
hobijev in večanju socialnih
stikov. Projekt predvideva

3. ARHEOLOŠKA POT
MOŠNJE
Število glasov: 140

Skozi Mošnje je speljana
arheološka pot od Kulturnega doma do Ville rustice.
Zadnji del poti se pri vodenju obiskovalcev ne uporablja, ker je pot ob deževju in
zaradi izliva gnojnih jam
neurejena in težko prehodna. Predlaga se preusmeritev arheološke poti pri ribogojnici mimo Koroščeve
žage do zadnje hiše, tam pa
po stari nekdanji pešpoti do
viadukta Dobruša do Ville
rustice. V ta namen se popravi tudi informacijska tabla
pri turistični pisarni, postavi nove in prestavi obstoječe
table ter izvede druga ureditvena dela na poti.

Predlagatelj je Jože Biček,
vrednost: 15 tisoč evrov.

4. PODGORSKA PEŠPOT
Število glasov: 121

1.

PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V KRPINU
Število glasov: 228
Rekreacijski center Krpin je
bil v občini eden prvih z zgledno urejenim otroškim igriščem, ki pa ga je treba posodobiti in urediti v sodobno,
varno in atraktivno otroško
igrišče. Zato se predlaga
namestitev ustreznih certificiranih igral, zamenjava dotrajanih delov, barvanje,
namestitev ustreznih podlog
na mestih, kjer so že dotrajane, zamenjava dotrajanih
igral oz. namestitev novih.

Predlagatelj je Peter
Kolman, vrednost: 9.950
evrov.

2.

IZDELAVA DOKUMENTACIJE DGD ZA
IZVEDBO REKONSTRUKCIJE VEČNAMENSKEGA
OBJEKTA
Število glasov: 222
Krajani v Begunjah nimajo
dvorane za kulturne, izobraževalne in družabne dejavnosti. Takšna dvorana bi
obogatila življenje v kraju.
Predlaga se, da se za obstoječi večnamenski objekt z
gasilskim domom na lokaciji
v centru Begunj izdela projektna dokumentacija (DGD)
za izvedbo rekonstrukcije
obstoječega večnamenskega
objekta, v katerem bi se v
zgornjih prostorih pridobil
prostor za kulturno dvorano.

Predlagateljica je Monika
Štefelin, vrednost: 9.897
evrov.

Projekt pešpoti, ki povezuje
vasi s skupnim imenom
Podgora (Slatna, Srednja
vas, Zadnja vas, Mlaka),
povezuje že obstoječe pohodne poti v KS Begunje in KS
Brezje. Poti in steze se mestoma zaraščajo in opuščajo,
zato se predlaga njihova
ureditev. V okviru projekta
se označi celotna trasa pešpoti z usmerjevalnimi in
informativnimi tablami s
prikazom zanimivosti ob
poti. Urejanje se izvede v
dolžini okoli 4.000 metrov
z vstopom v Slatni (poljska
pot) do gozda in potoka
Peračica in gozda Žalostna
gora, kjer se delno uredi
obstoječa steza ter mostički
čez potoke. Pot se nato
nadaljuje proti Brezjanski
poti miru, vmes pa se odcepi proti SV ob gozdnem
robu Žalostne gore in nato
po grebenu in poljski poti
do Sv. Lucije do Zadnje
vasi.

Predlagateljica je Andreja
Mrak, vrednost: 15 tisoč
evrov.

5. JAVNA RAZSVETLJAVA V DELU NASELJA
POLJČE
Število glasov: 62

V delu naselja Poljče (od
hišne št. 38 do 45) še ni urejene javne razsvetljave. V
tem delu naselja živi približno 55 stanovalcev. Za zagotavljanje ustrezne varnosti
pešcev se predlaga postavitev ustrezne javne razsvetljave.

Predlagateljica je Zdenka
Nedeljkovič, vrednost:
7.500 evrov.
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Nekateri projekti
bodo še počakali

Za večjo povezanost

Občinski svet je na prejšnji seji obravnaval
osnutek proračuna za prihodnji dve leti. Svetniki
so na župana naslovili nekaj vprašanj o projektih,
ki so v preteklosti že bili vključeni v proračune, v
trenutnem predlogu pa jih ni več.

Nejc Šter prvič vodi Svet Krajevne skupnosti Podnart, v katerem je sicer v prejšnjem mandatu že
opravljal funkcijo podpredsednika. Kot največjo težavo poudarja neurejeno cesto skozi Podnart, kot
pozitivno pa ljudi in društva, ki razumejo, kako pomembno je v skupnosti povezovanje.

Marjana Ahačič
Eden od takšnih je na primer gradnja pločnika v Podnartu, za katerega si v kraju
prizadevajo že skoraj dve
desetletji, saj je cesta med
kulturnim in gasilskim
domom ter železniškim prehodom zelo obremenjena in
zato tudi nevarna.
Kot je bilo nazadnje obljubljeno krajanom, naj bi se
gradnja pločnika v Podnartu
začela, ko bo ukinjen nivojski prehod čez železnico na
območju proti načrtovani
čistilni napravi, to je bil
namreč pogoj, da s projektom soglašajo tudi Slovenske železnice. Kot je pojasnil župan Ciril Globočnik,
projekt ureditve regionalne
ceste skozi Podnart vodi
Direkcija RS za infrastrukturo. "Izdaja soglasja Slovenskih železnic k načrtovani ureditvi je pogojena z
ukinitvijo nivojskega prehoda čez železniško progo pri
stavbah Podnart 15 in 16. V

ljišč. Na direkciji pričakujejo, da bodo že v prihodnjem
letu lahko objavili razpis za
gradnjo, na občini pa dodajajo, da je začetek urejanja
regionalne ceste načrtovana
v letu 2022, takoj po zaključku obnove železniške proge in izgradnji spremljajočih objektov, izvedbo pa
država načrtuje v letu 2024,
da pa si bodo v pogovorih z
direkcijo še naprej prizadevali, da bi investicijo vendarle izvedli prej.

Cesta za Verigo
Podobno dolga zgodba je
cesta za Verigo. Kot pojasnjuje občinska uprava,
obnove občina ne more
začeti do sklenitve dogovorov s tremi služnostnimi
upravičenci oziroma do
dokončne razlastitve (izbrisa) njihovih služnostnih
pravic. Na cesti se trenutno
lahko opravijo le najnujnejša vzdrževalna dela, s predhodnim vsakokratnim
soglasjem služnostnih upra-

V Podnartu že zelo dolgo čakajo na rekonstrukcijo ceste in
ureditev pločnika za pešce.
ta namen bo občina v času
izvajanja nadgradnje železniške proge do obeh stavb
zagotovila nadomestni cestni priključek, ki je predviden po novem premostitvenem objektu čez potok Lipnica in novi cesti ter podvozu pod železniško progo na
območju Podnarta," je povedal in zagotovil, da je občina
v zvezi s projektom doslej že
izpolnila vse svoje obveznosti, vezane na odstranitev
ene od stanovanjskih hiš, ki
stoji tik ob cesti, lastnikom
so namreč že pred leti zagotovili nadomestno zemljišče, preostalo v zvezi z nadomestno gradnjo je obveznost Gorenjske gradbene
družbe in Direkcije RS za
infrastrukturo.
Na Direkciji RS za infrastrukturo dodajajo, da zdaj
pozitivno mnenje Slovenskih železnic imajo, zato so
naročili novelacijo projektne
dokumentacije, potekajo
tudi odkupi potrebnih zem-

vičencev, vse drugo čaka na
odločitev upravne enote,
kamor je ministrstvo za okolje in prostor odločbo o razlastitvi vrnilo v ponovno
odločanje.

Sanacija Gradnikove
ceste
Podobno je s sanacijo drugega dela Gradnikove ceste, kjer se občina z dvema od
lastnikov še dogovarja za
odkup zemljišč. Tako se bo
najprej obnavljal del do Filipiča oziroma Borove hiše,
del mimo Volčjega hriba pa
naj bi šel v izvedbo kasneje.
Kasni tudi drugi del obnove
Šercerjeve ulice; za izvedbo
projekta bi občina potrebovala okoli osemsto tisoč evrov,
a glede na to, da je bila izvedba načrtovana za obdobje, ki
sovpada s finančno in izvedbeno zahtevnimi projekti,
povezanimi z obnovo železnice, za zdaj teh sredstev ni
mogoče zagotoviti, še pojasnjuje župan.

Marjana Ahačič
V krajevni skupnosti Podnart
sedaj živim »že« 15 let, je na
prošnjo, da se na kratko
predstavi, skromno odgovoril z narekovaji pri besedici
že. Predsednik sveta KS Podnart je oče dveh otrok, ki obiskujeta Podružnično osnovno šolo Ovsiše, kar mu, ugotavlja, daje tudi boljši vpogled
v delovanje oziroma stanje
same šole. Njegovo delo je
vezano na podjetje Metron
inštitut, kjer kot solastnik
opravlja tudi funkcijo namestnika direktorja. Po izobrazbi je sicer diplomirani univerzitetni organizator dela,
ampak se že 15 let ukvarja z
avtomobili. "Sprva se s klasičnimi, od leta 2009, ko sva s
tastom Andrejem Pečjakom
predelala Mazdo RX8, pa z
električnimi. Naš fokus je
sedaj predvsem polnjenje
električnih vozil in litij-ionske baterije za raznorazne
aplikacije," je še pojasnil.
Zakaj ste se odločili, da boste sodelovali v svetu KS?
Pred tem mandatom sem v
svetu štiri leta opravljal funkcijo podpredsednika, kar
mi je dalo določen vpogled v
samo delovanje skupnosti
in občine. To, da sem prisoten v svetu, je po mojem
mnenju bolj stvar naključja,
saj me je prejšnji predsednik povabil bolj »iz obupa«.
Sam je težko zbral ekipo za
sestavo novega mandata, saj
– roko na srce – ni veliko ljudi, ki so pripravljen podariti
svoj čas temu področju.
Sem pa jaz v tem videl priložnost, da bolje spoznam
ljudi in okolje, v katerem
živim, poleg tega pa je bila
to odlična priložnost, da se
tudi kaj novega naučim.
Katere cilje skušate uresničiti kot predsednik sveta?

vsi zapadli v neko življenjsko monotonost, kjer sta na
prvem mestu služba in stanje ceste, po kateri se vozimo vse dni.

Nejc Šter
Kot predsednik si želim
zakrpati »stare rane« krajevne skupnosti in postaviti
neko osnovo, ki bo naslednjim svetom omogočala
lažje delo. Želim si večjo
povezanost krajanov skozi
kulturne, športne ali kakšne
druge družbene dogodke.
Pri slednjem nas je epidemija zagotovo malce ustavila, ampak verjamem, da
bomo v naslednjem letu lahko na polno začeli delati na
tem področju.
Kateri so aktualni projekti, s
katerim se ukvarjate?
Zdaj proti koncu leta se večina naših projektov zaključuje. Med drugim smo obnovili
tla kulturnega doma, skupaj
z občino smo postavili novo
otroško igrišče, nato pa nas
je malce ustavila epidemija.
Po dolgem času se je na
Ovsišah in delu Poljšice zak-

ljučila obnova vodovoda in
ceste. Trenutno poteka še
nekaj projektov. Glavni je
vsekakor obnova železniške
proge, kjer krajevna skupnost le pomaga pri lokalnih
zadevah. Nekaj je tudi še del
na Poljšici, ki so povezana z
obnovo vodovoda in preplastitvijo ceste. Imeli smo tudi
plan, da se asfaltira klanec na
Češnjici, vendar smo ga raje
prestavili na naslednje leto.
Na kaj ste v svoji krajevni
skupnosti najbolj ponosni?
Ponosen je kar malce močna beseda, glede na to, da se
imam s 15 leti še vedno za
nekakšnega »outsiderja«.
Če že kaj, sem vesel, da v
krajevni skupnosti še vedno
obstajajo določene skupine
ljudi oz. društva, ki razumejo, da se moramo kot skupnost povezati. To me navdaja z upanjem, da ne bomo

Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
krajevni skupnosti?
Na to vprašanje bi imel zagotovo vsak krajan drugačen
odgovor. Moje mnenje je, da
je rakava rana te skupnosti
neurejenost cestišča skozi
Podnart, ki ga že vrsto let
bremeni težki transport iz
kamnolomov. Manjka nam
pločnik, ki bi varno povezoval oba dela krajev. Na tem
mestu moram pohvaliti
zaposlene na občini, ki so
sedaj zagrizli v ta projekt,
ker resnično ni enostaven,
saj je poleg občine in Slovenskih železnic vpletena tudi
Direkcija RS za infrastrukturo. Uskladiti vse tri strani in
upoštevati vse novodobne
predpise res ni lahko. Ko si
enkrat zraven, šele vidiš,
zakaj določene stvari, ki so
na prvi pogled enostavne, še
vedno niso narejene in zakaj
so določene stvari narejene
tako, kot so.
Kako preživite prosti čas?
Prosti čas in del službenega
sedaj podarim krajevni skupnosti, sicer pa z družino
plezamo in hodimo v hribe.
Ob večerih radi odigramo
tudi kakšno partijo šaha ali
drugo namizno igro. Zelo
rad berem knjige, predvsem
znanstveno fantastiko, fantazijo in »filozofsko« literaturo novodobnih avtorjev,
kot so Peterson, Harari in
podobni. Žal zaradi drugačnih življenjskih prioritet
nimam več dovolj časa, da bi
se z ženo ukvarjala z alpinizmom in se bolj posvečava
športnemu plezanju ter gorništvu, ki vzameta bistveno
manj časa.

Javna razgrnitev prostorskega načrta
Marjana Ahačič
V sredo je na spletni aplikaciji potekala javna obravnava
dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za
območje površin za opravljanje verskih obredov in
parkov BR 12 – Brezje Bazilika. Osnutek je v javni razgrnitvi še do 28. decembra
zaradi ukrepov za preprečitev širjenja epidemije objavljen v digitalni obliki na
spletni strani Občine Radovljica (www.radovljica.si).
Območje OPPN obsega
kompleks svetišča Brezje s
spremljajočimi objekti. To

je območje cerkve Marije
Pomagaj – Bazilike, frančiškanskega samostana, obeh
trgov pred cerkvijo, zunanjega oltarja, Plečnikovega
parka, novega parka, parkirišča ter nekaterih obstoječih in novih objektov.
Z OPPN se določijo dopustne gradnje in namembnosti območja. Kot pojasnjuje
pripravljavec načrta, se na
območju praviloma ne
bodo gradili novi objekti,
dovoljeno pa bo izvajati
rekonstrukcije in spremembe namembnosti. Od
novih gradenj sta predvideni gradnja dvorane pod
terenom ter nadzidava in

dozidava muzeja jaslic.
Med parkom in cesto sta
predvidena dva nova objekta za storitvene dejavnosti.
Predvidena je tudi rekonstrukcija ceste z ureditvijo
prometnega režima umirjenega prometa in izvedbo
pločnikov. Travnik v območju zelenih površin se uredi
kot park. Obstoječe objekte
se lahko rekonstruira in se
jim spremeni namembnost
v turistično in nastanitveno
dejavnost ter kulturni program, povezano s svetiščem. Za ureditev skupnih
površin in urbane opreme
je predvidena izvedba arhitekturnega natečaja.

Izdelavo načrta in vseh potrebnih strokovnih podlag
financira Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje,
pobudnik OPPN; za del, ki
predstavlja javne površine,
pa se sredstva namenja iz
proračuna Občine Radovljica. Javna razgrnitev OPPN
bo poteka od 27. novembra
do vključno 28. decembra
2020 digitalno na spletni
strani strani Občine Radovljica (www.radovljica.si na
povezavi: https://www.radovljica.si/objava/322459),
kjer so objavljene tudi natančnejše informacije glede
možnega ogleda v prostorih
Krajevne skupnosti Brezje.
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V Kropi obnavljajo kulturni dom
V Kropi urejajo notranjost tamkajšnjega kulturnega doma. Začeli so z zagotavljanjem požarne varnosti, obnovili del balkonskega zidu in namestili nov
lučni trakt. Največji letošnji poseg pa je obnova dotrajanega poda na odru.
Marjana Ahačič
Leta 1952 zgrajena stavba je
bila sicer v začetku petdesetih let na pobudo krajanov in
podjetja Plamen zasnovana
kot sindikalno-kulturni
dom. Stavba je bila v osnovi
zgrajena kot prostor, kjer bi
sobivale različne lokalne
organizacije, predvsem kulturne. V gradbenem programu iz leta 1952 je takole
zapisano: "Gradnja sindikalnega doma je nujno potrebna za kulturno življenje
kolektiva Plamen in Krope
same. Dosedanji prostori, v
katerih se vrši kulturno življenje, so skrajno nezadovoljivi in nezdravi."

Premišljen načrt
"Aktivne priprave na gradnjo so se pričele torej v
marcu leta 1952, ko je
takratna Sindikalna podružnica Tovarne Plamen zaprosila za izdajo odločbe za
odobritev lokacijskega
dovoljenja za gradnjo. Projekt gradnje doma je izdelal
arhitekt Maks Strenar.
Nekaj sredstev za gradnjo
je prispevalo podjetje Plamen, precej je bilo različnih prispevkov v materialu.
Za gradnjo so prispevali
tudi krajani v obliki različnih sredstev, predvsem pa v
obliki prostovoljnega oz.
udarniškega dela," pojasni
Anže Habjan. "V idejni zasnovi, ki vključuje tudi prizidek k stavi in stolp v središču stavbe, so bili prostori
skoraj do potankosti pre-

mišljeno zasnovani. Velika
gledališka in kino dvorana z
orkestrsko jamo in s spremljajočimi prostori za obiskovalce. Pevska soba, knjižnica, društveni prostori in
servisni prostori za nastopajoče ter osebje. Med servisne prostore velike dvorane je spadala prostorna
kulisarna," še razloži.

Stanovanja v prizidku
V prvotno predvidenem prizidku sta bili načrtovani
dvorana za različna srečanja
in prostorna telovadnica s
spremljevalnimi prostori.
"Zaradi različnih razlogov
gradnja prizidka v prvotnih

Ohranjena dvorana
Pa vendar. "Odlično je, da se
je gledališka dvorana, čeprav
je pravzaprav ves čas v rabi,
ohranila v razmeroma originalni podobi – ohranjeno je
originalno stavbno pohištvo,
opaži, lestenec. Danes je
dvorana s svojo opremo
znotraj kulturnega doma
pravzaprav svojevrstna kulturna dediščina. Zato so
hvalevredni napori Kroparjev, da se dvorana tehnično
posodobi, hkrati pa ostane
enaka, kot je bila," ob tem
poudarja Saša Roškar z
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.

Kulturni dom je sestavni del Krope kot kulturnega spomenika, hkrati pa je bil prepoznan in
ovrednoten tudi kot nepremična kulturna dediščina in je v register kulturne dediščine
vpisan kot enota dediščine Kropa – Sindikalni dom.

»Odlično je, da se je gledališka dvorana, čeprav
je pravzaprav ves čas v rabi, ohranila v
razmeroma originalni podobi. Danes je dvorana
s svojo opremo znotraj kulturnega doma
pravzaprav svojevrstna kulturna dediščina.«
načrtih ni nikoli uspela, saj
so na tem mestu zgradili
stanovanjski prizidek in delno degradirali objekt in funkcionalnost celotne stavbe.
Tudi notranjost osrednje
stavbe je bila deležna večjih
sprememb s spreminjanjem
posameznih namenskih
prostorov, kot so foyer, prostor za knjižnico in arhiv,
društveni prostori, prostor
za orkester in tehnične prostore za dvorano, v večini
stanovanjske prostore. Z
enega hišniškega stanovanja
se je število povzpelo na
zdajšnjih devet."

bna zato, ker je načrtovana
na način, da zadosti potrebam lokalnega kulturnega
življenja, ki je bilo vedno,
takrat in zdaj, bogato, hkrati
pa ni generičen objekt,

V prihodnje si v Kropi želijo, da bi lahko izpeljali tudi
nujno obnovo zaodrja s kletjo, na novo uredili prezračevanje in ogrevanje ter
pregledali in obnovili stropne konstrukcije v dvorani
– in seveda da Kulturni
dom ostane središče družbenega dogajanja v kraju.
"V preteklosti je prišlo tudi
v sami dvorani oziroma
spremljevalnih prostorih
do marsikatere obnove ali
tehnične posodobitve, ki pa
se niso najbolj posrečile;
kar nekaj napora in sredstev bo treba vložiti, da jih
odpravimo," pa pravi Anže
Habjan. "Dvorano želimo
posodobiti, zato poskušamo
modernizirati oziroma
obnoviti vse prvotne mehanizme, ki v osnovi še vedno
služijo svojemu namenu.
Prav s tem dvorane ne poskušamo spreminjati."

različnih izpeljavah. Stavba
je bila na žalost s prizidkom
deloma razvrednotena,
ampak še vedno ne toliko,
da je ne bi doživljali kot
pomembne stavbe v kraju."

Zgoša 44,
4275 Begunje na Gorenjskem,
T: 031 257 125, 04 53 33 340,
041 437 463 in 031 555 348

DECEMBRSKA PONUDBA
PEKARNE RESMAN
PEKA IZ NARAVNIH
SUROVIN BREZ
KONZERVANSOV

ROČNO
IZDELANI

PARKLJI,
MEDENI MIKLAVŽI
IN ANGELČKI

Pomembna za kraj

Letos so se lotili zahtevnega projekta urejanja notranjosti
doma, največji poseg je bila obnova dotrajanega poda na
odru v dvorani.

ampak v detajlih vključuje
kroparsko dediščino umetnega kovaštva," pojasnjuje
Saša Roškar. "Kot likovni
okras se igra s kroparskimi
simboli – srcem in žeblji – v

"Kulturni dom, narejen po
načrtih arhitekta Maksa
Strenarja, je danes prva
monumentalna stavba, ki jo
poleg industrijskega dela
Krope, ki je čez cesto, srečamo, ko se pripeljemo v Kropo. S stališča kulturne dediščine je ta stavba pomem-

POTICE – po naročilu
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različni nadevi, z rozinami ali brez, tudi kolači

DOMAČI PIŠKOTI

bogata izbira maslenih piškotov, pirinih piškotov,
medenjakov, darilnih paketov

ZA DARILA – pletena srca, številke, živali, figure
izdelki lokalnih pridelovalcev hrane: moke, bohinjski sir in mesnine,
kava, med, žganja, sokovi, čaji, tudi ekološki pridelki
PT RESMAN D.O.O., ZGOŠA 44, BEGUNJE

V življenju najbolj hrepenimo po sreči, svobodi in duševnem miru.
Pridobimo jih!
Podarimo jih drug drugemu.
Mirne božične praznike in zdravo leto 2021

DODATNA PONUDBA
LISTA MARJANA ŠARCA, BISTRIŠKA CESTA 10 A, KAMNIK

Časi se spreminjajo in z njimi tudi mi.
Zdi se, da smo besede, kot so dobrota, ljubezen, modrost, odnosi, resnica,
smisel in vztrajnost postavili na stran, kjer kot Trnuljčica čakajo na prebujenje.
Zbudimo jih!

ODPRTO: petek 6.00–16.00, sobota 6.00–13.00, DODATNO ODPRTO:
sobota, 5.12., od 6.00 do 15.00, 24. 12. in 31. 12. od 6.00 do 13.00
Naše izdelke lahko naročite in dobite tudi v DOMAČI TRGOVINI
V RADOVLJICI in v KZ KRIŽE, piškote tudi v trgovini Domačija Globoko.
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Prejeli smo
Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, je po rodu z Lancovega.
Sklad uresničuje cilje nacionalne stanovanjske
politike.
Vilma Stanovnik
Črtomir Remec je v mladosti veliko časa preživel na
Gorenjskem. "Doma sem
bil na Lancovem blizu sotočja Save Bohinjke in Dolinke, prečudovitem okolju, ki
je obdano z izjemnim naravnim bogastvom Triglavskega narodnega parka in Bleda. Čeprav že dolgo živim v
Ljubljani, po srcu še vedno
ostajam Gorenjec in se rad
vračam v ta zame najlepši
konec Slovenije," pravi
Remec, ki je že pet let direktor Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije.

Za dostopna javna
stanovanja
"Ko sem pred petimi leti
nastopil direktorsko mesto
na Stanovanjskem skladu
Republike Slovenije, sem si
zadal prioriteto in cilj, da bi
bila javna najemna stanovanja državljanom dostopna
po vsej Sloveniji, v vsakem
mestu in kraju. Na to temo
sem imel veliko sestankov
in pogovorov z župani občin
v vseh slovenskih regijah.
Med drugim sva se sestala
tudi z županom Radovljice.
Takrat mi je dejal, da zaradi
obstoječih novogradenj večstanovanjskih objektov za
zdaj mesto nima potrebe po
javnih najemnih stanovanjih, " je povedal Remec in
dodal, da so sicer potrebe po
javnih najemniških stanovanjih po vsej Sloveniji mnogo
večje, kot je ponudba.
"Do leta 2025 je cilj nacionalnega stanovanjskega programa, ki mu intenzivno
sledimo, deset tisoč novih
stanovanj. Mogoče tega res
ne bomo dosegli do leta

Direktor Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije
Črtomir Remec
2025, zagotovo pa do leta
2030," pravi Remec in pojasnjuje, da z vsemi projekti,
ki jih izvajajo, uresničujejo
cilje nacionalne stanovanjske politike o večanju stanovanjske mobilnosti prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter
ustvarjanja uravnotežene
ponudbe kakovostnih in
funkcionalnih stanovanj.
"Vse do leta 2023 imamo
namen skupno zagotoviti
kar 2144 novih javnih najemnih stanovanj po celotni
državi, in sicer v projektih
vrednosti približno 286
milijonov evrov. Prizadevamo si, da se stanovanja za
mlade, družine in starejše
gradijo po vsej Sloveniji in
da s svojo prisotnostjo poleg
125 občin, s katerimi že
sodelujemo na stanovanjskem področju, spodbudimo tudi druge občine za
prijavo na naše razpise," še
pravi Remec in pojasnjuje,
da se gradnja vseh projektov, ki jih trenutno izvajajo
kljub epidemiji in omejitvenim ukrepom, za zdaj odvija
nemoteno.

Novo v petkovih številkah
Gorenjskega glasa
Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,
napeto in aktualno.
in
Rubrika o gorenjskih priimkih.
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,
kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas
www.gorenjskiglas.si

Mnenja

Elan ima 75 let
S precejšnjo žalostjo v srcu sem
prebral pismo inž. Andreja
Robiča, ki je bilo objavljeno v
zadnjih Deželnih novicah. Le
kako smo prevzeli sociološke
vzorce, po katerih si pišemo
zgodovino vsakih dvajset let
(ali še manj) in ki jih je najlažje opredeliti s frazo "Pred
menoj nič, za menoj potop!"?
Kako ponižujoče mora biti za
človeka izjemnih inženirskih
kakovosti in posluha za detajle,
avtorja ideje stranskih lokov
Uniline (ki so postali temelj vse
"znanosti" v tehniki smuči),
smelega konstruktorja, enega
od prvih članov Elanovega
inštituta (ene prvih "R&D"
ustanov v športni industriji),
avtorja številnih inovacij, predanega elanovca, da v članku
lokalnih novic išče priznanje
za svoje mesto v zgodovini?
Ko sem prišel kot Elanov štipendist v "smučarijo", je bil
Andrej alfa in omega razvoja
smuči. Ob sebi je imel tudi briljantne sodelavce in iz tega
okolja so pod njegovim mentorstvom izšli številni novi
inženirji z novimi idejami,
kot so Valter Valenčič (poudarjen lok, ki je recimo tehnično skromnemu Furusethu
omogočil nekaj naslovov),
Pavel Škofic in Jure Franko
(cel koncept carvinga, v katerega takrat zaradi "veslastega" videza nihče od nas v
komerciali ni verjel). Ne gre
pozabiti številnih proizvodnih
inženirjev in tehnikov, ki so
postavili revolucionarne tehnologije (npr. MBX), s tem pa
omogočili, da v tistih časih
(1990) Elan ni šel po poti blagovnih znamk, ki se jih ne
spomni nihče več.
In seveda se je treba spomniti
enega prvih smučarskih serviserjev Jureta Vogelnika. Stenmarkova senca! Brez njega
Ingemar zagotovo ne bi dosegel rekordnih 86 zmag ter
nekaj naslovov svetovnega in
olimpijskega prvaka. Z njim
se je oblikovala servisna ekipa,
ki je potem dominirala v industriji: Slavo Mulej, Miran
Gašperšič, Janez Reberšak, če
omenim le nekatere brez slabe
namere, da pozabim druge.
Ja, res so bili zanimivi časi – s
650.000 prodanimi pari alpskih smuči smo takoj za Rossignolom takrat krojili industrijo. Ko smo predstavili model
Monoblock MBX, je prišel na
naš "štant" v Münchnu Georges Salomon osebno in si ogledoval novo smučko. Ni namreč
mogel verjeti, da jo je še kdo
poleg njih sposoben razviti.
Nam se je samo smejalo, ker
smo to naredili v manj kot
enem letu, finančno dominanten Rossignol je potreboval dve
leti, Avstrijci krepko več, nekatere pa je čas povsem povozil.
Samo v ZDA smo prodali več
smuči, kot pa jih Elan danes
na celem svetu, čeprav so nas
finančne mahinacije, ki so bile,
kot je pokazal kasnejši potek,

dirigirane iz Ljubljane, kar
naprej potiskale pod vodo.
Spoštovani Andrej, spoštovani
vsi tisti elanovci tako doma kot
v svetu, vsi tisti, ki ste s svojo
predanostjo, trudom in iznajdljivostjo orali ledino, poskrbeli,
da je iz zakotne "tišlarije" zrasla tovarna in predvsem prva
realna globalna blagovna
znamka s tega prostora in širše
– ni vam treba iskati mesta v
zgodovini, saj vam je to že zdavnaj zagotovljeno. Pristop, ki
so ga ubrali vaši/naši nasledniki pove predvsem največ o njih
samih.
Tristan Ažman

Gradnikova
cesta
Spoštovani gospe Alenki Mencinger se je v Deželnih novicah
pripetila napaka pri citiranju
mojega prispevka. Ali se ji je to
pripetilo namenoma, ve le ona.
Iz (morda namenoma) napačno citiranega stavka je namreč
gospa izpeljala vrsto obremenilnih zaključkov. To naj ostane
njeno avtorsko delo, odgovornost
in ogledalo. Opravičila ne zahtevam niti ga ne pričakujem.
Je pa to lep povzetek letošnjega
poletja na Gradnikovi. V času,
ko nosimo maske, da bi varovali eden drugega pred nadležnim virusom, so na Gradnikovi popadale maske lažnih nasmehov in hlinjene prijaznosti.
Zamenjali so jih obrekovanje,
zavist, napuh, privoščljivost in
zmerjanje v varnem objemu
spletnih omrežij nekakšne
"civilne iniciative". Predvsem
pa izmikanje pogovoru o resničnih težavah.
Tudi moja krajevna skupnost
ni naredila nič, da bi težavo
odpravila. Nasprotno. Ko so se
na KS Radovljica končno opredelili do zapleta na Gradnikovi, niso niti razpravljali niti
glasovali o predlogih rešitev, ki
so zagovarjali varnejšo pot pešcev in kolesarjev po našem
naselju ter dvig kakovosti bivanja za vse, ki živijo ob nepredvideni prometnici. Če bi imel
njen predsednik Andrej Golčman vrednote, ki pritičejo funkciji predsednika KS, bi se
moral zaradi konflikta interesov iz takšnega odločanja izvzeti, saj živi na Gradnikovi
cesti. A je storil nasprotno in je
tudi na Občini Radovljica zastopal KS Radovljica tako, da je
odkrito navijal za eno stran,
torej za svoje osebne interese.
Vse to je resda le še oddaljen
spomin. Občinski svet je na
zadnji seji odločil, da naj se
Gradnikova cesta ponovno
odpre za tranzit. Sporočilo
večine svetnic in svetnikov je
jasno: v naši občini je bolj kot
varnost prebivalcev in kakovost bivanja pomembno, da se
lahko z avtomobilom po najkrajši poti pripeljemo iz Lesc
do trgovin v Radovljici. Sporočili so nam tudi, da se o tem ni
vredno pogovarjati s tistimi, ki
mislijo drugače.
Trajnostna mobilnost? Obrnjena prometna piramida, ki

daje prednost pešcem in kolesarjem pred avtomobili? Celostna prometna strategija? Ne.
Vožnja z avtomobili je na
prvem mestu.
Naj razume, kdor more.
Problem tranzita na Gradnikovi cesti ostaja. V celoti se bo
vrnil, ko bo ukinjena policijska ura. Pazite nase in ne
pozabite na ranljivejše udeležence v prometu.
Andrej Kolar

Avtoodpad v
Kamni Gorici
Prebivalci Kamne Gorice želimo opozoriti na problem, ki ga
z žalostjo opazujemo in nanj
opozarjamo že nekaj časa. Del
naselja, zelo dobro viden z regionalne ceste, se je namreč spremenil v pravi obrat za razgradnjo avtomobilov in njihov
odpad. Prav vsakemu, ki se
pelje skozi Lipniško dolino, je
ta pogled dobro znan, saj je
tam na desetine vozil.
Če bi povzročitelj tega početja
to delal z dovoljenji, vaščani
Kamne Gorice ne bi imeli
nobene moči in besede, v
našem primeru pa je v nasprotju z vsemi mogočimi predpisi.
Zato se sprašujemo, kako je
mogoče, da se toliko časa nič
ne zgodi, kljub obvestilom krajanov, krajevnih oblasti, raznih zainteresiranih društev in
še celo izvajalca urejanja
voda, saj se to dogaja tik ob
potoku Lipnica. Pa ta dejavnost ni nevarna samo zaradi
struge vodotoka, še bolj je ogroženo okolje zaradi nevarnih
odpadkov, kot so akumulatorji, odpadno olje, druge tekočine, gume itd. Razne inšpekcijske službe prihajajo na oglede,
a stanje se ne spremeni. Okoliški prebivalci smo vsakodnevno podvrženi hrupu in neprijetnim vonjavam.
Večina vozil je na zemljišču,
ki je v lasti Občine Radovljica,
ki kot lastnica ni ukrenila
prav veliko. Ali bodo na koncu
potrebne inšpekcijske odločbe
in sredstva občinskega proračuna, da se bo stanje uredilo?
Če bi Občina Radovljica pravočasno pristopila k reševanju
tega problema, do tega ne bi
prišlo. Tudi v primeru, da se
bodo vozila odstranila, bo še
vedno obstajala možnost, da
se enaka situacija ponovi na
neki drugi nepremičnini v
občini. Žal se pri nas tistim, ki
se požvižgajo na pravila, več-

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

Stanovanja za vse

krat nič ne zgodi, drugi pa
večkrat potegnejo krajšo.
Krajani Kamne Gorice se zelo
trudimo z urejanjem naselja,
saj si želimo živeti v prijetnem
okolju. Z odpadnimi avtomobili založeno območje je del
Kamne Gorice, ki je lansko
leto zasedla tretje mesto med
vaškimi jedri na tekmovanju
Moja dežela – lepa in gostoljubna in za to prejela priznanje
Turistične zveze Slovenije.
Krajani Kamne Gorice
(Ime prvopodpisanega
hranimo v uredništvu.)

Kamp je zaprt
"The campsite is closed at the
moment. We will be happy to
welcome you again in spring!"
(Kamp je trenutno zaprt. Dobrodošli spet spomladi.) Napis
na tabli v radovljiški občini,
postavljen septembra 2020.
V moji širši okolici so v zadnjih letih vzniknili t. i. glampingi, kjer nudijo turistom
prenočitev v hiškah ali šotorih.
Niti ena destinacija nima slovenskega imena, praviloma so
poimenovanja v angleščini.
Verjetno ponudniki to počnejo
zaradi oglaševanja na spletu
in istočasno nimajo prirojenega ali privzgojenega čuta za
izražanje v maternem jeziku.
Kako lepo bi se slišalo Zelena
dolina ali kaj podobnega.
Še bolj nesmiselna pa je oglasna tabla v angleškem jeziku,
da je glamping zaprt, ki jo
bomo sedaj gledali do nove
turistične sezone. Komu je ta
informacija sploh namenjena? Turistov ne bo do naslednje sezone.
Zakaj ne bi z neko prijazno
kampanjo poskušali stanja
spremeniti. Verjamem, da
ponudniki tega ne počnejo
zaradi zavestnega zaničevanja domačega jezika. Sledijo
namreč trendu, da se v oglaševanju na televiziji, v tisku
nekontrolirano uporablja tuji
jezik, ob tem pa so oglasi
namenjeni nam, Slovencem.
Sprejemljivo bi bilo, da bi bilo
tako obvestilo, kot je na tabli,
tudi v slovenščini. Ta je v turizmu nasploh zapostavljena.
Na Hrvaškem, kjer oni sami
poročajo, da je delež slovenskih turistov med najvišjimi, je
slovenščina kljub temu popolnoma izpuščena. Samo upamo lahko, da ne namerno.
(Ime avtorja hranimo v
uredništvu.)
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Aktualno

Želijo čimprejšnje odpiranje
Obrtniki in podjetniki, predvsem tisti, ki opravljajo storitvene dejavnosti, na primer gostinci, frizerji, kozmetiki in podobno, in so morali sredi oktobra spet
zapreti svoje lokale, so ponovno v dilemi, kaj storiti z zaposlenimi, opozarjajo na območni enoti obrtno-podjetniške zbornice.

Pozitivna sprememba
v šestem paketu

Obrtno-podjetniška zbornica je v času epidemije odigrala zelo pomembno vlogo,
ocenjuje predsednica Marija
Hudovernik. "Je eden glavnih pogajalcev z vlado, posreduje ji predloge za izboljšanje ukrepov, ker ima skupaj z 62 območnimi zbornicami neposreden kontakt z
obrtniki in podjetniki. Delovanje celotnega obrtno-podjetniškega sistema se je v
času epidemije na eni strani
kot sogovornik Vlade in na
drugi strani kot sindikat
obrtnikov in podjetnikov
pokazalo kot pomembno.
OZS kot aparat z vsemi pravnimi in davčnimi svetovalci, pogajalci in strokovnimi
sekcijami pojasnjuje vse
nejasnosti v zvezi s covidom-19. Pojasnil se poslu-

ga pokrivajo, torej občine
Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica, zanimanje za zaščitne
maske več kot enkrat večje
od števila razpoložljivih
mask.

Delili brezplačne zaščitne
maske

Radovljiška zbornica
je 760 poslovnim
subjektom razdelila
kar 114.000 mask.
Zanimanje za zaščitne
maske je bilo več kot
enkrat večje od števila
razpoložljivih mask.

Sicer pa so v zadnjem obdobju na zbornici veliko energije porabili tudi za deljenje
brezplačnih zaščitnih mask.
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo je
namreč prav na pobudo
OZS objavilo razpis za brezplačne maske tudi za manjše delodajalce, ki niso izpolnjevali pogojev za razpis
Slovenskega podjetniškega
sklada in bili upravičeni do
povračila sredstev za nakup
zaščitne opreme zoper
covid-19.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica je
tako v drugi polovici novembra 760 poslovnim subjektom brezplačno razdelila kar
114.000 mask. Kot so pojasnili, je bilo na območju, ki

"V Območni obrtno-podjetniški zbornici Radovljica
skupaj z OZS stremimo k
čim hitrejšemu odpiranju
dejavnosti ter pripravi novih
predlogov za PKP7. Posledica prepovedi opravljanja
dejavnosti je predvsem delo
na črno, zlasti pri osebnih
storitvah, ki bi jih z ustreznimi navodili NIJZ (najbrž v
zmanjšanem obsegu, pa
vendar) še vedno lahko
opravljali," še opozarjajo.

Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za
udeležence programov brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja

Sofinanciranje LPŠ zajema sofinanciranje strokovnega kadra, sofinanciranje uporabe športnih objektov in športnih površin za izvajanje
programov, sofinanciranje stroškov priprav in udeležbe na tekmovanjih in sofinanciranje drugih materialnih stroškov, skladno z Zakonom
o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017) – v nadaljevanju: zakon, in
Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 265/2019 in spremembe) – v nadaljevanju: odlok.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa športa (v
nadaljevanju: LPŠ) v občini Radovljica za leto 2021. Sofinancira se
športne programe, ki so kot športne panoge opredeljeni v »Pogojih,
pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«, kot jih določa Olimpijski komite Slovenije-Združenje
športnih zvez in ki imajo nacionalno panožno športno zvezo z uradnim
tekmovalnim sistemom.

2. Predmet in namen javnega razpisa

Izvajalec javnega razpisa je Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica.

žujejo tudi druge organizacije podpornega okolja. Glede na vsa zavzemanja tudi
za obrtnike in podjetnike, ki
še niso člani obrtne zbornice, zato pričakujemo njihovo podporo z včlanitvijo."

Sofinancirajo se naslednje vsebine:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna rekreacija,
- šport starejših,
- organiziranost v športu,
- športne prireditve.

Kot ocenjuje, je v šestem
interventnem protikoronskem paketu, ki je bil objavljen prejšnji petek, pozitivna
sprememba ta, da bo pri
izplačilu plač za november
država krila celotno nadomestilo plač, tako imenovani bruto I, ki je navzgor
omejeno do povprečne
mesečne plače v RS, ne pa
prispevkov delodajalca.
"Pomembna novost v zadnjem interventnem zakonu,
ki velja tudi za manjše delodajalce, je ta, da so pod določenimi pogoji upravičeni do
pomoči v obliki delnega
povračila nekritih fiksnih
stroškov za obdobje od oktobra do decembra," je še
pojasnila.

Pričakujejo povečanje
članstva

Na javni razpis za sofinanciranje LPŠ se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva in športna zveza, ki so registrirani v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS),
- zavodi za šport,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe, določene z LPŠ,
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu
v RS,
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti v športu v RS,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- zasebni športni delavci,
ki izpolnjujejo vse pogoje, navedene v naslednjem odstavku.

3. Upravičenci do sofinanciranja

Občina Radovljica na podlagi 17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur.
l. RS, št 29/2017) in Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 265/2019 in spremembe) objavlja

1.

Javna finančna sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.

športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec LPŠ delež v ceni
programa, ki ga krijejo udeleženci programov, sorazmerno zmanjšati.

ter pokrival strošek nadomestila plač v višini okoli 340
evrov na zaposlenega, to je
razliko do celotnega nadomestila ter prispevke delodajalca. Vračila nadomestila
plač s strani države trajajo
tudi tri mesece in več," realnost številnih obrtnikov in
podjetnikov opisuje Petra

VSEBINA
1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Radovljica za leto 2021

Časopis Občine Radovljica
www.radovljica.si

Uradne objave, številka 274, 4. decembra 2020

deželne novice

frizerji, kozmetiki in podobno, in so morali sredi oktobra spet zapreti svoje lokale,
so ponovno v dilemi, kaj storiti z zaposlenimi," poudarjajo v strokovnih službah
območne obrtno-podjetniške zbornice.
"Ena od možnosti je odpoved pogodbe o zaposlitvi in

Pri tem je poudarila pozitivne informacije kranjske
enote Zavoda RS za zaposlovanje, in sicer da je priliv
in odliv brezposelnih na
zavodu dokaj izravnan.

Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinanciranja letnega programa športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- izvajalec ima sedež v občini Radovljica,
- izvajalec je na dan objave javnega razpisa najmanj dve (2) leti registriran v skladu z veljavnimi predpisi na upravni enoti Radovljica,
njegova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov (izjema so zavodi s področja vzgoje in izobraževanja),
- izvajalec izvaja prijavljene športne programe skladno z zakonom in
odlokom,
- izvajalec zagotavlja redno izvajanje prijavljenih programov iz drugega odstavka 2. točke najmanj 35 tednov v letu,
- izvajalec ima za izvajanje prijavljenih športnih programov iz drugega
odstavka 2. točke zagotovljene materialne in prostorske pogoje,
- izvajalec ima za izvajanje prijavljenih športnih programov iz drugega odstavka 2. točke zagotovljen ustrezno izobražen oziroma
usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
- izvajalec ima za prijavljene programe iz drugega odstavka 2. točke
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov
in stroškov izvedbe programov,
- izvajalec ima za prijavljene programe iz drugega odstavka 2. točke
urejeno evidenco o udeležencih (velja za vse) in evidenco članstva (velja za športna društva in zveze),
- najmanj 50% udeležencev programov iz drugega odstavka 2. točke, ki jih na javni razpis prijavlja izvajalec, ima stalno bivališče v
občini Radovljica,
- izvajalec najmanj 50% prijavljenih programov iz drugega odstavka
2. točke izvaja na območju občine Radovljica, če obstaja ustrezna
infrastruktura,

Vsa pojasnila, odlogi in nekateri obrazci so za
vse obrtnike in podjetnike v času epidemije
brezplačno dostopni na spletni strani
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, in sicer
na spletnem naslovu www.ozs.si/
koronavirus-info.

Ambrožič, sekretarka radovljiške območne zbornice.
"Tako so delodajalci v začaranem krogu: če nimajo
sredstev za izplačilo nadomestil plač in drugih dajatev, so neplačniki in niso
upravičeni do povračila."

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

"Država ni naredila popravnega izpita iz spomladanskega prvega vala epidemije
covida-19," so glede na trenutne razmere kritični v
radovljiški obrtno-podjetniški zbornici. "Obrtniki in
podjetniki, predvsem tisti,
ki opravljajo storitvene dejavnosti, na primer gostinci,

izplačilo odpravnine, druga
čakanje na delo doma. Pri
prvi možnosti delodajalci
večinoma nimajo dovolj
denarja za pokrivanje fiksnih stroškov in izplačila
plač ter odpravnin, pri drugi
možnosti pa je delodajalec
na primer za zaposlenega z
minimalno plačo vsak
mesec najprej v celoti zalagal strošek nadomestila plač

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica
za leto 2021

Marjana Ahačič
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Aktualno

S telefonom želijo zagotoviti
dostopno podporo ljudem,
ki se v času epidemije in z
njo povezanih kriznih ukrepov srečujejo z različnimi
stiskami.
Telefon je namenjen krajšim pogovorom za podporo:
pri obvladovanju tesnobe,

Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 je 24
ur na dan in vse dni v tednu na voljo strokovna
pomoč izkušenih psihologov, psihoterapevtov in
drugih strokovnjakov s področja duševnega
zdravja.

Združenja zakonskih in
družinskih terapevtov in
Zveze prijateljev mladine
Slovenija - TOM telefon.
Še vedno pa velja, da se z
vsemi vprašanji v zvezi z
boleznijo covid-19 in ukrepi,
povezanimi z njo, lahko obrnete na Klicni center za
informacije o novem koronavirusu na telefonsko številko 080 14 04 ali obiščete
spletno stran NIJZ.
donatorjem, ki so jim v tem
času namenili sredstva;
posebej v tem prazničnem
času marsikateri družini ali
posamezniku, ki mu s podarjenimi sredstvi lahko pomagajo, to pomeni še mnogo
več kot sicer.
zaščite v vseh štirih občinah,
kjer delujemo, z osnovnimi
šolami, občinami ter drugimi institucijami, ki so vpete
v odziv na koronakrizo. Po
svojih najboljših močeh se
trudimo lajšati stiske ljudi,"
pojasnjuje. Hvaležni so tudi

Marjana Ahačič

V drugem valu epidemije posebno velika stiska med mladimi družinami, samohranilkami in
samostojnimi podjetniki

strahu, jeze in drugih čustvenih stanj; obolelim in
svojcem oseb z boleznijo
covid-19; ob izgubi bližnjega
zaradi covida-19; ob spopadanju z izgubo zaposlitve,
čakanjem na delo ali težavami, povezanimi z delom od
doma; podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti
in družinskega življenja; pri
spopadanju z osebnimi stiskami in s težavami v medo-

Skladišče Območnega združenja Rdečega križa Radovljica
je v času epidemije zaprto, kljub temu pa v njem
prostovoljke skrbno delajo in zagotavljajo materialno
pomoč za tiste, ki jo potrebujejo.

Drugi val epidemije je v
nekaterih družinah in posameznikih zarezal še globlje
kot prvi, opažajo na Območnem združenju Rdečega križa Radovljica. "K nam po
pomoč prihajajo ljudje, ki
jih doslej nismo poznali:
mlade družine, mamice
samohranilke in samostojni
podjetniki, ki ne zmorejo
več plačevati položnic, kupiti hrane in drugih osnovnih
življenjskih potrebščin. Saj
smo jih zaznali že v prvem
valu, ko je veliko ljudi izgubilo službo oziroma so ob
čakanju na delo doma ostali
brez pomembnih dohodkov.
Opazili smo, da mnogi, zlasti zaposleni v panogah, ki
so bile najbolj prizadete,
med prvim in drugim valom
praktično niso imeli možnosti finančnega okrevanja in
neplačani računi so se začeli
kopičiti," pojasnjuje Živa
Ozmec.
Pove še, da se na stiske odzivajo v skladu s poslanstvom
in temeljnimi načeli Rdeče-

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja je
vzpostavil telefon za psihološko podporo
prebivalcem ob epidemiji covida-19.

Stiske so se povečale

sebnih odnosih v času izolacije ter podporo pri drugih
izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija.
Telefon je nastal v sodelovanju NIJZ, zdravstvenih
domov, Društva psihologov
Slovenije, Rdečega križa
Slovenije, Slovenske krovne
zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan,
ga križa. "Imamo močno
mrežo prostovoljk in prostovoljcev krajevnih organizacij, ki so pozorni na stiske
ljudi in z zbranimi humanitarnimi prispevki pomagajo
pri reševanju socialne problematike v svojih krajih. Ob
tem delimo tudi hrano
Evropskega sklada in prehranske pakete Rdečega križa ter ljudem v stiski svetujemo, kam se lahko še obrnejo po pomoč oziroma kje
lahko dobijo informacije za
reševanje situacij, v katerih
se znajdejo."
Na sedežu Območnega združenja RKS Radovljica so
ponovno začeli izvajati program učne pomoči, saj imajo
nekateri otroci težave s šolanjem na daljavo. Ob tem ljudem v karanteni, starejšim
in invalidom dostavljajo hrano, zdravila in higienske pripomočke, ki jih lahko naročijo na telefonski številki Občine Radovljica, ki deluje za
potrebe občanov v času razglašene epidemije. "Sodelujemo in povezujemo se s
CSD Radovljica, štabi Civilne

Marjana Ahačič

SOS-telefon

UO, stran 2

12. Veljavnost javnega razpisa

Javni razpis začne veljati s 4.12.2020.

Številka: 41002-0041/2020-2
Datum: 27.11.2020

št. 274, 4. decembra 2020

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Če izvajalec LPŠ ni oddal poročila iz prvega odstavka tega člena v
roku, določenem v pogodbi, ali če je bila pri nadzoru ugotovljena
nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na javnem
razpisu za sofinanciranje letnega programa športa za prihodnje leto.

Izvajalec LPŠ mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
- če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena
nenamenska poraba sredstev,
- če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi, oziroma v roku, določenem v naknadnem pozivu k oddaji poročila.

Izvajalec LPŠ je o vseh pomembnih dejstvih in morebitnih spremembah, povezanih z izvajanjem LPŠ in pogodbe, dolžan obvestiti pristojni oddelek občinske uprave.

Strokovni nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev, dodeljenih na tem javnem razpisu, opravlja pristojni oddelek občinske
uprave. Za sofinancirane programe LPŠ morajo izvajalci LPŠ pristojnemu organu občine v pogodbenem roku in na predpisanem obrazcu
predložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi in namenski porabi
sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.

11. Nadzor nad izvajanjem pogodb

Po dokončnosti odločb o sofinanciranju LPŠ bo občina z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbe za leto 2021. Če se izvajalec v roku osmih
dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju LPŠ, se
šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

10. Sklenitev pogodb

Sofinancirane vsebine LPŠ morajo biti izvedene v letu 2021. Dodeljena sredstva za sofinanciranje LPŠ morajo biti porabljena v letu 2021,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

9. Rok izvedbe LPŠ

Izvajalcem LPŠ bodo izdane odločbe o dodelitvi sredstev na javnem
razpisu. Izvajalci LPŠ imajo pravico v roku 8 dni od vročitve odločbe
vložiti ugovor pri izvajalcu razpisa. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. Izvajalec razpisa o ugovoru odloči
v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi izvajalci LPŠ.

športa v proračunu za leto 2021. Oba navedena občinska akta sta
javno dostopna tudi na spletni strani www.radovljica.si.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

- izvajalec je v roku in na predpisan način oddal poročilo o realizaciji programa za preteklo proračunsko leto, v kolikor je za to leto
prejel sredstva na javnem razpisu,
- izvajalec, v kolikor je za preteklo proračunsko leto prejel sredstva
na javnem razpisu, ni nenamensko koristil pogodbena sredstva ali
drugače kršil pogodbena določila,
- izvajalec je v roku in na predpisan način oddal prijavo na javni
razpis in v primeru poziva k dopolnitvi vloge v roku in na predpisan
način dopolnil vlogo,
- izvajalec izpolnjuje vse pogoje iz odloka in javnega razpisa.

4. Višina razpoložljivih sredstev na javnem razpisu

Predvidena vrednost javnega razpisa znaša 420.000 EUR.
5. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo za javni razpis izvajalci LPŠ lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240
Radovljica ali na spletni strani www.radovljica.si.

Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Če isti vlagatelj prijavi več športnih programov, pripravi skupno
vlogo, v okviru katere vsak program prijavi na posebnem obrazcu,
dokazila o izpolnjevanju pogojev pa vloži v enem izvodu za vse prijavljene programe.

6. Kontakt za informacije o javnem razpisu

Kontaktna oseba za izvedbo javnega razpisa je Romana Šlibar Pačnik. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 04 53723-24 ali po elektronski pošti: romana.slibar-pacnik@radovljica.si.
7. Rok za oddajo vlog

Rok za prijavo na razpis je najkasneje do SREDE, 20.1.2021 do 12.
ure (osebna oddaja ali poštni žig).
Vloge v zaprti ovojnici z oznako: »RAZPIS ŠPORT 2021 – NE ODPIRAJ« in na hrbtni strani z nazivom in naslovom vlagatelja, pošljite priporočeno po pošti ali oddajte osebno v vložišče na naslov: Občina
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica (v primeru osebne
oddaje vloge v vložišču obvezno zahtevajte potrdilo o oddaji vloge).

Pregled prispelih vlog bo izvedla razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo zavržene. Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni
po preteku roka za prijavo na razpis. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh
z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov in podatkov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Če vlagatelj vloge ne dopolni v predpisanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper
sklep ni dovoljena.

8. Vrednotenje vlog in izdaja odločb

Določitev izvajalcev LPŠ in vrednotenje pravočasnih, pravilno označenih in popolnih vlog bo razpisna komisija izvedla v skladu s Pogoji in
merili za vrednotenje športnih programov in področij – A/2020, ki so
sestavni del odloka. Izvajalcem LPŠ bodo sredstva dodeljena na podlagi doseženih točk in skladno z razpoložljivimi sredstvi za programe
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Šport

Težje je kopje,
lepše leti

Odmeven nastop
v Mariboru

Tevžu Podlipniku, članu Atletskega kluba Radovljica, je glavna disciplina met kopja. Petnajstletnik iz
Begunj je septembra na Ravnah na Koroškem v svoji starostni kategoriji postal državni prvak.
Matjaž Klemenc

Bolj si motiviran in vseskozi imaš neko primerjavo.

Za očeta Romana Podlipnika, športnega pedagoga in
trenerja smučarja Jerneja
Slivnika, vemo, da je bil in je
še vedno v smučanju. Si
tudi ti začel s smučanjem ali
je bila atletika prvi šport, ki
si ga začel trenirati?
Smučam zelo rad, a nikoli
nisem imel želje, da bi smučanje treniral. Prvi športi, ki
sem jih treniral, so bili
hokej, nogomet in košarka.
Hitro sem spoznal, da mi
najbolj ustrezajo individualni športi, zato sem pred približno šestimi leti poizkusil
v atletiki in v njej z veseljem
vztrajam še danes.
Katera disciplina ti je bila na
začetku najljubša?
Začetek je za vse novince
enak, saj se preizkušaš v
različnih disciplinah. Trenerji pozorno spremljajo,
kaj komu najbolj ustreza.
Pri določenih vajah so opazili moj dober izmet in že v
drugem letu sem se usmeril
v metalne discipline. Začel
sem z vortexom. Od nemetalnih disciplin sem bil
dober v tekih na dolge razdalje.
Katera metalna disciplina ti
je prioriteta?
Zagotovo mi najbolj odgovarja met kopja, saj združuje zahtevne tehnike in eksplozivnost, ob tem pa kopje
še najdlje leti. Včasih se preizkušam še v suvanju krogle. Pri drugih metalnih
disciplinah mi ne odgovarja
tehnika.
Za met kopja ni dovolj samo
moč.
Moč je pomembna, a na
prvem mestu sta eksplozivnost in še posebej tehnika.
Prav tehniki na treningih s
trenerjem posvečava največ
pozornosti. Ob tem delava
veliko specialnih kopjaških
vaj, ki so za napredek obvezne.
Kateri so bili tvoji dosedanji
atletski trenerji?
V uvodnem letu so me pri
številnih disciplinah trenirali Zvone Prezelj, Iztok
Omerza, Ivan Pogačar in
Marija Medja. V drugem
letu me je prevzel Zvone
Prezelj, ki je bil sam dober
metalec. Zelo dobro sodelujeva, trudi se z menoj in lahko rečem, da sem se od njega zelo veliko naučil. Letos
smo zaradi njega pridobili
ogromno pripomočkov, s
katerim se bomo lahko zelo
dobro pripravili na naslednjo sezono. Ni boljšega tre-

Kje so še tvoje rezerve?
Rezerve so, predvsem v tehniki in eksplozivnosti, kar bi
mi omogočilo hitrejši izmet.
Po pogovoru s trenerjem
Prezljem imam še možnost,
da to izboljšam in popravim.
Ti manjkajo tekmovanja?
Tekmovanja seveda manjkajo, saj z njimi lahko zelo
napreduješ in na njih vidiš,
ali greš v pravo smer.
Kakšno konkurenco za met
kopja imaš na treningu?
Smo trije metalci. Dva sva
letnik 2005 in eden 2006.
Gotovo je dobro, da je med
nami konkurenca in posledično motivacija za še boljši
trening. Vsi tudi zelo dobro
napredujemo.

Tevž Podlipnik, perspektivni metalec kopja iz Atletskega
kluba Radovljica
nerja in nikoli ga ne bi
zamenjal za koga drugega.
Kopja so različno težka glede na kategorije. Te moti, da
se srečuješ z vedno težjimi
kopji?
V kategoriji U16, kjer sem
zdaj, je teža kopja šeststo
gramov. Za mlajše mladince
je teža sedemsto gramov, za
starejše mladince in člane

niso dovoljeni. Je težko trenirati sam?
Imel sem srečo, da so bili v
času, ko smo se pripravljali
na jesensko sezono, še
mogoči skupni treningi.
Uvod v novo sezono je prinesel nekaj manj tekem, a
bile so tiste najpomembnejše. Za dobro pripravljenost
sem bil nagrajen z zelo dobrimi rezultati. V sredini

»Zagotovo mi najbolj odgovarja met kopja, saj
združuje zahtevne tehnike in eksplozivnost, ob
tem pa kopje še najdlje leti. Včasih se
preizkušam še v suvanju krogle. Pri drugih
metalnih disciplinah mi ne odgovarja tehnika.«
pa osemsto. Povečanje teže
me popolnoma nič ne moti.
Težje je kopje, lepše leti.
Na dve leti je prehod v višjo
kategorijo. Ti to predstavlja
težavo?
Prvo leto, ko preideš kategorijo višje, tekmuješ z leto dni
starejšimi. Posledično so uvrstitve slabše, a jaz zaradi tega
ne obupam. To me samo podžge, da še bolj ambiciozno
treniram. Naslednje leto bom
novinec pri mlajših mladincih, zato se bom še bolj potrudil in se primerjal z najboljšimi. Pogoj je še vedno kvaliteten in optimalen trening.
Smo v času, ko skupni treningi zaradi koronavirusa

marca smo se prvič srečali s
koronavirusom. Kar naenkrat smo ostali brez tekem
in skupnih treningov. Trenerji so nam napisali treninge, prilagojene za izvajanje
doma. Podobno kot spomladi tudi zdaj ne moremo
delati vseh vaj in zelo si
želim, da bi se spet odprli
stadioni in da bi imeli skupne treninge.
Si na prve skupne treninge
po prvi epidemiji prišel dobro pripravljen?
S pripravljenostjo sem bil
zadovoljen in dobro opravljeni samostojni treningi
so bili poplačani. Če lahko
izbiram, mi veliko bolj
ustrezajo skupni treningi.

V kakšnih pogojih najraje
tekmuješ?
Najbolj mi ustreza, da tekma poteka brez vetra, da so
dobro organizirani sodniki
in da je stadion primerno
urejen za tekmo v metu kopja. Lepo je bilo tudi pred epidemijo, ko je bilo tudi več
vzdušja.
Uspeh, ki bi ga postavil na
prvo mesto?
Na prvo mesto bi postavil
septembrsko državno
prvenstvo Slovenije za kategorijo U16, ki je bilo na
Ravnah na Koroškem, kjer
sem postal prvak v metu
kopja z rezultatom 58,25
metra. Seveda pa je zame
tudi zelo velik uspeh, ko
sem na državnem tekmovanju v Novi Gorici pri mlajših mladincih postal državni prvak z metom 50,05
metra.
Kako ti v trenutnih razmerah uspe usklajevati šolo in
atletiko?
Šolo postavljam na prvo
mesto. Letos septembra sem
začel obiskovati prvi letnik
na Gimnaziji Jesenice, športni oddelek, kar je zagotovo
plus. Preden sem šel na
Jesenice, sem se kar malo
bal preskoka z osnovne šole
na gimnazijo, a za zdaj je
vse v redu, četudi je težko.
Podobno kot pri atletiki si
tudi za šolo želim, da bi
pouk čim prej začel potekati
v šoli.
Če potegneš črto – gre tvoja
kariera, kot si želiš?
Sem povsem zadovoljen.
Zadnji rekord na Ravnah pa
je samo pika na i.

Mladi radovljiški atleti so se s prvenstva
Slovenije, ki je potekalo v Mariboru, vrnili z
enaindvajsetimi uvrstitvami na stopničke.
Posebej velja omeniti državni rekord Žive Kovačič
v skoku v višino.
Matjaž Klemenc
Na začetku šolskega leta je
bil šport še v polnem zamahu. Atletska tekmovanja so
se vrstila eno za drugim.
Med številnimi se nam je
izmuznilo Atletsko prvenstvo Slovenije za kategoriji
U12 in U14, ki je potekalo v
štajerski metropoli. Radovljiški atleti in atletinje kategorij U12 in U14 so se odlično odrezali že na ekipnem
prvenstvu Slovenije v Slovenski Bistrici.
Dobri rezultati v Mariboru
so samo potrdili, da velik
uspeh v Slovenski Bistrici
niti približno ni bil naključen. Radovljičani so se iz
Maribora vrnili z 21 medaljami. Od tega je bilo 12 zlatih (ena v štafeti), štiri srebrne (ena v štafeti) in pet bronastih. Posebej velja omeniti državni rekord (167 cm)
Žive Kovačič v skoku v višino za kategorijo U14.
Pobliže si poglejmo stopničke po posameznih kategorijah: fantje U12: Mark Bizjak
– prvi v teku na 60 m, prvi v
teku na 200 m in drugi v

skoku v daljino; Maks Jerala
– prvi v skoku v daljino, prvi
v metu vortexa; Patrik Tolar
– prvi v skoku v višino, drugi
v metu krogle; Tim Maltarič
– tretji v hoji na 1000 m;
dekleta U12: Nika Dovžan
Karahodžič – prva v skoku v
daljino; Lana Čatič – tretja v
hoji na 1000 m; Ivana Berce
– tretja v skoku v višino.
Fantje U14: Andrej Mihelič –
prvi v metu krogle, prvi v
metu vortexa; Rok Pfajfar –
prvi v hoji na 2000 m; Mark
Detela – drugi v skoku v višino; Jaka Pačnik – tretji v hoji
na 2000 m; Matevž Kavčič –
tretji v metu vortexa; dekleta
U14: Živa Kovačič – prva v
skoku v višino (državni rekord
167 cm); Tina Miličič Eržen
– prva v hoji na 2000 m.
Velja omeniti še dve štafeti.
Štafeta 4 × 200 m v kategoriji U12 v postavi Patrik
Tolar, Maks Jerala, Jaka Štefelin, Mark Bizjak je stopila
na najvišjo stopničko. Podprvaki so postali pionirji v
kategoriji U14 (Matevž Kavčič, Andrej Mihelič, Mak
Detela, Ažbe Smolnikar),
prav tako na 4 × 200 m.

Biatlon
Odličen uvod v novo sezono
V Kontiolahtiju na Finskem se je pretekli konec tedna začel
svetovni pokal v biatlonu. Pred sezono so v slovenskem
taboru najbolj računali na Jakova Faka in Leščan je že na
prvih dveh tekmah upravičil zaupanje. Uvodna tekma v
sezono je bila Fakova paradna disciplina, tekma na dvajset
kilometrov. Na prvih treh strelskih postankih, dvakrat leže in
enkrat stoje, je opravil brez zgrešenega strela. Enkrat je
zgrešil v zadnji seriji stoje in si s tem prislužil minuto pribitka. Vse skupaj ga je pripeljalo na končno sedmo mesto.
Še boljše se je odrezal naslednji dan na deset kilometrov. Z
vsemi desetimi streli je opravil brez napake. Osvojil je peto
mesto in za okrog pet sekund zgrešil stopničke. Da se tekmovalci čim manj selijo s prizorišča na prizorišče, so biatlonci ostali v Kontiolahtiju, kjer je bila v četrtek na sporedu
še druga preizkušnja na deset kilometrov.

Smučarski skoki
Upanje na boljše nadaljevanje
V poljski Wisli se je z ekipno tekmo začel svetovni pokal v
smučarskih skokih. Slovenska četverica (Timi Zajc, Peter
Prevc, Anže Lanišek, Žiga Jelar) ni preveč navdušila in je
tekmo končala na šestem mestu. Posamične tekme se ne
bo z veseljem spominjal Radovljičan Peter Prevc, ki je finale
končal na zadnjem, tridesetem mestu. Iz Poljske se je skakalna karavana preselila na Finsko, v Ruko. Drugo posamično tekmo je Prevc končal le za mesto bolje, na 29. mestu.
Nekoliko spodbudnejša je bila druga tekma v Ruki, ki jo je
končal na 18. mestu. Peter Prevc z uvodom v sezono gotovo
ni zadovoljen, zlasti če vemo, da je v lanski sezoni dobro
tekmoval in le na eni tekmi ostal brez finala. Ta konec tedna,
jutri in v nedeljo, skakalce pred svetovnim prvenstvom, ki
bo od 10. do 13. decembra v Planici, čakata še dve tekmi v
Rusiji.

Ledena ploskev je že pripravljena
Drsališče v radovljiškem športnem parku je nared za letošnjo zimsko sezono. Odprli ga bodo takoj, ko se bodo sprostili ukrepi za zajezitev epidemije in bodo dovoljene športne
aktivnosti na prostem.
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Zanimivosti

Almira, del preteklosti,
ki oblikuje sedanjost
Mestni muzej Radovljica je v sodelovanju s Fakulteto za dizajn v Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici že
sredi poletja pripravil razstavo, posvečeno nekdanji radovljiški tovarni pletenin Almira. Ob razstavi so
pripravili katalog, ta teden pa tudi mednarodni simpozij, na katerem so raziskovali vprašanja
splošnega konteksta mode in pojav slovenske pletilne industrije s poudarkom prav na Almiri.
Marjana Ahačič
Mestni muzej Radovljica je
v sodelovanju s Fakulteto za
dizajn v Galeriji Šivčeva hiša
v Radovljici že sredi poletja
pripravil razstavo, posvečeno nekdanji radovljiški
tovarni pletenin Almira. Na
razstavi je prikazan del
bogatega gradiva depoja

pletenine z večbarvnimi
kombinacijami, ki so bile
sproti prodane. Leta 1954 so
stroje obnovili, nekaj so jih
dokupili in tako so trgu
ponudili širši izbor izdelkov.
Naslednje leto so začeli
izdelovati sintetične (perlon) nogavice. Leta 1958 je
tovarna dobila ime Almira,
tovarna pletenin in nogavic

kosov pletenin. Tri leta kasneje je začela izvažati v
takratno Češkoslovaško, leta
1961 so zabeležili tudi izvoz
v ZDA in ZR Nemčijo. Leta
1965 je bil izvoz usmerjen v
ČSSR, Italijo, Švico, Veliko
Britanijo, Kanado, Avstrijo
in Belgijo ..." našteva Praprotnikova in pojasni, da so
še sredi osemdesetih tovar-

Alpska modna industrija
"Tri leta kasneje pa je podjetje začelo uvažati svilo in
česano volno. Na trg so dali

Radovljica, leta 1960 pa
Almira – alpska modna
industrija. Tega leta je proizvodnja nogavic doživela
občuten padec v korist povečane proizvodnje vrhnjih
pletenin, po letu 1964 so
proizvodnjo nogavic povsem opustili in prešli na
proizvodnjo vrhnjih pletenin. V letu 1965 so začeli
proizvodnjo džersija. Sledil
je nakup za tiste čase visoko
produktivnih tako imenovanih cotton strojev, ki so bili
v Jugoslaviji tedaj redkost. S
temi stroji so temeljito spremenili tehnološki postopek
in omogočili uporabo novih
materialov," še pojasni.

Selitev v Radovljico in
širitev na tuje trge
Leta 1966 so do tedaj ločene
obrate v Radovljici in Lescah
v celoti preselili v Radovljico, kjer so začeli graditi
novo tovarno in se konec
leta 1971 vanjo tudi preselili.
Sredi sedemdesetih let je
bilo v tovarni že okoli osemsto zaposlenih, ki so izdelali
več kot 250 ton izdelkov.
Sledil je hiter vzpon in za
tiste čase nenavadno uspešna širitev na tuje trge. "Prvi
izvoz je tovarna zabeležila
že leta 1957, ko je v Sovjetsko zvezo prodala 16.940

Razstavljene so tudi zgodovinske modne fotografije
Staneta Jerka, ki je več let skrbno fotografsko dokumentiral
nova oblačila, tudi na lepoticah iz vrst zaposlenih.

Razstava

no opremili z elektronskimi
pletilnimi stroji, ki so omogočali pestrejše vzorčenje.

"Razstava in spremljajoča
publikacija, ki so ju pripravili
v Muzejih radovljiške občine, želita ponuditi vpogled v
čas razvoja tekstilne industrije v naši občini in širše, od
njenih začetkov pa vse do
časa, ko se je industrija počasi začela umikati iz naše
stvarnosti," poudarja direktorica Muzejev radovljiške
občine dr. Petra Bole. "Ostal
pa je spomin na 'tiste lepe
čase', ko je tovarna pomenila
način življenja, druženja, ko
je marsikdo dejal, da gre
delat v 'svojo' tovarno. Duh
almirske kolektivne povezanosti je v naši lokalni skupnosti še kako živ. Ko smo za
televizijski intervju ob odprtju razstave potrebovali sogovornico iz vrst nekdanjih
zaposlenih, je tako naš telefonski klic eni izmed njih v
slogu domin sprožil številne
druge klice, hitro je bilo
povezanih več 'almirk', saj
po vseh teh letih, odkar
Almire ni več, nekatere od
njih še vedno aktivno ohranjajo stike."

Konec zgodbe o uspehu

Navdušeni študentje

Leta 1991 je bilo v Almiri
zaposlenih okoli petsto delavcev, izvozili pa so že šestdeset odstotkov vrednosti proizvodnje, nato pa se je že sredi devetdesetih začel počasen
propad tega simbola kvalitete
v slovenski oblačilni industriji. Najprej so zaprli obrate
v Novi Gorici in Bohinju,
proizvodnja in število zaposlenih sta se zmanjševala tudi
v Radovljici. Junija 2001 je
šla Almira v stečaj.
"Almira je bila pojem za kvaliteto, takšnih oblačil, kot so
jih izdelovali v tej radovljiški
tovarni, zdaj ni več," pravi
Praprotnikova in poudarja,
da je bila v času vzpona tega
izjemnega podjetja skoraj
vsaka družina v Radovljici na
neki način povezana z Almiro. "Ne le drugod, tudi
domačini so radi kupovali in
nosili te kvalitetne pletenine.
Mnogi jih hranijo še danes,
ko Almire že dvajset let ni
več," je povedala, zadovoljna,
ker so del gradiva za razstavo
muzeju podarili prav občani
Radovljice. Nekaj ga je
muzej pridobil po stečaju
Almire, del pa prav pred kra-

Kot še poudarja direktorica,
so razstavo zasnovali kot sistematičen korak k dokumentiranju in prepoznavanju
nekdanjega dela Almire kot
novega izhodišča za sodobno
modno in tekstilno oblikovanje. "Vez med preteklostjo in
sedanjostjo smo na razstavi
predstavili s številnimi predmeti, ki jih hranimo v depoju, od izjemnih modnih skic
in oblačil Vesne Gaberščik,
prestižnih nagrad, ki jih je
Almira prejela za svoje dosežke na različnih sejmih, pa do
zgodovinskih modnih fotografij Staneta Jerka, ki je več
let skrbno fotografsko dokumentiral nova oblačila, tudi
na lepoticah iz vrst zaposlenih. Študenti mode, ki so na
razstavi sodelovali s svojimi
kreacijami, so bili navdušeni
nad širokim izborom možnih inspiracij – vzorcev, vrst
pletenj, materialov, krojev,
barv in duha tistega časa."

Razstavo so zasnovali kot sistematičen korak k dokumentiranju in prepoznavanju
nekdanjega dela Almire kot novega izhodišča za sodobno modno in tekstilno oblikovanje.
Almire, ki ga hrani Mestni
muzej Muzejev radovljiške
občine, pa tudi izdelki študentov Fakultete za dizajn,
ki so oblikovali vzorce in
oblačila, ki se navezujejo na
oblikovno in vsebinsko dediščino Almire.
ALMIRA (ime je kratica za
Alpska modna industrija
Radovljica) je nastala iz po
vojni zaplenjenih in nacionaliziranih pletilskih obratov, iz katerih je tedanja
oblast najprej z odločbo ustanovila Tovarno pletenin
Radovljica in Tovarno nogavic Lesce. "Šestega novembra 1949 sta se obe podjetji
po odločbi jeseniškega
Okrajnega ljudskega odbora
združili v podjetje Pletenine-nogavice Lesce. Leta 1950
je bilo v Almiri 24 pletilnih
strojev, vendar le eden med
njimi na motorni pogon.
Tega leta je bilo v tovarni
zaposlenih 267 delavcev, ki
so izdelali 354.638 parov
nogavic in 60.100 kosov pletenin," navaja ena od avtoric
razstave, kustosinja Mestnega muzeja Radovljica Katja
Praprotnik.

tkim, ko ga je v enem od
oddaljenih skladišč odkrila
družba Sportina, ki je v začetku tega stoletja kupila prostore propadle Almire.

Izjemne modne skice in oblačila Vesne Gaberščik, ki je za
svoje oblikovalske dosežke v Almiri med letoma 1968 in
2002 prejela številne strokovne nagrade doma in na tujem
zadovoljni v muzeju, kjer so
ob pripravljanju razstave
prejeli številne zelo lepo
ohranjene predmete, predvsem oblačila, za kar se vsem
darovalcem iskreno zahvaljujejo. "Almirske zgodbe in
spomine smo zbirali že na
muzejski kavarni, a načrtujemo še več takšnih srečanj
in intervjujev z nekdanjimi
zaposlenimi. Pripovedovanje in ohranjanje spominov
posameznic in posameznikov, ki so pletli, šivali, tkali,
popravljali stroje, oblikovali
nove kolekcije, pripravljali
vzorce, risali kroje, skrbeli
za nabavo, izvoz, kadre …,
razumemo kot zgodbe, ki
aktivno oblikujejo zgodovinski in kolektivni spomin,
bogatijo lokalno povezanost

in spomine ohranjajo za prihodnje rodove."

Nekoč morda stalna
razstava
Na razstavi v Šivčevi hiši je
predstavljen le košček vsega
gradiva, ki ga o Almiri hranijo v muzeju. Prav zato si
želijo, da bi nekoč lahko
postavili stalno razstavo o
Almiri, morda celo v stavbi,
na kateri je še danes mogoče
videti obrise nekdanjega
tako znanega imena. V njej
ima zdaj že skoraj dvajset let
prostore drugo tekstilno
podjetje, družba Sportina, a
stari Radovljičani bodo, ko
se bodo odpravili tja, še vedno rekli, da gredo v – Almiro.

Almirske zgodbe
Večletno muzejsko zbiranje
almirskega gradiva je bilo
uspešno tudi lokalno, so

V najboljših časih, sredi sedemdesetih let, je bilo v tovarni
že okoli osemsto zaposlenih, ki so izdelali več kot 250 ton
izdelkov.

Deželne novice, petek, 4. decembra 2020

11

Kultura

December v knjižnici

V spomin

Marjan Golmajer
(1928–2020)

Knjižnice so med tistimi redkimi izjemami, ki so v času jesenskega vala epidemije vendarle ostale
odprte. Izposoja knjig ob strogih zaščitnih ukrepih poteka nemoteno, večina dejavnosti se je preselila
na splet, nekaj dogajanja pa jim je vseeno uspelo izpeljati "v živo".

Tako so pravljično sobo v
prvem nadstropju "preoblekli" v Zimsko pravljično
deželo. Okrasili so jo z
decembrskimi dobrimi
možmi, snežaki in jelenčki
ter v njej posebej poudarili
zasnežene in praznično
obarvane pravljice, risanke
in pesmice. Tematsko
oprem
l jena bo pravljična
soba privabljala navdušence
nad čari babice Zime vse do
pomladi. Zaradi omejitev pa
bo, opozarjajo knjižničarji,
vstop vanjo omejen na člane
ene družine hkrati.
Večino drugih aktivnosti, ki
sicer potekajo v prostorih
radovljiške knjižnice, pa so
preselili na splet. Ob ponedeljkih popoldan so to Angleške pravljice, pravljična urica v
angleškem jeziku, na kateri
se otroci učijo novih besed,
pesmic in se predvsem dobro
zabavajo. V skupini English
Storytime na Facebooku bo
pripovedovala Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica
angleščine, ki z družino živi v
Radovljici.

Pravljična soba bo
odprta vse do pomladi.
Zaradi ukrepov za
omejitev širjenja
epidemije pa bo,
opozarjajo knjižničarji,
vstop vanjo omejen na
člane ene družine
hkrati.

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Otroci se bodo razveselili vstopa v Zimsko pravljično deželo, ki so jo za družine v
prazničnem decembru uredili v radovljiški knjižnici.
Tudi predavanja Mama –
mami se selijo na splet. Prihodnjo sredo, 16. decembra,
je ob 10. uri dopoldan na
sporedu predavanje z naslovom Do kdaj dojiti? Srečanja bodo potekala na Zoomu,
število mest je omejeno. Več
informacij najdete v skupini
Spletna srečanja za mamice
z dojenčki na Facebooku.
Podobno je z Lego robotiko;
na delavnicah, kjer bodo
ustvarjali miselne igre in
poligone za grafične robote,
se bodo udeleženci družili
na Zoomu. Prijave sprejemajo na e-naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.
Sicer pa je v prostorih knjižnice ves december na ogled
razstava z naslovom Vsak
otrok je umetnik in v vsa-

kem učitelju je še nekaj
otroka. Na razstavi se z deli,
ki so plod timskega dela,
predstavljajo učenci Osnovne šole Antona Janše Radovljica. Ena izmed značilnosti
dela v tej šoli je namreč prav
povezovanje med oddelki in
različnimi starostnimi skupinami. Poudarek je na
ustvarjalnem procesu, ki se
le skupaj lahko sestavi v
celoto. Na ogled so tudi fotografije ustvarjalnega procesa, ki je že več let stalnica pri
likovni umetnosti na tej šoli.
Prav tako je ves mesec v knjižnici na ogled razstava o
Antonu Tomažu Linhartu, v
sobi za film in glasbo pa si je
mogoče pričarati tematske
filmske večere. Decembrski
čas so knjižničarji popestrili

še s prazničnim presenečenjem: za bralce so izbrali in v
ovojni papir skrili tiste prave
knjižne poslastice.
Do pomladi sta v teku tudi
obe tradicionalni bralni akciji: Ta veseli knjižni svet, v
okviru katere lahko bralci že
enajsto leto zapored s seznama odličnih literarnih del
izberejo, preberejo in ocenijo
šest proznih del in eno pesniško zbirko, ter Vesolje zakladov, v okviru katere mladi ob
prihodu v knjižnico in izposoji knjige zbirajo žige, s
katerimi si priborijo sladko
presenečenje.
Za miselno telovadbo pa na
programu knjižnice ostajata
programa Mislice za mlade
bralce in Zbistrimo um za
odrasle.

Letos s filmom in knjižico
Kroparski veseli dan kulture, ki ga tradicionalno na Prešernov rojstni dan pripravljajo v Kropi, letos
zaznamujejo z objavo in predvajanjem dokumentarnega filma z naslovom Življenje z dvojno
diagnozo.
Marjana Ahačič
V Kropi jim je letos kljub
epidemiji uspelo pripraviti
in izpeljati kar nekaj prireditev in projektov, a jim je
ponovna prepoved gibanja
in druženja vendarle onemogočila izvedbo Kroparskega veselega dne kulture,
projekta, ki ga na 3. december pripravijo vse sekcije
Kulturnega društva Kropa in
velja kot neformalni praznik
kulture v kraju. "Letošnji
dan kulture praznujemo z
objavo in predvajanjem
dokumentarnega filma z
naslovom Življenje z dvojno
diagnozo, ki je nastal v koprodukcije Kulturnega društva Kropa in Zavoda Pelikan

– Karitas. V filmu, ki govori
o življenju z dvojno diagnozo, so svojo življenjsko zgodbo podelili tudi uporabniki
Terapevtske skupnosti za
zasvojene s pridruženimi
težavami v duševnem zdrav-

dukcija filma sta plod članice Kulturnega društva Kropa
Jane Rupnik, soustvarjali pa
so ga člani dramske skupine
Čofta in člani otroške gledališke skupine Čoftica," je
povedal Anže Habjan.

»Letošnji cilj projekta je bil za otroke spodbujati
vse oblike umetnosti oziroma ustvarjanja na
daljavo, za odrasle člane pa raziskovalno delo na
področju ustvarjanja v domačem kulturnem
hramu.«
ju Zavoda Pelikan – Karitas.
Osrednji intervju v filmu pa
je bil narejen z vodjo enote
magistrom Dragom Sukičem. Idejna zasnova in pro-

Člani literarne skupine
otrok in odraslih pa so letos
sodelovali pri projektu Gledališče, moj skrivnostni
svet. Projekt je zasnovan kot

večletni projekt na področju
kulture v Kropi. "Letošnji
cilj projekta je bil za otroke
spodbujati vse oblike umetnosti oziroma ustvarjanja na
daljavo, za odrasle člane pa
raziskovalno delo na področju ustvarjanja v domačem
kulturnem hramu," je pojasnil Anže Habjan. Knjižica
bo prav tako del letošnje prireditve Kroparski dan kulture na daljavo in bo najverjetneje izdana v digitalni obliki. Krajši izseki pa bodo
objavljeni na Facebooku.
V Kropi sicer upajo, da jim
kljub slabim napovedim glede umirjanja epidemije
uspelo v prilagojeni obliki
izpeljati Koledvo oziroma
koledniški koncert.

Sredi novembra se je v 93. letu starosti poslovil Marjan
Golmajer, Katežov Marjan, eden zadnjih "starih" Predtržanov.
Rodil se je julija 1928 kot prvi od štirih otrok in edini sin v
družini, na kmetiji, kjer je preživel vse svoje življenje. V
pogovoru, ki so ga pred štirimi leti posneli v okviru projekta
Življenja Gorenjcev in ga je še vedno mogoče videti na spletu, pa tudi sicer je iskrivo pripovedoval o življenju nekoč. O
domačem Predtrgu pred osemdesetimi leti, kjer je bilo, kot
se je spomnil še globoko v starost, v njegovi mladosti le deset
koles in nobenega avtomobila. Pa veliko obrtnikov, že
samo "žnidarjev" je bilo šest!
Rad je obujal spomine na to, kako se je naučil vožnje s
kolesom, ne na svojem, na sosedovem, pa kako so smučali
po klancu v Donico in kako je leta 1933 prišel v hišo vodovod. Pa da je bila leta 1942 tako huda zima, da je ves Predtrg ostal brez vode, ker je zmrznila v ceveh ... Snega je bilo
pa največ deset let kasneje, ko so ga radovljiški fantje udarniško s konji zvozili iz mesta, nato pa z lopatami skidali
cesto od Podvina do Radovljice. S konji in plugi ni šlo, ga je
bilo preveč ... Tudi košnje se je rad spomnil, v časih, ko so
travo obračali na roke in dajali v kupe. Trava, ki je pokošena s koso in v kupe dana, najlepše diši, je zatrdil.
Štirideset let je pozimi "fural" hlode z Jelovice. Vedno je imel
dobre konje, vse jih je sam naučil voziti vprego. "Tako sem jih
naučil, da so me na vsako besedo ubogali," je povedal v tistem
pogovoru pred štirimi leti. Pa nikoli ni učil s silo. "Mama je
za na Jelovico naštimala klobaso in kruh. Za klobaso ni bilo
časa, kruh je pa tako po navadi konj pojedel ..."
Mlajšim generacijam je bolj znan po delu, s katerim se je
prav tako ukvarjal tako rekoč celo življenje, v zadnjih
desetletjih, ko za težko delo na polju ni bilo več toliko moči
kot nekoč, pa še posebno: Marjan Golmajer je namreč
daleč naokoli znan po svojih koših in košarah, ki jih je čez
zimo pletel iz protja. Bil je učenec znane državne pletarske
šole, ki je delovala v prvi polovici dvajsetega stoletja prav v
Radovljici. Leta 1990 je prejel priznanje za mojstra domače obrti, njegovo delo je bilo pred leti predstavljeno v odmevni knjigi dr. Janeza Bogataja Domače obrti na Slovenskem. Še lani je za veliko noč izdelal več kot petdeset
beganc! Letos pa je ena od njegovih učenk pletenja zasnovala decembrsko praznično okrasitev starega mestnega
jedra prav z motivom pletenih košar.
Slabe volje skorajda ni poznal. Recept za dolgo življenje sta
smeh in dobra volja, je vedno zatrjeval. Verjetno je bil tudi
zato vse od ustanovitve član Večno mladih fantov. V dolgem zakonu z ženo Tončko sta se jima rodila dva sinova,
generaciji vnukov pa že sledita tudi pravnuka.
"Rojen v domač hiš ... Pa tud h kraj b rad pršu u domač
hiš," je s hudomušnim nasmehom, pa vendarle z resnobo
v očeh, pripomnil v tistem dolgem pogovoru pred štirimi
leti. Želja se mu je uresničila.
Marjana Ahačič

V galeriji Pasaža v Radovljiški graščini je do konca leta na
ogled letošnja pregledna razstava kolekcij članov
Fotografskega društva Radovljica. Na ogled so fotografije
Dušana Bariča, Vide Markovc, Žarka Petroviča, Janeza
Resmana, Jasminke Pejić, Saše Slamnik, Jasima
Suljanovića, Benjamina Vrankarja in Janeza Zaletela.
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Obletnica
V spomin

Stanko Rozman
(1924–2020)
V prvem novembrskem koncu tedna se je od nas poslovil
Stanko Rozman, najstarejši moški krajan, eden izmed
ustanoviteljev Prostovoljnega gasilskega društva Brezje in
dolgoletni aktivni član Turističnega društva Brezje. Rešov
Stanko po domače se je rodil in vse življenje preživel na
Brezjah. V aktivnih letih in tudi še v visoki starosti se je rad
udeleževal dogodkov na Brezjah.
Kot edini še živeči član med ustanovitelji prostovoljnega
gasilskega društva Brezje je bil prisoten tudi na slavnostnem praznovanju sedemdesetletnice društva v letu 2019. V
društvu je z manjšimi prekinitvami deloval, vse dokler ga
niso zapustile moči. V zadnjih letih je bil najstarejši in
najbolj vesten udeleženec občnih zborov, kjer smo od njega
izvedeli marsikaj zanimivega iz zgodovine društva.
Še več svoje življenjske energije je vložil v razvoj turistične
dejavnosti na Brezjah. Član odborov TD Brezje je bil od
ustanovitve 1959. leta pa vse do leta 1980. Z ženo Kristino,
ki nas je tudi zapustila v letošnjem letu, sta na začetku
delovanja društva predstavljala aktivno jedro članov, ki je
skrbelo za razvoj turistične dejavnosti na Brezjah. Kristina
predvsem pri oskrbi romarjev s hrano in pijačo, Stanko pa
je bil nepogrešljiv pri urejanju prometa. S strokovnim znanjem elektrikarja je sodeloval pri gradnji objektov, ki jih je
društvo potrebovalo za nemoteno dejavnost. Ko se je kot
delavec Verige iz Lesc upokojil, je bilo delo v društvu njegovo največje veselje. Zamudil ni nobene akcije, ki jo je društvo organiziralo. Ker je prebival ob glavni prometnici na
Brezje, je vedno vedel, kdaj urejevalci prometa na parkirišču potrebujejo njegovo pomoč.
Z vztrajno skrbjo za vsakodnevno kondicijo, tudi v visoki
starosti smo ga vsak dan srečevali na sprehodu s pohodnimi
palicami na poti od doma proti Črnivcu in nazaj, je preživel zavidljivo življenjsko obdobje. V zadnjih letih na žalost
glava ni dohajala njegove fizične kondicije. Starostna
demenca ga je prisilila, da je zadnje obdobje življenja preživel v domu v Radovljici. Zanj sta vzorno skrbela sin in
hčerka, ki sta bila za nas tudi edini vir informacij o njegovem stanju.
Z njegovim odhodom smo izgubili najstarejšega krajana in
iskrivega sogovornika, ki se je ob vsaki priložnosti rad spomnil starih časov in nam kaj svetoval. Bil je zadnji izmed
skupine krajanov, ki so začeli pisati zgodovino gasilske in
turistične dejavnosti na Brezjah. Krajani, člani Prostovoljnega gasilskega društva in Turističnega društva Brezje smo
mu hvaležni, da je vse svoje življenje posvetil Brezjam in
organizacijam, ki predstavljajo jedro vsakodnevnega utripa
vasi.
Branislav Šmitek,
v imenu TD Brezje, PGD Brezje in KS Brezje

224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

Pred vami je najnovejša
kuharica za kremasta
peciva in sladice –
sadna peciva, rulade,
torte in tortice, sladice
brez peke, deserte
v kozarcih in ostale
kremaste užitke.
Njihova jasna in
enostavna priprava
vodi vsakogar do
zagotovljenega
uspeha.

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

Sto let gasilskega
društva v Hlebcah
Gasilke in gasilci iz Hlebc letos praznujejo visok jubilej – sto let delovanja Prostovoljnega gasilskega
društva Hlebce. Za čas, ko so se prvič organizirali, šteje leto 1920; takrat so se pri posestniku Žbatu
19. marca na pobudo posestnika Miha Iskre zbrali vaščani, ki so se zaradi pogostih požarov zavedali,
da se morajo povezati v društvo.
V novoustanovljeno gasilsko
društvo se je takrat vpisalo
dvajset ustanovnih članov –
12 iz Hlebc, šest iz Hraš in
dva iz Lesc. Že istega leta so
zgradili gasilski dom, takrat
so mu rekli orodjarna. "Gradnja je bila v celoti izvedena
s prostovoljnim delom in
materialom, ki so ga podarili posestniki. V naslednjih
desetletjih se je društvo razvijalo, vanj pa je vstopilo
večje število mladih članov.
Tako je društvo leta 1935
spadalo med večja gasilska
društva na Gorenjskem," je
zgodovino društva povzel
član društva Blaž Janc.
Po vojni so začeli graditi nov
gasilski dom. V pomoč pri
zbiranju sredstev je bila v
Hlebcah ustanovljena tudi
igralska skupina, ki je z nastopi po okoliških vaseh zbrala kar nekaj denarja, je zabeleženo v arhivih društva.
Gradnja je bila končana leta
1959, ko je bil svečano izročen namenu.

Pred desetletjem dom
obnovili
V naslednjih desetletjih je
društvo postalo še bolj dejavno in je močno poudarjalo
tudi izobraževanje operativnih članov ter tehnično
opremljenost. Članstvo se je
povečevalo in leta 1970 je
društvo imelo 29 operativnih članov. Istega leta so
dobili tudi prvo lastno gasilsko vozilo IMV 1600, prej
last Reševalne postaje Bled.
Tudi leta po osamosvojitvi
Slovenije so bila za Prostovoljno gasilsko društvo
Hlebce zelo uspešna na
vseh področjih delovanja.
Članstvo se je še naprej
povečevalo, vozni park in
oprema pa posodabljala.
Pred desetimi leti so s
pomočjo sredstev Krajevne
skupnosti Lesce, Turističnega društva Lesce, Gasilske

zveze Radovljica, donacij
vaščanov v lesu ter z veliko
prostovoljnega dela obnovili
streho gasilskega doma ter
fasado, nekaj let kasneje pa
prenovili še stolp gasilskega
doma ter povečali parkirišče
in uredili okolico.

Gasilstvo danes
Naloge gasilcev so se seveda
v sto letih precej spremenile. "Danes posredujemo pri
požarih, tehničnih nesrečah, poplavah, iskalnih akcijah, vetrolomu, snegolomu,
naravnih nesrečah, nudimo
pomoč Civilni zaščiti ...
Samo v zadnjih dvajsetih
letih smo posredovali pri več
kot dvesto dogodkih. Požarni okoliš PGD Hlebce obsega širše območje vasi Hlebce, Hraše in Studenčice. Ob
večjih intervencijah nudimo
pomoč tudi zunaj svojega
okoliša," so na svoje delo
ponosni gasilci.

Člani društva leta 1936 pred orodjarno. Na sliki je tudi
motorna brizgalna znamke Rosenbauer, ki jo je društvo
kupilo leta 1930. Črpalka deluje še danes in je shranjena v
prostorih društva. / Foto: arhiv PGD Hlebce

Uspešni na tekmovanjih
Zelo dejavni so tudi na področju gasilskih tekmovanj,
kjer že več kot dvajset let
dosegajo izvrstne uspehe.
Tako se lahko pohvalijo z
dvema prvima ter dvema
tretjima mestoma na državnih tekmovanjih. S tremi
zaporednimi zmagami so
osvojili prehodni pokal v
Križah in Bohinju, uvrstili
pa so se tudi na izbirno tekmovanje za udeležbo na
gasilski olimpijadi.

Aktivnosti ob obletnici
Letos so bili že vse od začetka leta precej dejavni. Tako
so februarja prevzeli novo
gasilsko vozilo za prevoz
moštva in imeli občni zbor
ob stoletnici gasilskega
društva, na katerem so predstavili grb in zastavo društva, ki so ju zasnovali ob tej

Novo gasilsko vozilo za prevoz moštva pred gasilskim
domom v Hlebcah / Foto: Matija Šmid, PGD Hlebce
priložnosti. Marca so prejeli
srebrni znak Civilne zaščite
Republike Slovenije za sto
let aktivnega delovanja.
Znak sta v imenu gasilskega
društva prevzela predsednik
Klemen Zima in poveljnik
Matija Šmid.
V času epidemije pa gasilci
že od vsega začetka sodelujejo s Civilno zaščito Radovljica in Krajevno skupnostjo
Lesce. "Tako smo del prostorov spremenili v skladišče
CZ Občine Radovljica za
zaščitno opremo. Sodelovali
smo tudi pri razdeljevanju
materiala za izdelavo zaščitnih mask po vaseh našega
požarnega okoliša pa tudi pri
organizaciji prvomajske
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Intervencija v času epidemije (požar železniških pragov v Lescah). Vsi gasilci nosijo
zaščitne maske. / Foto: Matija Šmid, PGD Hlebce

budnice z gasilskim vozilom
in nekaterih drugih dogodkih. Junija načrtovano parado in veselico ob stoletnici
smo prestavili za eno leto."

Načrti za prihodnost
Za december načrtujejo
izdajo biltena ob jubileju;
skupaj s koledarjem ga želijo pred božičnimi prazniki
razdeliti po gospodinjstvih.
Upajo, da bodo prihodnje
leto vendarle lahko izpeljali
že za letos načrtovani gasilsko veselico in parado, udeležiti pa se nameravajo tudi
članskega državnega gasilskega tekmovanja. Naslednji večji projekt pa bo zamenjava starega gasilskega
vozila s cisterno, kar bo verjetno največji finančni zalogaj v tem desetletju.
PGD Hlebce ima trenutno
128 članov, od tega 13 pionirjev, 11 mladincev, 13 veteranov, 25 operativnih članov, 35
podpornih članov ter 31 drugih članov. Prav vsi so ponosni na stoletno tradicijo gasilstva v vasi. "Zavedamo se
odgovornosti, ki so nam jo
predali naši predhodniki,
zato bomo tudi v prihodnje
vestno opravljali svoje poslanstvo ter po najboljših
močeh pomagali tam, kjer bo
naša pomoč potrebna."
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Mladi

Tudi na daljavo gre
Oba programa, ki sta v okviru Ljudske univerze Radovljica namenjena mladim, v času epidemije s
polno paro delata naprej: Mladinski dnevni center KamRa in Projektno učenje mlajših odraslih.
Marjana Ahačič
Dva programa, ki sta v okviru projektov Ljudske univerze Radovljica (LUR) namenjena mladim, tudi v času
epidemije s polno paro delata naprej. "Mladinski dnevni
center KamRa je zaživel v
vsej svoji digitalni razsežnosti in privabil tudi nove otroke in mladostnike, ki jim je
udeležba od doma lažja, programi pa tako dostopnejši,"
je izkušnje strnila direktorica Mateja Rozman Amon.

Delo na daljavo ni težava
"Prvič sem prišel v Kamro v
osmem razredu, ko sem
imel težave z matematiko.
Ponudili so mi pomoč, da
sem popravil ocene. Od
takrat redno obiskujem
učne ure matematike v
Kamri in imam same dobre
ocene. Tudi sedaj v srednji
šoli mi še vedno nudijo
pomoč, tudi pri angleščini.
Ker pa osebni stiki niso
mogoči, učenje poteka na

imam kje problem, in potem
to skupaj pregledava. Všeč
mi je, ker se vedno trudijo,
da bi se najbolje naučil in da
se skupaj veselimo mojih

»Mladinski dnevni center KamRa je zaživel v
vsej svoji digitalni razsežnosti in privabil tudi
nove otroke in mladostnike, ki jim je udeležba
od doma lažja, programi pa tako dostopnejši.«
uspehov. Res so vsi super in
za pomoč sem jim zares
hvaležen," je svojo izkušnjo
z mladinskim centrom
KamRa opisal 15-letni Žiga.

Šola, ne počitnice
Kot pravi Mateja Rozman
Amon, tudi v času epidemije sledijo ciljem in viziji
otroke in mlade spodbujati
k aktivnemu življenjskemu
slogu, pridobivanju dodatnih znanj in izkušenj ter
razvijanju potencialov. V
spletnih učilnicah na Zoomu potekajo jezikovni tečaji
nemščine in angleščine za

Pomembno se jim zdi poudarjati tudi zavedanje,
da šolanje od doma niso počitnice, zato otroke
in mladostnike spodbujajo k rednemu
izpolnjevanju obveznosti za šolo in jim
pomagajo z individualno učno pomočjo prek
različnih video aplikacij.
daljavo. To ne predstavlja
takega problema, saj se prej
zmenimo za uro, če je treba,
mi pošljejo liste, potem pa
skupaj z inštruktorico rešujeva. Ali pa jaz pošljem, če

počitnice, zato otroke in
mladostnike spodbujajo k
rednemu izpolnjevanju
obveznosti za šolo in jim
pomagajo z individualno

otroke in mladostnike ter
začetni in nadaljevalni tečaj
nemščine za mlade do 29
let. Pomembno se jim zdi
poudarjati tudi zavedanje,
da šolanje od doma niso

učno pomočjo prek različnih video aplikacij.

Po nasvet in pomoč
Za nasvete in pomoč v stiski
so dosegljivi po elektronski
pošti, Messengerju in na
telefonski številki 040 823
003. Na KamRinem FB profilu so oblikovali zasebno
skupino "Kamrinih organizatorjev", mladih do 29 let,
ki jih veseli organizacija
dogodkov in si želijo pridobiti znanja na tem področju.
Skupina devetih mladih pod
okriljem Ane Pirih in Urške
Ambrožič Potočnik uspešno
sodeluje, ustvarja in se vsak
torek med peto popoldan in
osmo zvečer kreativno druži
v učilnici na Zoomu. Ker se
jim v tem času zdi pomembno, da se znamo tudi sprostiti, odklopiti od stresnih
situacij in razmigati telo,
Ana Pirih vsak teden pripravi še posnetek vadbe joge.
Za dobro vzdušje, glasbo in
zabavo skrbi internetni
Radio Galama, za katerega
udeleženci pripravljajo svež
program in zanimive oddaje
in intervjuje. Priklopite se
na http://kamra-radovljica.

si/radio-galama/ in uživajte
v glasbi.

Ohranja delovno rutino
Tudi z udeleženci Projektnega učenja mlajših odraslih (PUM-O) se je sredi
oktobra začelo delo na daljavo. "To pomeni, da se
vsak dan ob devetih zberemo na Zoomu in imamo
delavnice. Po jutranji animaciji imamo vsakič drugačno delavnico. Nekatere
so filmske, kjer si ogledamo film in se potem o njem
pogovarjamo, rešujemo kvize na to tematiko, izvajamo
dejavnosti, pri katerih je
poudarek na našem duševnem zdravju in počutju,"
opisuje 19-letna Tereza.
"Zanimive so tudi potopisne delavnice, ki jih vodita
Savina ali Gabi. Ob slikah
predstavita svoje potovanje
in povesta zanimive zgodbe. Mentorice nam delo na
daljavo naredijo zanimivo,
vendar je na PUM-u vse
veliko bolj prijetno, saj imamo stik in lahko se vidimo
in družimo."
Kot poudarja Rozman Amonova, poskušajo z mladostniki ohraniti enako dnevno
strukturo dela, kot če bi se v
programu srečevali vsak
dan. Ob tem še izpostavi, da
morajo biti mentorice pri
delu izredno iznajdljive, da
mladostnike čim bolj motivirajo za delo. Tako uporabljajo različne aplikacije,
poleg Zooma še Messenger,
Mentimeter, Skype, Google
Forms, Google Drive, Viber,
YouTube, Netflix.

So športnikom
prijazna šola
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica je
prejela certifikat Športnikom prijazno
izobraževanje.
Urša Peternel
Olimpijski komite Slovenije
je Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica podelil
certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. Kot je
povedala ravnateljica Marjana Potočnik, šolo obiskuje
kar precej dijakov s statusom športnika, tudi vrhunskega, nekaj je celo takšnih,
ki trenirajo v tujini in se
šolajo na daljavo. Med njimi
so smučarji, hokejisti, košarkarji ...

Kot poudarjajo na Olimpijskem komiteju Slovenije,
vrhunski športniki vlagajo
večino časa in energije v športni trening in tekmovanja.
Pogosto so odsotni iz šole, kar
vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Ob zaključku športne kariere imajo
tako mnogi težave, saj nimajo
ustrezne izobrazbe in izkušenj. "Zato je pomembno, da
si izobrazbo pridobijo v času,
ko se tekmovalno ukvarjajo s
športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo

V tem šolskem letu ima status športnika 24
dijakov, ki uspešno usklajujejo šport in šolo,
med njimi so tudi perspektivna smučarja Anže
Podlipnik in Žiga Zupan Oreškovič ter košarkar
Matija Samar, ki trenira v Španiji.
Na šoli spodbujajo dvojno
kariero svojih dijakov in jim
omogočajo, da lažje usklajujejo šolske obveznosti in
šport. Tako vsak razrednik
skrbi za to, da dijak športnik
opravlja svoje šolske obveznosti, po potrebi tudi na
daljavo, pri prilagojenem
izobraževanju pa sodelujejo
tudi drugi profesorji.
Za pridobitev certifikata so
morali izpolniti več pogojev,
velja pa dve leti.

prilagoditve, ki lahko olajšajo
izobraževanje in pomagajo,
da bodo kljub intenzivni
vključenosti v vrhunski šport
dosegli želeno poklicno izobrazbo," poudarjajo na olimpijskem komiteju.
V preteklosti je Srednjo gostinsko in turistično šolo
Radovljica obiskovalo več
vrhunskih športnikov, med
njimi Meta Hrovat, Alenka
Dovžan, Špela Pretnar, Jani
Klemenčič ...

Na ogled razstava o Linhartu
Mestni muzej Radovljica je v sodelovanju s Knjižnico A. T. Linharta postavil potujočo razstavo o
radovljiškem rojaku Antonu Tomažu Linhartu.
Marjana Ahačič
Potujoča razstava, ki sta jo
skupaj pripravila nekdanji
Slovenski gledališki muzej
in Mestni muzej Radovljica,
nas popelje v 18. stoletje, v
čas velikih sprememb, ki so
se kazale v poskusih razsvetljenih vladarjev, da bi reorganizirali državne uprave, v
dvigu samozavesti tretjega
stanu in iskanju političnih
pravic zase, v osvobajanju
znanosti in v iskanju veselja
do življenja na obstoječem
svetu, pojasnjujejo v muzeju. Ena osrednjih osebnosti
tega obdobja na Kranjskem
je bil prav Radovljičan Anton
Tomaž Linhart (1756–1759),
razsvetljenec in intelektualec, najpomembnejši slovenski preroditelj, prvi slo-

Razstava je na ogled v drugem nadstropju radovljiške
enote knjižnice. / Foto: Gorazd Kavčič
venski dramatik (Županova
Micka in Ta veseli dan ali
Matiček se ženi), oče slovenskega gledališča in znans-

tvenega zgodovinopisja.
Razstava z naslovom Zdaj
premišljujem o tem, kako bi
mogel postati znan je v

osnovi nastala zaradi gostovanja v pobratenem mestu
Ivančice, zato nakaže povezavo s tem mestom, iz katerega se je v Radovljico priselil Linhartov oče. Predstavi
glavne spremembe in pojav
razsvetljenstva v 18. stoletju
ter nato pokaže politični
položaj v Evropi in v naših
deželah. Na kratko predstavi
Linhartovo rojstno mesto
Radovljica in Ljubljano v
tistem času pa tudi Dunaj in
njegov vpliv na Linharta v
času, ko je tam študiral.
Sledita predstavitev Linhartove vrnitve v Ljubljano in
njegovega dela na Kranjskem, podrobnejša predstavitev Linharta kot zgodovinarja in dramatika ter tudi
rojstva slovenskega gledališča.

V prejšnji številki Deželnih novic smo objavili fotografijo na
drevo nameščenih simbolov, namenjenih ozaveščanju o
raku prostate in testisov ter duševnem zdravju in
preprečevanju samomorov. Izdelali so jih v
Medgeneracijskem centru na Bledu, ki deluje v okviru
Ljudske univerze Radovljica; v klobuku je simbol Bleda
otok z jezerom, del jezera pa so simbolično prenesli tudi v
metuljčke. V prispevku pa nismo navedli avtorja fotografije,
ki jo objavljamo še enkrat. Posnel jo je fotograf Jon Razinger.

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave
• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim
razmeram in vladnim ukrepom.

Že 30 let
z vami!
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www.gorenjskiglas.si

V knjigi boste našli
natančne recepte
za pripravo
vseh vrst paštet,
mesnih ocvrtkov
(rillons), aspikov
oz. žolic, konfitov,
mesnih namazov,
vkuhanih
klobasnih
nadevov, ocvirkov
in jedi z mastjo
iz različnih vrst
mesa. Nekatere
mesne izdelke
iz knjige lahko
za določeno
obdobje
shranimo v lične
lončke.

Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm
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.

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

Lunin koledar po
mesecih s setvenimi
podatki vas bo
tudi prihodnje
leto oskrboval z
napotki za izvajanje
različnih aktivnosti
(sajenje in setev,
hujšanje, sekanje
posameznih vrst
lesa in drugo) v
skladu z luno. V
bukvah je tudi
HOROSKOP ZA
LETO 2021.

Radovljičani so pletli
venčke za Vatikan
Sredi novembra je pod vodstvom floristke Sabine Šegula več kot dvajset prostovoljcev iz različnih
gorenjskih krajev izdelovalo adventne venčke, ki že krasijo vatikanske urade. Iz Radovljice so šli
prejšnji petek na pot proti Vatikanu tudi okraski za božična drevesca, ki so jih izdelovali prostovoljci
po vsej Sloveniji.
Marjana Ahačič
Na različnih krajih po Sloveniji so v prvi polovici novembra kmečke žene, skavti in
drugi prostovoljci izdelovali
okraske za božična drevesca,
ki letos krasijo trg pred baziliko svetega Petra v Vatikanu in
nekatere tamkajšnje urade. V
sklopu božičnih in novoletnih
praznikov, kot vemo, tam stoji
velika slovenska jelka, pod
vodstvom priznane cvetličarke Sabine Šegula iz Vrbenj, ki
skupaj s kolegom Petrom
Ribičem že skoraj desetletje
ob največjih praznikih krasi
tudi vatikansko baziliko, pa so
za tja izdelali še adventne venčke. Razporejeni so po različnih vatikanskih uradih, tudi
pri papežu Frančišku in zaslužnem papežu Benediktu, v
uradu kardinala Rodeta, na
obeh slovenskih veleposlaništvih, vatikanskem in rimskem, ter na Radiu Vatikan in
v centru za brezdomce.

Italijani imajo radi blišč
Kot je povedala Sabina
Šegula, posebnih zahtev v

Število strani: 52 / Mere 23,5 x 32 cm
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.

Skoraj soseda Sabina Šegula in Sašo Avsenik – prva je doma v Vrbnjah, drugi v Begunjah
– sta se v veliki prireditveni dvorani Hiše Avsenik lotila izdelovanja adventnih venčkov, ki
krasijo urade v Vatikanu. / Foto: Gorazd Kavčič
Vatikanu niso imeli, načeloma naj bi bili adventni venčki v vijolični barvi, samo v
uradu zaslužnega papeža so
izrazili željo po rdečem. "Le
ko sem jim poslala prvega,
da vidijo, kako sem si ga
zamislila – narejen je bil
bolj po naše, čim bolj naravno – so izrazili željo po tem,
da bi dodali še malo zlate in
srebrne, torej blišča, ki ga
imajo Italijani tako radi."

7,90
EUR

+ po
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Pomagal je tudi Sašo
Avsenik

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.

Štiriindvajset vencev, ki so
jih na posebni delavnici na
daljavo izvedli prostovoljci
pod vodstvom Sabine Šegula, je tako izdelanih iz slamnate osnove, vejic jelke, nabranih v kočevskih gozdovih,
majhnimi storži prav od
tam ter okraski iz oblancev,
enakimi, kot bodo krasili
vatikanske jelke. Pa vijoličnimi pentljami in srebrnimi
bunkicami ter posebej dragocenimi ročno izdelanimi
svečami iz t. i. deviškega
čebeljega voska, ki jih izdelujejo v delavnici z večstoletno tradicijo Perger na Koroškem.

Sabina Šegula pred radovljiškim župniščem (v ozadju sta
župan Ciril Globočnik in župnik Andrej Župan). V rokah
drži okrasno špico za jelko, ki bo stala v dvorani
Klementina, še ena podobna gre v dvorano Pavla VI., to sta
prizorišči najpomembnejših vatikanskih dogodkov.

Okraski so šli na pot iz
Radovljice

19
EUR

+ po

Udeleženci delavnice so
pakete s sestavinami za venčke prevzeli pred Čebelarskim centrom v Lescah,
kamor so nato po delavnici
tudi prinesli izdelane venčke. Enega pa je v živo pod
vodstvom Sabine Šegula
izdelal Sašo Avsenik. Njegov ansambel bi moral po
prvotnih načrtih igrati na
osrednjem trgu v Vatikanu,
ko bi se tam postavljala slovenska božična jelka, a jim
je epidemija nastop preprečila. "Nič ne moremo za to,"
se je kar vedro sprijaznil z
razmerami. "Je pa letos
malo več časa z druge stvari,
tudi za izdelovanje adventnih venčkov."

št ni n a

Okrasje na novoletni smreki, ki je postavljena na
Linhartovem trgu v Radovljici, je takšno kot tisto, s katerim
so letos okrašena drevesca v Vatikanu. / Foto: Gorazd Kavčič

Prostor, kjer so zbirali okraske za božične jelke, ki so
jih nato prejšnji petek odpeljali v Vatikan, pa je mojstrom in prostovoljcem tokrat
prijazno v župnišču odstopil
radovljiški župnik Andrej
Župan, ki je dragoceni tovor

pred odhodom na pot pospremil z blagoslovom.
Sabina Šegula je zdaj že v
Vatikanu, kjer tako kot že
nekaj let doslej s kolegom
Petrom Ribičem krasita
tamkajšnjo baziliko sv. Petra. Odšla je v nedeljo, takoj
po prižigu prve sveče na
velikem radovljiškem adventnem vencu, ki je nastal po
njeni zamisli in je, tako kot
smreka v starem delu mesta, polepšan z enakimi okraski kot tisti, ki krasijo slovensko smreko v Vatikanu.
Okraski so izdelani z motivom cvetov s šestimi kraki,
ki so navezava na šesterolist,
s katerim je okrašena velika
slovenska smreka v Vatikanu. Oblance zanje je naredil
soprog Sabine Šegula, pri
izdelavi, je povedal mojstrica, pa so pomagali tudi vsi
njeni družinski člani. "Načrtovala sem, da mi bodo pri
delu pomagali nekdanji študenti. A ker se zaradi epidemije nismo več smeli družiti, je na koncu vse skupaj
postalo nekakšen družinski
projekt," je povedala pred
odhodom v Vatikan.
Kot pravi, je tudi pri krašenju Radovljice običajno
sodelovalo okoli osemdeset
ljudi, zdaj pa so morali vse
skupaj izpeljati z bistveno
manjšo ekipo, v kateri je
posebej omenila Natalijo
Černe in Tanjo Legat; slednja je naredila skulpture iz
vrbja, sama pa je bila zaposlena predvsem z girlandami. Posebej ponosna pa je
na letošnjo posebnost, to je
skulptura na stopnišču
radovljiške graščine, ki je
delo študentke Sabine Šeguala Špele Peršič iz Kobarida.
A tudi pri tem projektu je
imela "prste vmes" mojstričina družina: ogrodje za krinolino je namreč izdelal
njen oče.
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Pravilna odločitev
Alenka Brun
Bled – Veronika Benedik iz
Kamne Gorice je že kar
nekaj časa v "sladkem" poslu, srečamo pa jo lahko tudi
na Blejski tržnici, ki (za
zdaj) deluje ob sobotah in
nedeljah dopoldne, gosti pa
jo lepo urejen prostor nekdanje bencinske črpalke
Petrol sever na Bledu.

kot smo omenili, je iz Kamne Gorice, vendar je tja primožena iz Jereke, naselja v
bohinjski občini, od koder so
tudi preostale dame, razen
Radmile Lapuh (Kmetija Pr'
Obvak), ki pa prihaja z Bleda.
V njeni ponudbi najdemo
predvsem izdelke iz aronije:
od soka, marmelade, čaja do
likerja. Veronika svoje odjemalce razvaja z različnimi

V ospredju Veronika Benedik, nato od leve proti desni:
Tilen Soklič, Petra Prešern, Radmila Lapuh in Simona
Kejžar
Časi so taki, da se je zagnana slaščičarka odločila, da
bo treba, če bo želela tudi v
nadaljevanju osrečevati ljubitelje njenih piškotov, tort
in pit, nekaj narediti v smeri
razvoza izdelkov oziroma
dostave na dom. In tudi je.
Pogumno se je lotila novega
podviga in kmalu so željo po
tem, da se ji pridružijo,
pokazale še nekatere ponudnice lokalnih izdelkov.
Združile so moči in sedaj
uspešno razvažajo naročila
po vsej Gorenjski in Ljubljani; pa tudi na kakšen drug
konec Slovenije bi se odpravile, če bi se nabralo večje
število naročnikov.
Dekletom, ki jih sicer lahko
srečujemo tudi na omenjeni
tržnici, se je v zadnjih dneh
pridružil še moški predstavnik, Tilen Soklič s Kmetije
Pr' Andreco iz Gorij s svojim
ribezovim želejem, namazom iz ribeza in čokolade ter
domačimi rezanci. Veronika,

torticami, blejsko grmado in
pitami; Petra Prešern (Kmetija Pr' Kocjanc) se razvozu
pridruži s koruzno moko,
svežim mlekom in mlečnimi
izdelki, kot sta skuta in
jogurt, Simona Kejžar (Kmetija Pr' Tonejovc) pa še dodatno s paketkom štirih jogurtov različnih okusov, maslom, sirotko in eko mladim
sirom – tudi takšen z orehi je
vmes.
Veronika je kaj hitro ugotovila, da je bila odločitev za razvoz do domačih vrat pravilna. Za zdaj ne njej ne preostalim sodelujočim dela ne
manjka. Se pa vsakič sproti
najde še kakšen kuharski
"ustvarjalec" ali proizvajalec,
ki bi se jim pridružil s svojim
izdelkom. Tako so ponudbo
obogatili še s tatarskim biftekom, decembra pa bo iz
Veronikine delavnice dišalo
tudi po božiču, kar bo ponudbi dodalo poseben, praznični pridih.

Torte, med, »grizike«
Gostilna Kunstelj in trgovina 18sedem3 sta v začetku meseca novembra prebivalcem domače občine
predstavili zanimivo pridobitev: samopostrežni avtomat z lokalnimi pridelki in izdelki, v katerem
najdete vse od domačih jajc, medu do tort in slastnih »grizik«.
Alenka Brun
Radovljica – O zamisli za
avtomat in okusnih "zakladih", ki jih ponuja, smo se
pogovarjali z Majo Buden,
domačo šefico gostilne Kunstelj, znano tudi po njenih
sladicah, kot je recimo tako
imenovana grizika oziroma
okrogla monoporcijska tortica na palčki.
V teh časih, pravi Maja, v
domači gostilni ne nudijo
razvoza in osebnega prevzema. Zakaj? Ker je te ponudbe
v okolici veliko, po drugi strani pa se je Maja po dvanajstih letih dela ob vseh koncih
tedna, odločila, da obdobje,
ko ostajamo doma, izkoristi

Samopostrežni avtomat so v Radovljici dobro sprejeli.

Torta Radol'ca je
monoporcijska eksplozija
bogatih okusov v ustih, kjer
zaznamo močno, a ravno
pravšnjo noto medu.

za preživljanje časa z družino. "Avtomat je tako lepa priložnost, da ponudimo svoje
izdelke in ostanemo v stiku z
gosti," meni. "Kupil ga je
Gregor za svojo trgovino
18sedem3 po prvem epidemiološkem valu. Pričakoval
je, da se bo zaprtje ponovilo
in bo v tem primeru prišel
prav. Poleti ga je namestil v
novi kamp pri Bledu. V njem
so bili lokalni izdelki, ki so
jih gostje kampa lahko kupili
za zajtrk – recimo maslo, jajca proste reje, salama, sir,
med, marmelada. Po sezoni
je aparat želel prestaviti pred
trgovino, da bi stranke lahko
kupovale 24 ur na dan,
potem pa smo ga postavili
kar pred gostilno. Tu je

dovolj prostora, avtomat je
lepo nameščen pod streho in
dobro osvetljen, dostopen,
celo z lastnim parkiriščem,"
razloži.
V njem so večinoma sladice.
"Na voljo pa so tudi Vipijev
ledeni čaj, jajca proste reje
in med. Ponudbo dopolnjujemo sproti, nekoliko jo tudi
spreminjamo," razlaga
Maja, Gregor jo dopolni:
"Maja je rada kreativna in
tako je nastala prva sladica,
ki bo na voljo samo v avtomatu: 'saherca'; čokoladno-piškotna tortica. Res je
nekaj posebnega. Super se
obneseta tudi čokoladna tortica tudi torta Radol'ca. 'Grizike' pa so stalnica in najbolj prodajan izdelek. Zelo

Novi
Renault TWINGO Electric
100% električen. Narejen v Sloveniji.

smo hvaležni za vsak nakup
in res si nisva predstavljala,
da bodo ljudje avtomat tako
lepo sprejeli."
Bili so časi, ko smo Majo in
njeno korenčkovo tortico
spoznali na eni prvih večerij Okusov Radol'ce. Razmišlja, da bi tudi ta našla
pot do avtomata. Verjetno
naslednje leto, saj so trenutno na vrsti polni, čokoladni, bolj zimski okusi,
pojasni. V decembru pa
pripravljajo t. i. sladke
paketke presenečenja,
novoletno tortico z osmimi
kosi in božično gajbico s
potičkami, šunko v testu
ter še kaj. Omeni še, da bo
kmalu na voljo tudi najboljša kava za s seboj.
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11.490 €*
km
+ 10.000
na kartici
Paket zimskih pnevmatik
*Cena velja za model Renault TWINGO ELECTRIC Life R80 in že vsebuje redni popust v višini 1.200 €, dodatni popust v višini 1.300€ in subvencijo EKO SKLADA za električna vozila v višini 6.000 €. Ne glede na obliko
financiranja kupec prejme tudi kartico GREMO NA ELEKTRIKO z dobropisom 150€, kar na podlagi izračuna za model Twingo ELECTRIC s povprečno porabo na relacijskih vožnjah 11,578 kWh/100 km in ceno polnjena
po ceniku storitev polnjenja na elektro polnilnicah elektro Ljubljana, d. d. veljavnem od 6.5.2019 in dostopnem na https://www.gremonaelektriko.si/splosni-pogoji zadostuje za do 73 polnjenj ali 11.979 km. Ob nakupu
vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

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

Kar precej velik kos Veronikine t. i. snickers pite.

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

Že za

Deželne novice, petek, 4. decembra 2020

16

deželne novice
Praznik balinarjev
Slovenski balinarji so za
svoj dan izbrali 30. november. Na ta dan se je pred
devetimi leti poslovil Radovljičan Jože Rebec, nekdanji
direktor radovljiške občinske
uprave in kasneje podžupan
občine, človek z veliko športnega duha. Bil je dobitnik
srebrne medalje na svetovnem prvenstvu v balinanju,
soustanovitelj Balinarskega
društva Radovljica, vse od
leta 1974 predsednik Balinarske zveze Slovenije in
član predsedstva Mednarodne balinarske zveze. Bil je
tudi dolgoletni predsednik
Plavalnega kluba Radovljica
in podpredsednik Plavalne
zveze Slovenije.

Ponudil nam je uporabo
balinišča Društva upokojencev Radovljica. Počastil nas
je z darilom 'pravih' balinarskih krogel in koristnimi
nasveti," na še eno pomembno področje Rebčevega dela
opozarja Franc Markelj.
"Pripomogel je k pedagoški
dejavnosti in povezavi oseb
z motnjami v duševnem razvoju s člani pa tudi k uspešni realizaciji programa balinanja Specialne olimpiade.
Pomagali so nam balinarji,
usposobljeni prav v obdobju
delovanja Jožeta Rebca.
Letos smo postali člani Balinarskega kluba Radovljica
kot ekipa Sožitje. Ekipo
vodiva skupaj z Jožetom

Praznični december
1. stran
Da bo tema letošnje okrasitve pletarstvo, so se na zavodu za turizem in kulturo
odločili, ker ima pletarstvo v
Radovljici močne korenine;
državna pletarska šola je
bila leta 1908 ustanovljena
prav v Radovljiški graščini.
Tam je delovala vse do leta
1935, kasneje in vse do
danes pa obrt ohranjajo
sicer maloštevilni mojstri te
obrti. Eden izmed zadnjih je
bil tudi Radovljičan Marjan
Golmajer. Pri njem je svoje
znanje pletenja iz šibja in
vrbja pridobila tudi Tanja
Legat, ki je izdelala vse pletene krogle za okras mesta.
Letošnjo decembrsko podobo Radovljice so sicer zasnovale Natalija Černe iz TIC
Radovljica, Tanja Legat in
floristka Sabina Šegula.

Praznično tudi v manjših
krajih

Na dan balinarjev so praznovali tudi balinarji ekipe Sožitje.
Njegovo delo je povezano
tudi s programi društva Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
občin Radovljica, Bled,
Bohinj in Gorje. "Pomagal
nam je pri izvajanju programov športa in rekreacije.
Tako smo leta 2008 v sklopu
Specialne olimpiade Slovenije uvedli tudi balinanje.

V Begunjah praznične luči
prižigajo danes, seveda brez
tradicionalne prireditve. Kot
vsako leto bo okrašen center
kraja, postavljena smreka,
okrašeni portali in okna,

nih pesmi bo modernejše,
krajane pa bodo prosili, da
ta večer prižgejo luč.

Decembrska
dogodivščina
Sicer pa v decembru lahko
obiščete decembrsko dogodivščino, ki so jo letos poimenovali Potep k vilinskemu drevesu. Zanimiva družinska avantura se začne
pred TIC Radovljica, kjer
obiskovalci dobijo navodila
in brezplačen letak z vsemi
točkami. Nato se odpravijo
na pot po čarobno okrašenem mestnem jedru Radovljice. Na vsaki točki jih čakata naloga in žig, ki ga odtisnejo na letak. Hkrati pa povsod izvedo kaj zanimivega o
Radovljici, od zgodovine
kolarstva do tematskih
pohodnih poti. Na koncu jih
pot pripelje do vilinskega
drevesa in pravljične kočije
v parku.

V torek so prižgali praznično osvetlitev v središču
Radovljice. Posebej bogato je tudi letos okrašen Linhartov
trg. / Foto: Gorazd Kavčič

Rokodelci na spletu
Ker letošnji ukrepi verjetno
ne bodo dovolili izvedbe
rokodelskega sejma na Linhartovem trgu, so na Turizmu Radovljica radovljiške

Presterlom, usposobljena
balinanja, trenerja Specialne olimpiade Slovenije. Kot
prvi smo sodelovali na državnem prvenstvu Slovenije
za invalide v balinanju. Tako
imamo po zaslugi Jožeta
Rebca 30. novembra tudi mi
svoj slovenski balinarski
praznik. Zato: hvala Jožetu
– hvala balinarjem."

Veliki adventni venec so izdelali in okrasili na trgu pred
cerkvijo, nato pa v ponedeljek prenesli na krožišče pred
starim mestnim jedrom. / Foto: Gorazd Kavčič

Podarite naročnino
Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos
podarite nekaj, česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski glas, ki 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, ki bo na
obisk prihajal tudi v času krize.

Foto: Gorazd Kavčič

na Gorenjski glas

Prav posebna je letošnja okrasitev stopnišča Radovljiške
graščine. Izdelala jo je ena od študentk Sabine Šegula.
nekaj več pa bo letos tudi sijočih violinskih ključev na stebrih svetilk. S tem želi Turistično društvo Begunje ohraniti vsaj nekaj prazničnega
vzdušja v pričakovanju božičnih in novoletnih praznikov.
V Lescah bodo praznične
luči prižgali jutri, v soboto.
Na virtualnem dogodku, ki
ga pripravljajo, ker želijo v
leške domove spustiti delček
prazničnega vzdušja, se jim
lahko pridružite ob 18.30 na
profilu KS Lesce na Facebooku in na spletni strani
www.lesce.si.
Tudi Kamna Gorica bo praznično osvetljena, decembrske dogodke pa bodo letos
prilagodili. Ne bo druženj,
bodo pa pozornosti, ki so jih
krajani vajeni, prinesene na
hišni prag. Voščilnice bodo
izdelovali v družinah. Prepevanje koledniških in božič-

ustvarjalce povezali na spletni strani www.radolca.si,
kjer z idejami za decembrska darila predstavljajo lokalne umetnike in rokodelce.
Na ta način spodbujajo k
nakupu daril pri domačinih,
manjših podjetnikih, predvsem pa daril, izdelanih ročno in s srcem, poudarjajo na
zavodu Turizem in kultura
Radovljica, kjer vabijo, da se
sprehodite po Radovljici in
drugih krajih v občini, uživate v okrasitvi in dogodivščini ter si pričarate praznično vzdušje.

Županovo voščilo
Ali kot v svojem voščilu pravi
župan Ciril Globočnik: "Čeprav se lahko družimo samo v
svojem najožjem krogu,
občankam in občanom
želim prijetne praznike in

Prižig lučk so popestrili s prijetnim prazničnim
presenečenjem, nastopom Čupakabre. Virtualno seveda.
Posnetek si lahko ogledate na spletni strani www.radolca.si
srečne trenutke s svojimi
najbližjimi. Tudi v decembru naš prosti čas lahko
popestrijo sprehodi, tako v
lepi naravi, ki je v naši občini ne manjka, kot po okrašenih mestnih in krajevnih
središčih, ki pričarajo praznično vzdušje. Vsem se
zahvaljujem za upoštevanje
omejitev in navodil, saj s

svojim ravnanjem vsi prispevamo k izboljšanju epidemiološkega stanja. Še posebej pa se v tem času za njihovo požrtvovalnost zahvaljujem zaposlenim v zdravstvu, Domu dr. Janka Benedika in CUDV Radovljica ter
prostovoljcem, ki so jim
priskočili na pomoč. Vsem
želim zdravja."

